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A katolicizmus paradox vonásai
Franciaországban

Jelenleg egyetlen ország létezik a földkerekségen, ahová II. János Pál mint pápa már
háromszor ellátogatott: Franciaország. 1986 októberében a következő helyeket járta
végig: Lyon, Ars, Taizé, Paray-le-Monial és Annecy. 1980·ban Párizs és Lisieux volt út
jának célja, 1983-ban pedig Lourdes. Ez az ország iránti megkülönböztetett figyelem
ről tanúskodik.

A francia püspökök 1987 elején "ad Iimina" látogatáson jártak Rómában. A dialó
gus, amit a pápával folytattak, a francia egyház helyzetére vonatkozóan több ponto
sítást tartalmaz. A SOFRES közvélemény-kutató intézet által 1986 szeptemberében
végzett felmérések is jelentős ismeretanyagot szolgáltatnak a helyzet reális felmé
réséhez.

A pápa négyszemközt "nagyon boldog"-nak mondta magát a harmadik utazás után.
Elégedettségét nyilvánosan is kifejezte, amikor az apostoli utazás utolsó napján
Albert Decourtray lyoni bíboros érsektől azt kérte, hogya pápai repülőgépen kísérje
vissza Rómába. II. János Pál Lyont elhagyva így nyilatkozott: "Az volt az érzésem,
hogy sikerült közel kerülnöm Franciaország igazi szellemiségéhez, lelkéhez. A fran
ciák nem felejtették el keresztény történelmüket. a keresztségben kapott hivatásukat,
jóllehet a vallási közömbösség, a kételkedés vagy a világ ítéletétől való félelem ezt
elhomályosítja, s a keresztényeket gyakran visszahúzódásra, passzivitásra készteti. A
fiatalok megmutatták, hogy szívükben remény és bizalom él. Sok-sok szerzetes, pap
és világi eltökélten hangoztatja, hogy hivatását maradéktalanul betölti. Remélhetőleg
Franciaországban az egyházat újra átjárja az apostoli lelkületből fakadó lendület."

A pápa elégedettségét pesszimista vagy optimista módon lehet értelmezni. A
pesszimisták szerint II. János Pál azt várta, hogy még rosszabb vallási helyzetet talál,
és számára az utazás kiváltotta visszhang kellemes meglepetést szerzett. 1980-ban a
bourget-i repülőtéren a hívek bizony ritkás sorokban álltak és képtelenek voltak kö
zösen énekelni. A katekézis hiányosságai is meglehetősen nagy bizonytalanságról ta
núskodnak. Ezzel szemben lyoni útján a pápa jólesően tapasztalhatta a tömegek lel
kesedését.

Ez az értelmezés az igazságnak csak egy részét fejezi ki. II. János Pál soha nem táp
lált illúziókat, miszerint Franciaország "a kereszténység egyfajta modellje" lenne. A fi
atal Karol Wojtyla, akit 1947-ben lelkipásztori tapasztalatok gyűjtésére Franciaor
szágba küldtek, világosan elemezte a helyzetet. Erről egy 1949-es, Krakkóban megje
lent tanulmánya ékesszólóan tanúskodik, amelyben bemutatta a francia értelmiség
hírességeinek kis csoportja és az elkereszténytelenedett tömeg között tátongó mély
szakadékot. A hitetlenek nagy táborát ez a tömeg folyamatosan gyarapítja. II. János
Pál tehát Franciaország paradox vonásainak egyikét jól ismerte. Ez az ország ősidők
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óta keresztény, kultúrájára a katolicizmus rányomta bélyegét, földjén szentek és keresz
tény gondolkodók egész sora élt. Másrészt Franciaország az első Európában, amely szor
galmazta az egyház és az állam szétválasztását, és zászlajára tűzte a laicitást. A franciák
gyakran szkeptikusak. Az urbanizáció tovább gyöngítette a vallásgyakorlatot.

Az optimisták pozitívabban értelmezik a pápa elégedettségét. II. János Pál tudja,
hogy a katolikus világban Franciaországot továbbra is úgy szemlélik, mint élharcos
nemzetet: ami itt történik, azt gyakran tekintik elojelnek. példának. Márpedig ez al
kalommal a terroristatámadások fenyegetése i ellenére is nagy tömeg gyűlt a pápa
köré. A lyoni Gerland-stadionban 55 OOO fiatal lelkesedése és Paray-Ie-Monialban a
misén 130 OOO résztvevő áhítata minden megfigyelőre mély benyomást tett, még ak
kor is, ha ez a szociológusok statisztikáiban észrevétlen maradt. Az intuitív II. János
Pál erre rendkívül érzékeny. Ars-ban az összes francia püspök (106), valamint számos
pap és szeminarista jelenléte visszaadta a papság önbizalmát. Az egyháziak életkora
viszont, amint az Ars-ban is szembetűnő volt, jellegzetes: sok a 60 és a 25 éves, kevés
a 45 éves.

A két értelmezés, a pesszimista és optimista kiegészítik egymást. Franciaország val
lási életereje rejtett, mint valami föld alatti forrás vagy búvópatak. II. János Pál azért
jött, hogyakiszáradással fenyegető folyókban ismét hömpölyögjön az éltető víz.

*

Franciaország keresztényeit tehát lehet mozgósítani. De milyenek vallási ismereteik?
A pápa Lyonban nyomatékkal hangoztatta: "A vallási tudatlanság megdöbbentőmó
don tárul szemünk elé. A hit, a teljes hit világos és szabatos előadása egyre égetőbb

szükségként jelentkezik."
A SOFRES közvélemény-kutatási eredményei 1986-ban a következőkről tanúskod

tak: a franciák 81%-a katolikusnak mondja magát, 15,5% vallás nélkülinek, 1% pro
testánsnak. Azok, akik katolikusnak mondják magukat, nem a vallásgyakorlatot, ha
nem belső ragaszkodásukat veszik alapul.

A franciák 16%-a havonta egyszer részt vesz szentmisén. A katolikusok 14%-a minden
vasárnap ott van a templomban. A katolikusok válaszai az alábbi kérdésekre:

Isten léte milyennek tűnik?

Ön szerint mi van a halál után?

Biztos 36%
Valószínű 39%
Valószínűtlen 12%
Kizárt 6%
Vélemény nélkül 7%

Nincs semmi 25%
Valami, de nem tudom, mi 46%
Új élet 21%
Vélemény nélkül 8%

A katolikusok 28%-a azt mondja, hogy nem hisz Krisztus feltámadásában. 34% nem
hisz abban, hogy Krisztus az Eukarisztiában valóságosan jelen van. 44% úgy véli,
hogy nem lesz utolsó ítélet. A mennyország létezésében 38% kételkedik, a pokol lé
tezésében 58%.

A franciák - és nemcsak a katolikusok - 38%-a úgy véli, hogy II. János Pál olyan
pápa, aki tevőlegesen hozzájárul az egyház átalakításához; 35% azt gondolja róla,
hogy a hagyományra helyezi a fő hangsúlyt; 27%-nak nincs véleménye.

Ez a közvélemény-kutatási eredmény számos értékes információt tartalmaz. Elö
ször azt, hogya katolicizmus továbbra is átjárja a francia társadalmat: öt polgár közül
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négy, legalábbis hagyományos alapon, katolikusnak vallja magát. Az 1977-es és az
1981-es vizsgálatok ugyanezt mutatták, tehát ezen a téren stabilitás figyelhető meg. A
vasárnapi misén való részvétel aránya szintén állandó; mintha vízszintes szakaszba
jutott volna az 1960-tól kezdve tapasztalható állandó csökkenés után. A meggyőződé

ses katolikusok szilárd "báziscsoportja" megmaradt.
A hit területén található hiányosságok viszont rendkívül elgondolkodtatóak. Mit

jelenthet a vallás annak a 25%-ot kitevő katolikusnak, akik szerint a halál után nincs
semmi? És az a 44% miként vélekedik a vallásról, aki az utolsó ítéletben kételkedik?
Az a 34%, pedig aki nem hiszi Krisztus valóságos jelenlétét az Eukarisztiában, nemde
inkább kálvinista, mint katolikus? Ezek a hitbeli hiányosságok, ellentmondások
nyugtalanítóbbak. mint az erkölcsi téren beállt változások. Az előőrs, élharcos szere
pét vállaló kereszténységben az értelem válsága súlyosabb, mint az erkölcsi válság.

Az utolsó ítélettel, a mennyországgal, a pokollal kapcsolatos kétségek rendkívül jel
lemzők. A papok ezeket a témákat kerülik beszédeikben. Engedik, hogyamarxista
kritika befolyásolja igehirdetésüket: "A jövendő életről beszélni annyi, mint az em
bereket lefegyverezni a jelen világban végzendő feladataikkal szemben." Mi több, a
televízióhoz szokott emberek inkább képeket kérnek, mint fogalmakat. Márpedig a
túlvilágot naivságtól mentes képekben megjeleníteni lehetetlen. Tehát hiányzik az
örök életre történő reflexió, ami a földi életnek perspektívát ad.

II. János Pál emlékeztetett arra, hogy a materializmus egyfajta pótvallást alkot: "Az
evangélium iránt tömegesen jelentkező közöny és az az erkölcsi magatartás. amit ez
megkövetel, nem más, mint az egoizmus, a fényűzés és az élvezethajhászás bálványa
előtt bemutatott áldozat. Francia keresztények, ne hagyjátok magatokat lépre csalni!"

Franciaországot valaha az egyház "legidősebb lányának" nevezték, mert 498-tól,
vagyis Klodvig megkeresztelkedése óta keresztény. A "legidősebb leány" helyzete
nem mindig kényelmes. Időnként rögtönöznie kell, kockázatot vállalni és tudni, hogy
később húgai közűl egyet vagy többet vele szemben elönyben részesítenek. De a "leg
idősebb leány" elkényeztetett gyermeknek is tűnhet, mert hosszabb ideig kamatoz
tathatta a kapott kegyelmeket.

A pápa megújította a francia egyházba vetett bizalmat, de csak feltételesen: "Fran
cia nép egyháza, emlékezz a Szentlélekre, aki benned lakik és aki mindig képes új,
lelki tavaszt támasztani, ha te azt valóban akarod. Ne engedd, hogy elbátortalanítsa
nak azok a nehézségek. amelyekkel hited megélésekor mostanság találkozol. Szerit
jeid is szembenéztek velük a maguk korában és túlléptek rajtuk." II. János Pál hang
súlyozta, hogy az elkereszténytelenedés nem végzetes, hanem "sorsfordulót" jelent.

A pápa ez év január 12-én ugyanilyen értelemben bátorította Közép-Franciaország
püspökeit, akik "ad limina" látogatáson voltak Rómában. "Az egyház hatalmas erőtar

talékokat rejteget magában, Isten ajándékait, amelyeket egy szociológiai típusú fel
mérés nem tud kellöen értékelni. Ne veszítsétek el a bátorságotokat! Hozzátok nap
fényre a szívekbe rejtett kincseket!"

Franciaországnak ősi keresztény gyökerei vannak. Napjainkban vallási téren
ugyanazt a drámát éli meg, amit a francia erdők. A tölgyek és a fenyők betegek vagy
a környezetszennyeződés áldozatai. Fokozatosan lepusztulnak, majd kivesznek, eltűn

nek. Ez a jelenség a táj általuk alkotott és számunkra megszokott képét alaposan
módosítja. A szakértők más fajtákkal helyettesítik a kiveszöket. olyanokkal, amelyek
röl eddig nem vettek tudomást. Váltás megy végbe, amelynek a lehetősége már elő

zőleg is megvolt. Az élet új fajta fákkal folytatódik a megújult tájon.
Az elmúlt évek során számtalan vallási hanyatlásnak és fellendülésnek lehettünk

tanúi. A társadalom kevésbé vállalja a kereszténységet. A hitet egyszerű családi örök
ségként egyre nehezebb átadni agyerekeknek. Különösen súlyos az a jelenség, hogy
a papok száma csökken. Franciaországban jelenleg 29 OOO világi pap van, míg
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1976-ban még 33 OOO volt. A kétezer hívőnél kevesebbet számláló plébániáknak nincs
önállóan papjuk, a francia plébániák 61°/o-át összevontan látják el a papok. A pápa
január 30-án elismeréssel szólt azokról a papokról, akik "nehéz szolgálatot teljesíte
nek, gyakran több helységben; egyesek nehezen elviselhető magányban, mások az
előzőnél semmivel sem kevesebb áldozatot és fegyelmet követelő közösségi életben".

A papszentelések száma 1959 előtt meghaladta az évi 500-at. Utána rohamosan
csökkent. 1977-ben mindössze 99 papot szenteltek. Ez a szám a francia forradalom
óta a legkevesebb. Azóta némi emelkedésnek lehetünk tanúi; jelenleg évenként átla
gosan 125 papot szentelnek. De a francia papok egyharmada túl van a 65. éven. A
francia egyház tehát komoly paphiánnyal néz szembe.

1960 óta érdekes egybeesés figyelhető meg a szemináriumba jelentkezőkszámának
és a születések számának csökkenése között. A jövő iránt vállalt elkötelezettségnek ez
a két formája, úgy tűnik, egyformán félelmet kelt a franciákban. Az életfenntartáshoz
szükséges eszközök, az anyagi javak utáni materialista szellemű hajsza az emberek
elől elfedte az élet és az élet átadásának az értelmét.

Bátorság kell ahhoz, hogy valaki ma pap akarjon lenni Franciaországban. A papnak
nincs tekintélye. Egyes világiak állandóan támadják, tagadják szükségességét, tevé
kenységét nem a vallási kritériumok alapján ítélik meg. Az elmúlt év októberében
Ars-ban a pápa a papok hármas küldetését így határozta meg: "A pap az evangéliumi
üzenet meghirdetője,Isten misztériumainak kiosztója és végül pásztor."

Hármas küldetésüket a papok betölthetik, mert korunk egyben a megújulás és az
alapítások kora. A "vallás visszatérése", amelyet az agnosztikus író, André Malraux a
XXI. századra jósolt, már kezd megmutatkozni. Sok fiatal nyíltan bevallja, hogy lelki
igényei vannak, ismerni akarja Krisztus üzenetét és annak II. János Pál által történt
kifejtését, jóllehet a pápa nem tesz engedményeket a korszellemnek. A fiatalok azon
ban nemegyszer gyanakvással tekintenek a katolikus egyház intézményeire és néha
előnyben részesítik az utópiát. Jean-Marie Lustiger bíboros, Párizs érseke szívesen
veszi védelmébe az igazi egyház ügyét a fiatalok körében. Egyetemi lelkész volt és
tudja, hogy nem kell mindenben a fiatalok tetszését keresni. Éppen ezért sikeresen
hirdeti a kényelmetlen igazságokat.

Új szerzetesi közösségek születnek: a Betlehemi nővérek szernlélödö rendje; az apostol
kodó Szent János testvérei, akiket ruhájuk színéröl "szürke kistestvéreknek" neveznek. A
Karizmatikus Megújulás lelki mozgalmában ötvenezren, világiak és papok komoly elköte
lezettséget vállalnak, hogy a Szentlélek Isten erejében életükkel a hitre és reményre hív
ják föl az emberek figyelm ét. A kezdeti gyanakvás után majdnem minden püspök pozitív
módon ítéli meg a Karizmatikus Megújulást, mint ami mozgósítja a fiatalokat, megfiatalít
ja az időseket, és a keresztények között újabb kötelékeket létesít.

Mindez komolyan végzett hitoktatás nélkül lehetetlen. Számos világi hívő teológiai
tanulmányokat folytat. A gyermekek hitoktatását 200 OOO önkéntes katekéta: 3000
pap, 9000 apáca, 188 OOO világi (közülük 176 OOO nő) végzi.

A II. Vatikáni zsinat döntést hozott a világiaknak az egyházi életbe történő intenzí
vebb bekapcsolásáról. II. János Pál pápa ez év január 30-án a püspököket erre emlé
keztette: "A papok és világiak együttmüködésének nem az a célja, hogy a világiak a
papokat helyettesítsék, hanem az, hogy a feladatokat közösen vállalják. Nem egymás
sal szemben állnak, hanem egymással közösségben kell hogy legyenek."

Franciaországban a katolicizmus jelentős mértékben ezektől az elkötelezett világiaktól
is függ, akiknek az egyházban elfoglalt sajátos helyükröl egyre többször esik szó. Ez év
októberében a római püspöki szinodus témája is ez lesz.

Török József fordítása
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