
AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

ZIMÁNYI ÁGNES

Negyven évvel ezelőtt

nyI1t meg a Il. Vatikáni
zsinat. Ön évtizedek
óta foglalkozika zsinat
tanításával, különösen
annak egyháztanával.
Könyvei, számos hazai
és kiilföldi publikációja
jelent meg e témakör
ben. Most, életének 82.
éo ében, visszatekintve
a legújabbkoriegyház e
fontos esem énuére, ho
gyan látjaa zsinat utó
életét?

Szennay Andrással
Szennay András ny. pannonhalmi főapát 1921. június 2-án született Bu
dapesten . 1939-ben belép a bencés rendbe. Apor Vilmos 1944. november
19-én pappá szenteli. 1947-ben teológiai doktorátust szerez. Szerzetes
rendjének részleges felos zlatása után, 1950-ben nem kerül be az állam ál
tal jóváhagyott rendi keretbe. Közel negyedszázadig tartó .k inc és" élet
szakaszában először mint kisegítő lelkész, fizikai munkás, orgonista dol
gozik, majd a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia
könyvtárosa, 1965 februárjától a fundamentális teológia professzora. Az
1967-ben induló Teológia folyóirat főmunkatársa, 1972-tó11995-ig felelős

szerkesztője. 1973. március 21-i beiktatásától tizennyolc éven át a Bencés
rend főapátja. Számos könyv és tanulmány szerzője.

Mielőtt kissé bővebben reagálnék kérdésére, két alapvető, saját
szemléletemet is alakító, meghatározó idézettel kezdeném. Az
egyik Newman bíboros gondolata : Az élet egyetlen bizonyítéka a
növekedés. A másik Karol Wojtylának, a későbbi II. János Pál pá
pának még 1969-ben tett megállapítása: "A közösség halála a kon
formizmus. Minden közösségben szükség van ellenzékre" (H.
Feichtlbauer, in: Kathpress 2002. Nr. 124). Az élet nyújtotta gazda
godás, növekedés és a becsületes, lelkiismeretes, a jó ügyet szolgá
ló kritikus ellenzéki megnyilatkozások minden közöss ég, így az
egyház számára is szükségesek, sőt nélkülözhetetlenek. Ahol és
amikor az egyház élete csak alig mozdul, amikor egyfajta statikus
állapotba kerül, ott mintha a temető nyugalmával találkoznánk. Is
tennek hála, ez régen sem volt, ma sincs így. Az egyház életerejét
igazolja; hogya II. Vatikáni zsinat tanításának értelmezése és élet
re váltása körüli viták mai napig sem szűntek meg. Talán kissé fel
lengzősen hangzik, ha így fogalmazok: a zsinat ma is lendületet
adó, magával ragadó erő és - ezt idézőjelben mondom - "ka
land" a hívő ember, de az egész egyházi közösség számára is.

Azok, akik ma is foglalkoznak a II. Vatikánummal, úton van
nak a jobban megismert igazság, az elmélyültebb hit - végső

soron Isten felé. Úgy vélem, az elmúlt négy évtized vitái, az
olykor előrelend ítő, máskor visszahúzó erők jelentkezése enn ek a
folyamatnak üdvös és a jövő felé vezető feszültségéró1 beszélnek.

Mindezt általánosságban. Mégis .. . Mégis .. . A zsina t nyomán
támadó, új Pünkösdöt ígérő "heves szélvész" (ApCsel 2,2) mint
ha csend es szellővé erőtlenedett volna. Hiányzik a kezdeti lelke
sedés és lendület, a "szélvész" támasztotta vihar, a "tüzes nyel
vek lobbanása" (ApCsel 2,3). Olykor nagyon komolyan kell fel-
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Nem hangzik mindez
túlságosan pesszimis
tán, túlságosan kriti
kusan?

tennem a kérdést: vajon egyházunk ma is a Lélek lendítő erejé
től "megszállottak", a reménykedők, a tudatosan jövőt építők

közössége? Vajon a jövő felé feltárt egyház vagyunk? Vajon tá
voli és közvetlen környezetünk mennyit tapasztal, él át abból,
hogy nem vagyunk a "hallgatók", netán a hallgatás egyháza?
Mi, a Krisztus köré gyűlő hívők közössége! Vajon gondolunk-e
arra, hogy - miként az első Pünkösd előtt az apostolok - ne
zárkózzunk be, hanem - amint ők is - "kilépjünk az ajtón" és
- ahogyan a zsinat is szakított az "iskolás", skolasztikus szó
használattal - mindenkit "saját nyelvén" szólítsunk meg. (Csak
zárójelben jegyzem meg: vajon a szakteológusok nyelvezete el
éri-e, megszólítja-e az igére, Krisztus igéjére váró és vágyó embe
reket?)

Az elmondottak vonatkoznak számos egyházi közösségre, de
mindenekelőtt saját hazai egyházunkra. Mintha még mindig
csak "tanulmányoznánk" a zsinati szövegeket! Ó, bár csak való
ban meg is tennénk ezt és közvetítenénk azokat mások felé.
Mintha valamilyen bénultság, a tettrekészség hiánya tartana ha
talmában ... Csak semmi rizikó. Igyekezzünk jól körülbástyázni a
rég tanult "iskolás" szövegeinket. De mintha a zsinaton megta
pasztalt szabadságtól is félnénk. Félünk a még eléggé meg nem
ismertnek, a nem gyakoroltnak, ahogyan mondják, zavart keltő

változásaitól, félünk a világiak előretörésétől, félünk a hitük ere
jében tettre kész fiataloktól. férfiaktól és nőktől, félünk a szabad
és őszinte véleménynyilvánítástól, a civil kurázsi megnyilatkozá
saitól. És félünk, mert alig-alig készültünk fel rájuk, a nyílt dia
lógusoktól és az ilyenekkel olykor együtt járó konfliktus szituá
cióktól. - De miért? Elfeledtük volna, hogy "gyöngeségünkben
maga a Lélek jön segítségünkre... rr (Róm 8,26), s elfeledtük tán
az Apostol figyelmeztetését: "A Lelket el ne fojtsátok!" (lTessz
S,l). A kérdéseket hosszan szaporíthatnám. Még csak ennyit: Fé
lünk tán a zsinat által - nem a Szentlélek ereje nélkül - útjára
indított "vajúdási fájdalmaktól"?

Úgy vélem, semmiképp sem. S itt visszautalnék Karol Wojtyla ki
jelentésére. Pesszimistává lennék, ha csakis - hogy képletesen
szóljak - az egyik szememmel látnék. De a "másik szemern"
örömmel veszi észre, hogy - az egész egyházban, így hazai egy
házunkban is - vannak a Lélek által életre hívott és vezetett ka
rizmatikus közösségek, ökumenikus törekvések, lendületet adó ví
ziók és tettek, a szeretet tettei - és még számos, a zsinati megúju
lás nyomán ébredő elképzelés, vállalkozás.

És még valami: ma is vannak egyházunkban prófétai lelkek,
akik "intenek, kérnek, feddnek" (2Tim 4,2). Olyanok, akik a Lé
lek ajándékaként kapott prófétai előrelátással vállalkoznak, hogy
a mában útra induló, a holnapot építő feladatokról szóljanak.
Akik olvasni tudják az "idők jeleit". Az aggályoskodók, a le-
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Szó esett a kritika lehe

tőségéró1 és jogáról.

Mit jelent ez közelebb

ról, és miként lehet sze

repe az egyház életé

ben?

mondók jól tennék, ha nem fejcsóválva vagy ellenkezve vennék
tudomásul az egyházunkban működő Lélek megajándékozottai
nak munkáját, nem bírálnák fejcsóválva a számukra még isme
retlen, szokatlan utakat keresőket, a Lélek karizmáinak hordozó
it. Jól tudom, hogy az újnak, a még meg nem szokottnak befo
gadása, elfogadása sokak számára nehézségeket, problémákat je
lent. Azt is tudom, hogy élni kell a megkülönböztetéssel: rnin
dent meg kell ugyan vizsgáini, de a jót meg kell tartani, annak
kiteljesedését támogatni kell (vö. lTessz 5,21). A vezetés, a döntés
első feltétele a gyanakvás szellemének elfojtása, az őszinte, hiteles
keresztény meggyőződésből fakadó törekvések támogatása.

Vártam már a kérdést, hiszen ez - hogy úgy mondjam - örök
zöld téma, különösen az elmúlt évtizedekben. A helyes és jogos
kritikának, bár az egyházi élet régmúlt, közelmúlt és jelen nehéz
ségeire, eseményeire, problémáira reagál, mégis feltétlenül a jövő

felé kell mutatnia. Nem elég csak "álmodni" az egyház jövőjéről,

utópisztikus gondolatokkal játszani. Arra is szükség volt és van,
hogy nyíltan nevén nevezzük a növekedést gátló törekvéseket,
hogy beszéljünk az idejétmúlt struktúrákról, a túlhaladott külső

formulákhoz igazodó, az egyház kinyilatkoztatásával kapcsolat
ban nem álló gyakorlatról. És ha kell, bátor és nyílt szavakat
mondjunk a jól bevált elv és gyakorlat érdekében: ecclesia semper
reformanda. Az őszinte, jó szándékú, Krisztus egyházának ügyében
emelt szó nemcsak jog, hanem gyakran kötelesség is. Az aggodal
maskodók számára talán megnyugtatóan hat, ha nem kisebb te
kintélyt, mint XII. Piust idézem. aki felemelte szavát a gondolat
szabadság és szabad véleménynyilvánítás érdekében. Ahol ezek
hiányoznak, ott mind a pásztorok, mind a hívek felelősek. (A pápa
szavait az Acta Apostolieae Sedís idézte 1950-ben.) Jól tudom, hogy
az idősebb papi és főpapi generáció számára ez nehezen értelmez
hető. Talán tiltakoznak is az őszinte kritikus megnyilatkozások el
len. Az a benyomásom, hogy az ilyeneknél a teológiai ismeretek
megálltak az újskolasztikus tankönyveknél, tanulmányaik idején
nem vagy alig kaptak szociológiai képzést. Pedig nem kellett vol
na mást tenniük és tenni ma is, mint gondosan áttanulmányozni a
II. Vatikáni zsinat tárgyalásai, vitái során elhangzottakat (nyomta
tásban magyarul is megjelentek). Az egyháznak - tudjuk, hogy az
egyház nem elvont fogalom, hanem élő, pápából, püspökből, pa
pokból és a világ hívek nagy tömegéből álló közösség - szüksége
volt és lesz korrigáló, jobbító és jövőjét biztosító kritikára. A krisztu
si szeretetközösségnek - és nemde ilyenek vagyunk vagy ilyenné
kell válnunk - mindig szüksége volt és lesz arra a kritikus hangra,
melyet a régiek egyértelműen "correctio fra terna"-ként, azaz testvé
ri javítószándékú megnyilatkozásként, kritikaként fogadtak el. Ter
mészetesen nem szabad szem elől téveszteni, hogy ennek a kritiká
nak akkor is el kell hangoznia, amikor a keresztények közösségét
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Beszélgetésünk során
említette a dialógust,
annakjelentőségét. Be
szélneerró1 bővebben?

felületes, a szükséges szakismereteket vagy helyzetfelismerést nél
külöző hangok bomlasztják. Ebben az esetben is olyan karizma vá
lik hatékonnyá, amely a közösség javát szolgálja.

Még egy - úgy vélem - fontos szempontot említenék. Sok
szó esik manapság az ember jogairól, szabadságáról. Ennek ér
dekében számos hivatalos egyházi, sőt pápai dokumentum
emelt szól. De ne feledjük: csak akkor tudunk a közéletben sza
vahihetően az ember szabadságjogairól, ha úgy tetszik, a kriti
kus szó jogáról beszélni, ha sorainkban ezt mi is biztosítjuk min
den egyháztag számára. Ez a szabadságjog biztosíthatja a kriti
kus fellépés jogát is. Természetesen ez a szabadság soha nem
léphet fel Isten törvényével szemben. A szabadság jogából születő

kritikának mindig építeni kell, sohase rombolni Krisztus testét, az
egyházat. Ha - amitől Isten mentsen - a felelősek nem tudnák
fel- és elismerni a lelkiismeret szavára hallgató, őszinte kritika
fontosságát és jogosságát, ha korlátoznánk vagy megvonnánk a
közösség érdekében szólók szólásszabadságát, ha az "atyák" füle
süket marad a "gyermekek" jogos kérései, panaszai előtt, akkor
egyre nagyobb lesz a polarizáció, mind durvább lesz a kritika
hangja. Ez pedig nemcsak egyre nagyobb feszültségeknek lenne
forrásává, de megosztottsághoz és tragédiákhoz is vezethetne.

Napjainkban a dialógus szó - a társadalomban és az egyházban
egyaránt - sokak számára devalválódott, sőt zavaróvá vált.
Akadnak, akik bizalmatlanná, netán ingerültté válnak, ha az egy
házon belüli párbeszédről hallanak, olvasnak. Olyanok is vannak,
akik kemény kritikával élnek, mondván: a nyilvános párbeszéd
könnyen kiszolgáltatná az egyházat a távolállók ellenszenvének.
az ellenségesen érzőknek. Mások attól félnek, hogya kifelé folyta
tott párbeszéd során a világ mintegy "betör" az egyházba, nyugta
lanságot kelt. De vannak egyéb aggályok is. Így például, attól fél
nek, hogy a belső dialógus gyakorlatával egyfajta demokratizmus
alakul ki az egyházban. Egyre többen igényelnek majd tájékozta
tást, információkat, s egyre több ügyhöz, tervezéshez, feladat vég
zéséhez kívánnak majd hozzászólni. Ez a veszély valóban fennáll,
mivel a párbeszéd során esetleg azok lesznek a leghangosabbak,
akiknek a legkevesebb nyomós érv van a tarsolyukban. akik csilla
píthatatlan szereplési vágyukat akarják kielégíteni.

Kétségtelen, hogy e felsorolt - és még számos egyéb - ellen
vetésnek és aggodalomnak van reális alapja. Ez azonban nem tart
hat vissza attól, hogy kövessük a zsinat és VI. Pál pápa (elsősorban

Ecclesíam suam enciklikájára gondolok), s más hivatalos egyházi
megnyilatkozások felszólítását. Korunk, ha úgy tetszik, az idők

szava dialóguskész egyházat igényel - befelé és kifelé egyaránt.
De alkalmas-e az egyház erre a párbeszédre? Feltétlenül. Ter

mészetesen csak az az egyház, amely erős istenhitében. A keresz
tény hit - dialogikus hit. Aki Istenről csak harmadik személyben
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Itt élünk Magyaror
szágon. Mit jelent ma
hazánkban, társadal
munkban keresztény
ként élni?

beszél, aki nem szólítja meg őt, aki nem várja sokféle módon je
lentkező válaszát, az aligha fog vele kapcsolatba kerülni. Ha eb
ből a hívő alapállásból lépünk a párbeszéd útjára, akkor felesle
gessé válik azoknak aggodalma, akik attól félnek, hogy az egyház,
annak tagjai olcsó sikerek kedvéért letérnek az igazság útjáról.

Alapvető feltétel az is, hogy párbeszédet csak szellemileg-lel
kileg kellőképp felkészült emberek folytassanak. A megkülön
böztetni tudás készsége és képessége rendkívül fontos. Sajnos,
ennek hiányában gyakran elmosódnak a határok. Így történhet
meg, hogya párbeszéd során egyesek teljes bevetéssel kűzdenek
egy-egy kevésbé jelentős téma, olykor túlontúl emberi vélemény
érvényre juttatásáért. Ami ennél is szomorúbb: elfeledkeznek a
keresztény főparancsról, a szeretet követelményéről. Ahhoz nem
férhet kétség, hogy hitünk alapvető igazságaival kapcsolatban
nincs helye semmiféle, a párbeszéd ürügye alatt folytatott vitá
nak. Ezek értelmezésével csak komoly és felkészült szakemberek
foglalkozhatnak. Problémákkal terhes helyzetekben segítségünk
re jöhet az egyház tanítóhivatala. De azért annyit még hozzáfűz

nék: az egyházi magas hivatalviselők és tudós teológusok szótá
rából gyakran hiányzik, vagy alig-alig fordul elő az "erravimus"
(tévedtünk) kifejezés. Aki csak kissé tájékozott, az jól tudja,
hogy "tévedhetetlen" megnyilatkozások - hogy csak a legújabb
kor egyháztörténetére utaljak - a legritkábban fordulnak elő.

E néhány feltétel - és még sok minden más - az egyház
belső és kifelé folytatott párbeszédének követelménye. Egy pár
beszédre képtelen egyház gyakran befelé is elbizonytalanodhat,
és aligha válhat segítő útitársává utat kereső kortársainknak.
Csak arra lenne képes, hogy szellemi konzervdobozba zárja azo
kat az értékeket, kincseket, melyeket Istentől kapott - melyeket
azonban bőkezűen kellene osztogatnia. Ha szabad ezzel a hason
lattal élnem: friss árút, életet biztosítót csakis egy párbeszédre
képes és kész, dialógust folytató egyház nyújthat közel- s távol
állóknak egyaránt.

Nehéz kérdést vetett fel, mert erről az elmúlt mintegy tíz eszten
dóben kötetekre menő, olykor nagyon is disszonáns helyzetelem
zéseket és kritikus megállapításokat mondtak, írtak. Igyekszem
"sine ira et studio" a lehető legtárgyilagosabban néhány gondola
tot felvetni, ha tetszik, hát ismételni. Az elmúlt évtizedekben ha
zánkban az igazság - Krisztus igazsága - sokak számára elve
szítette vonzó, sugárzó erejét. Ennek okairól számosan végeztek
elemzéseket. Magyarázhatjuk így vagy úgy, de a szomorú ered
mény, hogy ma a közömbösökhöz, a szélsőséges liberális gondol
kodásúakhoz viszonyítva - az ellenfelekről, sőt ellenséges maga
tartást gyakorlókról ne is ejtsünk szót - számunk erősen megfo
gyatkozott. Ha saját erőnkben, lehetőségeinkben, kitartásunkban
kételkednénk, az hiba lenne, de ha Krisztus evangéliumának, a
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Szentléleknek megújítani képes erejét vonnánk kétségbe - amitől

Isten mentsen -, akkor bűnt, súlyos bűnt követnénk el. Hogy ne
így legyen, ahhoz erős hitre és őszinte önmagunkkal való szembe
nézésre van szükség. Mintegy tíz év múlt el "negyven éves babilo
ni fogságunk" óta - és valahogy az a benyomásom, hogy még
mindig félünk. Tudom, erről már szóltam, de mégis nyomatékkal
ismétlem. Félünk az itt-ott elhangzó, gyakran nagyon is primitív
vádaktól, s ami nagyobb baj, félünk határozott véleményt képvi
selni, amikor az isteni parancsokról, Krisztus igazságáról van szó,
például ha az élet védelmét, az ellenségnek, pontosabba n minden
embernek szeretetét kell hirdetnünk. Azután félünk - a szinte
már önszuggesztióval belénk rágódott - saját erőtlenségünktől.

Nehogy valaki most az anyagi tényezők hiányára gondoljon! Ta
lán ebben fedezhetjük fel dialógus-készségünk egyik akadályát is:
félünk az emberektől - vagy önmagunktól? Talán saját fogyaté
kosságainkat, felkészületlenségünket röstelljük?

Hazai egyházunk nem légüres térben él. Szem előtt kell tarta
nunk a jelen társadalmi tendenciákat, és strucc módjára nem
hunyhatunk szemet bizonyos - már-már krízisjelenségekre uta
ló - belső feszültségek, megtapasztalt jelenségek láttán. Való
ban, újra és újra fel kell tennünk - és meg is kell válaszolnunk
- a kérdést: mit jelent keresztényként "jelen lenni" e hazában,
társadalmunkban? Úgy gondolom, mai helyzetünkben akkor le
szünk valóban jelen, ha több, egyre nagyobb szeretettel, nyitott
sággal fordulunk minden kereső-kérdező, közel s távol álló em
ber felé. A "nyitott kapuk" egyháza vagyunk, küldetésünk 
krisztusi parancs alapján - mindenkihez szól. Ha társadalmunk
ban újra élővé, éltetövé akarjuk tenni a keresztény hitet és az eb
ből a hitből fakadó értékeket, ha közelebb kívánjuk azt hozni tá
vol álló, bizalmatlankodó kortársainkhoz, akkor - püspököknek,
papoknak és világiaknak - közös munkára kell vállalkozniuk.
Tudom, ezt még nem igen gyakoroltuk be, nehéz lesz elkezde
nünk, vagy ahol szükséges, elmélyítenünk. De mindenképp közös
a felelősségünk a hit ébresztésében és elmélyítésében. Nem pénzt,
vagyont, hanem önmagunkat kell invesztálnunk a munkába.

E közös munkáról szólva egy kényes kérdést szeretnék felten
ni, illetőleg egy sajátos veszélyre figyelmeztetni. Ne keressük a
szálkát egyházi vezetőink szemében, amíg szembe nem néztünk
saját langyos, közönyös magatartásunkkal, amíg saját szemünk
ből el nem távolítottuk a gerendát. Kényelmes, olykor tán még
népszerű is az "intézményt", a hivatalos vezetést bírálni úgy,
hogy tanúságtevő magatartásunkkal nem igazoljuk: nemcsak a
néhány vezető, nemcsak a hierarchia, hanem mi mindannyian
vagyunk az egyház. Ne szűkítsük le egyházunkat intézménye
sült csontvázzá. Az ilyen gondolkodás és gyakorlat teljesen elle
ne mond a II. Vatikáni zsinat tanításának. Nincs "alsó" és "fel
ső" egyház. Csakis a közösen úton lévő krisztushívők közössé-
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E szekularizált világ

ban me/yek az egyhá

zunkban reánk háruló

fe/adatok az Ön által

említett megújító mun

kában?

géről lehet és kell beszélnünk, annak egészét kell mindig szem
előtt tartanunk. A minket összekötő "communio"-ban mindenki
nek megvan a maga helye és funkciója.

Nem szeretném azonban, ha félreértenének. Nem a hierarchia
bírálhatatlanságát propagálom. Az emberi közösségekben, így az
egyházban is szükség van vezetőkre, akik felelősséggel tartoznak
Isten és a rájuk bízottak előtt. Arról viszont egyetlen egyháztag
sem feledkezhet el, hogya vezetőket segíteni kell, ha szükséges
kemény, de mindig kellő tiszteletből és szeretetből fakadó kriti
kával. Azt sem feledhetjük, hogy az egyházat nehéz helyzetében
- gondolhatunk itt az egyetemes, de hazai egyházunkra is 
sohasem szükségképp vagy kizárólag a hivatalt viselők, a veze
tők mentették meg, mutatták meg a súlyos helyzetekből kivezető

utat, hanem igen gyakran a karizmájukkal élő, a szavak és tettek
tanúságtételét vállaló és a világ elé táró tagjai. Ebben a felelős,

olykor valóságosan életmentő, vagy legalábbis életet megújító
munkában együttesen kell részt vállalniuk püspököknek, papok
nak és világi híveknek.

Ha az egyháznak a ma reánk háruló feladatairól szólunk, akkor
szekularizált világunkban - szinte minden országban ugyanazt
lehet, sőt kell felemlítenünk. Az alaphangot már évekkel ezelőtt

megadta II. János Pál pápa Redemptor hominis kezdetű enciklikájá
ban: Az ember az egyház elsődleges útja, küldetése Ó110zzá szól. Ezt az
utat maga Krisztus járta, nyitotta meg... A pápa buzdítását szem
előtt tartva az embereknek, jelesen kortársainknak hitét kell éb
resztgetnünk, hitéletét kibontakozáshoz segítenünk. Komoly mun
kavégzéssel, nem olcsó kompromisszumokkal és - mikor szüksé
ges - felelős kritikával. Mindig - nekünk is ma itt, e hazában 
fel kell ismernünk a helyzetet, amelyben élünk, s azt az evangéli
um fényében kell látnunk és értelmeznünk. Újrakezdés, belső

evangelizáció, melyet majd követnie kell a távolállók megszólítá
sának - ez a mai hazai egyház vezetőinek és tagjainak feladata.

Ha hazai egyházunkról szólok, mindez nagyon általánosan
hangzik. Hogy konkrétabb legyek, ahhoz ismét - lesz talán, aki
csodálkozik - II. János Pál pápa gondolatait hívom segítségül.
Tudjuk, 1991 nyarán járt először hazánkban, s a néhány nap
alatt számos tanító, buzdító beszédet mondott. Itt-tartózkodásá
nak utolsó napján az akkori magyar püspöki konferencia tagjai
hoz intézett megszívlelendő szavakat. A pápai útmutatás alapján
szeretnék rámutatni néhány ma is fontos feladatunkra. Elsőként

jelölte meg a pápa, hogy átfogó képet kell alkotni a magyar egy
ház problémáiról. Ennek érdekében közös lelkipásztori tervet kell
kidolgozni, mely kijelöli a tervszerű irányelveket az együttes cse
lekvésre. Tanulmányozni kell a különböző európai nemzetek egy
házi életét, hiszen másutt is nem kevés nehézséggel küzdenek. E
tanulmányok során össze kell hangolni a lelkipásztori kezdemé-
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On szeri/Ita papságnak
részt kell vennie a köz
életben? Gyakran el
hangzi« olyan felszólí
tás, hogy az egyJuiz ne
politizáljon. Mi erról a
véleménye?

nyezéseket, tennivalókat. Másik fontos feladatként jelölte meg a
pápa, hogya papok működjenek együtt püspökeikkel. Hazánk
papjai közül sokan kemény próbákat álltak ki és többen változat
lanul elszigetelten élnek, gyakran elkereszténytelenedett környe
zetben. Velük kapcsolatban különösen szükség van a megértő

szolidaritásra. "Hallgassátok meg őket - kéri a pápa a püspökö
ket -, s velük meghitt viszonyban arra törekedjetek, hogy egysé
ges lelkipásztori gyakorlatot alakítsanak ki ... "

A zsinat ráirányította a figyelmet a világiak értékes és egye
dülálló szerepére. Ennek nyomatékos hangoztatása a magyar
egyház számára feladatok sorát jelenti. A világiak sokféle módon
bevonhatók az egyházi közéletbe. Az együttműködés különbözö
formái között van néhány, amely sajátos világi illetékességet té
telez fel, amelyek például az apostoli munka anyagi és szervezé
si feladataival kapcsolatosak. De vannak más tevékenységek is,
melyek szorosan a lelkipásztori munkához csatlakoznak. Így pél
dául bizonyos szentelmények kiszolgáltatása, a betegek és gyer
mekek gondozása, bibliai- és kiscsoportok szervezése.

Különösképp kiemelte a pápa, hogya püspökök kérjék ki a vi
lágiak tanácsát és szorgalmazzák együttműködésüket,amikor vá
laszolni kell a jelenkori társadalom kihívásaira, kiváltképp azokon
a területeken, amelyek kűlönös szakképzettséget tételeznek fel.

Kiemelten felhívnám a pápai buzdítás jelentőségét - aki zsi
nati szövegre hivatkozott - a következőkre: Az egyház a törté
nelemben a keresztény élet mindig újabb formái felé halad, me
lyeket Krisztustól kapott küldetésénél fogva összhangba kell
hoznia az új formák felé haladó társadalom körülményeivel. Is
ten műve sohasem ismétlődik meg, ő mindig új formákat talál
vándorló népe számára. Országuk - így a pápa - új korszak
küszöbén áll. Fontos tehát, hogy püspökök, papok, szerzetesek
és világiak köz os munkatervet dolgozzanak ki, melyeknek meg
valósításán majd mindannyian fáradoznak.

A pápai buzdítások még számos feladatra mutatnak rá.
(Egyébként nyomtatásban is megjelentek, második kiadásban a
MKPK Sajtóirodája adta közre Budapesten, 1991-ben.) Az ajánlá
sokat még sok mindennel lehetne kiegészíteni, de erre talán
majd akkor kerülhet sor, ha az előbb felsoroltakat maradéktala
nul teljesítettük, vagy legalábbis ha a teljesítés során már jelen
tős szakasz van mögöttünk.

A válasz könnyű. Az egyház nem fogalmi nagyság, nem "felet
tünk" levő "valami", hanem mi vagyunk. A hazánkban élő püspö
kökből, papokból, szerzetesekbőlés világiakból álló hívők kőzös

sége. Erről gyakran - hol tudatlanságból, hol szándékosan - el
feledkeznek. Az egyházat azonosítják a hierarchiával, esetleg a
papsággal. Tudjuk, ők is az egyháznak fontos, olykor vezető fel
adatokat betöltő tagjai, de valójában az egyház "mi vagyunk",
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Beszélgetésünk során
nem esett szó az Ön

eseményekben bővelke

dő, személyes és szak

mai életéró1. Mondjon

valamit önmagáról is.

azaz a krisztushívők közössége - és folytathatjuk: azok, akik
ugyanakkor a magyar államnak polgárai. Egyetértek azokkal, akik
kifogásolják, hogya "szószékrőlne politizáljanak" . De itt nemcsak
lehet, de kell is különbséget tennünk. Valóban, a templomi szó
szék, ambó nem lehet helye semmiféle pártpolitizálási propagan
dának. De igenis helye a krisztusi tanításra, a kinyilatkoztatásra
építő keresztény értékrend közvetítésének. Az természetesen elő

fordult a múltban, lehetséges a jelenben is, hogy némely párt
programja bizonyos pontokon ezt az értékrendet normatív ténye
zőnek tartja, más pártok viszont csak alig vagy egyáltalán nem. Ha
az imént mondottat bárki kissé végiggondolja, talán tisztulhat szá
mára a gyakran zavaros, netán tudatosan zavarossá tett kép.

Szeretnék azonban megjegyezni még valamit. S ez némi ún.
befelé forduló kritika. Ezek a szavak, hogy "értékek", "érték
rend" nagyszámú, hibáján kívül ilyen problémákkal nem foglal
kozó, az ilyen kifejezéseket nem vagy csak alig értő ember szá
mára túlzottan elvontan hangzanak. Hazai egyházi vezetésünkre
hárul a nagy feladat: minél gyakrabban kell szólni, írni - nem
elvontan, hanem egyszerű szavakkal, érthető fogalmazással 
azokról a keresztény tanításban foglalt értékekről, feladatokról,
melyeknek megfelelő és megértett ismeretének hiánya nagy ká
rokat okozhat hazai egyházi és tágabb közéletünkben. Nem elég
séges, ha minderről csak közvetlenül a hazai választások előtt

esik szó. Az elmúlt néhány évtized, de napjaink átalakulóban
lévő élete is rádöbbenthet, hogy az ún. hivatalos egyház az
egyes embert, a konkrét, dönteni képes személyt csak alig képes
megszólítani. Semminemű, úgynevezett oktatás nem elégséges a
keresztény életbe való bevezetéshez. Szükség van természetesen a
hitoktatásra, szükségesek a különféle világiak számára indított te
ológiai kurzusok, de a tanúságtevő keresztény családi élet, a plé
bániai (nem feltétlenül papok által vezetett) ifjúsági csoportmunka
nélkül csak sötét képet tudnék festeni hazai egyházunk jövőjéről.

Voltaképpen az eddig mondottakban kicsit magam is - hogy így
fogalmazzak - benne voltam és vagyok. Semmi olyant nem emlí
tettem, amiről az elmúlt évtizedekben nem beszéltem, nem írtam
volna. Főbb életrajzi adataim a Vigiliában megjelent írásaim mar
gó-bevezetőjében ismételten olvashatók voltak. Visszatekintve
megállapíthatom, hogya mögöttem hagyott évtizedek szerény
eredményei kétségtelenül messze elmaradtak terveim, elképzelése
im hiánytalan megvalósításától. Különösen áll ez azokra a publiká
ciókra, melyekben az imént felvetett témákról esett szó. Ebben hi
bás vagyok magam is, de közre játszott az is, hogy hazai katolikus
sajtónkban úgynevezett merészebb (vagy legalábbis idehaza annak
minősített) írásokra, némi kritikát is tartalmazó megfogalmazásokra
alig kerűlhetett sor. Egy biztos: akár szóbeli, akár írásos megnyilat
kozásaim nem voltak egyebek, mint töredékek. De hiszen, hogy ki-
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csit bölcselkedjek, az egész emberélet nem más, mint út töredékek
ben a teljesség, az Isten felé. Minden emberi gyarlóságom mellett és
ellenére Jézus Krisztust és egyházát igyekeztem szolgálni. Elégte
lenségem és mulasztásaim tudatában is hálát adok azokért a lehető

ségekért, amelyeket az Úrtól kaptam s melyekkel, ha szerényen is,
de élni tudtam. Az öregkor fontos ajándékának tekintem, hogy egy
re jobban megértem és igyekszem követni XXIII. János pápa bölcs
és önkritikus szavait: Ne tartsd magad oly fontosnak.

Életem utolsó szakaszában élek s bár ebben az életszakaszban
a legk űl önb őz öbb fizikai, testi-lelki problémák jelentkeznek,
mégis elviselhetővé, sőt széppé teszi azt az Isten ajándékaként
megtapasztalt belső béke. Ebben a késői életszakaszban az em
ber már csak az igazán nagy dolgokat tartja fontosnak, minden
egyéb veszít jelentőségéből. Mit mondhatnék még magamról?
Az idős életkor - már így fogalmazhatok, az öregség évei - a
reménység időszaka. A töredékek - visszafelé tekintve - las
san harmonikus egészként illeszkednek egymáshoz. Kérdéseire
néhány gondolat-töredéket mondtam az egyházról, pontosabban,
a zsinat utáni évtizedek egyházáról, feladatairól, megtapasztalt
egyházi életünk problémáiról, az olykor szükséges, sőt köteles
kritika hangját is alkalmazva. Összefoglalva csak ismételhetem a
II. Vatikáni zsinat egyházról szóló tanításának egyik alapgondo
latát: az egyház ma is Jel a népek között, és tagjainak minden
gyarlósága, olykor ostobasága, lustasága ellenére arról tanúsko
dik, hogy Jézus Krisztus él, velünk él. Ő - ahogyan a zsinati
dokumentum első szavai is kifejezik, ma is LUMEN GENTIUM
- a NÉPEK VILÁGOSSÁGA.

Ligeti Miklós: Házi oltár, 1926
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