
Élő világegyház-

A katolikus egyház az NSZK-ban

Hatalmát, pénzét, társadalmi bdolyását és intézményi infrastruktúráját tekintve a
nyugatnémet katolikus egyház a világon a legelsök közé tartozik. Az egyház mai
működésénekjogi és szervezeti keretei zömükben a II.világháború után formálódtak ki és
azóta is nem kevés vitát okoznak. Ez a háttér és a mai útkeresés önmagukban is
tanulságosak.

Arégi Németország protestáns többségűország volt. Akatolikusok kisebbségi helyzete
egyaránt megmutatkozott számarányukban, politikai diszkriminálásukban, a gazdasági
és a kulturális hatalmon kívüli helyzetükben. Voltak ugyan katolikus vidékek, mint
Bajorország, Emsland, Rheinland - de az országpolitikai és gazdasági súlypontjaitól távol.
A századforduló alapkérdése így az volt, hogy a jelentős számú, de kisebbségi helyzetű
katolikusok hogyan tudják egyenjogúságukatkiharcolni. Azegyre feszesebben központo
sított Németországban ennek útja a saját intézményrendszer megerősítése, katolikus .
egyesületek és társadalmi szervezetek alakítása, saját párt-képviselet megteremtése volt.

A nemzetiszocializmussal a német katolicizmus nem azonosult - de azt passzívan
viselte. Máig kínzó kérdés, hogy miképpen kellett volna, lehetett volna az embertelen és
istentelen politikával és rendszerrel szembeszállni? Hogy kellett volna, arról nincs vita.
Éppen a hitleri idők és éppen a német katolíkus egyház akkori némasága tették
nyilvánvalóvá,hogy az emberi létet, az erkölcsöt, az ifjúságot, a jövőt érintő kérdésekben
az egyház nem hallgathat. És' az egyház közös, talán hivatalos állásfoglalását nem
helyettesíti néhány bátor ember egyéni kiállása - ami Németországban sem hiányzott!
Faulhaber bíboros, von Galen püspök s nem egy pap és szerzetes a szöszékröl ítélte el a
fasizmust ( és ezért papok tucatjai kerültek koncentrációs táborba), de a történelem azok
nevét is őrzi, akik a politikai hatalom kiszolgálását követelték (például Bertram bíboros).
A világháború utáni időt a német katolicizmus mindenesetre azzal a meggyőződéssel

kezdte, hogy a politikai rendszertől független akar lenni és hogy társadalmi kérdésekben
saját áliáspontot akar kialakítani.

Akét Németország közöttí határvonal egyebek között az ország színprotestáns, keleti és
katolikus, vagyfelekezetileg kevert déli és nyugati területeit is elválasztotta egymástól.
Miután a katolikusok arányát a lengyelországból és Csehszlovákiából kitelepítettek is
növelték, Nyugat-Németországban mára a katolikusok és az evangélikusok száma
megközelítöen azonos, míndkettö 28,5 millió (1980). Ez a megnőtt létszám tovább
fokozta a társadalmi lehetőségeket és felelősséget.

Végül a II. Vatikáni zsinat utáni lelkiismeret-vizsgálat egyik pontja újra a társadalmi
érdeklődés, elköteleződés és jelenlét lett. Karl Rahner egy írásában a gettóba vonulástól
övott (Marsch ins Getto? Stimmen der Zeit 1972.1.), majd erről Karl Lehmann-nal - a
nyugatnémet püspöki kar jelenlegi elnökével - együtt széles körű vitát kezdeményezett
(K Lehmann, K Rahner: Marsch ins Getto? Der Weg der Katholiken in der Bundesrepub
lik. Kösel, München 1973). Következtetésük szerint a közélettel. társadalmi gondokkal
nem törődőmagatartás-és a magát katolikusnak mondó, de azt alkotó mödon fejleszteni
nem tudó gondolkodás ellenkezika katolicizmus zsinati lelkületével. "Kívülről"nézve ez a
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kritika meglepó, hiszen a katolikus egyház jól szervezett és a társadalomszervezet minden
szektorában jelen van.

Az állam és az egyház szétválasztását még a weimari alkotmány (1919) elvégezte. Ez az
államot világnézeti semlegességre kötelezi. Az NSZK alkotmányának 4. §-a biztosítja a
lelkiismeret, a hit, a vallás vagy egyéb világnézet szabadságát és a vallásgyakorlat
zavartalanságát. A vallás szabad gyakorlásához pedig hozzátartozik a vallási közösségek
nek, társaságoknak és egyházaknak az a joga, hogy tagjaik nevében fellépjenek A
vallásszabadság tehát nem csupán egyenl, hanem közösségí jog. Ez alapozza meg az
egyháZaknak kulturális, szociális, tömegközlési stb. intézményekre való jogát. Ugyanebből
következik az egyháZaknak az a joga, sót kötelessége, hogy hitelveiken túl a társadalmi
együttélés mikéntjéről való felfogásukat nJ:'ilVánosan képviseljék

A kisgyermekek nevelése és oktatása katolíkus felfogás szerint a szülök, a család joga és
kötelessége. Az általánossá váló női munkavállalás ellenben olyan helyzetet teremt, ami
szervezett megoldást követel. Akatolikus egyház az NSZK-ban 8 ezer óvodát tart fenn több
mint 600 ezer gyermek számára.

Az iskolai tanulmányok lehetövé tétele az állam feladata. Ezen belül a vallásszabadság
elve azt követeli, hogy mindenki saját vílágáézerének megfelelőszellemben tanulhasson.
továbbá hogy a számára szükséges vallási ismereteket megszerezhesse. A német iskola
világnézetileg semleges, de van kötelező vi~ézeti és erkölcsi tantárgy: a nem vallásosak
számára alapvető filozófia és erkölcstan, árvallasos tanulók számára saját egYháZUk által
ellenőrzött iskolai hittan. Emellett a kato~ oktatásügynek csak kiegészítőszerepe van.
Az 1072 katolikus iskolában 252700 gyermek tanul. Különösen fontos a csökkentképes
ségűek neveltetését szolgáló közel 100 Sonderschule 9000 tanulónak és a sokféle
szociális gondozöí szakiskola. A 876 katolikus diákotthonban 70 ezer férőhelyvan. A
katolikus felsőoktatástegy katolikus egyetem (Eichstatt), 12 egyetemi teológiai fakultás,
6 szociális gondozói főiskola és szarnos - főleg szerzetesrendi - teológiai-filozófiai
főiskola biztosítja. A felnőttnevelés bázisa~ a 25 katolikus akadémia, amely egész éven át
zajló előadásokkal, tanfolyamokkal, valamint kiállításokkal, könyvtárral áll az érdeklődök

rendelkezésére. Az akadémiák a 3-12 napos tanfolyamokra egyenként 30-200 főnek

tudnak szállást és ellátást biztosítani.
A keresztények folyamatos vallási tájékoztatását kettős tömegkommunikációs rendszer

biztosítja. Egyrész a rádió és a tévé szervezeteiben egyházi megbízott vigyáZarra, hogy ne
legyen a hívő meggyőződését sértő műsor. Másrészt rendszeres vallási adások 
istentiszteletek, hír- és kulturális müsorok - szolgálják a vallásos emberek érdeklődését.

A sajtóban és könyvkiadásban katolikus lapok és könyvkiadók gondoskodnak a megfelelő

en átfogó és mínden réteg igényeit kielégítőkatolikus irodalomról. (Ez összesen 12 millió
példánnyal, mintegy 500 lapot és folyóiratot, illetve a könyvkiadás összmennyiségének
közel egytizedét jelenti. )

Az egészségügyi és szociális ellátás biztosítása az állam elsőrangú kötelességei közé
tartozik Ugyanakkor a katolikus egyház is küldetésének tekinti a rászorulök gondozását,
ellátását és az ehhez szükséges intézményi hálózat fenntartását. A nyugatnémet katolikus
egyház 724 kórházat (az összes kórház egyötödét) 150 ezer ággyal, 1800 elfekvőt,

rokkantgondozor és öregotthont (az NSZK-ban levő összes ilyen intézmény egyötödét),
1300 orvosi rendelőt, 560 árvaházat, mintegy 600 reszocializációs intézményt (az összes
ilyen központ egyharmadát) és közel 6000 egyéb szociális intézményt irányít és tart fenn.
A szociális gondozásban és az egészségügyben a katolikus egyház 248 ezer főfoglalkozású
munkaerőtfoglalkoztat, akik között 39 ezer szerzetes van.

Az egyházak nem politikai szervezetek, a politika terén semmiféle előjogok nincs.
Erkölcsi és világnézeti kérdésekben ellenben megfogalmazhatják álláspontjukat, és ennek
az állásfoglalásnak persze lehet - az egyház nagyságától függő - társadalmi és politikai
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súlya. A nyugatnémet katolikus egyház évtizedek óta sokszor emelte fel szavát az erkölcsi
értékek megőrzéséért,a családvédelem és a meg nem született élet védelme érdekében,
újabban a vendégmunkások jogaiért. Ezeket a nyilatkozatokat természetesen senki sem
tekintette a politikába való illetéktelen beavatkozásnak, noha általában akkor került rájuk
sor, amikor az állami törvényhozás eltért a katolikus felfogástól.

"Az egyház társadalmi tanítása", azaz a katolíkus társadalmi etika az NSZK·ban sajátos
mödon elsősorban nem hivatalos egyh:lzi megnyilvánulásokon át, hanem néhány
nevesebb szakember tevékenysége nyomán vált társadalmilag hatékonnyá. A katolikus
felfogásnak (és személy szerint O. v. Nell-Breuningnak) jelentős szerepe volt például
abban, hogy a nyugatnémet gazdaságszervezet elfogadta a munkásnak a vállalatvezetésbe
való beleszólási jogát ("Mitbestimmungsrecht").

A nyugatnémet katolikus egyház a világ egyik leggazdagabb egyháza. Több egyházme
gyéje is van, amelynek nagyobb a költségvetése, mint a Vatikáné. Az anyagi bevételek
körülbelül 88 százaléka egyházi adóból, 6-7 százaléka egyedi adományokból, gyűjtések
eredményéból és perselypénzböl, 5-6 százaléka az oktatási és szociális intézmények
költségeihez hozzájáruló állami szubvencióból származik. Eszerint az anyagi biztonság
forrása mindenekelőtt az egyházi adó, ami az egyház minden tagja számára kötelező.

Ennek összege az állami jövedelemadó 8.,.-10 százalékával azonos. Az egyházak megbízásá
alapján az egyházi adót - jelentős lebonyolítási illeték fejében - az állam szedi be. Az
összeg nagyságát jelzi, hogy a harmadik világbeli humanitárius és vallási kiadásokra való
gyűjtések (Misereor és Adveniat) eredménye, amelynek összege az egyházi költségvetés
alig 5 százalékát teszi ki, 1980-ban meghaladta a 200 míllíö márkát s azóta tovább nőtt.

A lelkipásztorkodás szervezete 16739 világi papra, 5907 szerzetes papra, 2936
szerzetes testvérre, 60168 szerzetes nővérre és 842 világi diákonusra támaszkodik
(1982). Az NSZK·ban egy lelkipásztori rnunkaeröre - papokat beleértve - 330
katolikus gondozása hárul (Magyarországon közel 2200 fóé). A lelkipásztori hálózat
többféleképpen is szoros egységben van a hívek összességével. A II. Vatikáni zsinattal jövő
nyitás és a felnőtt kereszténység szöhoz jutása a hívek lehető legszélesebb körűbevonását
követelte. Néháily egyházmegye saját zsinatot tartott, majd 1968-ban megkezdődötta
nemzeti zsinat előkészítése.Az egyház és a hit helyzetét és a hozzájuk való viszonyt kutató
kérdőívre4,5 millióan ( !) válaszoltak. Az 1971-1975 közötti országos zsinaton azután a
résztvevők fele volt világi. A vitákban, a határozatok kidolgozásában a püspökök is részt
vettek, ezáltal a zsinati döntések hivatalos rangot nyertek.

A hívek összetartozásának és bevonásának másik, immár hagyományos - 1958 óta
megtartott - formája a katolikus nagygyűlések (Katholikentag) rendszere, amely több
napos, több százezer résztvevőjű, előadásokkal, pódiumvitákkal gazdagított közös ün
néplés. Évtizedeken át ez egyúttal az egyház egységének és változatlanságának is
dokumentálása volt. A II. Vatikáni zsinat óta a megújulásra került a hangsúly. Egy évtizede
pedig kritikus katolikusok a problematikus kérdések (például az elváltak helyzete, a
cölibátus, a harmadik világ kizsákmányolása) hangsúlyoZására törekszenek. "Tagozatuk"
vagy rendezvényüle neve: ~ lentről jövő katolíkus nagygyűlés" (Katholikentag von
unten).

Végül a világiak más szervezett módokon is részesednek az egyházban. Világiak tanácsai
több szinten működnek.Nagy hagyománya van a katolikus szervezeteknek, mozgalmak
nak, egyesületeknek. 1868 óta tevékenykedik a Német Katolikusok Központi Bizottsága
azzal a céllal, hogy a különbözö világi mozgalmakat összefogja, hogy a püspöki kamak
állandó tanácsadó szerve legyen, hogy társadalmi kérdésekben állást foglaljon, egészében,
hogy a világiak részvételét az egyházban előmozdítsa.

M.M.

66


