
SZENNAY ANDRÁS

Egyházunk - ma"

A mai magyar katolikus egyházról kell szólnom és nem a történelmi múltba kell
visszanyúlnom. Sokan értékelik, mások hibámként könyvelik el: hogyha magyar egyhá
zunkról szólok, akkor meglehetősenkritikus vagyok Érvényes ez általában az összegyházi
helyzettőlvaló megnyilatkozása.imra is, gondoljak akár annak lassan már elviselhetetlen
centralisztikus törekvéseire, akár váratlan, vagy a végtelenségig elhúzott döntéseire.
Válaszom a bírálóknak, de önmagam lelkiismeretének is: Nem ellened, hanem érted
vagyokkrítíkus, olykor haragos.

A következőkben ad infra, azaz egyházunk jelen belső helyzetéről tennék néhány
megállapítást, másrészt ad extra, hiszen egyházunk tagjai az adott társadalmi környezet
ben élnek, a magyarállam polgárai. Veszedelmes s egyben lehetetlen vállalkozás lenne
olyan skizofréniát kialakítani az emberekben: otthon, a templomban, esetleg a temetőben
lehetnekvagylegyenek hívőkeresztények - munkahelyükön, a közéletben azonban erről

mélyen hallgassanak, mi több, talán az árral úszva az egyházat támadó demagógok közé
álljanak Sajnos, az elmúlt negyven évnek mintegy első kétharmada ilyen kettős nevelést
kényszerített szülökre, gyermekekre, nevelőkre. "Erről nem szabad mások előtt vagyaz
iskolában szölnod!" - figyelmeztették az aggódó szülőkgyermekeiket, ha például a város
másik végére mentek templomba, nehogy ismerőssel találkozzanak Ezek a - talán így
kell mondanom - szerencsétlen fiatalok azóta 30-50évesek lettek Lehet-e csodálkozni
azon, ha hazai egyházunk megújulását elsősorbana mai, ilyen kettősségetmár nem, vagy
csak alig ismerő fiatal generációtól várja? Félreértés ne essék: az elmúlt negyven esztendő

során, egészen a közelmúlt időszakáig, az egyház helyzete rendkívül súlyos volt, a
kibontakozás mintegy húsz esztendeje kezdődött, s annak még csak kezdő fázisában
vagyunk.- Az a keresztény, akinek "két élete" volt: a templomban az egyik, munkahelyén,
a társadalmi életben a másik, csak hősiességgelvolt képes gyermekét másra, mint erre a
"kettősségre" nevelni. A hősiességet lehet és kell tisztelni, de megkövetelni nem lehet.
Különösen nem akkor, ha a legfőbb egyházi vezetés erre nem adott példát.

Ennek a helyzetnek volt egyik következménye, melyaz idősebbeknélolykor még ma is
megtapasztalható - a beidegződött félelemből vagyrezignáció miatt -, hogy szöban és
gyakorlatban magukévá tették: itt nálunk:úgysem lehet semmit sem tenni. Hála Istennek, a
mai fiatal papságról és általában a fiatalokról ezt már nem kell elmondanunk:. A zsinat
nyomán egyházunk, bár nagyon lassan, kezdett feléledni. Ma a búzaszem új életre
kelésének lassú folyamatában élünk. Az első csírák, az új hajtások a régi törzsön, a bázisnál,
a kisebb közösségeknél voltak észlelhetők

Számomra olykor érthetetlen, ha külföldön vagykülföldiek azt kérdezik tőlem,milyen a
magyar egyház élete - s rögtön hozzáteszik: a jelenlegi, szocializmust építeni kívánó
államban. Több mindenrőlelfeledkeznek Először is arról, hogy az egyház és az állam a
magyar törvények értelmében szét van választva. Azután, hogy minden helyi egyház
sZükségképp ott él, ahol él, tehát szószaporítás a kérdés. Továbbá, hogy az egyház belső

élete, mindenekelőtt zsinati megújulása - egyházi belügy. Kétségtelen, hogy a több
évtizedes elnyomás, a megalázó intézkedések fájó emléket ébresztenek bennünk.
Reméljük azonban, hogyegy olyan társadalmi közegben, mely önmagát meg akarja újítani,

• Elhangzott az Östem!icbiscbes Kulturlnstítutban, 1988. dec. 9-én.
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sJassanarraa~ jut,hogyahfv&erkölcsi tamogatúantlkOlez Iehetetlen
az emHtett probléma a múlté. Ha OrSZAgUnkban oda jutmnk, hogy nem lenne nW' benne
olyan katoUkus egYIdZ, melywlóban erkölcsi tekintBy ts minden egyéb ttnyezti mellett
nem az egybaz jmJa tlen az erkölcsi megújuJ4sban. nem annaktagjai adJWJak jó ~ldát,

toWbbá, ha ezt a hitOnkMI filkadó törekvtst a legkisebb mértékben is korlátoznak, akkor
nagyon súlyos id6k eit ntzonk.

De tekintsOnk újra befelt. A magyar katoUkus egybaz elsősorban önmaganak tartozik
azzal, hogy egyre hat1rozottabb ts célratOr&b ltptsekkel újitsa meg önmagát. Megújitas
ra szorul egybaz-szemltletOnktsegYImi berendezkedtsOnk.Amerevinttzmtnyesstgből

amit csak lehet, fel kell Jazítani, 56t fel kell adni. Nem a Krisztus által adott alapstruktún1ra
gondolok. 1eológiai ts szemiJWiumi ktpztsonk, paps4gunk toWbbktpztse, a hitoktatas
megújidsa, a világiakintenzfvebb bekapcsolása ( e téren még alig törttnt nOunk valami)
- ts még hosszan soro1hatlWn, hogy mit kellene tennOnk az egybaz belső megújulása
érdekében. S mivellemaradasunk nagy, a kis ts bizonytalankodó lépéseket nagYObbak:kA
ts hat1rozottabbaklcá kell tennODk. A zsinat maig is kiI1i'Ws: feladatokra szólít, olyan
feladatokra, melyeket a mai tarSadaImivOto7Jsokközött nW' nemcsakmeg lehet ts meg is
kell oldanunk, de btlnös mulasztassal vétkeznénk, ha önmagunk ktsleltetntnk a fejlődést.

Örültem, amikor a papa legutóbbi ausztriai látogatasát a képeI'll}'Őll követhettem. De
felteszem a kérdtst: az OSSZegyfilt tömeg tipikus képet festett-e az osztrákegybaz életéről?

Vajon az ilyen tömegrendezvfnyek utan a lelkesedts ts tettrekészség tartós marad-e? - S
ugyanezt mondom magunkról: ha az elkövetkező években fel nem ktszü10nk lelkileg a
tervezett pápai látogatásra, akkor annakértékjelző ts értéktartósító szerepevajonjelentős

lesz·e?A lelkesedés szalmalángja mindighamarlelohad, a diplomáciai siker sehol a világon
nem hagy tartós nyomokat sem az egyházi, sem az állami előkészítők gondolat- és
lelkivilágában, még kevésbé akdókészstgében.

Még valamire utalnék - a sok lehetséges téma közorr - ad infra. Amikor a magyar
katoUkus egyh<1zró1 szölok néhányszöt, elsősorbannem a hierarchiátvagyaz egyházpoliti
kai élet szereplöít értem (természetesen ezeket is), hanem a hazai Krlsztus-bfv6k
k6z6sségét. E megállapítasból már némi 6kumenikus k6vetkeztetést is le lehet vonni,
amire most részletesen nem térhetek ki. A katolikus egyházravonatkoztatva ez a közösség
a püspökök, papok, szerzetesek és világiak együttese - mind együtt! Sajnos, a külföldi
sajtóban eltúlzott mödon a hierarchia tagjai vannakretlektorféDyben. Ők is az egybaz, de
nem az egybaz hazánkban - és másutt sem. Meg vagyok róla győződve,hogy a magyar
egyházi közösségben bővenvannakéletképes, ma talán még "a búzaszem álmát alvó", de
erőteljescsírák, melyek kifelé még nem ismertek, sajátos szerephez, fontos feladatokhoz
még nem juthattak.

Ideális és kívánatos lenne, ha a zsinat szelleméből egyre jobban megújul6 egyház
folytatna dúIl6gust az ugyancsak a fejlődés mellett önmagát elkötelezett marxisták
ktpviselőivel.Itt is, ott is nagyobb kreativitásra, több kölcsönös bizalomra, lendítőerőre
lenne szokstg. A sok szöböl, a j6 viszony újra ismétlődő hangoztatásáb61 már elég 
tettekre, közös nagy tettekre, az erkölcsi megújulás közös szolgOatváJlaJásara lenne
SZOkSégÜnk. Enélkül a gazdasági mélypontröl sem tudunk kiemelkedni. Nem feledhetjük:
az egybaz nem statikus, hanem dinamikus erőtképvisel (legalábbis ez lenne a feladata), és
mozgö, önmagát újra meg újra értelmező valóság a szodalista társadalom is. Integrista
szemléletűegyhaztagok vagymarxisták, dial6gusktptelen emberek voltak a múltban és
lesznek a jövőben is.

csak egyetlen példa: ha a zsinati tanítas, eszmék örzésének, érvényre juttatásának
egyetlen szavatol6ja a római kongregáci6k intézménye, esetleg azok néhánykiemeit tagja,
akkor komoly kontliktus keletkezik a húsz évvel ezelőtti dinamikus és a jelenlegi statikus
és erős centralista egyháziönértelrnezés között, Ugyanez érvényes - mint az események
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szemlélője és a múltban nemegyszer szenvedőalanyamondom - a magyar társadalomra.
Struktúrája számos vonatkozásban konzerválódott; ezután nem ígylesz, ezt halljuk, ebben
remélünk. De ha a garancia csak - a római példára utalva - a hazai régi "kongregáció"
lenne, akkor a reformtörekvések újra zsákutcába jutnak. De újra hazai egYMZam felé
fordulok: ki tudná megmondani, hogy így alakult volna az elmúlt negyven év egyházpOli
tikája, az egyház helyzete, ha vélt érdekeit nem a mindenáron csak konzervülök védték
volna irreális apológiával, archaikus önértelmezéssel, konzervatív-integrista mödon mára
háború alatt s azután is még hosszú ideig. csak a történelem fogja később felülvizsgálni,
hogy valóban csak nyolc katolikus iskolánk maradt volna, ha protestálásképp nem
vonultunk volna ki akkor (1948-ban) minden katolikus iskolából. Bár az ilyen merev
szemléletet már magunk mögött hagytuk, de amíg belső egyházi önértelmezésünket a
zsinat tanítása nyomán át nem formáljuk, ez a nehézség mindig kísérteni fog. Más szóval: a
zsinati megújulás kötelezettsége még ma is nagyobb lecke számunkra, mint a fluktuáló
szocialista ideológia.

Kétségtelen, hogy a magyar társadalom és - mint annak integráns része - a magyar
katolikus egyház nagyfeladatok előtt áll. Az egyháznak teljes felelősséggelvállalnia kell a
prófétai szerepet, melyet az elmúlt negyven évben csak alig-alig töltött be. Nem a
jövendőmondás karizmájára gondolok, hanem a súlyos és olykor kényelmetlen feladat
vállalására, mely a kinyilatkoztatás üzenetét, kérő, feddő, intő, biztató szavát közvetíti.
Sokkal több aktív kezdeményezésre van sZükségünk, mint amennyit eddig felmutattunk.
Különösen áll ez a fiatalokkal való foglalkozásra, akik között egyértelmúen megnöveke
dett az igény a közösségi, de egyben bensőségesvallásosságra. A lelki, megújulási igényből
fakad nyomatékos kívánságunk, hogy állítsák vissza és rehabilitálják a feloszlatott
szerzetesrendeket. Az igazságtalan intézkedést, a jogtalanságot csak igazságossággal és
jogtisztelettellehet jóvátenni. A negyven év előtti helyzetból nosztalgikus mödon semmit
sem kívánunk vissza, csupán az életútjukról kitaszítottak, az egzisztenciájuktól megfosz
tottak erkölcsi rehabilitálását. Társadalmunk belsőmegbékéléséhez egy ilyen intézkedés
nagymértében hozzájárulna.

A magyar katolikus egyház funkciókész egyház kíván lenni a mai hazai társadalmi
változások közepette, De az sem kétséges, hogy e készséghez államunknak is mindent
meg kell adni, hogy egyben funkciókc1Jesek lehessünk. S elsősorban nem financiális
támogatásra gondolok, bár ez is nélkülözhetetlen, hanem: jelen akarunk lenni a társadalmi
megújulást, az erkölcsi felemelkedést elősegítő minden tevékenységben. Az csak
természetes, hogy nem adhatunk mást, mint mi lényegünk: hitet, reményt, szerétetet.

Befejezésül még annyit: a magyartársadalom és benne a magyar egyház köteles mindent
megtenni, hogyvilágunkjövője békésen alakuljon. De az emberi jogokról és szabadságról,
békéről elhangzott egyetlen szö, semmiféle hazai vagy bárhol másutt megszervezett
békemozgalom nem lesz hiteles, ha hazai egyházunkban és az egyházban, a magyar
társadalomban és a világ többi országában nem adunk példát arra, hogy valóban
tiszteletben tartjuk az ember méltóságát, jogait és lelkiismereti szabadságát. Az atombom
ba elpusztítja az ember testét - az emberi méltóság, jogok és lelkiismereti szabadság
tiszteletben nem tartása azonban felemészti az idegrendszert, elnyomorítja a testi életet
és megöli a lelket. Erős a reményem, hogy hazánkban, a magyar nép életében és a magyar
egyházban testet-lelket, azaz az egész embert megmentőmunka van kibontakozóban.
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