Az egyházmegyei
zsinatokról
Néhány olyan papot hívtunk meg beszélgetésre szerkesztőségünk
be, akik részt vettek egyházmegyéjükben a zsinat előkészítésében,
megszervezésében, lebonyolításában. Rajtunk és rajtuk kívül álló
okokból nem mindegyik "zsinati" egyházmegye képviselője tudott
megjelenni a beszélgetésen. A résztvevők: Blanckenstein Miklós
(Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Jávorka Lajos (KalocsaKecskeméti Pöegyházmegye), Juhász Ferenc (Egri Főegyházmegye),
Sánta János (Váci Egyházmegye).

Mi a zsinat értelme, célja egy egyházmegye életében? 1991-es látogatásakor a Szentatya sürgette, hogy tartsanak zsinatot a magyar egyházmegyék az egyház megújulása érdekében.
Jávorka Lajos:

A megújulás előfeltétele, hogy kimondjuk: nem minden volt jó
eddig, tehát az egyház reformra szorul. A II. Vatikáni zsinat is evvel a céllal indult. XXIII. János pápa azért hívott össze pasztorális
zsinatot, mert az egyháznak új lelkipásztori utat kellett találnia.
Az egyházmegyei szinódusoknak akkor van igazán értelmük, ha
ki merjük mondani a hibákat is; ha nem foltozgatni akarunk valamit, hanem merünk új útra indulni. Sajátos paradoxont látok itt :
ahol a vezetés energikus és magabiztos, ott nehezebb őszinte
helyzetfeltárást végezni, mert azt gondolják, hogy önerőből is
működik a rendszer. Ahol viszont jobban érzik a saját korlátaikat,
ott jobban rá memek hagyatkozni a Szentlélekre, és készek valamit tényleg változtatni.

Juhász Ferenc:

Amikor elkezdtük a zsinatot, akkor főpásztorunk utasítása szerint a Szentatyának abból a mondatából indultunk ki, hogy ne az
egyházat akarjuk megváltoztatni, hanem önmagunkat. Ettől kezdve az alapvető kérdésem az volt, hogy vajon az egyház és én milyen viszonyban vagyunk egymással. Zavart, hogy csupán magamat próbáljam reformálni, holott látnivaló volt, hogy az egész
egyházmegye reformra szorul. Az előkészítő szakaszban k érdő í
vekkel fordultunk a hívekhez. Körülbelül 36 ezer kérdőívet küldtünk ki a zsinat különféle témáiban, ' és ebből hétezer kitöltött
vissza is jött. Többen mondták, hogya kérdőív összeállítása nem
volt elég szakszerű, nem tudtunk szakembert találni, aki megfelelően elkészítette volna. Ennek ellenére nagyon komoly jelzéseket
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kaptunk belőlük. Igazolták: az emberek szívesen gondolkoznak az
egyház alapvető kérdéseiről, ha megszólítják őket. Akik a kérdésekre
válaszoltak, azok szembesültek az egyház valóságával. Hiszen más
az, amikor az ember a templomban hallja a plébánost, és más, amikor megpróbál választ adni konkrét kérdésekre. Például: szokott-e
imádkozni a papjáért? Fontosnak érzi-e azt, hogy az egyházközségében ne csak a plébános vigye az egész terhet? Ö maga felajánlotta-e
már valamiben a segítségét?
A zsinati kérdőíveken azok is elgondolkodhattak, akik nem
küldték vissza, nem fogalmazták meg írásban válaszukat. Kíváncsivá tette őket, mások hogyan válaszolnak, s mit fog dönteni a
zsinat.
Csináltunk egy hat részes televíziós sorozatot is a helyi televízió stúdiójában: Beszélgetések a zsinatról címmel. A filmet elküldtük
az egyházmegye területén működő helyi televíziókba. Így háromnégyszázezren látták a műsort. Sok visszajelzés érkezett, pozitív
és természetesen negatív is. A pozitív visszajelzések a katolikusok
részéről; negatív visszajelzések viszont az egyházon kívül állóktól. "Melléktermékként" így jó kapcsolatba kerültünk a környező
televíziókkal. Készek mindenféle egyházi műsor átvételére a jövő
ben is.
Sánta János:

A "zsinat" szó hallatán rögtön a legigazibbra gondolunk: az
egyetemes zsinatra, ahol valóban a világegyház válik láthatóvá. A
helyi - egyházmegyei, nemzeti - zsinatok is ebbe a vérkeringésbe kapcsolódnak bele. Persze az egyetemes zsinaton a nagy elvi kérdéseket tárgyalják, amelyek az egész egyház hitét érintik. A
helyi zsinatok a gyakorlati megvalósítással foglalkoznak. A váci
egyházmegyében is igyekeztünk minden réteget megszólaltatni, a
papságon kívül a szerzeteseket és a világiakat is. Egy alkalommal
a püspök úr az egyházközségek világi elnökeit hívta össze kétnapos találkozóra. Ez is része az egyház egyetemességének: hogy az
egyházhoz tartozók, az egyház tagjai szabadon elmondhassák véleményüket. A mi előkészületünk talán kicsit más volt, mint a
többi zsinaté. Két írásos fordulót is rendeztünk, de alapvetőert az
esztergomi zsinati könyvet vettük alapul. Nyilvánvalóan más azonban az esztergom-budapesti egyházmegye helyzete, mint a vácié.
Ezeknek az eltéréseknek a figyelembevétele is fontos volt.

Mit jelentett ez az írásos forduló?
Sánta János:

Először magát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati
Könyvét küldtük szét véleményezésre, és ahhoz kértük a hozzászólásokat: a papoktól, a szerzetesektől, a világiaktól, a katolikus
mozgalmak képviselőitől. Azt kérdeztük, mi érvényes a könyv állításaiból a váci egyházmegyére, és mi az, ami más nálunk. Erre
sok hozzászólás érkezett. A második fordulóban aztán a püspök
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úr által felkért személyek kidolgozták a konkrét zsinati fejezetek
tervezetét. Egyrészt bekerültek tehát az esztergomi fejezetek, némelyik majdnem változtatás nélkül. Más fejezeteket viszont elhagytunk vagy nagyon átalakítottunk. A hozzászólásokat a témák
szerint rendeztük, s megküldtük a fejezet kidolgozójának, hogy
azokat vegyék tekintetbe. Ez volt tehát a második forduló, s így
állt össze az a tervezet, amely végül is a zsinati szavazás alapjául
szolgált. Mi tehát nem készítettünk kérdőíveket, de mindenki, aki
akart vagy odafigyelt erre, az hozzászólhatott az előkészület fázisában.
Blanckenstein Miklós:

A zsinatoknak lassan kialakul a történetük, és az azonosságok
ellenére látjuk a különbségeket is. Ez részben abból adódik, hogy
az egyes egyházmegyéknek más a helyzete, részben a főpásztorok
eltérő, sajátos látásmódjából fakadóan is. Nálunk, Esztergomban
folyt le az első zsinat a háború utáni Magyarországon. Ennek az
egyházmegyének kellett vállalnia az úttörést, az első kísérletet, s
kitaposni egy olyan utat, amely idehaza még járatlan. A főpásztor
nagyon világosan megszabta, mi a célja a zsinatnak: az egyházmegye működőképességének biztosítása. Ez nem azt jelenti, hogy
minden teljesen tönkrement. Tehát nem fölszámolási bizottság jött
létrre, hanem a zsinat feladata az volt: vizsgálja megJ mi az, ami
működik, s mit hogyan lehetne működésbe hozni? Három forráshoz lehetett nyúlni. Az egyik maga a II. Vatikáni zsinat, az alapirányokat kijelölő útmutatásával, illetve a zsinat után Nyugat-Európában tartott egyházmegyei zsinatok, beleértve a püspöki szinódus okat is. A második az életjelenségek. a gyakorlati megvalósítás különböző példái. A harmadik pedig a közvélemény: ezt
fontos figyelembe venni, irányítani, részben a visszajelzések miatt/ részben a határozatok elfogadtatásához, végrehajtásához.
A kormányzás hatékonyabbá tételére két módszert választhat a
főpásztor: az egyik a zsinat, a másik pedig az apostoli vizitáció.
Én eleinte az apostoli vizitációt tettem volna első helyre: érdekesebbnek és eredményesebbnek tartottam volna körbejárni az egyházközségeket/ alaposan fölrnémi a helyzetet személyesen megszólítva mindenkit, s későbbre halasztottam volna a zsinatot. A
másik lehetőség a zsinat volt, s végül ezt az utat jártuk: hosszú
előkészület során próbáltunk lehetőleg mindenkit megmozgatni,
és segíteni abban, hogy tisztázza a saját helyzetét. Hiszen a helyzet alapos ismerete nélkül formális marad minden szavazás. Az
sem mindegy, hogy kinek mit jelent egy-egy fogalom. Mitől élő
egy plébánia, működik jól egy kisközösség? A legfontosabb tehát
a hosszú előkészület, s annak végül mintegy összegzése, csúcspontja, maga a zsinat. Sajátos magyar helyzetünkben valóban ez
az utóbbi bizonyult járhatóbb útnak.
Az igazi kérdés tehát nem az, hogy volt-e, lesz-e zsinat valamelyik egyházmegyében, hanem hogy megerősödik-e az egyház-
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megye tagjainak - papoknak és híveknek - együttműködése, elköteleződése. Hiszen maga a zsinat végűl is csak tanácsadó testület: a püspök bármikor bármit elrendelhet. Ha előtte a kérdést
szavazásra bocsátja, ez kettős haszonnal járhat: kritikusan átvilágíthatia, igazolhatja vagy kétségbe vonhatja, hogy ez-e a legjobb
megoldás; másrészt viszont megnyerheti a többiek egyetértését. A
zsinati viták ebből a szempontból nagyon izgalmasak voltak. Példaként emIítem a keresztelési vitát. Mikor szabad csecsemőt keresztelni? Milyen fokú hívő elkötelezettséget várhatunk el a szülőknél? A főpásztor természetesen az általános rendelkezéseket
veszi figyelembe, de az adott lehetőségek között belátása szerint
dönti el a kérdést. A többség klasszikusan konzervatív ezen a téren, tehát bárkit megkeresztelne, minden feltétel nélkül. A másik
szélsőség viszont túlzott követelményeket támaszt: ha nem mindennapi áldozó mind a két szülő, nem vállalja a keresztelést. A
két véglet könnyen kioltja egymást, a vitát így önmagában meddőnek érzem.
Számomra az igazi kérdés az volt, és ma is az, hogy elindul-e
a teljesen atomizálódott keresztények között valami együttmunkálkodás. Az egyházon belül persze létezik konzervatívabb és
progresszívebb szemlélet, de már önmagában az élet jele az, hogy
a közösség irányába lépünk előre. Mindig meglesz a polaritás. A
II. Vatikáni zsinat csak az alapirányokat jelölte ki. A "zsinati modellt" mindegyik egyházmegyének magának kell kidolgoznia. A
zsinatok hasznát tehát azon mérem le, hogy élénkítette-e a közösség életét, előmozdította-e az együttműködést.

Mennyiben jelentett előnyt Esztergomban, hogy- sajátos jellegénél fogva
- könnyebben tudott értelmiségieket összegyűjteni az előkészítő helyzetfelmérésre s magára a zsinatra is?
Blanckenstein Miklós:

Csaknem mindegyik egyházmegyei zsinaton részt vettem, s azt
tapasztaltam, hogy mindenhol csak értelmiségiek jelentek meg. A
civilek többsége valamelyik megújulási mozgalomhoz tartozott,
vagy egy pap körül dolgozott. Ez a negyven és hatvan év közötti
értelmiségi korosztály adta mindenütt a civilek zömét.

Három kérdés rajzolódik ki az eddigiekből. Az első a papok és a hívek
együttmilködési készsége. Mozgósításuk kitilnő eszköze, hogy bevonják
őket a helyzetjölmérésbe, a megoldások keresésébe. A második kérdés a
zsinat utáni időszakra vonatkozik: hogyan lehet elérni, hogy a zsinat határozatait, rendelkezéseit az egyházmegye tagjai valóban magukévá tegyék.
Hogyan lehet tehát egyetértést kialakítani a fontos ügyekben. A harmadik
kérdés pedig az, hogy mi a fontosabb: a személyek átalakulása vagy a
struktúrák változtatása, és a kettő hogyfügg össze? Tehát: mozgósítás a közvélemény alakítása - elmozdulás a jobb irányba.
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Jávorka Lajos:

Az egyik legaktívabb paptestvér mondta az első megkereséskor,
hogy fölösleges minden erőlködésünk. hiszen eldöntenek a fejünk
fölött mindent, csak éppen nem lesz, aki megvalósítsa. A témák kijelölése után először egy kis papi csapattal láttunk munkához. Aztán
világiak bevonásával kezdtünk közösen gondolkodni. Végül elhatároztuk: félretesszük a kijelölt témákat, és azon gondolkozunk, mire
volna szükségünk, mire van szüksége az egyházmegyénknek, min
kellene változtatni. Ennek nyomán új témákat is kijelöltünk; így került be a megújulási mozgalmak, a tanyasi pasztoráció témája (egyházmegyénk lakosságának lj5-e tanyán lakik).
A mi rendszerünk eltér az esztergomitól. A másfél év után elkészült munkadokumentum csak a kérdések megbeszélését, feldolgozását szolgálja. Ehhez mindenki hozzászólhat. tovább kérdezhet és töprenghet. Egyházmegyénkben csak néhány nagyváros
található. A hívek jó része egyszerű ember. Próbáltunk tehát nagyon egyszerű és jól érthető kérdéseket megfogalmazni: nem
annyira írásbeli válaszokat vártunk, hanem azt, hogy csoportokban, a plébánián és egymás között beszélgessenek róluk. Egy-egy
munkadokumentum másfél év alatt születik meg. Öt éven át félévente két témát dolgozunk föl, és ezt megpróbáljuk a legszélesebb
körben megtárpraltatni: egyházközségekben, felnőtt és ifjúsági csoportokban is. Ugy látom, hogy az egyházmegyének körülbelül a felében ezt komolyan vették. Emellett pedig szinódusi fórumokat hoztunk létre, nagyjából esperesi kerületenként. Általában havonta jön
össze egy harminc-negyven fős csapat, félévente pedig egyházmegyei szintű találkozót rendezünk, amelyen a főpásztor is meg szokott jelenni. A témafelelősök összefoglalják, hogyan dolgozták fel a
témát az előző fél évben, s kijelöljük az újat.
A papok közül az első körben azok kaptak meghívást, akik eddig is sokat dolgoztak. A második körben fiatalabb papok szoktunk összejönni az egyházmegyében, körülbelül negyvenen, a
papságnak közel fele, a jövő nemzedék egy része. Itt mód van arra, hogy mindenki szabadon kimondhassa a gondolatait.

Blanckenstein Miklós:

A helyzetfölméréshez nálunk egy éves előkészületi idő állt rendelkezésre. Ebben körülbelül százhetvenen vettek részt, tizenhét
munkacsoportban, Munkájukat teljesen szabadon végezhették.
Húszezer kérdőívet küldtünk szét a plébániákra. A válaszokat
nem tartom nagyon értékesnek, mozgósítőerejük is lehetett volna
nagyobb. A megkérdezettek harminc-negyven százaléka küldte
vissza a kérdőíveket. Az egyházmegye határainak módosítása miatt egy évet csúszott a zsinat. Így be lehetett vonni a munkába
embereket azokról területekről is, amelyek eddig más egyházmegyéhez tartoztak. A zsinat nyomán nagyon konkrét öt éves lelkipásztori terv és program készült. Ezt próbáljuk valahogy végrehajtani. Az emberek nagy része általában lelkesedik azokért az elvekért, amelyeket a zsinat megfogalmaz. Ezekhez viszont nehéz
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pontos végrehajtási utasításokat adni, hiszen régóta szabályozott
rendje van például a plébánia vezetésének. Hogy aztán valaki csinálja-e vagy sem, ez nem rendelkezés kérdése.
Vannak olyan karizmatikus személyiségek az egyházmegyében,
akik sokakat tudnak mozgósítani. Az első munkaév után összefoglaló körlevelet írtunk két helynöktársammal, első felmérésként.
Az egyházmegyében a plébánosok egyharmada nagyon pozitívan
reagált mindenre, vállalta a képzéseket, az együttműködést. A
második egyharmada húzódozott ugyan, de nem zárkózott el
egészen. Egyharmaduk pedig valamilyen ürüggyel visszautasít
minden kezdeményezést. Hogy ez jó arány-e vagy rossz, nem tudom. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy lesznek-e olyan vezető
egyéniségek, akiket elfogadnak a többiek. Ezt tartom az egyházkormányzat művészetének: hogy a valóban vezetésre alkalmas
középszintű embereket támogassa, tevékenységi lehetőséget adjon
nekik. Föl kell szabadítani embereket központi munkára, nem lehet csak a plébániai pozíciót védeni, mert különben szétesik az
egyházmegye. Ez persze új struktúrákat igényel: igazi döntéseket
csak itt lehet hozni.
Sánta János:

A mozgósítás szempontiából a zsinattól függetlenül is rengeteg
múlik a lelkipásztoron, mert a plébánia vagy az egyházközség
még mindig a kristályosodási pontja a helyi egyháznak. Meg kell
tehát keresni a zsinaton résztvevő alkalmas személyeket, személyes megszólítással, utána viszont közösen kell összefogni őket. A
kérdőíves megoldásnak itt látom a hiányosságait: hogyan lehet
ezáltal egy mondjuk kétszázötven plébániából álló egyházmegyét
összefogni? Ennél fontosabbnak érzem a zsinati munkatársak
összefogását.

Juhász Ferenc:

Arányokat nem tudnék mondani, de én is három részre osztanám a zsinat fogadtatását a papok között. Volt közöttük egy sértett csoport is. Nem tudom, hogy érezhetik magukat, amikor híveik megkérdik, hogyan is zajlott a zsinat.
A zsinati személyiségek kialakulása nagyon lényeges szempont
volt nálunk is. A zsinaton már nemigen vetődtek föl újabb kérdések, hiszen mindenki ismerte azt a szöveget, azokat a téziseket,
amelyekről szavazott, mert különféle kurzusokban lehetett hozzászólni, sőt még menet közben is lehetett új javaslatokat betoldani.

Alapkérdés tehát, hogy mennyire sikerült mozgósítani az embereket.
Fontosak azonban a struktúrák, az ellenőrzési mechanizmusok is, hogy
ne bízzunk mindent az egyéni jóindulatra. Az egyéni jószándékot,
.megtérést" elősegítheti, ha az ellenőrzésnek objektív rendszere van. Az
egész ország, de egyházunk is azért küszködik a működésképtelenséggel,
mert ezek a mechanizmusok részben kikoptak, részben eltorzultak.
Mennyire sikerült ilyen mechanizmusokat kiépíteni a zsinatokon?
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Jávorka Lajos:

Az egész folyamat legfontosabb feladata és eredménye a szemléletfoimálás. Atomizálódott világban élünk, és legjobbjaink is
csak addig jutnak el, hogy a maguk plébániáján, "maszekként",
gyönyörű dolgokat csinálnak. Ezt a szemléletet veszik át a hívek
is, sőt átterjedhet a megújulási mozgalmak tagjaira is. Nekem
nagy örömöm, hogy ez a szemléletformálódás mintha megindult
volna. Az egyházmegyében egy tíz fős kis csapat fogja össze a
szinódus folyamatát. Havonta egy teljes napot töltünk együtt.
Megértettük, hogy először nekünk magunknak kell formálódnunk, közösséggé válnunk. Óriási dolognak tartom, hogy a papok között egyfajta "beszélgetéskultúra" kezd kialakulni. A "presbitériumi elv" kezd arcot ölteni, de mindez a főpásztor körül.
Mindenről értesítjük a főpásztort, vele is megbeszélünk mindent.
A világi híveknél is azt tapasztalom: ha látják, hogy mi együtt tudunk gondolkodni, dolgozni, akkor ők is elkezdenek közösségben
gondolkodni. A csapatmunka eddig ismeretlen volt ebben a vidéki egyházmegyében.

Blanckenslein Miklós:

A zsinat és az egyházmegye átalakulása a zsinatot követően
egyetlen folyamatot alkot. Alapvetőnek azonban a hit kérdését
tartom. Mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy katolikusul
hisz-e. Tehát megmérettetik a progresszió is ebben a folyamatban.
Ha kiderül, hogy anagy egységet nem tudja vállalni, nem tiszteli
például az intézményes karizmát, akkor ki fog hullani, még ha
egyébként sok jót csinált is. Ugyanúgy a konzervatív vonal is: lehettek találóak a kritikái, de ha végül is nem tudja vállalni az egységet, a kommuniót, akkor az egységesülésnek és az elköteleződés
nek ez a folyamata előbb-utóbb peremre sodorja őket. Ez áll a katolikus értelmiségiekre is: ha nem katolikusul gondolkoznak, akkor hiába jószándékúak és tisztességesek. Reméljük, megtémek majd, és
rádöbbennek, mi a zsinatiság. A mozgalrnaknak meg kell határozniuk az egyházmegyéhez való viszonyukat.
Nem tisztáztuk eléggé a területiség elve és a mozgalmiság elve
közti különbséget és kapcsolatot. Magyarországon most vagyunk
képesek felfogni a kommunizmus ajándékjellegét. Isten elvett
minden intézményt a diktatúra révén, és föltette a kérdést, hisztek-e vagy sem, mikor nincs sem ez, sem amaz. Aki korábban
sem hitt igazán, csak panaszkodott a kiszolgáltatottság miatt, az
ma sem fog igazán hinni. Én tehát nem is a mozgósítást tartom
legfontosabbnak, hanem ennek kapcsán a katolikus hitnek a valóságát.

Kik mozgósíthatók könnyebben: a papok vagy a hívek?
Blanckenslein Miklós:

Ugyanaz a típusú pap mozgósítható, mint amilyen típusú világi. Mindkét csoportban vannak olyanok, akik közösségben és nyitottságban akarnak és tudnak gondolkozni. Nekik többnyire már
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korábban is voltak kapcsolataik: megtanulták az együtt-értést, annak sajátos történetével. És vannak magányosak - világiak és
papok is -, akikkel csak nagy erőfeszítések árán lehet eljutni az
együttgondolkozáshoz.
Juhász Ferenc:

Szerintem nem ennyire egyszeru a válasz. Most először fordult
hogy a világiak meghívást kaptak egy olyan területre, ahová
eddig nem nagyon léphettek be: az egyház belső életébe, szerveződésébe. Ezért aránylag több világi jelent meg, mert úgy érezte,
hogy számára ez történelmi pillanat: esélyt kap arra, hogy belekapcsolódjon az egyház életébe, és új módon élje meg a hitét. A
papok és a világiak kapcsolatában itt éreztem meg a katolicitást.
Nem a tanbelit, hanem az élet katolicitását, különösen ott, ahol
szakmai kérdések kerültek elő. Az iskolák, a tanítás, a nevelés intézményeiben. Mi, papok ehhez nemigen értünk, és nem is értjük,
hogy egy tantestületben mit jelentenek bizonyos kérdések. Volt
köztünk azonban több igazgató, aki elmagyarázta az adott kérdést. Így lett katolikusabbá a zsinat.
elő,

Látszik-e annak reménye, hogy a sok jószándék végül egymásra talál,
s összeáll egy nagyobb egységgé?
Jávorka Lajos:

Valaki úgy fogalmazott nálunk, hogy most már látszanak az
összeomlás biztató jelei. Talán nem minden egyházmegye van
ennyire rossz helyzetben a papság számát és életkorát illetően,
mint a miénk. A lelkipásztori tevékenység most látványosan omlik össze. Másfél éve 102 papunk volt, és úgy számoltuk, hogy tíz
éven belül negyvenöt-ötvenre csökken a papság létszáma, hacsak
a kegyelem valami egész rendkívülit nem művel. A foltozgatás
nem segít tovább - világiaknak és papoknak össze kell fogniuk,
hogy valamit egészen másképp csináljanak. A világiakat valódi
munkatársainknak kellene fogadnunk, de amíg a körülmények
nem kényszerítenek rá minket, addig nem vagyunk hajlandók
másként gondolkozni, csak az eddig megszokott sablonokban.
Óriási dolognak tartom, hogy őszintén kimondjuk a problémákat.
Szinódusi fórumaink mintegy öngerjesztő folyamatokká váltak.
Sorra tudatosan megszólaltatom azokat a falvakból érkezett világiakat, akik ezekben az években maradtak pap nélkül, hogy másoknak is el tudjam mondani, hogy ők mit csinálnak. A leépülés,
számarányát tekintve, valószínűleg gyorsulni fog a következő
években, de bizonyára az úgynevezett hívek száma is jóval kevesebb lesz: a vallásukat gyakorló emberek száma is csökkeni fog,
nemcsak a papságé, tehát így százalékosan nagyobb lesz azoknak
az aránya, akik aktívan dolgoznak. És ezek az emberek többnyire
személyesen ismerik egymást: az egyházmegyén belül mindenképpen, de országos szinten is. Ha tíz éves távlatban lenne esélye
egy nemzeti zsinatnak, akkorra minden egyházmegyében kiérlelő-
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dik egy komoly csapat, akik már nagy tapasztalattal rendelkezve
országos szinten tudnak tervezni.
Juhász Ferenc:

Nagy élményem volt, hogy ott ülhettem a szerzetesek bizottságában, és beleláthattam a szerzetesek életébe; hogya Karitász vezetője beleszólhatott abba, hogya papokat hogyan képzik. Találkoztak egymással a különféle nézőpontok, szakmai és élettapasztalatok. jószándékok. Hogy ezt országosan is meg lehet-e élni, azt
nem tudom. Biztos azonban, hogy nem attól fog összeérni. hogy
minél többen leszünk. Ne akarjunk többé tömegegyházat építeni,
ne gondoljuk, hogy minél többen vagyunk, annál jobb. Ebben az
országban valószínűleg sohasem leszünk tízmillióan katolikusok.
De nagy érték rejtőzhet a kevésben is, ha össze tudunk fogni egymással.

Blanckenstein Miklós:

Már most lehet látni, hogy a 2005 és 2010 közötti időpont nagyon fontos lesz. Minden vallásszociológiai prognózis azt mondja, amikor kihal a mai hatvanéves nagy generáció, mind a papok,
mind a civilek között, akkor áll be a reális arány. Utána valószínűleg a diaszpóra-kereszténység kora kezdődik. Ebben a helyzetben azok maradnak meg, akik valamilyen közösséghez tartoznak,
a többiek egyszerűen megragadhatatlanná válnak. Mindig lesz
népi vallásosság, de az energiát az elkötelezett hívőkre kell fordítani. A "szolgáltató egyház" kényszerűen le fog épülni. Mostani
felméréseink szerint az összes született csecsemő ötvenhárom százalékát katolikusnak keresztelik a mai harmadgenerációs ateista
világban is. Az elénk kerülő feladatokat csak közösségben láthatjuk el, képzett civil munkatársak segítségéve!. Az összefogás ma
nem csupán az egyéni jószándékon múlik, hanem azon is, hogy
megfelelő szervezetbe épülnek-e össze az emberek. Ha az érseki
tartományok visszakapnák eredeti funkciójukat. akkor az országot négy regionális egységre oszthatnánk. Pénzt és időt takaríthatunk meg, ha ezt a hálózatot ki tudjuk alakítani. Az ifjúsági pasztorációban sikeresen próbálkoztunk a referensi rendszerrel, s kialakítottuk két-három egyházmegye regionális összefogását, szorosabb együttműködését.

Bizonyára az lenne ideális, ha részben régiónként vagy érseki tartományok szerini, részben egyházmegyénként rendeznének találkozókat,
lelkipásztori s egyéb továbbképző napokat, találkozókat. Látható-e fejlődés
ezen a téren?
Blanckenstein Miklós:

Egyelőre a fejlődésnek nagyon korai fázisában vagyunk: inkább egyházmegyei kezdeményezéseket láthatunk, nagyritkán országosakat is. Ahhoz még kell egy kis idő, hogy az országos kezdeményezések kisebb egységekre legyenek bontva. Az is lehet,

554

hogy a

különböző

területek nagyon

különböző

ütemben fognak

fejlődni.

Sánta János:

Egy várható nemzeti zsinaton több magyaros vonatkozásnak
kell előkerülnie. mint egyházmegyei szinten. Nem tudom eldönteni, hogy ma a magyarok, beleértve a helyes értelemben véve
öntudatos világi híveket is, mennyire tekintik értéknek a magyarságukat. A magyarságtudat erősítése sajátos jelleget adna a nemzeti zsinatnak.

Három kérdés merül még föl. Az első: hogyan érkezett meg, mi érkezett meg a II. Vatikáni zsinatból az egyházmegyei zsinatra? A második
a zsinatok egy előre elkészített munkadokumenium alapján dolgoztak, s
a végén elkészült egy zsinati könyv. A kettő közötti eltérés mutatja azt,
ami a zsinaton történt. Van-e eltérés a két könyv között? A harmadik,
teljesen naiv kérdés: ki mit tart a közeljövő legfontosabb jeladatának?
Blanckenstein Miklós:

A második kérdésnél kezdem. A munkadokumentum első változatát a tizenhét bizottság állította össze. Abban annyi zsinati
idézet volt, hogy kilógott a dossziéból. Egyébként is a tizenhét
szöveget nyelvezetében. méreteiben össze kellett hangolni. Így
született meg a második munkadokumentum. Ezt küldtük ki az
összes zsinati résztvevőnek. s erre mindenki írásban válaszolt.
Ennek nyomán készült el a harmadik változat, és ez került tulajdonképpen a zsinat elé. Ott persze gyengébb szövegváltozat született, de átdolgozás után ennek nyomán alakult ki a zsinati
könyv.
Ami a Vatikáni zsinat szellemiségét illeti, azok az idézetek maradtak a dokumentációban. amelyek a későbbi gyakorlatibb ajánlásokat igazolták. Hiszen az volt a célunk, hogy cselekedjünk,
nem az, hogy alI. Vatikáni zsinatot megismételjük. Kimaradt végül a helyzetelemzés nagy része is, részben terjedelmi okokból,
részben mert szakmailag sem volt igazán jól földolgozva. A zsinati könyv tehát áll egy praktikus részből. a legfontosabb problémák felsorolásából. s ehhez teszi hozzá, hogy mit kéne tenni.
Szellemiségében én nem érzem különbözőnek a II. Vatikáni zsinattól. Azóta sok új rendelkezést hoztak a zsinat szellemében,
ezeket szinte fontosabbnak tartom.
Kétségtelen azonban, hogy vannak gyengébben sikerült fejezetek, és vannak erősebb részei a dokumentumnak; ez mindig azon
múlt, hogy melyik került hozzáértő szakmai kézbe. Másrészt arról is sok vita folyt, hogy miben kompetens egy egyházmegyei
zsinat, és miben rendelkezhet csak a püspöki kar. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogyamunkadokumentum csak tanácsadó jellegű: irányt mutat a főpásztornak, de egyedül neki van joga bármit is elrendelni.
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Legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy az embereket összeszedjük, összeszoktassuk, képezzük, közösséget építsünk belőlük.
Vagyis a mozgósítás, de a szónak jó értelmében, szakmailag korrekt játékszabályok szerint.
Sánta János:

Az első kérdésre már az elején megpróbáltam válaszolni, amikor a világegyház és a helyi egyház kapcsolatáról beszéltem. Azt
hiszem, hogy egy helyi, egyházmegyei zsinatot nagyfokú nyitottságnak kell megelőznie, amit talán még nem nevezhetünk konkrétan zsinati előkészületnek, hanem annak csak a keretéül szolgál.
A második kérdésre azt mondhatom, hogy három munkadokumentumunk is volt. Persze a kidolgozási szintjük nem volt egyforma - de hát maga a zsinati könyv is csak része az egyházmegye életének. Biztos, hogy ma már sokkal jobban meg lehetne fogalmazni, a közben szerzett tapasztalatok birtokában. A mi zsinatunk két napos volt, de azért ott is fogadtunk el hozzászólásokat.
Tehát már a zsinaton megszavazottakhoz képest is továbblépés a
jelenlegi zsinati könyvünk. A munkadokumentum és a zsinati
könyv kapcsolatát tehát a zsinati folyamatba állítanám bele.
Ami a jövőt illeti, azt gondolom, amennyiben továbbra is jelentősen csökken a papság létszáma, akkor az ősegyház szelleme fog
visszatérni: vissza a városokhoz. Minden városnak voltak egyházi
vezetői, a püspökök: elsősorban a városokból kiindulva végezték
az Evangélium hirdetését. Ugyanakkor tény, hogya váci egyházmegye katolikusainak legalább a kétharmada nem városban él. A
helyben lakó lelkipásztor fontosságát mégis kiemelem a hívek
szempontjából. Manapság, telefonnal és autóval ellátva leginkább
magán a papon múlik, hogy tart-e kapcsolatot paptársaival. Meggyőződésem szerint a világ változásai ellenére mégis marad a
plébániarendszer, úgy tűnik, világi papok számára nincs jobb,
csak a városok fognak nagyobb jelentőségre szert tenni.

Jávorka lajos:

Az egyházmegyei zsinatok feladata, hogy alI. Vatikáni zsinat
tanítását, határozatait átültessék a helyi egyházakba. Ebben talán
a legfontosabb az egyházmegye papjainak s főként a laikus híveknek a megszólítása. A civilek boldogan fedezik fel azt a zsinati elvet, hogy ők Isten népe, hogy nemcsak a munkájukra van
szükség, hanem a jelenlétükre, a gondolataikra is. Tényleg hozzáadhatnak valamit az egyház életéhez, és boldogan adják is azt,
ami tőlük telik. Ez a réteg eddig is' dolgozott az egyházban az
egyházért, de most új tűzzel. új hittel, új örömmel teszi. Fontos
számukra az a kitekintés is, hogy nemcsak ők vannak néhányan
a plébánián, hanem más plébániákon is, másutt is. A szinódus folyamán olyan mozgalmakról értesülnek. amelyekről a plébánosa
azelőtt sosem beszélt nekik, s egy új világ nyílik meg számukra.
Én tehát ezekben a viszonylag talán egyszerűbb emberekben látok nagy változást. Meg kéne azonban gondolnunk azt is, hogy a
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zsinatokon résztvevő magasan képzett világiakat hogyan lehetne
a zsinat után is bevonni a végrehajtás folyamatába, esetleg alkalmazni is őket szakképzettségüknek megfelelően.
Sánta János:

Az egyházmegyés papokat és a világiakat jól össze lehetett
fogni a zsinatra. (A szerzetesek viszont aránylag visszahúzódtak.)
Pedig a világiak bevonása 1500 éven keresztül nem volt jellemző.
(Különleges ellenpélda a licenciátus intézménye a törökkori Magyarországon.) Ugyanakkor tény, hogy sokkal több szélsőséget tapasztaltunk a zsinattal kapcsolatban a világiak, mint a papok részéről. Nem volt könnyű igazán alkalmas világiakat találni a zsinati munkára. Mégis elmondhatjuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott, később is jól bevonható világiak jelentek meg a zsinaton.

Juhász Ferenc:

Ha egyszer létrejön a nemzeti zsinat, akkor a zsinati személyiségek képesek lesznek országos méretekben is együttlátó, együttgondolkozó csapatot alkotni.

Blanckenstein Miklós:

Mindenkit persze a sajátos értékei, adottságai szerint kell a
munkára felkérni. Van, aki képes országos szintű áttekintésre,
van, aki az egyházmegyét tudja jól átlátni, van, aki az egyházközség szintjén válhat igazán hasznossá. Egy országos zsinat esetében is ebből a csapatból kell jól megválogatni, ki az, aki elég intelligenciával, átlátással rendelkezik. Nagyon rossznak tartanám
viszont, ha ezeket a vezető személyiségeket alkalmazotti minő
ségben vonnánk be az egyházba. Helyük a pasztorális tanácsban
van, persze ha azt komolyan veszik és működtetik. A pasztorális
tanácsot a püspök állíthatja fel, a jog ajánlása szerint. Főként világiakból kell állnia: a főpásztor időnként konzultálhat velük, folyamatokról, tendenciákról. A püspöki kar is kérhetne maga mellé
ilyesféle tanácsadó testületet nagy formátumú civilekből. akik jogi
kötelezettségek nélkül, egyszeruen együttgondolkozó partnerek
lehetnének. A püspöki karban a püspökök többségének van valamilyen szakpüspöki beosztása is. Ha azt tényleg jól akarják csinálni, akkor az ország vezető személyiségeiből kellene az illetékes
püspökkari bizottságokat összeállítani. Hasonlót persze meg lehetne szervezni egyházmegyei, sőt egyházközségi szinten is.

Sánta János:

A világi szakembereket eddig nemigen vették igénybe az egyház kormányzásában. Pedig nagyon fontos volna például a jogászok, a gazdasági, iskolai stb. szakemberek véleményének meghallgatása. E tekintetben manapság már vannak pozitív változások, és ehhez éppen az egyházmegyei zsinatok is hozzájárultak.

Blanckenstein Miklós:

Az is fontos, hogyan használjuk fel a szakembereket. A reagáló
típusú egyházkormányzat mindig csak a konkrét ügyeket igyekszik valahogyan elintézni. Mondhatnám, sodródik az események-
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kel, s így törekszik a jobb megoldásokat megtalálni, esetleg szakemberek megkérdezésével is, akiket persze nemegyszer inkább
személyes kapcsolatok révén válogatnak ki. Az értelmiség bevonására azonban azért volna igazán szükség, hogy hosszútávú,
nagy koncepciójú stratégiát tudjunk fölépíteni. Ahhoz viszont,
hogy kezdeményezően tudjunk fellépni, folyamatos tájékozódás
szükséges. Világosan meg kell határozni a célokat, s az azok eléréséhez szükséges feladatokat. Enélkül mindig csak futunk az elintézendő események után.
Azt is fontosnak érzem, hogy a civileknek elsősorban a világi
területeken meglévő tapasztalatát, tudását kellene igénybe vennünk. Sok ellenkezést válthat ki, ha egyházkormányzati ügyeket
akarnak átvenni. Nekik valóban a világban kellene megélniük s
megvalósítaniuk a keresztény egzisztenciát.
Juhász Ferenc:

Ha a világiakat bevonjuk a közös munkába, akkor igen fontos,
hogy közösségi képzést is kapjanak. Veszélyes úgy bevonni őket,
hogy bennük is kialakul az, amit tőlünk látnak: a gyakori klerikális magatartás, amelyet világikként is átvesznek. Sok helyen akad
rá példa: a bevont világi szakértő kkel, főállású egyházi tisztségviselőkkel sokkal kevésbé lehet tárgyalni, mint egy hasonló pozícióban lévő pappal. Szerintem sem a főállású alkalmazottak számát
kell szaporítani, hanem sokkal inkább olyan civilre van szükség,
aki társadalmi munkában besegít, és együttgondolkodik. A másik
gondolat talán merészebb: nem ártana, ha minden püspök közelében lenne egy "szemtelen fickó", aki koncepcionálisan gondolkodik/ aki túllát a közvetlen eseményeken, aki végiggondolja a
struktúrákat, a várható következményeket.

Jávorka Lajos:

Barsi Balázs mondta a lelkipásztori napok megnyitó konferenciáján/ hogy mi az egyházból munkatársak közösségét próbáljuk
mindenáron szervezni, holott Jézus Krisztus életközösséget akart
létrehozni. Azt hiszem, ezen a mezsgyén lehet kettéválasztani,
mennyire eredményes egy zsinat. Ha csak azon a praktikus szinten marad, hogy keresi a megfelelő szakembereket, akkor jól mű
ködő gépezet lehet, de nem több. A klerikusok sajátos lelki nevelést kapnak a szemináriumban; legalább valamennyire megtanulnak közösségi módon élni, és szemlélni a környezetet, a világot.
Valami ilyen nevelést kellene adni azoknak a világiaknak is, akik
az egyházban munkát vállalnak. Hogy ne csak a munka közösségét, hanem az élet közösségét tudnánk egymásnak adni.

Blanckenstein Miklós:

Tíz éven belül nem tartom aktuálisnak a nemzeti zsinatot.
Nem látom a hozadékát. Ezzel szemben azt tartom nagyon fontosnak/ hogy különféle szakmai körökben értékeljük az elért eredményeket. Mert "zsinatot" kell tartani egy plébánián is. Inkább az
együttgondolkozókat hozn ám össze, szakmai körönként. A nem-
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zeti zsinat értelmét abban látnám, hogy a világ felé nyisson: fogalmazza meg alapvető küldetésünket a világban üzenetünket a
világhoz. Tehát a minket körülvevő világgal kezdjünk párbeszédet, elmondva, hogy létezünk, hogyamegváltást képviseljük. Tehát párbeszédre hívjuk meg a magyar társadalmat. Ezt nagyon jónak látnám a 2000. évben: ünnepeljük meg a múltunkat, jelenünket és jövőnket. Ez a zsinat feléme egy alkotmányozó nemzetgyű
léssei a társadalomról: mozgósítsuk a világot.
Jávorka Lajos:

Az egyházmegyei szinódusok túlságosan praktikus megközelíAz egyház tanítása című első pont az egyes munkadokumentumokban vagy záródokumentumokban inkább idézetek
gyűjteménye, és nem tükrözi a zsinat tényleges szemléletét. Nagyon fontos teendőnek érezném, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítását széles körben ismertessék meg az emberekkel. A zsinatot ma
sem ismerik még az emberek, sőt még a papok sem igazán. Az
lenne az igazi, ha a zsinat szemlélete, szándéka, egyházképe, a
Lumen gentium, a Gaudium et spes című konstitúciók szemlélete ismert lenne. Ami a dokumentumokat illeti, nálunk nagy különbség van a munkadokumentum és a záródokumentum között, hiszen a munkadokumentum nem a záródokumentum vázlata
akart lenni, hanem kifejezetten témafölvető szándékkal íródott.
A harmadik kérdésre válaszul pedig: a legfontosabbnak a papok és a világiak lelki és közösségi képzését érezném. A papoknál
nagyon fontosak az önkéntes találkozók. Szinte mindegy, hogy
milyen címen jönnek össze. A rekollekciók hatásfoka csekély.
Nem lehet kommunikálni: van néhány nagyhangú ember, aki beléfojtja a többiekbe a szót. Fontosabb, hogy önkéntes alapon minél többször összejönnek. Az egyházmegyénkben, miközben omlik össze minden, az emberek egyre jobban ráébrednek, hogy bár
egyre kevesebb az időnk, mégiscsak több időt kell szentelni arra,
hogy összej öjjünk, együtt legyünk, beszélgessünk. A megújulási
mozgalmakban él ez a lelki és közösségi tapasztalat, de pillanatnyilag elég nagy a távolság a mozgalmak meg a területi szervező
désű, intézményes egyház között. Én mind a kettőt otthonomnak
érzem, így aztán személyemben élem meg ezt a távolságot, és
szenvedek tőle. Azt hiszem, alázatra lenne szüksége az intézményes egyháznak is meg a karizmatikus egyháznak is, hogy jobban
egymásra találjanak, mert mind a kettőnek nagyon nagy szüksége
volna a másikra: csak együtt tudják a teljeset, az egyetemes egyházat alkotni, építeni.
tésűek.

Juhász Ferenc:

Amikor elkezdődött a zsinat, sokszor kellett nyilatkoznom újságnak, rádiónak. Az első mondatokat mindig úgy kezdtem, hogy
most nyílt arra lehetőség, hogy a II. Vatikáni zsinatot mi is szabadon átgondoljuk, átültessük a saját életünkbe. Ugyanakkor nem
azzal kezdtük, hogy újraolvastuk a II. Vatikáni zsinat szövegeit,
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és aláhúzgáltuk, hogy mi vonatkozik az egyházmegyére belőle.
Fordítva haladtunk: megnéztük az egyházmegyét, és ahol találtunk a II. Vatikáni zsinatra vonatkozó összefüggéseket, ott megnéztük, hogy ezzel kapcsolatban mit mond a zsinat. Megjegyzem,
ennek ellenére nem tudom, hogyan, de végül a zsinati dokumentumunk is többet idéz a Kánonjogi Kódexből mint a II. Vatikáni
zsinatból. A legváltozatosabb és a leggyakorlatibb témákban is ott
áll a kánon. Mintha egész szemléletünket tükrözné ez. A második
helyen áll a zsinat, s a kettő között van a Szentírás. Mintha egyegy témát szentírási alapon indítanának, a konkrét értékelése
azonban már a törvényekben végződnék.
A munkadokumentumunk széleskörű felmérés nyomán született. Több ezer ember véleményét, tapasztalatát sűrítette össze.
Ezt követte viszont maga a zsinat, ahol a szociális kérdésekre nyitottság és a szabadság élménye, az őszinte eszmecsere lehetősége
volt a legnagyobb élményünk. Meg aztán a szegénységünk tudata. Szinte minden pontnál fölmerült, hogy sem pénzzel, sem emberrel nem fogjuk bírni a vállalt vagy kijelölt feladatok végrehajtását. Egyelszegényedő társadalomban és szegény egyházban élünk/ nem szakadhatunk el teljesen a valóságtól. A szegénységgel,
a szociális kérdéssel azonban konkrétan is szembe kellett néznünk.
Jávorka Lajos:

Amikor a Püspöki Kar szociális körleveléről volt beszélgetés a
televízióban, a riporter többször rákérdezett, hogy a szubszidiaritás/ a szolidaritás és a személy méltóságának hármas elve hogyan
valósul meg az egyházon belül. Gyulay püspök úr nagyon bölcsen azt mondta, hogy erről szólnak a zsinatok. Sajnos nem erről
szólnak. Ha a szinódusok annyit elémének, hogy az egyházon
belül jobban megvalósuljon a egyház társadalmi tanítása, akkor
már nagyon nagyot tettek. Ebbe az irányba kellene mozgatni
őket, mert ha az egyházon belül, az egyházmegyén belül ezek az
elvek nem valósulnak megJ akkor nincs meg az az alap, amire a
kegyelem építhet. Nincs meg az a testvériség, amely vonzó lehet.
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