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Gondolatok az egyházi élet megújításáról
Csehországban

Egyházunk "babiloni fogságának" ideje véget ért. Eljött az építkezés ideje.
Az okosság mindenekelőtt megfontolásra késztet bennünket. Ne essünk az
eufória csapdájába, kerüljük el a szükségtelen és veszélyes hibákat. Ne ve
szítsük el az ifjúság nagy részének bizalmái, ezt a hatalmas kincset, sem
pedig népünk egyházának tekintélyét, amelyet az elmúlt évtizedek során
elszenvedett üldöztetések révén drágán megfizetett. Bízzunk Isten segítségé
ben, és először is tudatosítsuk magunkban, hogy ez a bizalom nem ment fel
minket az alól, hogy j9zanul és hozzáértéssel fontoljuk meg feladatainkat, és
azután cselekedjünk. Ertsük meg ennek az időnek a jeleit!

Az egyház társadalmilag megváltozott helyzete - az ellenzéki magatartás
előnyeinekmegszúnése

Az egyház eddigi helyzete nagy nehézségekkel, de nem lebecsülendő

előnyökkel is járt. Az egyház - mint gyakorlatilag az egyetlen "nyilvános
intézmény" - gyökeresen mást tudott nyújtani, mint az államosított társa
dalom, és ezáltal sokak szimpátiáját nyerte meg, különösen a fiatalok köré
ben. A korábbi rendszer politikai hibáival szembeni kompromisszum-mentes
magatartásnak köszönhetően- amint az elsősorban az utóbi években Toma
Sek bíboros leveleiben kifeieződésre jutott - az egyház olyan erkölcsi tekin
télyt szerzett, amely missziós hatással is rendelkezett: sok fiatal számára a
ténylegesen őszinte és mély meg térés kezdetét jelentette, még ha az az ural
kodó ideológiával szembeni egyfajta nem tudatos politikai tiltakozás formá
jában jelentkezett is.

Ezzel szemben minden olyan fáradozás, amely a politikai alkalmazkodás
és együttműködés árán igyekezett az egyház számára valamiféle előnyt sze
rezni - legfényesebb példája a Pacem in terris szervezett tevékenysége -,
arra tett kísérletet, hogy az egyházat megrabolja a kereszttől, Krisztus ke
resztjének elvegye a tartalmát, azt a küldetését, hogy az ellenemondás jele
legyen. Mindez tehát kereszténységellenesnek minősíthető. Egyesek motivá
cióit és hibáit Isten fogja megítélni, nekünk megbocsátásra, kiengesztelődésre
és egységre kell törekednünk. Mindenesetre ezeket a törekvéseket nevükön
kell neveznünk, és el kell ítélnünk.

Az új helyzetben az egyháznak finom érzékkel kiegyensúlyozott viszonyt
kell kialakítania a politikai élettel. A laikusokat - a zsinati dokumentumok
és szociális enciklikák szellemében - a demokratikus társadalom politikai
életében való részvételre kell buzdítanunk. Az egyház mint olyan - és kü-
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lönösen a papság és a hierarchia - meg kell hogy őrizze szabadságát a
mindenfajta politikai erőhöz való túlzott kötődéssel szemben.

Nem számolhatunk azzal, hogy továbbra is ösztönösen mindenki az egy
házhoz húz, aki az eddigi rendszerrel elégedetlen volt. Nem nyerhetjük meg
a nép rokonszenvét és elismerését egy ilyesféle programmal: Sokan vagyunk
- nem félünk senkitől - sokat szenvedtünk. Nem szorítkozhatunk az egy
ház hagyományos munkamódszereire sem. Az a kötelességünk, hogy az
Evangélium üzenetét korunknak megfelelő módon közvetítsük a népnek, és
így az "inkulturációt" szolgáljuk, hogya plurális társadalom különféle szel
lemi és társadalmi áramlataival folytatott párbeszédben hozzáértő partner
ként léphessünk fel.

Triumfalizmus és nagyzási mánia

Egyházunknak szüksége van arra, hogy jelenlegi helyzetét a tényleges való
ságnak megfelelőenértékeljük. Ez az önértelmezés a lelkiismeretvizsgálat és
a bűnvallomás erkölcsi aktusával kezdődik: bizonyos szomorú tények nem
menthetőka külső elnyomással, bizonyos dolgokban egyházunk csődötmon
dott, bizonyos dolgokat nem vett tudomásul. Nem léphetünk a nép elé a
feddhetetlen megváltók szerepében tetszelegve. Az egyház csak akkor vehet
részt a nép erkölcsi megtisztulásának folyamatában, ha egyidejűleg saját új
jászüJetésén is munkálkodik, ha vezekel bűneiért.

Egyházunk önismeretének alapos, szakmailag is felkészült szociológiai
elemzéseken kell alapulnia. Meg kell különböztetnünk azokat aterületeket,
amelyek máig megőriztékhagyományos vallásossagukat, azoktól a nagy ki
terjedésű. területektől. amelyeken az egyház kisebbségben van. Alaposan ele
mezni kell a papság állapotát is - korát, képzettségét, egészségi állapotát,
pasztorális teljesítőképességét stb. illetően. Csak ilyen elemzésre építhető

pasztorális terv.
Sok beidegződött antikatolikus és különösen antiklerikális sztereotíp min

ta és érzelem élte túl az elmúlt időszakot,ezek bizonyos mértékben még meg
is erősöd tek a rendszeres egyházellenes propaganda és az egyháznak a nyil
vános életből valószáműzésemiatt. Nem szabad túlbecsüJnünk a fiatal nem
zedékek fent említett szimpátiáját egyházunk iránt: tudnunk kell, hogy ez a
szimpátia könnyen elveszthető, különösen, ha az egyház most a triumfaliz
mus kísértésébe esik, hatalomra és birtoklásra tör - vagy bárminek nevez
zük is azt, ami épségét veszélyeztetné. Orizzük meg alázatunkat, józanságun
kat, ízlésünket és diszkréciónkat.

Ne váljunk gettóvá - ne legyünk a restaurációs törekvések foglyai!

Óvnék attól, hogy túl sok katolikus egyesületet és intézetet alapítsunk. Eze
ket a régi idők tanúi keltenék életre egyfajta nosztalgiából: nem lehet mindent
restaurálni, ami katolikus volt 1948 előtt, illetve 1968-ban. Az egyház és a
társadalom ma egészen más. Bármennyire virágzottak is korábban az egye
sületek, újságok stb., ma ezek veteránkJubokká válnának, ame1yekaz egy
házat inkább kompromittálják. Isten bizonyára azért engedélyezte a 40 év
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egyházüldözését, mert szét akart szórni minket a társadalomban, hogy mi,
katolikusok ne gettóban, magunknak éljünk, hanem jelen legyünk a világban,
a szekularizált környezetben, ott tanúságot tegyünk, és élesztövé. sóvá vál
junk a társadalom számára. A visszakapott szabadsággal nem élhetünk úgy,
hogy ismét visszavonulunk a gettóba. Nem találom ajánlhatónak azt az élet
formát, mely szerint a katolikus ember katolikus szülőosztályon születik, ka
tolikus iskolába jár, katolikus cégnél dolgozik, katolikus kórházban kezelteti
magát, katolikus klubban tölti el szabadidejét, és végezetül egy katolikus
temetőben talál végső nyugalomra.

Bizonyos, hogy szükség van katolikus intézményekre, de olyanokra. ame
lyek felkészítik és motiválják a laikusokat a szekularizált társadalomban foly
tatandó életre! Ha elhatároznánk magunkat saját kórház vagy iskola alapítá
sára, egészen józanul gondoljuk végig, mi az, ami erőinkból telik - a
mennyiségnek egyértelműen háttérbe kell szorulnia a minőséggel szemben.
Az ilyen intézményeknek - amelyek természetesen mindenki számára nyit
va állnának, mert nem lehetnének az önreprezentáció és önelégültség kifeje
ződései, hanem a társadalom egészének tett szolgálaté - minőségieknek kell
lenniük, az állam által kínált szolgáltatás színvonalát felül kell múlniuk. A
kritériumok: célszerűség, minőség és nyíltság.

Hol kezdjük? Az egyházi élet alapvető struktúráinál. a zsinati határozatok
megva1ósításánáI. Első helyen álljon a püspöki kar (teljesítőképes titkársággal
és jó tanácsadói testülettel), továbbá a papi tanács, a pasztorális tanács, a
gazdasági tanács, majd a teológiai fakultás és a szeminárium, a kiadó és a
karitász, végül egy laikusokat képző intézmény ("keresztény akadémia"?).

Igen sürgős az egyház alapvető adminisztrációs szerkezetének a megújí
tása, továbbá az ifjúsággal való kapcsolat élővé tétele. Feltűnő, szociológiai
lag is figyelemre méltó vonása az újraszerveződő társadalomnak az ifjúság
nagyszámú részvétele minden szervezetben (beleértve a kormányt is).

Kifejezetten ajánlanám főegyházmegyénk, alkalomadtán egész egyházi
tartományunk szinódusának közeli és alapos előkészítését. Ez lesz egyhá
zunk életében a fordulópont, valamint a mélyreható reform kiindulópontja.

Egy új lelkipásztori modell kidolgozása

A pasztoráció ma is érvényben lévő modellje a jozefinizmus korszakában
keletkezett, és még mindig felismerhető rajta ennek a lelketlen kornak né
hány vonása. Megfelelt az állam érdekeinek, amely az egyház fokozatos lik
vidálására törekedett. Célja az utóbbi évtizedekben a papság korrumpálása,
erőinek részint az adminisztrációban, részint a számtalan templomrestaurá
lásban való felmorzsol ása, elszigetelése halott egyházközségekben, illetőleg

illegalitásba szorítása és munkájának üldözése volt.
Amennyiben nem tudjuk ezt a modellt igen gyorsan megváltoztatni, fe

lelősek vagyunk a katolikus papság hamarosan várható kihalásáért.
Mélyreható pasztorálszociológiai elemzés alapján meg kell különböztet

nünk egyrészt "a produktív egyházközségeket", amelyekbe megfelelően fel
készült papokat kell küldeni, másrészt a missziós területeket. Az utóbbiak
ban természetes központokat kell létrehozni, és a gondosan kiválasztott he
lyekre papi közösséget küldeni (például egy szerzetesi közösséget). Ezek fel
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tudják keresni a híveket megfelelő sorrendben, illetve össze tudják gyűjteni

őket egy jól átgondolt lelkipásztori tervnek megfelelően. Nem engedhetjük
meg magunknak azt a luxust, hogy ott tartsunk papot, ahol bár több temp
lom is van, csak minimális a hívek száma!

Meg kell szabadulnunk az állam részéről megnyilvánuló manipulációtól,
valamint a papságról történő állami gondoskodástól is. Nem várható el, hogy
az újonnan felépített államszervezet gondoskodjék a papságról is; az egyház
nak kell vállalnia a papságért a felelősséget, teljes mértékben - a püspökö
kön kezdve egészen a hívekig -, és nem szabad megfeledkeznie a papság
soraiban megnyilvánulandó önsegélyezésről sem, mind a lelkiek, mind az
anyagiak termetén. A papságnak ténylegesen kollegiálisan kell dolgoznia,
presbitériumot kell alkotnia. Szükséges még a papi találkozók szellemének
és tartalmának megváltoztatása, amelyeket idáig megterhelt a mindenütt je
lenlévő állami felügyelet.

Igen jó lenne, ha a laikusokna k az egyházközségi életbe való bekapcsolását
illetően (például egyházközségi tanácsok megalakításakor) figyelembe ven
nénk a többi egyházak különböző, esetleg negatív tapasztalatait is. Az egy
házközségi tanácsok megalakításakor reálisan kell eljárnunk. Lesznek helyek,
ahol nem lesznek majd meg hozzá a feltételek: ezt tiszteletben kell tartani, és
nem szabad életidegen szervezetet életre hívni csak azért, hogy formailag
teljesítsünk egy előírást.

Az állandó diakónusok nevelését és képzését nagy figyelemmel kell kísér
nünk. Szükségük lesz egy bölcs spirituálisra, leginkább olyan munkáspap
személyében, aki idáig nem működött nyilvános egyházi keretek között, és
ezért jól ismeri a "világi élet" feltételeit. Az állandó diakónusok lelkiségét
hitelesen meg kell tudnunk fogalmazni, nem szabad "kentaurokat" nevel
nünk belőlük.

Igen meg kell fontolnunk a papság élet- és munkastílusát. Nem szabad,
hogya pap a szükséges kikapcsolódást és üdülést, valamint a saját egész
ségével való törődést és a megfelelő életmódot gyengeségnek tekintse, hanem
az ötödik parancs teljesítésének.

Egységet a pluralitásban

Rövidesen tanúi lehetünk egy illúzió összeomlásának - nevezetesen annak,
amely egyházunk ideális egység éről és problémamentes igazhitűségéről szól.
Sok helyütt az egység nem érettségünk gyümölcse volt, hanem a külső nyo
másé. A világegyház zsinat utáni fejlődéséből ismert szélsőségek és más vál
ságjelenségek bizonyára nálunk is fel fognak tűnni, mégpedig a hosszú elszi
geteltség következtében itt-ott különösen kulturálatlan formában. Bizonyos,
hogy ezek leküzdése elsősorban a püspökök feladata - imádkoznunk kell,
hogy bölcsen és körültekintéssel tudjanak eljárni ezekben a bonyolult kérdé
sekben -, de valamilyen mértékben mindannyiunk feladata is: meghatáro
zott módon valamennyien alakítói vagyunk a helyi egyház atmoszférájának.
Az ideális légkör ezzel az alapelvvel fogalmazható meg: egységet a sokféle
ségben.

Szükség van az egyház egységéért folytatott kitartó imára és az érte való
kiállásra. Mindazonáltal nem kaszárnyajellegű egységre van szükség, hanem
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a szeretet érett egységére, amely magába foglalja a tapasztalatok, a lelki ér
tékek ésa különféle adományok gazdagságát. Ezek közé az adományok közé
tartozik az egyházban folytatott testvéri párbeszéd, valamint a búza és a
pelyva megkülönböztetésének művészete. Nagyvonalúan kell befogadni az
értékeket, és megfelelő teret kell biztosítani a számukra, a pelyvát azonban
el kell különíteni a búzától.

A nyilvános lelkipásztori szolgálatban számos olyan pap fog megjelenni,
akiktől megvonták a működéshez szükséges állami jóváhagyást, vagy akik
nek a szentelése titokban történt, esetleg külföldön teljesítettek szolgálatot.
Ezek bizonyos értelemben "kezdők", ezért megértésre és segítségre van szük
ségük az igazgató papok részéről. Más szemszögből viszont rendkívül kva
lifikáltak a lelkipásztori szolgálatra: képzettségük különféle hasznos tudo
mányterületeken sokszorosan felülmúlja az átlagot (néha teológiailag is job
ban felkészültek, mint a fakultás végzősei), a mindennapi életről pedig ki
váltképpen felbecsülhetetlen tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezért sokkal job
ban megértik a laikusokat is. A Szeritlélek életre hívta a modem egyházban
a "munkáspapok" intézményét, Nyugaton nagy püspökök és kimagasló teo
lógusok bölcsessége, Keleten a kommunista elnyomás révén. Vigyázzunk rá,
mint a szemünk világára, ne engedjük felszámolni ezen papok lelkipásztori
feladatokkal való túlterhelése által! Tartsuk tiszteletben mindazon papok hi
vatását és döntését, akik ezentúl is civilként akarnak dolgozni, hogy így a
közelébe kerüljenek azoknak az embereknek, akikhez az egyházközség pap
jai nem jutnak el, vagy akik őket nem tudnák komolyan venni. Tudom, a
paphiány végsőkig szerongat bennünket, mégis, saját, hosszú éveken át szer
zett és mind teológiai, mind szociológiai szempontból alaposan átgondolt
tapasztalataim alapján könyörgök minden püspöknek: lássunk tisztán és
nagyvonalúan, ne csak a pillanatnyi szükségletekre gondoljunk, hanem fele
lősséggel és előrelátással viseljük már ma a távolabbi jövő gondját egyhá
zunkban.

A Szentatyával, illetve különféle európai országok püspökeivel való sze
mélyes találkozások révén tudom: a nyilvános lelkipásztori szelgálaton kívül
tevékenykedő papoknak ez a tapasztalata, valamint az ezen tapasztalatokból
következő szernlélet értékes hozzájárulás az egész katolikus egyház történel
mi kincstárához.

Az egyházon belüli képzés fontossága

Társadalmunkban - és egyházunkban is - a 40 év után most a képzési
színvonal tragikus hanyatlását kell elkönyvelnünk. Még nyugtalanítóbb az a
tény, hogy némely pap nincs tisztában ennek veszélyével, sót ők maguk
gyakran olyan luxusnak tekintik a képzést, amelyet nem engedhetnek meg
maguknak. A szilárd elméleti tudás alárendelődika puszta gyakorlatiságnak,
és néhány pap egyenesen becsmérlőleg használja az "értelmiségi" kifejezést.

Szükséges egyrészt egyházunk képzési rendszerének és színvonalának ra
dikális reformja, kezdve a papok továbbképzésén egészen a laikusok képzé
séig (ismét emlékeztetek egy "keresztény akadémia" megalapításának szük
ségességére, a "Studia catholica", "akadémiai hetek" és más hasonlók méltó
örökösére), Egyúttal fontos a tanulmányok becsületének helyreállítása is,
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hogy azokat valamennyi pap alapvető kötelességének és a keresztény élet
egyik legfontosabb értékének tekintse.

Hatalmas lemaradásunk van (és nemcsak a külső nyomás következtében)
a világegyházzal való kapcsolattartás területén. A nyugati egyházzal való
kapcsolat két buktatója a kisebbségi érzés komplexusából ered. Egyikük az
irigységgel teli bálványozás, másikuk annak fölényes bizonygatása, hogy a
nyugati egyház közel jár a polgári bomlásba és tévtanba fulladáshoz, míg
nálunk az egyedül igaz hit és vallási lelkesedés uralkodik. A Nyugatnak is,
nekünk is megvannak a problémáink és az erényeink. Nyugaton válságjelen
ségek figyelhetők meg (nevezetesen számos helyi egyház felbomlása, vala
mint egy sor teológus és laikus éretlen .Röma-ellenessége"), de figyelemre és
csodálatra méltó tények is (különösképpen az új lelkiségi mozgalmak felvirág
zása az egyházban).

A mi egyházunkban is számos különféle mozgalom működik,és ezek nem
érthetők meg mélyebben gyökereik és nemzetközi összefüggéseik ismerete
nélkül. Egyenesen végzetes a Focolare, a karizmatikus megújulás, a neokate
kumenátus, a Comunione e liberazione stb. fölött ezen mozgalmak némely
védelmezőjével való pusztán futólagos és véletlenszerű kapcsolatok alapján
ítéletet alkotni, annak ismerete nélkül, amit e mozgalmak jelentenek, és aho
gyan a világban megnyilvánulnak.

Ne sajnáljunk sem időt, sem fáradságot a nemzetközi kapcsolatok kiépíté
sére és fenntartására. Tanuljunk mások tapasztalatából. okuljunk mások hi
báiból!

A vélemények meghallgatása

A hosszú hallgatás után az emberek nálunk - és az egyházban is - beszélni
akarnak. Szeretnék közzétenni nézeteiket, tanácsaikat. javaslataikat és észre
vételeiket. Azoknak a személyeknek az asztalán, akik az egyházban formális
vagy nem formális tekintéllyel rendelkeznek, tervek és ötletek tömege hal
mozódik fel, és rengeteg ember akad, aki érdekelt az lsten Országáért foly
tatott munkában. Orvendetes. hogya Prágai Erseki Hivatalban olyan infor
mációs központ alakul, amely összegyűjt minden beküldött anyagot, és a szá
mítástechnika eszközeivel, körültekintő emberek vezetésével értékeli azokat.

A legmelegebben ajánlom, hogyalakítsuk meg a különféle kérdések szak
értőinek munkacsoportjait, melyek azután a püspöki kar tanácsadó testüle
teként segítségül hívhatók. Ezáltal az egyház álláspontja, amennyiben azt
különféle össztársadalmi kérdésekben ki akarja nyilvánítani, valóban gazdag
és hozzáértő lenne.

A lengyel egyház tekintélye egyebek között annak köszönhető, hogy az
egyház képviselői állhatatos kapcsolatot tartottak a nép kiművelt főivel. ta
nácsadó szakcsoportokkal (püspökkari tanácsokkal különféle kérdésekben).
Nem véletlen, hogy Wyszynski bíboros, a szociológia professzora, volt ezek
nek a kapcsolatoknak a tervezőmérnöke.

Tanuljuk meg elkülöníteni a lényegest a másodrangú tól! Becsüljük fel erő
inket __ és állapítsuk meg, melyek a legfontosabb és legsürgősebb feladatok.
Gondolkozzunk egységesen - például arról, hogy teljesen betöltött püspöki
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székek sem oldják meg egyházunk helyzetét. amíg a püspökök nem rendel
keznek rugalmas, képzett, színvonalas munkatársak csoportjaival.

A lelki megújulás évtizede

1989. november 13-án zarándokaink kihallgatásán ll. Ján~s Pál pápa rövid
beszédében tisztánlátó műnek nevezte a Lelki Megújulás Evtizedének lelki
pásztori tervét. A rögtön azután következő radikális társadalmi átalakulás
eredményei egészen új fényben tüntetik fel ennek a műnek a jelentőségét.

Abban a korban, amikor a csak néhány napig tartó forradalom oly sok
változást hozott a társadalomban, amikor a dolgok elveszítik érvényüket, és
senkinek sincs bátorsága megjósolni a további fejlődést, a katolikus egyház
gyakorlatilag az egyetlen erő a társadalmon belül, amely a nemzeti élet szá
mára átgondolt és hosszú lejáratú reformprogramot kínál. Nincs vetélytársa
a keletkező politikai programok között, mert mélyebbre mutat náluk. A nem
zeti életnek arra a síkjára irányul, amely mind lényegesebbnek bizonyul, és
nélküle egyetlen politikai, ilJetve gazdasági reform sem érheti el célját - a
lelki és erkölcsi síkra. .

Szent Adalbert személyiségére, mint Közép-Eurépa lelki egységének élő

szimbólumára nagy hangsúlyt fektetünk. amely megfelel az "Európába való
visszatérés" égető szükségletének. A cseh nemzeti szentek példája által az
Evtized annak a vágynak tesz eleget, hogy megismerjük nemzeti kultúránk
lelki gyökereinek mélységét, megtaláljuk nemzeti identitásunkat, tudjunk el
nyomott nemzeti hagyományainkhoz kapcsolódni.

Az Evtized programjának kezdettől fogva feladata volt egyesíteni az egy
házi élet különféle mozgalmait és eszmei irányzatait, a nyilvános és a nem
hivatalos lelkipásztori szolgálat különféle síkjait, hozzájárulni hazánk keresz
tényeinek egységéhez, és mindazoknak az egységéhez, akik komolyan veszik
a társadalom erkölcsi és lelki újjászületését. A Csehországi Agnes szentté
avatása alkalmából tartott ünnePségen kiviláglott, hogyan képesek e prog
ram révén az itthoni hívők külföldön élő honfitársaikkal egyesülni. Most
megmutatkozik, milyen mély kapcsolatot képes létesíteni az Evtized az egy
ház és a nép egyidejű megújulása között.

Minden fáradozásunk imádságból ered, imádság kíséri és imádságban éri
el tetőfokát. Az egyház urával, Krisztussal való eleven kapcsolat nélkül tehe
tetlenek vagyunk. Vizsgáljuk az idők jeleit, térjünk vissza az evangéliumhoz,
tanuljunk az egyházi hagyomány teljes gazdagságából, és mduljunk az új
korba a hívők atyjának, Abrahámnak a bátorságéval. aki "az Urba vetett hit
alapján, neki engedelmeskedve útnak indult, anélkül, hogy tudta volna, hová
megy" (vö. Zsid 1,8).

Somorjai Gabi fordítása
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