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DOBSZAY IÁSZLÓ

pax huic domui
Töprengések a magyar egyháZi megújulásról

A válságból ébredő, megújuIásra áhítozó országban az egyház élete is fordulóponton áll,
megújuIásra vár. Reményeket keltő és veszélyeket rejtő ez a pillanat. Kétszeresen is
tévedhetünk: a jelen megítélésében és a jövő megragadásában. Kényelmes lenne a
nehézségekért mindenestőlaz egyház és hatalom viszonyát okolva elfeledkezni arról, amí
saját belső bajainkból forrásozik és csak belső gyógyítással gyógyítható. A jövőt nézve pedig:
rettenetes lenne az esetleg megnövekedőkülső lehetőségektőlmegszédülní, vagy külföldi
áramlatok ímportá1ásával helyettesíteni a valódi szellemi és funkcionális megújuIást.

Töprengenünk és fohászkodnunk kell. Visszamenni a forrásokhoz, ugyanakkor a jelen
igazi (s nem látszólagos) realitásaínak éber érzékelésével élni. Az alábbiak egy olyan
laikusértelmíségí töprengései, aki négy évtizede figyeli íntenzíven az egyház ügyeit, s bár
tudja, hogy nem méltó íly nagykérdésekben megszólalní, mégis úgy érzi, amít lát, ki kell
mondania, hátha segíthet vele. Részletes kifejtést igénylő, nagy kérdéseket kell itt röviden
összefoglalnunk, s így aligha kerüljük el a félreértést. Thlán lesz még alkalom egyes
pontokról részletesebben szólni: kifejtésü1, ha erre igény van, magyarázatul, ha valamit
nem jól világítottunk meg.

I.

l. A pangás legfőbb oka és egyben a megújuIási folyamat legveszélyesebb csapdája a
lényegi, központi vallásos tartalmak gyakorlati behelyettesítése nemes, de másodlagos
tartalmakkal. A vallás középpontjában magaa vallási élet áll, és nem annak úgynevezett
világnézeti vonatkoZásai. Istent nem lehet segédtételként kezelni egy világnézeti leve
zetés vagy cselekvési program számára. De a vallási életen belül is van egy elsődleges

tartalom és elsődleges forma, majd aköré rendeződikmíndaz, amí annak kisugárzása vagy
támasztórendszere. Fennáll annak veszélye, hogy egyének (papok és vílágíak), csoportok
vagy közösségek életében kevésbé vonzónak tűnik e központi tartalom mindennapos
szolgálata, a "hétköznapi" egyházi élet, mínt a szenzációk. A legfontosabb hittételek
tanítása, a szentségek kiszolgáltatása, az állandó templomi imaélet szerény és kitartó
munkát kíván, s nem olyan "izgalmas", mínt a különleges rendezvények, találkozók, a
csodás események, az évfordulós tömegdemonstrácíók, új és új ötletek. A perifériának
sokféle nemes eleme megengedett és gyümölcsöt termő, de csak akkor, ha figyelmünk,
lelkesedésünk, energiánk elsősorbana központíra irányul, ha már mindent megtettünk,
hogy a legfontosabb dolog, a vallási élet mindennapi gyakorlata rendben legyen. Akkor, ha
e kedves hozzáadások felé nem egyfajta állhatatlanság, kalandvágyvonz, nem az, amít a
lelkiélet klasszikusai a vallási életben is fenyegető "rendetlen kívánságok" közé sorolnak.

2. Az egyház tanító tevékenységének magja a dogma, a hitigazságokban való lehor
gonyzás. Jogosult az érzelmek mozgósítása, súlyos kötelesség a "mit tegyünk?"hirdetése.
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De mindez az isteni igazságok biztonságában gyökerezik. Az utóbbi évek hitoktatása 
tisztelet akivételnek - nagyon gyakranelhanyagolta a jól fogalmazott hitigazságok ( és
persze a tételes erkölcstan) korrekt áta.dását. Keveset hallunk három-egy Istenről,

teremtő és megváltó művéről, hogy Guardini szavával éljünk: keveset a Logoszról, mely
megalapozza az Ethoszt. A tizenévesek körében ez látszólag nem is okoz bajt: a közösségí
élmények megtartják őket, az erkölcsi buzditások jó talajra hullanak. "Rendes gyerekek"
kerülnek ki a hittancsoportokból, s ez manapság nem is kis dolog! Mégis, amikor az ifjú az
életbe lép, a felnőttkor évtizedről évtizedre változó problémáival kerül szembe, kiderül,
mekkora baj, ha az alapok hiányosak. Az élet felteszi a kérdéseket, melyek megválaszolá
sához rendezett hittudással kellene bírni. Ennek hiányában az eredmény lehet eklektikus
válogatás a hitigazságok között, a vélekedésekhez való gyors csatlakozás, a diffúz
eretnekség, a saját kincsek nem ismeréséból fakadó felekezeti közömbösség, s hasonlók.
És hogy szeressék, akit nem ismernek? Mindenesetre: a kateketika és horniletika bizonyos
tartalmi kíüresedését látva szükségesnek kell ítélni egy átfogó önvizsgálatot, szolid
alapokra helyezve a hitoktatást minden fokon (a papképzésig felmenóen), a szükséges
mértékig egységesítve és ellenőrizvea katekézis tartalmát.

3. A katolikus lelkiélet két pólus erőterébenhelyezkedik el. Első: a biztos, józan és
gazdag hitismeret, a vallási gyakorlatokban, a formálís liturgiaban való gondos és
jószándékú megmaradás, a hitélet jó értelemben vett egyszerűsége, értelmessége és
megbizhatósága. A másik pólus: a tág értelemben vett misztika, a lélek taWkozása isteni
Jegyesével, az az egészen egyéni, mindenkitőlelzárt nász-szeba, melyben a legbensőbbÉn
a szeretett Istent nézi, szólítgatja és egyesülvele. Az Isten, az Ő csak a lélek magányában
lesz TE az ember számára. A két pólus nem ellentétes egyrnjssal, hanem feltételezi egYnWit.
A misztikagéniuszainak minden szavából a józanság, tudás, az egyszerű kötelességek irinti
hűség,a liturgiamegtartásánakkés7.<iége csendül ki.VISZOnt a teológia, a VaWSigondolkozás,
a liturgia nagyjainakegész magatartásából kitetszik a szemérmesen elrejtett belső rnisztikus
tűz. ÉS egyik sem a géniuszok kizárólagos tulajdona: minden katolikus embernek - a maga
módján - birtokolnia kell mind a vallási élet wgyias valóságának nyugodt radonalitását
(mely őt az igazi közösséghez, az igazság közösségéhez kapcsolja), de azt a rnisztikus
gyöngédséget is, mely őt a lélek magányában teremtőjéhezés megváltójához, rnegszenteló
jéhez és majdanegyetlen boldogságahoz köti.

E kétpólusosság nemcsak ajándék, hanem feladat is, melyre az egész egyházi életnek
ihletnie és nevelnie kell. Hogy mennyire nem egymás ellen valók, abból is látszik, hogy
rendszerint egyszerre alszik ki mindkettőnek ereje. Ha az előző pontban a biztos
hitismeret átadásának gyengeségérőlkellett beszélnünk, most ugyanúgy hiányolhatjuk e
misztikus ihletés erejét. Az egyháznak a történelem tanulsága szerint megvoltak az
eszközei mindkét irányú nevelésre. Arra is, hogy a személyes Isten-kapcsolat vágyát
gyermekeiben felkeltse, s hogy gazdag és valós tapasztalati kincsét felhasználva a
mindennapi ember misztikáját is formálja, a torzulásoktól megóvja, a lélek rnerész
egyensúlyát megőrizze.Nem is oly rég még gondosan számon tartották, tanították a lelki
gazdagodás útját és eszközeit, de az alig észrevehető, a lelki életet mégis alapjában
rnérgezö hibákra is jó előre figyelmeztettek. Mintha ez a nevelési örökség ma hiányozna a
hithirdetésból, hitre nevelésból, vallási irodalomból. Talán már az ifjú papok sem tanulják?
Pedig ezt nélkülözve vagy eltorzítva ugyan nyerhetünk jó közösségí embereket, világnéze
ti bajnokokat, esetleg rajongókat is, de az igazi, állandó megújulás belső erőforrásai

kerülnek veszélybe.
4. Azok mögött, amit az első pontnál elmondtunk, általában jószándékú, de rosszirányú

szorgoskodás nyomozható ki. De nem kisebb baj a "jóra való restség", a mozdulatlanság,
kényelmesség, a rninimalizmus kísértése sem. Amint két, látszólag ellentétes jó, úgy két
ellentétes rossz is megfér egymással. Az önkényesség és a túlélésre való berendezkedés
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(kicsiben, plébániai méretben éppúgy, mint nagyban, egyházmegyei vagy országos
léptékben) ugyanannak a bizonytalanságnakavérmérséklettőlfüggőkét megnyilvánulása.
Sót -megfér a két rossz egymással egy emberben is: ugyanakkor, amikor grandiózus
erőfeszítésekre vagyunk képesek saját ötleteink megvalósításában, hirtelen restté és
kishitűvé válunk, amikor az egyház által felkínált tanításban, lelki örökségben, liturgiában
való elmélyedés vagyerre nevelés kívánná aktivitásunkat. Jó lesz így is", "érvényes a mise
így is", "ne terheljük meg magunkat újabb gonddal" - ezek a kimondott vagykimondatlan
visszautasítások A minimális kötelezőre, az egyre kevesebbre redukált egyházi tevé
kenység, mely nem akar több keresésére inspirálni és buzdítani lépten-nyomon, minden
apróságban megmutatkozhat, s a sok "apróság" egy közhangulattá, közérzülette egyesül.
Az elspórolásnak e júdási szelleme ( .rníre való ez a pazarlás?") különösen jól kitapintható
a liturgiában (színte szimbóluma lehetne ennek ünnepeink sorsa). Pedig a jókedvű

adakoZásra, vagyis a minél többet adásra nemcsak az evangélium szölít fel, de erre
indíthatnak korunk bajai is: a nehéz időkbenháromszor annyi energiát kell áldozni olyan
dolgokra, melyek normális időben szinte maguktól mehetnének Erre a nagylelkűségre

invitál a krisztusi szö. "Azért jöttem, hogy életük legyen, s minél bőségesebb életük
legyen."

5. Úgy vélem, újra kell értékelnünk a hagyomány szerepét. A hagyományt sokan
összetévesztik azokkal az apró megszokásokkal, melyek életünkben ránk ragadnak, s
melyekhez öregesen ragaszkodunk. Így nézve a hagyomány egyszerűen rutin, kényelem,
gondolkoZásmentesség, a "progresszívek" szemében pedig a megújulás akadálya. Való
jában azonban - s ezt a történelem minden ismerője tudja - a hagyomány még a világi
társadalom életében is egészen mást jelent; az egyház életében pedig a megszokásoktól
egészen szabatosan elválasztható ("szenthagyomány"). A hagyomány két fő jellemzője

éppen az, amit a könnyelmű gondolkozás megtagadna tőle. A hagyomány nem passzív
őrzést, hanem állandó meghódítást, birtokbavételt, aktív szellemi erőkifejtést kíván
tőlünk (Kodály: "Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának") Másrészt a hagyomány állandó ösztökéje a
megújulásnak, az alkotöerönek, a valódi újításnak; az igazi kreativitás sugalmazója, és a
napi szempontoktól megmérgezett ítélőképességgyógyszere. A hagyománya leghatéko
nyabb forradalmi erő, a legerőteljesebb reformmozgalmak mindig a hagyományhoz való
visszatérésből indultak el. (Ha az ország mai megújulási folyamatának kezdőpontját egy
eseményhez akarom kötni, valószínűleg Klaniczay Tibor cikkével kell a történetet
elkezdeni: "A hagyományok ébresztése".) A katolikus egyházban a 20. század elején
kezdődő reneszánsz az egyházatyák, a liturgikus hagyományok és atomizmus újrafelfe
dezésének gyümölcse volt. A magyar egyházban emlegetjük ugyan a hagyományokat, és
ünnepségeket is szívesen rendezünk őseinktiszteletére. De ha a fiatalság (vezető papjaival
együtt) oly gyakran érzéketlen az "erős" hagyomány iránt, akkor ez azt jelenti, hogy a
hagyományok meghódítására nem tettünk elég erőfeszítést.Emeghódítás pedig nem más,
mint pontos és lehetőleg maradéktalan megértése annak, amit egy adott hagyomány
jelent, s ez csak a hagyomány forrásaival közvetlen kapcsolatba kerülve érhető el.
Thdnunk kell olvasni, tudnunk kell tanulni - a szó legtágabb értelmében. S mivel
nemcsak magyar megújulásról van szö, a hagyomány e birtokbavételének kötelessége
szükségszerüen magába foglalja az egyetemes egyház kincseinek öntudatos és munkás
feltárását.

6. Amikor a vallási élet magját alkotó dolgok elsóségéről beszélünk, nem akarjuk
kisebbíteni annak a kisugárzó erőnekjelentőségét,mely a kinyilatkoztatásból kiindulva a
profán világ szféráit is keresztény tartalommal tölti be. Ilyen mindenekelőtt a keresztény
fílozöfía, majd a keresztény szellemű antropológia, történetirodalom, szociológia,
neveléselmélet és -gyakorlat, stb., majd még tovább, az emberi tevékenység szarnos
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területe. Bár a kereszténység nem puszta ideológia vagyvílagnézet, nagyon is SZükséges
lenne e téren is az ocsúdás, vagyis egy színvonalas keresztény tudományosság, pedagógia,
szociálpolitika stb. továbbművelése. Nyomatékosan ki kellene jelentenünk, hogy a
kereszténység minden területen magáévá teszi az értékeket, s elutasítja az értéktelen
seget. Az értéktelenségét szent dolgok eszközévé avatni nem más, mint a "cél szentesíti az
eszközt" sokszor csúfot vallott elvével azonosulni. Világossá kell tennünk, hogy a
kereszténység részvétele az emberi kultúra és társadalom nemes ügyeiben nem egy
akcióprogram része, hanem a kereszténység igazság-üzenetébőlkövetkezik. Alapja az,
hogy a kereszténység nem taktikából, hanem az igazság kedvéért tiszteli az igazságot (az
etikai és esztétikai igazságot is). Sajátos mondanivalója van elsősorban míndarra
vonatkozóan, amit a kinyilatkoztatás fénye bevilágít. De a keresztény a természetes
erények terén is elkötelezte magát az emberiség legszebb javaival:az értelemnek, a jognak
és igazságosságnak, a humánumnak, az erudíciónak, a szepsegnekvédelmére és ápolására.
A kinyilatkoztatás és a philosophia perennis azonban minden területen más-másképpen
társul a szaktudományok illetékessége alá tartozó ismeretekkel és technikával. Ezért
helyre kell állítanunk a szaktudás becsületét az egyházi gondolkodásban, ha nem akarunk
egy keresztény sarlatánság áldozataivá válni. Ahogy önmagunkban is egyszerre működika
keresztényvilágnézet és a szígorüan civil szaktudás, úgy a határterületeken is döntő a nem
katolikus vagyéppen ateista szakemberekkel való együttműködés,.már csak önmagunk
ellenőrzéseérdekében is. Hogy egyes kérdésekben hol húzódik a határvonal a kinyilatkoz
tatott, illetve a keresztény filozófiai igazságok és a szakterületek között, kényes, elemzést
és nagy tapasztalatot kívánó kérdés. Ezért is szükséges lenne, hogy a keresztény
gondolkozás olyan fórumokhoz jusson, ahol megfelelőkörnyezetben, nyugodtan mérleg
re tehetök a kereszténység nevében kimondott állásfoglalások, s olyan katedrához,
melyrőla jövendő gondolkodó generációknak átörökíti a keresztény tradíció maradandó
elemeit.

7. Ahhoz azonban, hogy a katolikus gondolat akár az egyházon belül, akár azon kívül
autenticitását visszanyerje, az egyház szellemi hanyatlását sürgősen meg kell állítani. A
katolikus egyház, mely századokon át az igaz-jó-szép szolga.latának legfőbb ihletője

volt, amely az emberiség szellemi élvonalában állott, ma egy antiintellektualista és
kultúraellenes hullám keserűgyümölcsét eszi. Az, hogy tévedések megfogalmazódnak az
egyházon belül, kétezer év óta megszokott dolog. De szomorú látni, hogy oly primitív
tévedéseket is csak lelkes taps vagyerőtlen megbotránkozás fogad, melyek gyengéit már
középiskolás hittani ismeretekkel is ki lehetne mutatni. Az, hogy a konzervativizmus
progresszivizmus képtelen alternatívájának csapdájába a Biblia figyelmeztetése (l Tessz 5,
21) és a nagy öregek, a keresztény értelmesség utolsó bajnokainak óvása ellenére
gyanútlanul besétáltunk, olyan naivitásra mutat, mely kiművelt emberfőkhözméltatlan.

Mit jelentsene szellemi hanyatlás megállítása? Nem kapkodásvagyszellemi mindenevés
a gyógyszere. Egyrészt az alapvető dolgok biztos, korrekt és nagyon mély tudására van
szükségünk, másrészt a szellemi képességeknek - a tanulékonysagnak, tudásvágynak,
ítélőképességnek, értékösztönnek. szellemi alázatosságnak, éberségnek - begyakorlott
ságára és elevenen tartására. Csak a biztos alapok és az ítélóerő teremtenek olyan
folyamatosságot a szellemi életben, amely szervessé teszi az új és a régi kapcsolatát,
megóvja az embert mind a makacs elzárkózástól, mind a divatok előtti nádszál
hajlongástól. S bár az egyes ember ezt az eszményt csak képességeinek arányában
közelírheti meg, az egyház közösségéböl, az egyházból mint kollektívtudatból semmikép
pen sem hiányozhat e természetesen kiműveltés a természetfölöttire kinyílt bölcsesség. S
itt sem a "világokossága" az, amire vágyunk, hanem az a nehezen megmagyarázható, amit a

. "szellemi értékek feltétlen tisztelete", "az egyház dolgaiban való nagyigényűség", "a
szellemi kihívásokkal szemben való érdeklődő éberség", ugyanakkor "a fegyelmezett
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állhatatosság" megjelölésekkel irhatunk körül, Ebből aszellembőlnőhetettki egy Szent
Ágoston, egy Aquinói Szent Thmás, egy Szalézi Szent Ferenc, egy fenséges liturgia és a
keresztény művészet,a keresztény szellemiség tanúi, tanítói és a jelent is kötelező példái.

8. Az előző bekezdéseket könnyen címkézhetné valaki arisztokratizmusnak, mely
ellentétben áll egy "népközeli" pasztoráció ideáljával. Úgy gondolom, a kérdés helytelen
megfogalmazása is akadálya lehet az igazi megújuIásnak. Ezért röviden meg kell
vizsgálnunk, mi az egyház hiteles magatartasa e tekintetben A történelemben voltak
ugyan túlzások mind az ezoterikus műveltség, mind a populizmus irányában, ezek
azonban szinte mindig eretnekségbe torkolltak. A katolikus egyházban a két tendencia
egyszerre, s mindkettő teljes erejében jelen volt. A teológia, a filozófia, a jogalkotás, a
liturgia, a művészet, az erkölcsi elvek a legmagasabb szinten virágoztak, s az emberiség
legnagyobb szellemi teljesítményeivel vetekedtek. De nem lehetett olyan alacsonyan
valaki, hogy az egyház ne tudott volna lehajolni hoZZáa katekézisben, a prédikációban, a
lelki vezetésben, a népi ájtatosságokban, az egyéni jámborság élesztésében. De nemcsak
arról van szö, hogymindkettőnekmegvannak az érvényességi területei. Nem függetlenek
egymástól és nem ellentétesek egymással. De nem is egyenrangúak, hiszen a katekézis
mércéje a teológia, a lelki vezetésé az erkölcsi elvek stb. Ahogy egy kitűnő gondolkodó
formulázta: a dóm a falusi templom mintája, s nem fordítva. A két végpontot számos
átmeneti fokozat köti össze. A "magas szféra" jelenléte ihleti a tömeg-pasztorációt; az
egyszerű népi vallásosság viszont melegséggel járja át amannak megnyilvánulásait. S ezért
a legnagyobb teológus is az egyszerű ember hitével imádkozik, de az egyszerű ember is a
legmagasabb szférába emelkedhet fel az igazság megismerése, az egyház életbölcsessége
és a liturgia által. Az egyház tehát egyiket sem áldozhatja fel a másik kedvéért.

A vallási magas-szféra és a "népies" vallásosság összeegyeztetése a magyar egyház
hagyományaival is összhangban van. A magyar egyházat István óta jellemzi a két szféra
egyenlő intenzitású művelése és a kettő állandó egymásra hatása. Az ennek szellemében
való tevékenység jobb alapja a megújulásnak, mint a mai nyugati egyház divatjainak
bámulása és utánzása, mely - ha gyümölcseiről kell megítélnünk - nem sok bámulatot
érdemel. Az erkölcsi hanyatlás, az abortusz, a szexuális aberráció és pornográfia, a
kábítószerezés nem az ateista állam mesterkedésével jutott hazánkba, hanem a szabadnak
és kereszténynek mondott Európa hatására. Se folyamatban a nyugati egyház erőtlennek

bizonyult, sőt egyes egyháziak még védelmezték is ideológiai-teológiai érvekkel a
dekrisztianizációs folyamatot. - Az utóbbi években került a figyelem előterébe a lengyel
modell, mely egy erős népi vallásosság és katolikus közmegegyezés termékenységét a papi
hivatások szép sZámával is igazolni tudta. Nem szabad azonban e modell sajátos
létfeltételeit elfeledni, s kérdés, hogy hosszabb távon nem jelentkezhetnek-e a népi
politikai színezetű vallásosság hátrányai Lengyelországban is. Nekünk mindenből tanul
nunk kell, de a megújulás munkájában az egyetemes és a magyarkatolikus hagyományokra
kell támaszkodnunk és Isten segítségét kérve saját belső erőforrásainkat kell megelevení
tenünk.

u.

Ha a következő bekezdésekben az egyház hierarchikus szervezetét vesszük szemügyre.
könnyen érhet az a vád, hogy illetéktelenekvagyunk, vagyhogy a keresztény nép ügyével
nem törődünk. Mentségünkre szolgáljon, hogy a hívó nép. életének reformja nem
intézményi, hanem morális jellegű. Most viszont a látható egyház áll szemünk előtt, s
annak intézményei, tehát sohasem az egyes személyek, hanem inkább a konstellációk.

l. Ha azt szeretnénk, hogy a püspök valóban prófétája, atyja, s mindenről gondoskodó
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kormányzója legyen a rábizottaknak; ha azt szeretnénk, hogy az egyházmegyében a
szellemi és pasztorális lendület előmozdítójalegyen; ha azt szeretnénk, hogy-kiszabadul
jon izoláltságából, s ne ünnepi alkalmak felületes találkozásai adják a kiszabadulás
illúziójátj ha azt szeretnénk, hogy a püspök papjaival együtt-gondolkodva, -töprengve,
-kínl6dva ossza meg gondjait és gondjaikat, akkor két negativ feltételt kell teljesíteni.
Felszabadítani őket a bel- és külföldi reprezentációk, protokollarískötelezettségek
időrabló tömegének legalább egy részétől,' hogy sokkal több időt szentelhessenek az
egyházmegyéjükkel való érdemi foglalkozásra. Továbbá: alig halasztható tovább annak
megvizsgálása, hogy Magyarország jelenlegi egyházmegyei beosztása egyáltalán lehetövé
teszi-e a püspök, a papság és a nép eleven kapcsolatát.

2. Teljesen újra kellene értékelni a káptalanok szerepét. A káptalanok kialakulásuk
idején nem a honor és decor közvetítői voltak kiérdemesült papoknak, hanem az
egyházmegye valóságos, szellemi erőközpontjai.Az egyházmegye életének folytonosságát
a testületi hagyományok, a szilárd személyi és intézményi feltételek révén elsősorbana
káptalan biztosította. Akáptalan mindenekelőttaz egyházmegye nevébenes az egyházme
gyéért való állandó imádság szentélye volt. Azután a lelki, szellemi, intellektuális élet
műhelye és szétsugárzója az egyházmegye papjain és iskoláin át a nép felé. A káptalan
továbbá a püspök tanácsadó testülete, valóságos szenátusa, egyben a kormányzás
hatékonyságának is eszköze. Különösen a korai középkorbán, amikor a püspök az őt

körülvevö papi és szerzetesi közösség társaságában járta egyházmegyéjét, a káptalan volt
az egyházmegye missziós központja is. S talán az sem mellékes, hogy a káptalan a
hiteleshelyi intézményen keresztül világi funkciót is vállalt, aminek előnye az volt, hogy
tagjai a világban otthonosabban, magabiztosabban, talpraesettebben mozogtak, mint
utódaik, az egyház pedig a világgal való kommunikáció egyik csatornáját nyerte.
(Megjegyzendő, hogy a káptalanoknak az első időkben világi tagjai is voltak.) Igen
fontosnak tartom, hogy ezt az öt funkciót nem külön-külön bizottságok látták el, hanem
egyetlen testület, egy végső soron istentiszteleti, kultikus közösség működésébennyert
formát. Természetesen a káptalani ideált a mai karhoz alkalmazva kellene újraéleszteni. Ez
megkívánná működési módjának és személyi összetételének radikális újragondolását
(például az állandóság és rotáció szerencsés kombinációját).

3. Van a káptalannak egy további jelentősége is. A káptalan olyan modell, melyalsóbb
szinteken is - egészen a plébániákig - mintául szolgálhatna. A templomi apácák, a
plébániai munkatársak, a kórusok és oltáregyletek, az egyházközségi képviseletek és
kisközösségek tevékenysége ma meglehetősen diszfunkcionális, működésüket nem fogja
össze egy állandó szellemi köZösség. Emiatt hatékonyságuk sem arányos erőfeszítéseikkel.
Úgy gondolom, hogy ha egy "kiskáptalan", egy alapjaiban kultikus közösség integrálná
minden plébánián a sokféle alakzatot, azok működését egy olyan szellemi kisugárzó erő

járhatná át, mely természetes és természetfeletti értelemben egyaránt egységgel és
hatékonysággal látná el valamennyiüket. A középkorí rendszernek lényeges része volt a
nem püspöki székhelyeken múködő társaskáptalanok léte is. Azt hiszem, az egyházmegye
öt-hat nagyobb plébániáján létesülő komplexebb testületek és vezetőik nemcsak az
esperesi tisztségnek adnának új dimenziót, de körzetükben és az egész egyházmegye
életműködésében is (például a papképzésben) fontos szerepeket vállalhatnának. A
káptalani modell érvényesítése persze nemcsak a felülről lefelé áramló életerőnek,hanem
a lentről felfelé törő impulzusoknak is természetes közvetítője lehetne.

4. Ez a tanulmánynem foglalkozhat apaphiánykomplex témakörével, noha az itt vázolt
problémák megoldhatóságát a paphiány érinti, s fordítva is, a problémák megoldása
visszahatna apaság létszámára. Magának a papságnak kondícióját illetőkérdésekból kettőt
szeretnék kiemelni. Egyik a pap elmagányosodásának veszélye, mely a papi karaktert is
megtámadhatja. A történelem azt mutatja, hogy a papi élet reformja együtt járt a klérus
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közösségJ-vonásainakerósitésével, esetleg csak különféle testvérületek működésében,

legtökéletesebben azonban a testvéri együttélés eszméjének, az ágostoni monasteriuhl
dericonnnnak újabbéS Ujabb megvalósitási fonnáiban. S itt nem - vagy nemcsak - a
baráti ésönképzőkörikapcsolatokra, vagy puszta akcíö-közösségekre gondolok, hanem a
tényleges -,. önkéntes - együttélés egyes tipusaira. Ennek van egy látszólagos és egy
valóságosakadálya. Elsó'apaphiány, hiszen a papság összeköltözese újabb helyeket hagyna
pap nélkül Úgy vélem, e nehézség megoldható: a papi élet refonnja, az erős papi
közösségek kíalakulásaa paphiányenyhülésére vezethetnek, s addig is a licenciátusoknak
vagy diákonusoknak.e szilárd központok által segitett és rendezett munkája jobb
megoldás;mint az egyes plébánosokvilági segitőire épülő mai, meglehetősen problemati
kus .kisérletek. A papi. közösségek kialakulásának valóságosabb akadálya az, hogy
amennyire lelkesen propagálja a papság a közösségí gondolatot a híveknek, annyira
nehezen szánja rá magát az alkalmazkodásra, a családias alárendeltségre, annak a
szorosabb fegyelemnek, élet-, és munkarendnek elfogadására, mely nélkül valódi
közössegnem képezhető.

Problémánaklátom a papságbizonyos fokú megosztottságát is. Ezérvényes a nézetekre.
a tanitásra, a pasztorális célokra és eszközökre is - a pasztoráció hatékonyságának nagy
kárára. D6-most nem erről, hanem a generációs és hivatali törésvonalakat követő, alig
enyhülő megosztottságról beszélek Tennészetesen vannak pozitiv példák is aula és
lelkipásZtorok, plébánosok és káplánok, idősekés fiatalok jó kapcsolatára. De még mindig
nagyon sokszor hallani egymással lényegében nem beszélő fónökről és beosztottr6l, a
munkamegosztás a.ránytalanságal, másik oldalon a hagyományok átvételére való
képtelenségről, a pa.rt:izán-pasztorációba való menekülésröl, bizalmatlanságról minden
nel szertJben, ami "felülről" érkezik, S bizonyára fokozta a nehézségeket a külső

kényszerektől vezéreltekevéssé ember- és életközeli diszpoziciós gyakorlat is. Mindennek
eredménye egy rendezetlen pasztorális működés, továbbá annak az egészséges menta
litásnak és kölcsönös gazdagodásnak hiánya, melynek a generációk szerves kapcsolödé
s3bó1 kellene jönnie, s, ha nincs, rossz közérzetet okoz minden vonalon. Alig érhetné
nagyobb csapás az egyházat, mint hogy az egység látszata alatt egyre inkább egy high
church-4dWchurch skizofréniába huUana. A megosztottságot csakfokozza az utóbbi két
éVtized hazai viszonyaiban gyökerező kedvezőtlen fejlődés. A politikai és az egyházi
viszonyok miatt zavaroskörolmények között fölnevelődött,a hivatalos egyház tehetet
lenségemíatt szenvedő fiatal papság egy része - teljes jósZándékkal - valósággal
belemenekült az egyoldalú ifjúsági pasztorációba, a földalatti romantika, a gyanakvás,
izolációs értékrend várába, s ez - súlyosbitva a 60-as évek papképzésének többrétú
problémáival - papi egyéniségüket és pasztorációs tevékenységük tartalmát nézve
-egyaránt sokszor nehéz helyzetbe hozta őket.

5. Következő észrevételeink a papság és a hivek viszonyát illetik. Sokszor emlegetik
ezzel kapcsolatban elítélően a múlt klerikalizmusát, némi joggal. De ennél sokkal
veszélyesebbnek érzem a most kibontakozó sajátos újklerikalizmust és populizmust
egyaránt. A papi ordo tiszteletét és egyházi funkcióját nemhogy csökkenteni, inkább
erősitenikell. Ha a világi rendelkezne is mindazzal a teológiai tudással, egyházi
műveltséggel, amivel a pap (valójában a sokfél~ kurzus ellenére is egyre kevésbé
rendelkezik), ha netán ratermenebb, tehetségesebb. nagyobb látókörú lenne a papnál,
akkor is hiányozna belőle az az egyházias érzék és fegyelem, a hivatásnak az a nyugalma,
megállapodottsága, melyet a papnevelés aszkézise, a testületi szellem, az engedelmesség
köteléke alakit ki. S legfőképp hiányoznék belőle az ordináció és a megbizatás. Ha a
klerikalizmus az ordóból eredő különleges sáfári tisztet és felelősséget, prófétai
pásztori-áldozópapi kiemeltséget jelenti, akkor csak teljesebb elismerését kivánhatom.
Az újklerikalizmus igazi veszélyét két jelenségben látom. Egyik a papság nem hieratikus,
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hanem szellemi e1szigetel&lésének tendenciája, az értelmiségről valólemorzsol6dása, a
valódi, eleven, tartalmas emberi kapcsolatok hiánya. A másikpont, amelyre VigYáZni kell:
amikor a pap munkája már valósággal összefonódik egy más, szakismeretet követelő

területtel, elég alázatosnak kell lennie megkeresni a szakembert, s megtartva teológiai
irányító szerepét, a kivitelezést amarra bízni. A furcsa, hogy a "kereten belüliek"
mindentudása gyakran nem is a papi ordóval kapcsolódik össze, hanem a munkakönyvvel:
az egyházi alkalmazásban lévők "kéznél vannak" a feladatok megoldásakor. A szakterüle
ten működö, mégoly magasan kvalifikált, de nem egyházi alkalmazású világiak vi
szont lényegében passzivitásra vannak kárhoztatva, sőt talán nem is tud róluk a hivatalos
egyháZ.

6. A következő hónapokban valószínűlegújból előkerül a szerzetesrendek működé

sének kérdése. Szomorú lenne, ha a magyar egyház a rendek kérdését egynek venné az
iskolák, kórháZak személyi ellátásával, vagy egyszeriíen a paphíány leplezésére használná
őket. A nyugati egyháZban eléggé bebizonyosodott már, hogy a plébániákra szétkergetett
kolostorok egyetlen eredménye a szerzetesi hivatások rohamos csökkenése lett. 'Iudo
másul kell venni, hogy a szerzetesség sajátos hivatás, melynek érvényessége önmagában és
nem "hasznosságában" keresendő.A szerzetes az, aki magát mindenki másnál teljesebben
Istennek akarja szentelni a hármas fogadalom szellemében, a vele egyenlő akaratúak
közösségeben. Ezt a hivatást választani, erre egyesülni nem esfházpolitikai kérdés, nem
tehetődiplomáciai adok-veszekvagyhasznossági érvelésekfüggvényévé. Ezt az életformát
választani az embemek mind civil, mind egyházi jogi értelemben elidegeníthetetlen
személyi joga. Ha ez a hivatás összeegyeztethetőbizonyos szolgálatokkal, ám legyen, de
elsőbbsége a konkrét szolgálatokkal szemben ennek a hivatásnak van, mely áttettebb
módon ugyan, de sokkal többet használ az egyháznak, mint akármi gyorssegély. Emiatt
minden egyéb ínséget fájlalva is ki kell mondanunk, hogy legnagyobb szükségünk ma 
tulajdonképpen már évszázadok óta - néhány kontemplatív kolostorra lenne. Egyúttal
ezek alapítására lenne a legtöbb reális esély.

7. Az egyháZban helyüket kereső különféle kisebb közösségek külön tanulmányt vagy
tanulmányokat érdemelnének, s ezekben fel kellene mérni a tőlük remélt jótéteményeket
és az őket fenyegető veszélyeket egyaránt. E helyen csak néhány féltő megjegyzésre
szorítkozunk. Védelmezőiknek tartózkodniuk kell minden túlzástól, a közösségek
abszolutizálásától s ezzel együtt az egyháZ alapvető működési formáinak elhanyagolásától.
A kereszténység közösségí jellegét demagógia lenne a speciális közösségekhez való
tartozás követelésével azonosítani. A jó közösségnek éppúgy megvan a létjogosultsága,
mint annak, hogy például egy család vagy egyén közvetlenül a templomi közösségen. a
"keresztelő egyházon" keresztül lépjen kapcsolatba az egyetemes egyháZi közösséggel, Az
olyanfelfogás pedig, mely a kis közösségeknek az "átlagos" hívőkkelszemben nem sajátos,
hanem kiváló értéket tulajdonít, a kathar eretnekség kísértésének lesz kitéve. Ha a
"báZisközösség" elnevezés azt akarja jelenteni, hogy a kis közösségek magukat tekintik az
egyháZ alapjának, akkor jó lenne e megnevezést minél előbb elfelejteni.

A másik féltő gondolat: a speciális közösségeknek a templomi közösség felé mutató
jelzőknekkell lenniük, s nem vonhatják ki tagjaikat e nagyobb, nem-magunk-vá/asztotta
közösségből. Szomorú, amikor az ilyen közösség tagjai boldogan összebújnak egymással,
de hiányoznak, amikor az asszisztencia, az énekkar, a plébániai karitász keresi szolgálatte
vőit; ha többre becsülik saját leleményú áhítatgyakorlataikat a liturgiánál (vagy csak
képükre átformált liturgiát éreznek magukénak), amikor az egyetemes egyház megnyíl
vánulásaival nem tudnak közvétlenül azonosulni, voltaképpen rosszul érzik magukat a
"hivatalos" egyház mindennapjában. Amikor korábbi megnyilatkozásainkban szöt emel
tünk a kisközösségek által különösen felkarolt egyháZi könnyűzene ellen, erre nem (vagy
nemcsak) kulturális szempontok indítottak (még kevésbé egyes személyek szeretetlen
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kritizálása), hanem az a meggyőződés, hogy az egyházi élet minden kifejeződésiformája, a
zene is egy egyházképet tár föl és közvetít, akár nem fogalmi eszközökkel is.

Aharmadik jó tanács ez lehet: a keresztényközösség ne tévessze össze a szeretetet azzal,
hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. A tartalom - az igazi, egyre teljesebben
elsajátított tartalom - közösségére kell építeni emberi közösségünket, Ellenkező

esetben a közösségépítés károssá is válhat, hiszen a vallási élet tényleges szolgálatától von
el energiákat, személyeket, munkakedvet, s annál felelötlenebbül. mert a könnyebben
kezelhetö, sót manipulálható fiatalokat viszi hamis illúziókba. Biztosak vagyunk benne,
hogy ez egyetlen közösségvezetönek sincs szándékában, mégis jó a veszélyeket 
melyeket más megfogalmazásban a Szentatya is szóvá tett - tudatosítani.

8. A megújuIásról szólva nem hagyhatjuk szö nélkül az egyház anyagi ügyeit sem. Az
egyház mindig tisztelte szegénység úrnőt,de tudta, hogy az egyházi javakat is becsben kell
tartani. "Ha a hamis mamrnont nem kezeltétekhűen,ki bízza rátok azt, ami igaz? És hogyha
a máséban nem voltatok hívek, ki adja nektek azt, ami a tiétek?" (Lk 16, 11-12) Márpedig
a jelenlegi anyagi viszonyok - melyek nem egy tekintetben a feudalizmusra emlékeztet
nek, vagy annak ténylegesen leszármazottjai - bizonyára lelkiismeretes és szakértő

felülvizsgálatra érdemesek. Sokhelyt probléma lehet az egyenetlenségeksora: a nyomorgó
és gazdagplébániákegyenetlensége, a kiadási területekközti egyenetlenségek, a papság és
egyházi személyzet ellátottságában való óriási különbségek, Úgy hiszem, a condigna
sustentatio mértékét ma nem nehéz megállapítani: a gyermekes középértelmíségi
(például pedagógus) családok átlagos életszínvonalát kell mértékül venni. Ezt a szintet
biztosítani kell minden papnak, kántornak, mert méltó a munkás a maga bérére. Viszont
ezt jelentékenyen meghaladó jövedelem, vagyon és életvitel a keresztény erkölcsi elveket
betartó, öt-hat gyermeket nevelő világi hívő életével egybevetve: provokáló egyenet
lenség. De abszurd az is, hogy a parányi, diaszpora-helyzetú plébániák nyomorogjanak, s
ne legyen intézményesen rendezve, hogyan egyenlítikki ezekhátrányait a jobb helyzetben
lévők. Egy másik fájó pont: az egyházi tárgyak elidegenítésének itt-ott jelentkező

gyakorlata. Ház, háZrész, templomi tárgy, festmény, különösen szent tárgy; egyházi ruha
eladogatása nem lehet a templom fenntartásának eszköze, még kevésbé jövedelemforrás.
Mindezt őseink szeretettel és áldozatosan az Úr házának ékességére ajánlották fel: nem
kótyavetyélhetőkel a bizományi áruháZakban. E téren joggal megkövetelhetőugyanaz a
szigorú, leltári és bizonylati fegyelem, melyre egyes világihatalomviselők visszaéléseinek
nyilvánosságra kerülése miatt az emberek ma amúgy is érzékenyebbek.

Ám akármennyire kívánatos az anyagiak rendbetétele, ez esetben mégsem a pénz a nervus
rerum, hanem az eltökéltség az egyes problémák tényleges megoldására, s higgadt
serénység a kimunkálásban. A magyar egyház ma nem omladozó porciunkula, hanem
inkább egy elhanyagolt, takarítatlan templom benyomását kelti, melyben szorgos
munkával rendet kell csinálni. Mondanunk sem kell, hogy a szép beszédek, bizottságok,
értekezletek nem pótolják azt, hogy kinek hol a helye, ott valódi megoldásokat keressen,
és járjon is a végére, hogy történt-e valami. A dolgokat a maguk mivoltában nézni és
megítélni, amit valóban akarunk, annak eszközeit is megkeresni, az eredményt pedig
ellenőrizni:más-másképpen, de dolga ez püspöknek, papnak, szerzetesrendnek, egyház
községnek, családnak, egyesületnek, egyénnek.]ó dolog a lelkesedés és a szeretet, de már
a tág értelemben vett kötelességteljesítés is szép eredményeket hozhatna. Mit is
válaszolnak az evangéliumi szolgák az Úr dicséretére? "Csak azt tettük, ami a dolgunk."
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