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A II. Vatikáni zsinat vetette fől, hogy az Isten akaratát kereső keresz
tényeknek nemcsak a Szentírást és a Szenthagyományt kell tanul
mányozniuk, hanem az "idők jeleit" is. Két megfontolás is sürgeti azt,
hogy az egyház egynek érezze magát az őt körülvevő emberiséggel,
amelyben maga is benne él, amelynek szerves részét alkotja. Az egyik
az, hogy "bensőséges és szoros kapcsolat fűzi az emberiséghez és
múltjához", "nincs tehát olyan igazán emberi érzés, amely szívükben
visszhangra nem találna" (GS 1). Másrészt viszont küldetése arra szól,
hogy Krisztus örömhírét, tanításával és tevékenységével adja át a vi
lágnak. Ezt a hivatását csak akkor tudja hatékonyan betölteni, ha is
meri azt a környezetet, amelyikben megszólal, tud beszélni hallgatá
inak nyelvén, érti gondjaikat és vágyaikat. Végül pedig - mivel az
egyház maga is a földön élő, emberekből álló közösség - tisztában
kell lennie önmagával is, saját belső lehetőségeivel, adottságaival.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bizott
ságát a fenti szempontok késztették arra, hogy vizsgálódni kezdjen:
hol és hogyan helyezkedik el az egyház a mai magyar társa
dalomban? Tudjuk, a szociológia sokáig tiltott, később is csak meg
tűrt tudomány volt az elmúlt évtizedekben, a vallásszociológia még
inkább. Amikor az első vizsgálatok eredményei napvilágra kerültek,
gyanakvás fogadta őket még egyházi oldalról is. E gyanakvásnak
kettős oka volt, egy gyakorlati és egy teológiai: egyrészt éltek a gya
núperrel, hogy a fölmérések egyházellenes céllal készültek, hiszen a
számokat sokféleképpen lehet értelmezni. Másrészt viszont hitünk
tanítása szerint az egyház egyszerre emberi, a történelemben élő és
isteni, kegyelmi valóság - ezért a humán tudományok (köztük a
szociológia, a politológia és a történettudomány) minden megállapí
tása csak töredékes, részigazságokat állapíthat meg az egyházról.

Hiba volna azonban mindenestül elutasítani ezeket a kutatáso
kat: már csak józan emberi és tudományos megfontolásból is, hi
szen minden lehető módon célszerű volna többet tudni arról, há
nyadán állunk a körülöttünk lévő világgal és önmagunkkal. De
az egyház hiteles, a hagyományra épülő felfogásától is eltér, aki
azt csupán kegyelmi valóságként próbálja értelmezni, elvileg
vagy a gyakorlatban tagadva vagy elhanyagolva, hogy az egyház
"Isten vándornépe", a történelemben vándorló közösség is. "Ezek
emberi és isteni elemekből álló egyetlen összetett valóságot alkot
nak" (LG 8). Az egyháznak "ismemie és értenie kell azt a világot,
amelyben élünk: várakozásait, törekvéseit és sokféle formában
megmutatkozó drámaiságát" (GS 4).
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