
Hogyan tovább, magyar egyház?

Egy éve már, hogyhazánkban járt II. János Pál pápa. Amikora meghívás létrejöhetett,
az ország előtt még csak felcsillant egy esetleges szabadabb jövő reménye. Mire megér
kezett, mármegindult az a demokratikus átalakulás, amelygyökeresen felforgatta a ma
gyar társadalmat és benne az egyházat is. Túl voltunk az első örömökön, az első csaló
dásokon is, de nem találtuk méga helyünket az új világban.

A pápa bölcs, istenadta szeretettel szólította mega nemzetet ésa keresztényeket. Utalt
az átalakulással járó veszélyekre, a most elénk nY11ó lehetőségekre ésfeladatokra. Hol tart
ma a magyar egyház, s merre kell tájékozódnia a jövőben? Hogyan induljon t(Jl)ább
Krisztus örök, de mindigkorszerű küldetése'ben járva?

Az első évforduló alkalmat ad a visszapillantásra. Hogyan alakult a nemzet és az
egyház élete ez idő alatt? Milyen nehézségek, feladatok váltak láthatóbbakkJi? Mit sikerült
elérnűnk, hol szaladtunk zsákutcába? Hajlamosak vagyunk arra, hogy elmerüljünk a
napi munkdban, s csupán a legsürgősebb teendőket igyekezzünk elintézni. Könnyen
rabul ejtenek bennünket a mindennapi gondok, beszűkül a horizontunk. elveszítjük a
távlatokban gondolkodás, az egészben látás képességét, netán igényét is.

Elsősorban a keresztény - klerikus és laikus - értelmiségieknek feladata és felelős

sége, hogyrészt vállaljanak ebből a folyamatos reflexióból és táje'kozódásból, hogy segít
senek a helyzetelemzésben, a rövid- és hosszútávú teroezesben; (lZ előttünk álló feladatok
meghatározásában, rangsorolásában, az elért eredmények, netán kudarcok felmérése'ben,
az alkalmazott stratégiák szükség ezerinti módosításában. A Vigilia érzi e felelősség

súlyát. Kötelességének tartja, hogy kezdeményező szerepet is vállaljon ebben a munká
ban. Az alábbi beszélgetésból ötfelelős értelmiségi véleménye bontakozik ki: egy püspöké,
két teológusé, és két civil egyetemi oktatóé. Szűkebb munkaterületükön kívül a maguk
hatásköre'ben mindnyájan aktív szerepet játszanak az egyház életében, szoros kapcsolat
ban állnak a papság és az ifjúság jelentős csoportjaival. Nézeteiket avval a reménnyel
adjuk közre, hogy továbbgondolkodásra késztetik olvasóinkat. Várjuk hozzászólásaikat.

A beszélgetés résztvevői: Farkas Beáta egyetemi docens, GyulayEndre megyéspüspök,
Horányi Őzséb egyetemi tanár, Jelenits István piarista tartományfőnök, Tomka Ferenc
ple'bános. Házigazda: Lukács László.

Lukács László: A pápa Magyarországon elmondott beszédeiből elénk rajzoló
dik, hogyan vélekedik rólunk, a magyar egyházról: beszédei nemcsak úgy álta
lában buzdítottak az elkötelezettebb keresztény életre, hanem egészen konkrét
elvárásokat, tanácsokat, majdhogynem utasításokat is tartalmaztak - amint ezt
a Vigilia múlt havi számában megpróbáltam összegezni. S mindenki érthetett a
szóból: felszóIításai mögött helyzetünk igen konkrét, objektív, jóindulatú, de nem
egyszer kritikus elemzése húzódik meg. Részben az ő beszédei nyomán, részben
saját tapasztalataik alapján hogyan látják a jelenlévők a magyar egyház jelenét
és jövőjét? A mai magyar egyházban melyek a legfontosabb tennivalók, a leg
súlyosabb gondok? Hogyan illeszkedik bele egyházunk a társadalomba, milyen
kapcsolat alakul ki az egyház és korunk valósága között? Mennyiben és milyen
irányban változott egyházunk belső élete a rendszerváltozás óta?
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Gyulay Endre: A legfontosabb feladatnak mindenképpen a püspökök, papok,
laikusok és nemhívők kapcsolatának rendezését tartom. Manapság elsősorban

nem parancsokra van szükség, hanem dialógus jellegű kapcsolatokra. A másik
nagy terület az ifjúsággal való foglalkozás. Föl kell ébreszteni a fiatalok felelős

ségtudatát, kisközösségi munkához vezetőketkell képezni, és azután szervezni,
irányítani kell ezeket a vezetőket. A harmadik nagy terület pedig: részt venni a
magyar valóságban. Az iskoláktól kezdve a médián át a parlamentig valamilyen
módon hatni az egész közvélemény alakulására. Nem dirigálva, de hatékony
érvekkel rávilágítani a keresztény szempontokra. Nem parancsuralmi rendszer
ez, a manapság emlegetett keresztény kurzus. Nagyon fontos azonban, hogy
olyan erkölcsiségre épüljön az oktatás nevelési része, az iskolarendszer nevelő

munkája, amely figyelembe veszi a keresztény elveket. A túlzott liberalizmust
éppúgy kerülni kell, mint az ideológiai diktatúrát. Negyedikként hozzátehet
ném még a papnevelést. Reálisabban föl kellene mérnünk azt a magyar valósá
got, amelyben a holnap kispapjainak dolgozniuk kell.

Horányi Özséb: Három, sőt négy fontos területről esett szó. Mégis azt mondom,
e kérdések fölvetése előtt meg kell fogalmaznunk a magunk számára és e be
szélgetés olvasói számára, hogy hol tart az a magyar egyház, az a magyar tár
sadalom, amelynek része ez az egyház. Hogyan viszonyul az egyház a társada
lomhoz: közjogi intézmény, magánjogi társulás, avagy valami más, amely mind
kettőtől eltér; önmagához: milyen a kapcsolat az egyházon belül a laikusok, a
püspökök között. Először tehát a valóságos helyzetet kellene fölmérnünk és
elemeznünk. Nem vagyok biztos abban, hogy pontosan ismerjük azt a helyzetet,
amelyikben benne vagyunk. Még akkor sem ismerjük, ha egyébként vannak is
precíz helyzetelemzések: gondolok például Nyíri Tamás tizenegy pontjára (Mér
leg 1992.1.), amelyet nem tekinthetünk csak azért ismeretlennek, mert külföldön
hangzott el. Jelenlegi helyzetünk valóságos megismerése nyomán tehetjük föl
azután a második kérdést, hogy hová akarunk eljutni. Mi az az egyházkép,
amelyet szeretnénk megvalósítani a közelebbi és a távolabbi jövőben. Ehhez kell
tisztáznunk, hogy hol tartunk. Enélkül nem tudjuk kidolgozni azokat a cselek
vési programokat sem, amelyek szükségesek ahhoz, hogy el is jussunk oda,
ahová akarunk. Az egyház transzcendens, természetfölötti lényegét nem sérti
egy ilyen kérdésfölvetés, hiszen az egyház ebben a világban élő, küzdő közös
ség, Istennek ebben a történelemben vándorló népe.

Gyulay Endre: Mindez tökéletesen benne van a pápa beszédeiben. Csodálatosan
összehangolta a jelent és a jövőt, ahová el kell jutni, sőt még a módszerekre is rávilá
gított. Fontos volna ezek szerint a szempontok szerint elemeznünk a pápa beszédeit,
és összerakni belőle a mai magyar egyházra és társadalomra vonatkozó képét.

Farkas Beáta: A gazdasági életből vennék párhuzamot. Egy-egy nagyvállalat
tevékenységét időnként részletesen átvilágítják, főleg olyankor, hogyha a vállalat
új helyzet elé kerül. Rengeteg adatból, apró tényből állítják össze a helyzetelem
zést, és ennek nyomán dolgozzák ki a válságból való kilábalás stratégiáját. Az
egyház sem járhat el másként. Ha a püspök úr által felsorolt területek .közül
válogatni kellene, én első helyre a papság kérdését tenném. Papjaink ma nagyon
nehéz helyzetben vannak az ismert okoknál fogva. Ez azonban kevés ahhoz,
hogy egy egyházmegyében valamilyen lelkipásztori stratégiát kidolgozzunk.
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Még az is kevés, ha személyesen ismerünk sok papot, s tudjuk, mennyi szoron
gás, tanácstalanság van bennük, amelyet talán nem is szoktak hangosan kimon
dani. Alaposabb vizsgálatra lenne szükség. Kulcskérdésnek érzem a papnevelés
mellett a papok és hívek közti újfajta kapcsolatok kialakulását. Hiába vannak
lelkes és áldozatkész világiak,ha munkájukat a papság egy része nem veszi igény
be. A papság az elmúlt évtizedek során számtalan élményen ment keresztül, s ezek
meghatározták gondolkodásmódjukat, lelkipásztori munkájukat. Végig kellene
gondolni, hogyan lehet új meglátásokhoz eljutniuk, hogyan segíthetünk nekik mi
dvilek abban, hogy lelkipásztori munkájuk jobban alkalmazkodjék a mai magyar
valósághoz, és jobban vegyék igénybe a civilek segítségét.

Tárgyilagosabban, módszeresebben, alaposabban, a modern társadalomtudo
mányi módszereket is felhasználva elemezni kellene azt a környezetet, amely
ben élnek, azt a rengeteg feladatot, amelynek elvégzése ma rájuk nehezedik.
Jobban meg kellene ismernünk a papság gondolkodásmódjét, életformáját, ne
hézségeit, a bennük rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. Igy lehetne igazán látni,
hányan vannak, milyen részterületeken lehetne fölszabadítani őket, milyen to
vábbképzésre volna szükségük, milyen területeket vehetnének át felelős módon
civilek, hogy papjaikat tehermentesítsék.

Horányi Özséb: Az előbb azt mondta, hogy vannak olyan problémák, amelyeket
soha sem fogalmaztak meg. Egy ilyen példára lennék kíváncsi.

Farkas Beáta: Nem hiszem, hogya papok igazán fel tudták már dolgozni ma
gukban, melyek azok a kihívások, amelyek a mai társadalomban érik és embe
rileg mélyen érintik őket. Sok pap barátom van, korombeli is, tudom, hogy sok
bennük a rezignáltság. Sok problémával szemben tehetetlennek érzik magukat.
Súlyos gondjaik vannak az anyagiak előteremtésével. Zavarja őket, hogy úgy
érzik: a közéletben többet kellene szerepelniük, de nem ismerik a szóhasznála
tot, amely a mai értelmiségiek beszédkincséhez tartozik. Az életük túlterhelt, az
idejük szétforgácsolódik, alig marad idejük olvasásra, továbbképzésre. Többsé
güket faluhelyen szellemileg nagyon ingerszegény környezet veszi körül.

Horányi Özséb: Valóban megváltozott az a társadalmi környezet, amelyben a je
lenlegi papság él. Korábbi szemináriumi fölkészítése nem segíti az új társadalmi
környezethez való alkalmazkodásban. csak egyéni leleményiikre, műveltségükre
támaszkodhatnak. Hozzátenném, hogya papság nem az egyedüli rétege a magyar
társadalomnak, amelyik ilyen szempontból nehéz helyzetbe került, vagy a pe
rifériára sodródóban van. Tipikusan ilyen a pedagógusoké is. Képtelenek olvas
ni, nincs idejük továbbképzésre, ingerszegény környezetben élnek, nincs kidol
gozva annak stratégiája, hogyan kell alkalmazkodni a változó társadalomhoz.

Gyulay Endre: Végső fokon minden réteg ilyen helyzetbe került. A parasztság
éppúgy, mint a vállalkozók, akisiparosok. Mindegyiküknek újra kell kezdeníük
az életüket. A papság esetében a legfontosabbnak az emberekkel való kapcso
lattartást érzem. Ha bezárkózik a plébániájára, nem tudja meg, hogy az emberek
hogyan gondolkoznak. Ha nem él a fiatalok között, nem találkozik fiatalokkal,
nem ismeri a fiatalok gondolkodását. Ha a falusi pap nem érintkezik a parasz
tokkal, akkor bármilyen szent legyen is, nem tud a parasztok nyelvén megszó
lalni. Gondoljunk csak Jézusra az Evangéliumokban. Mindig olyan példákat
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használ, amelyeket a környezete megért. A halászoknak halászul, a földműve

seknek földművesül, az építőknek építőül beszél. Püspöknek és papnak egya
ránt ki kellene irtania magából azt a meggyőződést, hogy ő mindenhez ért.
Illetőleg, hogy semmi sem fog menni, ha nem ő maga csinálja. Ha jók az emberi
kapcsolatai, akkor megtalálja azokat a híveket, akik egy-egy szakterülethez nála
jobban értenek. Az egyik legfájóbb pontnak éppen a gazdasági, a pénzügyeket
tartom, de ugyanígy vagyunk a hitoktatással is. Nem biztos, hogy egy 80 éves
pap jobban végzi a hitoktatást, mint egy 25 éves tanítónő. A papnak nem abban
kell látnia önmaga fontosságát, hogy vesse bele magát mindabba, ami eddig
tiltott volt, hanem keresse meg azokat a munkatársakat, akik ebben a munkában
vele együtt részt tudnak vállalni. Akkor lesz ideje olvasni is, önképzésre is.
Akkor jobban el tud tájékozódni a társadalom jelen problémáiban, jobban tudja
irányítani is az emberek életét. Ehhez alapvetően fontos, hogy ő maga stabilan
az Evangélium alapján álljon, és így mondja ki az emberek életét irányító szót.

Jelenits István Az Evangéliumot csak úgy hirdethetjük igazán, ha az emberek
nyelvén tudunk szólni. Ehhez pedig értenünk is kell az ő világukat, és be is kell
fogadnunk magunkba. Ahhoz tehát, hogy egy pap ebben a társadalomban az
Evangéliumról hiteles tanúságot tehessen, sokféle nyelven kell értenie, sokféle
tapasztalat részesévé kell válnia. Akkor is, ha nem létesít kórházat, iskolát, ér
tenie kell a betegek, az orvosok, a tanárok nyelvén.

Tomka Ferenc: Én még a papi közösséget tartom különösen fontosnak. A papok
nak egymással való közösségét és a világiakkal való kapcsolatát a többször emle
getett párbeszéd értelmében. Ez a közösségí összetartozás nagyon meggyöngült az
elmúlt 40 év alatt. A szemináriumokban is gyakran magányos emberek élnek. Már
pedig az ilyen kispapok később nem lesznek képesek közösségeket létrehozni. A
pápa figyelmeztette a kispapokat arra, hogy feladatuk lesz "szentháromságos" sze
retetközösségeklétrehozása. Nem tanulják meg a kispapok, hogyan kell egymással
párbeszédet folytatniuk. Nincs igazán kapcsolatuk a hívekkel sem, nem vesznek
részt az egyházközségek életében. Hiányzik az életre nevelő kapcsolat.

Horányi Özséb: A mai magyar társadalomban csakugyan mindegyik réteg válsá
gos helyzetbe került, s ezt az általános társadalmi válságot nem is lehet egyik napról
a másikra megoldani. Véleményem szerint azonban a pap vagy akár a pedagógus
mégiscsak különbözik a paraszt- vagy munkásrétegtől. Hiszen az értelmiséghez
tartozik, amelynek társadalmi szerepe az, hogy tudását, gondolkodásmódját át
adja másoknak. Ebből a szempontból az ő személyes válsága - mondhatnám,
foglalkozásbeli válsága - sokkal nagyobb, alapvetőbb, mint a társadalom nem
értelmiségi rétegének válsága, hiszen munkájával, gondolkodásával vagy annak
válságával az egész társadalomra hat pozitív vagy negatív irányban.

Gyulay Endre: TIsztán kellene látnunk, hogya papnak elsődleges feladata nem
az, hogy szociális intézményeket, kórházakat, téeszeket létesítsen, hanem hogy
a hitet erősítse. Ehhez pedig neki magának van szüksége személyes hitre, és e
személyes tanúságtételével tud meggy6zni embereket Krisztus igazáról. Ez a
legfontosabb dolga. Az összes többi, amit ma a történelem vagy a társadalom
elvár tőle, már csak következmény, felépítmény. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
a pap legfontosabb kötelessége a hit ápolása és hirdetése szóval és hiteles tanú
ságtétellel. Papi lényege kerül veszélybe, ha ezt elhanyagolja.
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Tomka Ferenc: Már elhangzott, de visszatérnék rá, hogya bajok orvoslását itt is
a helyzet pontos felmérésével kellene kezdenünk. Föl kéne mérni, hol vagyunk,
hová tartunk, és akkor kiderül, hogy hatalmas fehér foltok vannak a lelkipász
tori munkában, ahol semmit sem tehettünk az elmúlt 40 évben. Igy olyan ke
rékvágásba szoktunk bele, amelyikből mintha nem is tudnánk kitörni, pedig át
kellene rendeznünk a síneket. Nagyon nehéz helyzetbe került a papság, talán
nehezebb helyzetbe, mint a török kiűzése utáni időszakban. Mert akkor a nul
láról kellett kezdeni, és ez világosabb helyzetet teremtett, mint ma, amikor nem
tudjuk még pontosan azt sem, hogy mink maradt meg és mire építhetünk to
vább. Elhangzott, hogy az egyházon belül a dialógus mindennek az alapja, de
föl kellene mérni azt is, hogy melyek azok a legfontosabb területek, amelyekkel
az egyháznak ma foglalkoznia kellene. A hátrányos helyzetűekre,acigányokra,
a betegekre, az öregekre is gondolok. A világiak bevonására a lelkipásztori mun
kába. Uj gondolkodásra lenne szükségünk az egész egyházban. Ha a régi ke
rékvágásban haladunk tovább, akkor egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülünk,
és ez állandó deprimáltságot okoz. Egy zsinat munkája segíthet talán a helyzet
fölmérésében és az új stratégia kidolgozásában, új irányvonalak kijelölésében.

Jelenits István: Az eddigiekhez hozzá kell vennünk egy újabb fogalmat, amelyik
ma az egész társadalomban kérdésessé vált: az általános műveltség, a kultúra
fogalmát. Szakértelemre valóban szükség van, mindenkinek a maga szakterüle
tén, de a pap nyilván nem gondolhat arra, hogya saját szakmáján kívül az
összes ember szakmáját megtanulja. Ahhoz viszont, hogya különböző szak
mákban élő és ott elvesző, fuldokló emberekkel szót értsen, fenn kell tartania a
reményt, hogya keresztény üzenet minden emberhez szól. Van a szakmákon
kívül, fölül egy közös emberi kultúra is. Ennek fönntartása az egyháznak is
felelőssége és dolga. Az a veszedelem is fenyeget bennünket, hogy az elmúlt 40
évelszoktatott bennünket ettől a kulturális felelősségtől. Azt a gondolatot tá
masztotta a papokban, hogya művészet és a tudomány, tehát a kultúra olyan
luxus, amelyre nekünk nincs időnk és tehetségünk, nincs lehetőségünk az Evan
gélium hirdetése mellett. Pedig az Evangélium szükségszerűen a kultúra közös
ségében élő emberhez fordul. A papnak csak akkor van lehetősége arra, hogy
az Evangéliumról hitelesen szóljon, ha evvel a kultúrával személyesen is kap
csolatban áll. A Szentatya is nagyon élesen és vonzóan fogalmazta meg ezt a
gondolatot, akár az értelmiségiekhez szólva, akár az egyház és az értelmiség
kapcsolatáról, az egyetemekről, az iskolákról beszélve.

Lukács László: Jellemzőnek tartom, hogy jó ideje a papság illetve a papkérdés
kérdéseivel foglalkozunk. Természetes, hogy az egyház újjáélesztésében a pap
ságnak élen kell járnia, de semmiképpen sem tehetünk egyenlőségjeleta papság
és az egyház közé. A lelkipásztori tervet elsősorban a papságnak kell összeállí
tania, a munkát nekik kell összehangolniuk, végrehajtása azonban nem képzel
hető el a civilek bevonása nélkül. Ugyanígy a hit és a kultúra kapcsolatát vagy
egymástól elszakadását sem csak a papság viszonylatában kell vizsgálnunk,
hanem az összes keresztény értelmiségi magatartás- és gondolkodásformáiban.

Jelenits István: 40 éven keresztül a kultúrát a marxista, ateista ideológia jegyé
ben igyekeztek megszervezni. Azt hirdették, hogya kereszténységnek nincsen
köze a kultúrához. Nagyon sok keresztény ember, így pap gondolkodásában is
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sajátos tudathasadás jött létre. Őrizgeti a hitét, ugyanakkor pedig hordozza azt
a tudományos ismeretanyagot, amelyet egy másfajta ideológia megvilágításában
kapott, és ezt nem tudja igazában hitével átjárni, szembesíteni. Fontos lenne
ennek a belső skrizofréniának föloldása a hívekben és a papokban egyaránt.
Nem pusztán olyan taktikákat kellene ajánlanunk, amelyek érintkezést terem
tenek a két terület között, hanem a kettő szerves egységén, belső egyrnásratalá
lásának megteremtésén kellene munkálkodnunk. Ebből a feladatból a papság
nak is részt kell vállalnia.

Horányi Özséb: Tovább tágítanám ezt a kérdést. Van-e feladata az egyháznak a
mai magyar társadalomban? Milyen legyen, hogyan szervezödjön az egyház,
milyen mozgatórugók teszik közösséggé? A történelem folyamán az egyház
kánonjogilag konstituált jogi intézmény volt. Az elmúlt évtizedekben mintha
Magyarországon elevenebb lett volna a kisközösségekben alulról szervezödő

egyház, amelyik nem mindig találkozott a hivatalos egyház föltétlen egyet
értésével. Ugyanakkor viszont ami a kisközösségekben történt, az nagyon fontos
az egész társadalom fejlódése szempontjából. hiszen a civil társadalom szerve
zödésének szinte egyetlen - akárcsak féllegális - formái voltak ezek a kiskö
zösségek. Jelentőségük tehát túlnő az egyház keretein és az egész magyar tár
sadalmat áthatja. A magyar egyház az elmúlt időben ebben a vonatkozásban is
jelentős szerepet játszott a magyar társadalom életében. Most azonban föl kell
tennünk a kérdést, hogyamegváltozott viszonyok közepette tud-e hasonló ha
tékonysággal válaszolni az egyház a mai új társadalmi kihívásokra. Az egyete
men például azt tapasztalom, hogy a kisközösségek tagjai mintha belterjesen,
önmagukkal, egymással volnának elfoglalva, és kevésbé lennének nyitottak a
körülöttük levő társadalmi mozgásokra.

Jelenits István: Most, amikor megváltozott körülöttünk a világ és a mi felada
taink is módosulnak, érdekesen jelentkeznek ezek a lehetőségek, kihívások a
kisközösségek életével kapcsolatban. Sokszor már túlzásokban nyilvánulnak
meg, s ez nemcsak azért kockázatos, mert egy folytonosságot veszélyeztetnek,
hanem azért is, mert ebben a kiélezettségben az érték is értéktelenné válik ne
megyszer. Amikor az előrelépés útjait keressük, nagyon óvatosnak kell lennünk.
Nem azért, mert valamiféle konzervativizmus vagy a múltnak a féltése vezetne,
hanem azért, mert amire törekszünk, az is gyakran ügyetlen megfogalmazásban
szólal meg. Az elmúlt évtizedek következménye, hogya hagyományos értékek
eltorzultan jelennek meg előttünk. Ugyanakkor az új is torz formában jelentke
zik, s ezért veszélyes, bármilyen vonzó legyen is. Itt kell az egyháznak bölcsnek
lennie, s aszótértés mesterségét csak a sokoldalúság álláspontjáról találhatja
meg. A kisközösség nagyon jó példa erre. A pap dolga az, hogy az egyetemes
egyház képviselőjelegyen a kisközösségben is. Tehát azt a kisközösséget, amely
be egészen beletartozik, nyissa meg az egyetemes egyház felé - akár a 2000
éves egyház felé, akár a világegyház felé. Ugy legyen jelen akisközösségben,
hogy egészen a magáénak ismerje el, ugyanakkor mégis úgy, hogy azt megóvja
attól a veszélytől, hogy partikuláris legyen. Ezt csakugyan meg kell találnia a
papnak, a népnek és az egyházi vezetésnek is. Biztos, hogya Szentatya és az
egyház is fontosnak tartja azt, ami a szemináriumi közösséggel kapcsolatban
elhangzott. Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogya szemináriumban a nö
vendékek végigjárják a magánynak valamifajta belső, egyszemélyes iskoláját is.
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Az a közösségmodell, amelyet a Szentatya felvázol, nem egyszerűen a kiskö
zösség modellje, ahogyan sokan gondolják, hanem olyan közösségmodell,
amely a személyes elmélyedéshez szokott embereknek, a belső magányt is vál
laló embereknek az egymásra találásában valósul meg.

Tomka;. Ferenc:Teljesen egyetértek ezzel. Az a típusú kisközösség, amelyről Ho
rányi Ozséb beszélt, olyan hely volt Magyarországon, ahol a világiak és a papok
testvériesen és felelősen gondolkodtak. Más kérdés, hogy sajnos vannak negatív
hajtások is. Az elmúlt 40 év alatt ezek a kisközösségek minden tevékenységük
ben korlátozva voltak. Egyfajta belül-élésre kényszerültek, s el voltak zárva a
kultúrától. De sok esetben sikerült rányitni a kisközösségek szemét például a
szociális kérdésekre, s ily módon kiléptek bezárkózásukból.

Farkas Beáta: A kisközösségek elzárkózását magam is tapasztalom. Hozzáten
ném: a kisközösségeket irányító papok sokat tehetnek azért, hogy fölkeltsék a
rájuk bízottak érdeklődését a kultúra, a társadalomtudományok iránt. A kérdés
az, hogyan lehetne elérni intellektuálisan is sokkal jobb képességű fiatalok je
lentkezését a papi hivatásra, vagy legalább hogyan alakulhatna ki a papoknak
olyan típusa a 20. század végi egyházban, amel y az értelmiségi vénájú embe
reknek is vonzó.

Gyulay Endre: A kisközösségek - véleményem szerint - légüres térben mo
zognak. A kommunista rezsim intézkedései következtében a világtól elzárva,
beszorítottan élték a maguk életét. Ez különleges élet volt, más, mint a többi. A
burok most felszakadt. A bentlévők előtt minden lehetőségmegnyílt. Az új le
hetőségek között teljesen új magatartásra van szükség, de ők megszokták a régi
életet. Vállalni kell a közösségi munkákat, a nagy találkozásokat, az egymással
való dialógust. Ennek a folyománya lenne - és itt nem tudok egyetérteni a
papképzésről mondottakkal, mert a kisközösségi munka nem elsődlegesenpapi
munka -, hogy a kisközösségi vezetőket képezni, irányítani kell, el kell látni
őket segédanyagokkal. De az elméleti irányító szempontok birtokában azután
nekik maguknak kell rátalálniuk a valóságos útra, amelyen Krisztus küldetésé
ben járniuk kell.

Lukács László: Bárhogyan ítéljük is meg őket, a kisközösségek jelentős szerepet
játszanak az egyház életében szerte a világon. A II. Vatikáni zsinat nagyon ha
tározottan az egyház közösségi jellegét hangsúlyozta. Ez a kommunió-szemlélet
segítette a kisközösségek megerősödését, holott valóban nem tehetünk egyen
lőségjelet a kisközösségek és az egyház egyetemes közössége közé. A kettő csak
együtt, egyszerre életképes, egyik sem zárhatja ki a másikat. Jó lenne azonban
kitágítanunk a kérdést: milyennek látjuk a jövő (magyar) egyházát?

Gyulay Endre: Az új egyházképre - nézetem szerint - minél följebb megyünk,
annál inkább két eszköz használata a jellemző, mint a vonatok esetében: az egyik
a sorompó, a másik a gőzmozdonyok sípja. Tehát - bárhonnan indult is 
teljesen szabadon fut az adott sínpályán az üdvösség mint végső cél felé. Ahol
valami veszély van, ott kell jelezni a sorompóval: álljunk meg egy kicsit és
gondoljuk végig! Beszéljük meg a felsőbbséggel. Ez nálunk is lehetséges. De
fontos a síp is: amikor már nagy a feszültség, tudjon annyi gőzt kiengedni, hogy
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ne robbanjon, hanem megmaradjon normális állapotban. Ez borzasztó nehéz
feladat, nehezebb mint a szervezés vagy az indítás. Ezért nem felülről kell elvé
gezni. Felülről csak a nagy célt kell megadni - és bizonyos lökéseket. illetőleg

a sorompót időnként leereszteni, ha szükséges. Ne bénítson meg a félelem, vi
szont a tényeknél kell megállni. Ahol az Oltáriszentség nem Jézus jelenléte, ahol
a házasság nem fölbonthatatlan, ahol a házasság előtti nemi élet természetes
dolog - itt le kell engedni a sorompót.

Mind a pap életében, mind az ifjúsági vezető életében, mind a kultúrához
való közelítésben két alapvető dolog van, ami nem maradhat el: az egyik a
meditáció. Istennel kell megbeszélnem minden dolgomat. A másik, ami nem
maradhat el, az "egzámen": mit tettem jót, mit rosszat, mit köszönök meg az
Istennek. Olyan önvizsgálat, amelyben kontrollálni tudom minden percemet,
órámat és napomat. Ez a kettő szokott elmaradni a papok életében, ezért nem
töltekezik, ezért üres a prédikációja, ezért nem lát előre, ezért nem érti, mit vár
tőle Isten. Ha ez benne lenne minden papnak az életében, azt hiszem, egészen
más lelkűlete lenne, világosan látná a világot és önmagát. Ez nemcsak a papra
áll, hanem minden papnövendékre, de ugyanúgy áll minden - a lelkiségben
egy kicsit elmélyültebb - laikusra, aki felelösséget érez az egyház kibontako
zásáért. Ugy gondolom, ez a belső telítettség tehet nyitottá a közösségre. Istenre, a
kultúrára. A legnagyobb szentek mind meditációban találták meg, mit vár tőlük

Isten. Ezt a lelkiségi alapot látom veszélyben, enélkül nem lesz igazi kibontakozás.

Horányi Özséb: Tovább építeném Gyulay püspök úr hasonlatát. A vonatról sze
retném átültetni magunkat egy hajóra. Nem azért, mert ennek szép hagyomá
nya van - az egyház: hajó -, hanem egy másik okból kifolyólag. Nem látom
azt - bár lehet, hogy tévedek ebben -, hogy volna előttünk sín. A célt igen,
de a sínt nem látom. Ezért az én számomra inkább a nyílt vizen, változó szélben
egy meghatározott cél felé tartó vitorláshajó képe jelenik meg. A hajóban egy
valaki ül a kormánynál, mások pedig kezelik a vitorlákat. Mindenkinek tudnia
és teljesítenie kell a maga dolgát, különben a hajó veszélybe kerül: nem lehet
mindig ellenkormányzással a helyes irányban tartani a hajót, ha rosszul végzik
a dolgukat azok, akik a vitorlákat kezelik. A világiak szerepére gondolok ebben
az új helyzetben, egy átalakuló egyházképben. ha a hajó a nyílt vizen halad,
akkor, amíg célba nem érünk, például a szükséges javításokat is nyílt vizen kell
elvégeznünk. Ehhez nagy óvatosság szükséges, különben elsüllyed a hajó. Még
tovább is vihetjük a metaforát. Ugy hangzott el a beszélgetés elején: az egyház
a társadalom erkölcsi iránymutatója. Bizonytalan vagyok abban, vajon tényleg
iránymutatásra van-e szükség manapság. Én inkább példaadásról beszélnék.
Hinnék abban, hogya példa tud mások számára irányjelző lenni, míközben én
magam nem vagyok iránymutató: a kormányos talán lehetne irányt mutató
azzal, hogy hogyan állítja, tartja a kormányrudat; csakhogy a hajó iránya még
sem kizárólag ettől függ; ha viszont mindannyian - a maguk helyének megfe
lelően - együttműködnek, akkor csakugyan az történik, aminek történnie kell.
Ez a viselkedésmód talán kevésbé offenzív másoknál, miközben felelősségteljes

és nagyon aktív.

Gyulay Endre: Úgy gondolom, ezt a kettőt nem szabad szétválasztani. Egy püs
pöknek meg kell szólalnia például az abortuszkérdésben. A szó kimondásának
és az élettel való azonosításnak együtt kell szerepelnie. Nem offenzív jelleggel,
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de hirdetni kell az igazságot - irányt adva, világosságot gyújtva. De csak akkor
szabad megszólalni, ha mögötte a saját életünk is az Evangéliumnak megfele
lően alakul. Az előbb emlegetett meditáció ebben segít: megmutatja, mi az, amit
ma vár tőlem az Isten, mit kell ma megvalósítanom.

Jelenits István: A hajó példája visszavezet bennünket egy fontos kérdéshez.
Alfred de Vignynek van egy drámája, amelyben Chattertont vallatják, mit csi
nált, mire való egy költő? A barátai azt kérdik: "Anglia olyan, mint egy nagy
hajó, kormánya van, matrózai is, mindenki teszi a dolgát, így jutunk előbbre a
boldogulás útján, Maga mint költő, hogyan vesz részt ebben a vállalkozásban?"
Erre azt feleli: "Ulök fönn az árbockosárban, és nézem, mit rendelnek a csillagok.
A hajó útját vizsgálom." Átvitt értelemben nemcsak a költő az, aki az árboeke
sárban ül, hanem a tudós, az értelmiségi, a pap, aki nemcsak a közvetlen ten
nivalókhoz ért, hanem a jövőt, a csillagok járását kutatja. Vannak emberek, akik
a lét legősibb kérdéseit vizsgálják - a velük való kapcsolat is fontos az egyház
nak. A történelmi felelősségünkről mondanánk le, ha ezt nem vennénk nagyon
komolyan. Sajnos az elmúlt évtizedek alatt nálunk ettől is elszokott az egyház.
Ha már a papságról van szó: itt évtizedek teltek el anélkül, hogya saját pap
képzési rendszerünkból ki tudtunk volna szabadulni, és számottevő létszámú
kispapot küldtünk volna külföldi egyetemekre. Ez az akadály megszúnt, évek
óta új és új emberek kerülnek ki külföldre. Sokszor eltűnödtem azon, hogy ezek
visszajöttek a nyugati egyetemekről,de közülük sokan nem tudtak integrálódni
a magyar szellemi életbe. Hoztak egyfajta bizalmatlanságot a magyar szellemi
élet iránt. Olyan dolgot produkálnak sokszor, ami emészthetetlen a magyar gyo
mor - és a magyar kultúra számára is. Fontos, hogy ezt a szakadékot át tudjuk
hidalni az előttünk álló években és évtizedekben.

Lukács László: Rendszerezném az elhangzottakat. Maradjunk a hajó-hasonIat
nál, hiszen ősrégi képe ez az egyháznak. Elhangzott, mennyire fontos a szemé-
lyes hit. Ha a hajón lévők mindnyájan elkötelezetten, személyes Isten-kapcso
latban élnek, és értenek a vitorlázáshoz, akkor a hajó jól fog menni. Egy másik
álláspont azt mondja: ha tudom pontosan a hajó koordinátáit, jó szervező a
kapitány, mindenki pontosan végzi a dolgát, akkor a hajó biztosan célba ér. Egy
harmadik: ha jó testvéri kapcsolatban vannak egymással a hajón utazók, a mat
rózok és a kapitány, akkor lesz rendben minden. A csillagok járása-állása nem
zárta ki a többi szempontot, de az egészet kitágította, mert az Isten nemcsak a
szíve mélyén személyes Isten, hanem a világ teremtő Istene, nemcsak az ember
rel van intim kapcsolatban, hanem az egész világgal - ez univerzálisabb állás
pont. S most hadd kanyarodjanak vissza az alapkérdéshez: nagy tömegeket
magába foglaló, társadalmi intézményként is jelentő népegyház lesz-e a jövő

egyháza, vagy pedig inkább a II.Vatikáni zsinat szellemében élő közösségi egyház?

Horányi Özséb: Ez a mai magyar egyház vezetésének kulcskérdése. Teljesen
nyilvánvaló, hogy az a társadalom, amelyben élünk, olyan törvénykezésben
gondolkozik - például a normatív támogatások rendszerében -, amelyik na
gyon világosan, darabszámra ítél meg dolgokat: az intézményeket, esetleg a
tagok létszámát tekinti tárgyalási alapnak. Itt nem kell próbálgatni, mert ez a
pálya van fölkínálva. Borzasztó nehéz visszatartania magát egy intézménynek
ettől a csábítástól. Azt a kérdést kellene nagyon élesen felvetni, megvitatni, hogy
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a magyar állam és a magyar egyház ténylegesen el van-e egymástól választva?
Mit jelent ez az elválasztottság, és mit nem jelent? Mit kellene jelentsen?

Gyulay Endre: Cluny idejében milyen volt az egyház? A francia forradalom után
is császárságot óhajtottak - és a demokrácia győzött. Nem lehet visszafelé menni,
a történelem kerekét visszaforgatni. A kérdés inkább csak az, hogy ezt belátja-e a
kor, vagy el kell pusztulnia azoknak, akik ennek az ellentétében gondolkoznak,
s így győznek majd Isten gondolatai. Ez mindig így volt az egyház életében, így
lesz most is. A II. Vatikáni zsinat száz vagy harminc év múlva valósul meg - ez
a kibontakozás útja. De Isten ott a Szentlélekkel világosságot hozott, megmutatta,
mi az egyház jövője. Ezt nekünk csak tanulmányoznunk és követnünk kell.

Jelenits István: Reménykedem abban, hogy ezek a különbözó csoportok vagy
törekvések sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint a szavaikból gondolni le
hetne. Azt hiszem, sokszor inkább szavak választanak el egymástól, mint való
ságos tendenciák. Veszélyes, ha a szóból olyan jelszó lesz, amely már a kimon
dóját is elvakítja. Ettől kell óvnunk magunkat és egymást. Meg kell tanulnunk,
hogya szavak mögé is nézzünk, s kiderül, közelebb vagyunk egymáshoz. Nem
hiszem, hogy valaki is úgy gondolná a népegyház helyreálütását, mint az annak
idején volt. Azóta - még ha ugyanazt a szót mondja is, amit akkor mondtak
- a szó jelentése más lett. Nem hiszem, hogy ezek a látszólagos restaurációs
törekvések igazán restaurációt jelentenének. De minden jel arra mutat, hogy
erősödik a kisközösségek új egyházmodellje. Néha mondanak meghökkentő

dolgokat. Nemrég hallottam például: az egyházat mi építjük. Nekem az a meg
győződésem,hogy az egyházat a Szentlélek építi. Néhány hétig gondolkodtam
ezen, s rájöttem, az illető sem egészen úgy gondolta, hogy úgy építjük az egy
házat, mint egy vállalatot. Vannak vadító jelszavak és programok. Mögöttük
nem egész pontosan megfogalmazott szándékok húzódnak meg, de azok a lát
szatnál sokkal inkább alkalmasak az egyetértésre. Fontos, hogy ne veszítsenek
össze bennünket a szavak, hanem keressük a sokkal inkább összeférő szándékokat
s a megfogalmazásukra alkalmas kifejezéseket. Kompromisszumokat kell találni.

Lukács László: Jó lenne néhány konkrét példát is említenünk. Melyek a legve
szélyesebb vagy legártalmasabb konfliktusgócok? Másrészt: mely kérdésekben
a legnyilvánvalóbb a konszenzus?

Horányi Özséb: Én ma inkább a konszenzus hiányait érzem fájdalmasan. Több
példát említhetnénk. Ilyen az egyházi ingatlanok visszaadása, a kárpótlással
összefüggésben. Sok cselszövést találunk itt. Egész biztos, hogy ha nem sikerül
az egyháznak pozitív egyetértésre jutnia a társadalom egyébként jószándékú
embereivel, akkor évtizedekre gondokat okoz. Az egyházán belül ugyanilyen
kimondott-kimondatlan - konszenzushiány mutatkozik például a laikusok
szerepét illetően. Es lehetne még folytatni a felsorolást.

Fontosnak tartom, amit Jelenits István mondott. Hajlamosak vagyunk megfeled
kezni a történelmi dimenziókról. Azt hisszük, mindent ma kell elintéznünk. Azt
hisszük: minden az elkövetkező néhány napon vagy éven múlik. Egy olyan nagy
társadalmi átalakulásban, amilyenben most vagyunk, és egy olyan alacsony dína
rnikájú társadalomban, mint a miénk, azt gondoljuk: az újraelosztás pillanatában,
ha jól startolunk, győztünk, ha viszont sikertelen a start, akkor a következő társa
dalmi átalakulásig semmi esélyünk nincs. Ez veszélyes békétlenségek forrása, mint
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ahogy azt is veszélyes volna gondolnunk, hogy az elmúlt 2000 év pozitív ered
ményei miatt nincs igazán tennivalónk, megelégedhetünk azzal, hogy tisztessé
ges, becsületes, elmélkedő emberek vagyunk, akik közül egyeseknek még az a
karizmájuk is megvan, hogy tudnak olvasni a csillagokból is. Nem elégedhetünk
meg ugyanis azzal, hogy azt higgyük: egyes emberek közülünk olyan helyzet
ben vannak, hogy ténylegesen fel tudják mérni azt, hol tart a magyar egyház.

Tomka Ferenc: Ugyanez a problémám nekem is. A dolgok mennek egy irányba,
de maga a pápa is felhív bennünket arra, hogy mérjük fel helyzetünket. Szűk
ségünk van a felülről nézésre és a visszanézésre, a párbeszédre, mert teljesen
megváltozott az egyház és a társadalom helyzete. Ha felmérjük, hol tartunk, az
optimizmust és reményt ad. Enélkül az út esetleg a sivataghoz vezet. Ha az
egyház nem merné vállalni a mai magyar valóságot, s nem méri fel tárgyilago
san helyzetét, reménytelenné lesz a lelkipásztorkodás.

Jelenits István: Konkrét példát mondok. Nemegyszer hallom, itt is,elhangzott,
hogy a plébános ossza meg a feladatokat a hozzáértő laikusokkal. En egy szer
zetesrend vezetője vagyok, s évek óta keresek szakembert, aki a rend anyagi
ügyeit intézze helyettünk; olyant, aki ért hozzá, és kész elvállalni - de nem
találok. Egy jó gazdasági szakember manapság százezer forint havi fizetést kap,
s ha jó keresztény, szégyell tőlünk ennyit elkérni; nem hajlandó viszont lemon
dani a százezer forintról. Ebből könnyű megállapítani, miért marad a pap gaz
dasági ügyintéző nélkül. Nem föltétlenül azért, mert bizalmatlan, s azt hiszi,
ehhez is jobban ért, mint bárki más. Inkább azért, mert nem jelentkezik alkalmas
világi szakember. A kategóriák megvannak, de abetöltésük feltételeinek megte
remtéséhez idő kell. Nem elég a jószándék. Azt sem lehet egyik napról a másikra
eldönteni, hogy holnaptól kezdve a II. Vatikáni zsinat szellemében fogjuk az
egyház dolgait intézni. Azokat a lépéseket kell megtenni, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy továbblépjünk.

Farkas Beáta: Szegeden amerikai önkormányzatok szakemberei jártak, és az
első megjegyzésük az volt: nem értik a magyarokat, itt mindenki olyan ideges.
Oly sok problémájuk van, hogy nem lehet mindet egyszerre megoldani. Ezért
kapkodnak össze-vissza, ahelyett, hogy egy-egy szervezetben vagy egy terüle
ten világos preferencia-sorrendet állítanának fel, a legfontosabbnak ítélttel meg
birkóznának, ez adna sikerélményt, s aztán lehetne csinálni a többit.

VISszatérnék azonban a népegyház és a közösségí egyház kérdéséhez: nem arra
kellene törekedni, hogy bármelyiknek a felsőbbrendűségét megállapítsuk és kizá
rólagos modellé tegyük. Meg kell határoznunk azokat a sajátos területeket, ahol
egyíküknek vagy másikuknak érvényesülni kell, s meg kell találnunk a mindkettőre

nézve gyümölcsöző együttélés módját. Soha nem fogjuk azt az állapotot elérni,
hogy a katolikus egyház kizárólag az elkötelezett emberek közössége lesz. Az em
berek zöme mindig különböző intenzitással fog az egyházhoz tartozni. Ha erről

nem veszünk tudomást, akkor az emberek nagy hányadát egyszeruen a szektákhoz
utasítjuk. Nyilván az a célunk, hogy az önmagukat katolikusnak vallók minél na
gyobb hányadát minél inkább elkötelezett kereszténységre vezessük.

Gyulay Endre: Azt hiszem, ma lehetetlen a régi fogalomban vett népegyházról
beszélni. A régi társadalmi struktúrák, a négy évtizedes emberi beidegződések
ma is nyomasztóan továbbélnek - ilyen környezetben nem lehet kereszténynek
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lenni szabad elhatározás nélkül. Személyes döntés kell a hithez, nem elég bele
születni. Különben elsodródik, vagy szektába vagyateizmusba. Arra kell töre
kednünk, hogy rásegítsük a régieket, az öregeket is a személyes döntésre. A
fiataloknál pedig elképzelhetetlen, hogy személyes döntés nélkül csatlakozza
nak. Hogy ez milyen intenzitású, az más kérdés, a lelkiismeretességtől kezdve
a becsületességen át a teljesebb elköteleződésig. Ezért kell a meghívásukkal, a
nevelésükkel foglalkozni, belevinni őket a kisközösségekbe. de bekapcsolni a
nagy egyház életébe is.

Lukács László: Melyek az előttünk álló legközelebbi és legfontosabb feladatok?
Egyet meg is emIítenék: az egyháznak, a keresztényeknek sokkal többet kellene
törődniük a szegényekkel, a bajbajutottakkal, mindazokkal, akik a társadalom
peremére sodródtak. Ez a téma azonban már túlfeszítené beszélgetésünk kereteit.

Horányi Özséb: Az elindulás legfontosabb feltétele a helyzetfeltárás. Korábban
ez nem tudott megtörténni egyszerűen azért, mert mindazok, akik megtehették
volna, akadályoztatva voltak. Sok mindennek azonban nem voltak akadályai. A
kisközösségek virágozhattak, az egyházi alapfunkciók végig elérhetők voltak,
de ez nem jelenti azt, hogy minden fontos dolog ténylegesen megtörtént. A
magyar egyház előtt most történelmi, üdvtörténeti esély nyílik. Ez az, amit nem
szabad elszalasztanunk. Elsősorban is föl kell mérnünk a helyzetünket. Ehhez
olyan szakértelmet kell segítségül hívni, amely minden valószínűség szerint
nem az egyházon belül van, de az egyháztól nem idegen. Nem elegendő egy
egy ember véleménye, ítélete. Valódi empirikus, társadalomkutató módszerek
kel kell feltárni a valóságot, s ebből kiindulva kell a magyar egyháznak tovább
gondolnia feladatait. Farkas Beáta egy nemrégi megfogalmazása jár a fejemben:
az egyháznak ki kellene békülnie a természettudományok után a társada
lomtudományokkal is. Azt gondolom, hogy ha most elindulnak az egyházme
gyei zsinatok, ezek egyúttal jó alkalmat is adnak arra, hogy cselekvési progra
mokat lehessen kidolgozni. Elszalasztjuk a nekünk adott történelmi esélyt, ha
ez nem történik meg. Sőt, azt is gondolom, hogyaVigiliának, ennek a tipikusan
értelmiségi folyóiratnak is felelősséget kell vállalnia ebben a munkában. Eddig
nem lehetett, tíz év múlva pedig már késő lesz.

Tomka Ferenc: Az esztergomi, a szeged-esanádi zsinat indul. Nincsenek kész ter
vek. Nincs honnan-hová? De csodálatos, hogy elkezdődik. Fontos, hogy egyre több
egyházmegyében hozzáfogjanak ehhez a munkához. Csak az alapos helyzetfelmé
rés, a témák jóelőkészítése, a világiak legszélesebbköreinek bevonása ne hiányozzon!

Gyulay Endre: Nem baj, ha egy zsinat sok problémát fölvet. Csak tudja azt, mi
az, amit holnap kell megoldani és mit két év múlva. Egy szállodát nem dara
bonként terveznek, hanem egyben az egészet. De nem repülőről rakják le a
helyére, előregyártottan, hanem napról napra építik. Figyelik, mit csináltak már
meg, s hogyan sikerült, s ha baj támad, akkor az esetleg helyrehozható.

Lukács László: Hármas meggyőződéséltethet. Először is: ha a házat nem ho
mokra építjük, hanem a Krisztus-adta sziklaalapra, akkor a pokol kapui nem
vesznek erőt rajta. Másodszor: gondos építőmesterként,a mindennapi fáradsá
got vállalva, kitartóan és hűségesen kell végeznünk a munkánkat. De Krisztus
biztosított róla, s ez reményünk alapja: a növekedést valójában lsten adja.

573




