
Élő viliígegyház

Erdélyi levél
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagyméltóságú és Ftitisztelendó Püspök Atyánld

Az egyházmegye hagyományos alkalmakkor - papi temetés, búcsúk, lelkigyakorlatok stb.
- jelentős számban szokott összegyűlni.Egészen természetes, hogy a találkozás alkalmat
szolgáltat az Egyház időszerű kérdéseinek megvitatására is.

Az utóbbi időben egyöntetűenállapították meg, hogy a hívek között nagy a megdöb
benés, az aggodalom sót elkeseredés több olyan hatósági intézkedés miatt, amelyek
közvetve. vagy közvetlenül a vallást és annak akadálytalan gyakorlását érintik, mi több, a
hívek egyre gyarapodó csoportjai számára lehetetlenné teszik.

Az alkalmi beszélgetések során az a vélemény alakult ki, hogy a papság nem maradhat
néma és tétlen a hívek aggodalmával szemben, hacsak nem akarja a néma kutyák prófétai
vádját magára venni (Iz LVI 10-11). Olyan elgondolás is kifejezésre jutott, hogy az egész
papság emIékirattal forduljon a Püspökség útján a legilletékesebb világi hatósághoz. Végül
is alapos megfontolás után ez idő szerint elégségesnek vélik, ha az egész papságot a
Főtisztelendő Egyházmegyei Hatóság felé képviselő fóesperesek és az Egyházmegyei Papi
Szenátusnak a hívek körében tevékenykedőtagjai tárják fel a helyzetet.

Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - foglaljuk össze a híveket és papjaikat
nyugtalanító legégetőbbkérdéseket, a nyugtalanság és aggodalom okait.

I. Közismert a hívek tagaszkodása ahhoz, hogy egyházközségük ne maradjon pap nélkül.
Ezért tekintik katasztrofális következményekkel járónak azt a kísérletet, mely a papi
utánpótlás biztosítását az utóbbi években a felvételi létszám korlátozásával minden
jogalap nélkül sújtja, aminek következtében az egész egyházi élet jövője jut veszélybe.

II. A rohamos fejlődés, népesedés következtében a városokban a régi templomok a
hívek befogadására elégtelenek, az újonnan épült városnegyedek templom nélkül
maradtak s bár a hívek az anyagi feltételek biztosítását készséggel vállalják, új templomok
építésének nincs semmilyen lehetősége.A hellyel-közzel engedélyezett sZiikségkápolnák,
lakások a szükségletet távolról sem elégítik ki.

III. A templomok hiánya fokozottabb mértékben fog megnyilvánulni a tervezett
agráripari központok esetében, mivel az ott létező régi templomok befogadó képessége
megfelelt az elmúlt évszázadok lényegesen kisebb léleksZámú települései szükségletei
nek, de elégtelen a felduzzasztott lakosságú faluközpontok lakossága részére.

Ugyanakkor a felszámolásra ítélt településekben nemritkán 700-800 éves, páratlan
múértéket képviselőtemplomok gazdátlanul maradnak, kitéve a pusztulás veszélyeinek a
hívek nagy fájdalmára.
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IV. A kereszténység szent könyve, a Biblia, teljes terjedelmében a háború óta egyszer
sem jutott a hívek kezébe. Ha az Újszövetségi Biblia, imakönyv, katekizmus nagy ritkán,
korlátozott számban meg is jelenik, a szükségletnek alig csekély töredékét elégíti ki. Más
vallásos tárgyú könyv, folyóirat stb. kiadására az Egyház kísérletet sem tehet.

V. Híveinkvallási igényeinek kielégítését az a tény is nehezíti, hogy a legifjabb nemzedék
szarnos tagja nem tanulhat meg anyanyelvén írni-olvasni, minek következtében ha volna is
elég vallásos kiadvány, azokat nem tudnák könnyen és haszonnal olvasni.

Ezt a helyzetet teremti az a tény, hogy egyre kevesebb osztályban folytatják az anyanyelvi
oktatást. Ha pedig egyes esetekben a szülök az adott lehetőségeketsem veszik igénybe az
anyanyelvi oktatásra, ennek oka a gyennekeik jövője iránti aggodalom, hogy a rendelkezé
sek helyi alkalmazása miatt gyennekeik hátrányos helyzetbe jutnák a tovább haladásban.

VI.A főiskolák, egyetemek diplomás végzettjeinél általános gyakorlattá kezd lenni, hogy
szülöföldíüktöl távol eső vidékre kapnak lehetőséget elhelyezésükre, kiszakítva őket

vallási közösségükböl, mert a távoli környezetben saját vallási közösségüket nem találják
meg, lévén az új környezet kizárólag más vallású.

Legutóbb az az aggodalom is megnyilvánult, hogy hasonló sorsra jutnak a közép- és
szakiskolát végzett fiatalok is. Ráadásul később sincs kilátások arra, hogy visszakerüljenek
saját vallási és családi közösségük vidékére, mivel szülőföldjük munkaigényeit közben más
megyékből odairányított pályázókkal töltik fel.

VII. A fiatalok rendszeres átirányításával egyre szaporodik azoknak a családoknak a
száma, amelyeket a nagytávolság megfoszt a szülök, nagyszülőksegítő gondoskodásának
lehetőségétől,amire különösen rászorulnak újszülött gyennekeik gondozásában. Nem
ritka eset, hogy az ebből szánnazó nehézségek kilátásai miatt évekig nem vállalnak
gyermeket a vallási és társadalmi élet nagykárára.

VIII. Az elhelyezések fenti mödszere következtében gyakori, hogy a már házas fiatalok
egymástól messze vidékre kerülnek. Ez nagy veszély családi közösségükre, gyennekeik
sorsára. Az így egymástól elszakított házasok családi élete nemritkán felbomlik, válással
végződik, ami szintén nagy tragédia mind vallási, mind társadalmi szempontból, mert a
család a társadalom sejtje.

IX. Elégedetlenséget és visszatetszést vált ki a hívekben az a következetes gyakorlat,
hogy tudományos, művészi, közéleti pályákon hátrányos megkülönböztetéssel kell
sZámolnia annak, aki vallását gyakorolja. Nem kevés azoknak a száma, akik már
tanulóéveiktől emiatt s nem meggyőződésbőlszakadnak el a vallás gyakorlatától s fosztják
meg magukat attól az erkölcsi forrástól, amely a vallásból fakad s amelyet - úgy látszik
világszerte - nem tudnak mással pótolni a jövendő nemzedékek nevelésénél és
fonnálásánál.

A papság fontosnak tartja, hogy az állami hatóságok legfőbb fórumának tudomására
jusson a hívek aggodalma sőt elkeseredése, egyben pedig annak okait is felismerjék.

Azt kell ugyanis hinnünk, hogy a felsorolt jelenségek miatt a nép széles rétegeiben
jelentkezőelkeseredésrőlnincs az állami hatóságok legfőbb fórumának tudomása.

Az állam alaptörvénye, az Alkotmány, a vallásfelekezetek működésérőlszóló törvény, a
polgári és emberi jogokat biztosító nemzetközi egyezmények becikkelyezése és sok más
jogszabály szerint minden állampolgárnak egyenlő joga van a vallás szabad gyakorlásához
és a vallást érintő emberi jogokhoz, de ezek alkalmazásában és végrehajtásában sok hiány
és akadály mutatkozik. Ezek a hiányok - úgy látszik - ismeretlenek a legmagasabb
fórumok előtts még kevésbé ismerika lakosság széles rétegeinekaggodalmát, mert a helvi
hatóságok csak kedvező jelentéseket terjesztenek fel s ezt az állapotot fokozza az a tény,
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hogy maga a lakosság is ritlWl hajlandó őszinténmegnyilatkozni a helyi hatóságok előtt,

félve a várható következményektől.

A helyzet súlyosságát mí sem szemlélteti jobban, mint az a tény, hogy sokan idegenben
keresnek érvényesülést, ha törvényes úton is, de sokan kinn maradnak engedély nélkül,
vállalva az idegenség kockázatát s itt hagyva családot, otthont, szülöföldet sőt életpályát is,
különösen a IX. pontban felsorolt okok míatt.

Fentiek feltárását kötelességünknek éreztük és hissZük, hogy ezzel szolgálatot teszünk a
köznek is, mert az igazság feltárása és annak ismeretében a sérelmek remélhetőorvoslása
a társadalomnak csak a javát szolgálja.

Mély tisztelettel kérjük ezért PüspökAtyánkat, méltöztassék mérlegelni, núlyen úton és
núlyen lépéseket lehet tenni, hogy a híveink soraiban tapasztalt és fokozódó nyugtalan
ságról és elkeseredésről a legfőbb fórumon is tudomást szerezhessenek. Nem tudhatjuk,
hogy eredményes lesz-e egy ilyen lépés, de szetetnőkremélni, hogy nem lesz hiábavaló.

Egyazonban mindenképp bizonyos előttünk:a lelkiismeret mérlegén jelentőssúlya lesz
s előbb-utóbb megtermi gyümölcsét.

Gyulafehérvár, 1988. augusztus 29-én,
Keresztelő Szent János napján
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Czirják Árpád kanonok, esperes
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"Az 6rszemek mind vakok, semmit se vesznek észre.
Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni.
Csak álmodoznak beverészve,
csak szunyókálni szeretnek . . . "

(lzaiás LVI, 10)
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