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1929-ben született Szege
den. Teológiai tanulmányait
Szegeden és Budapesten
végezte. 1958-1972 kö
zött a Szegedi Hittudomá
nyi Főiskolán tanított.
1972-ben emigrált Svájc
ba, ahol egyházi szolgá
latban állt 1979-ig. 1980-tól
a bázeli Egyetemi Könyv
tárban, 1984-től nyugdíja
zásáig a luzerni teológiai
fakultás könyvtárában dol
gozott.

1Wolfgang Haas churi
püspök konnányzási stí
lusa ellen az egyházme
gye jelentős része éve

ken át tiltakozott. Az.
első megoldáskisérletre
1993-ban, Henrici püs

pöki kinevezésével került
sor, de ez sem hozott

megoldást. Végül a Vati
kán Liechtensteint érseki
szintre emelte, és Haas
püspök, mint kinevezett

első érsek, 1997 decem
berében elfoglalta új

székhelyét. A svájci egy
házmegye pedig új

püspököt kapott.
2Kirche, Kultur,

Komunikation. Peter
Henrici zum 70.

Geburtstag. (Szerk.

Vázlat a svájci
keresztény egyházak
jelenlegi helyzetéró1
A keresztény egyházakról készült jelentések nem titkolják, hogy
"súlyos korszakról" kell számot adniuk. Svájc sem jelent kivételt.
Egy közel ezeroldalas, felerészben a svájci helyzetet elemző ta
nulmánykötet első oldalán olvasom (kiemelve az "és" szerepét): "Re
méljük, hogy ennek a könyvnek sikerül hidat építeni az ismert és is
meretlen, a teológia és a szellemi nyitottság, a hit és ész, az egyház
és állam, Róma és Zürich között. A churi püspökség krízise' láttán
sürgető feladat, hogy az 'és-témákkal' foglalkozzunk. Ilyenek még a
hithűség és a [világ felé való] nyitottság, a primátus és az [egyházon
belüli] egyenjogúság, az egyház és hatalom, egyházi vezetői stílus és
a közvélemény, szabad egyház és szabad államszervezet/"

Tekintsük át elóbb Svájc sajátos helyzetét. Az ország mai ha
tárai a 13. század vége és a 19. század eleje között stabilizálód
tak úgy, hogyakantonok erősen őrizték függetlenségüket. Svájc
ra egyetemesen érvényes alkotmány először 1848-ban született,
de a 26 kantont még ma is jelentős önállóság illeti meg. Az or
szágos ügyeket hét (l) miniszter intézi, így a hatalmi koncentrá
ció más országokkal összehasonlítva rendkívül mérsékelt.

A kisebb egységeknek biztosított önállóság megmutatkozik
többek között abban is, hogy Svájcban csak kantonális szinten
van nevelésügyi "főhatóság". Ennek következménye az is, hogy a
kantonok "egyházügyi" kérdésekben is elég nagy szabadságot él
veznek - így szabadon dönthetnek a hitoktatás ügyében is. Mit
jelent ez konkréten? Egyetlen példa a közelmúltból: Zürich kan
tonban "az első hat osztályban a vallástan oktatásának jövője még
nyitott, miután takarékossági intézkedések keretében megszűnt

annak kötelező jellege, hogy minden iskolának biztosítani kell a
Biblia oktatását. A kanton közoktatási központja most egy új tan
tárgy oktatását tárgyalja, amely az eddigieknél nagyobb figyelmet
fordít a nem keresztény vallásokra...,,3

Egy másik svájci sajátosság a három nyelvterület: a német,
francia és olasz "világok" sajátos kulturális - egyúttal egyházi
- valósága (közben éppen csak említve a negyediket, a kisebb
létszámú rétoromán közösséget), Itt nemcsak egyetlen országon
belüli nyelvi különbözőségről, hanem a sajátos nyelvtörténet ré
vén kialakult "svájci francia" és "svájci német" nyelvről is szó
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Urban Fink és Franco
Luzzatto.) Zürich, 1998.

3Neue Zürcher Zeitung,
2004. augusztus 26.

Különböző vallások,
eltérő kultúrák

4ChristJich-islamische
Partnerschaften. Pasto
rale Handreichung der
katholischen Kirche in
derSchweiz. Luzem,

1999.

van, aminek következménye az is, hogya szavak szótári alakja
egymásnak megfelelhet ugyan, valójában eltérő a jelentéstartal
muk. Ebben az országban sok esetben külön feladatot jelent, ha
beszélgetni akarunk, itt sokszor türelmesen küzdeni kell a meg
értésért.

A középkori vallási-politikai-kulturális egységnek évszázadok
óta vége van, az egyház kivonult (kikényszerült) nem csupán a
politikából, hanem a kultúra jó néhány részterületéről is. Az
utóbbi években viszont egy egyre növekvő feladattal neki is
szembesülnie kell. A kűlönböző vallások, eltérő kultúrák és ha
gyományok találkozásáról van szó. Egyetlen példa: egy 1999-es
felmérés szerint 240 OOO mohamedán élt Svájc területén - szá
muk öt év alatt csak gyarapodhatott! -, közülük több mint
nyolcezernek keresztény felesége van." Ök és gyermekeik egé
szen sajátos vallási-kulturális atmoszférában élnek, képtelenek
arra, hogya kereszténységnek, mint "egyetlen igaz vallásnak"
tételét befogadják, nem is beszélve arról, hogy saját vallásához
és vallása erkölcsi értékeihez hűséges élettársukat nem lennének
képesek "anonim kereszténynek" (Karl Rahner) nevezni.

A sajátos svájci problémák miatt a következő "helyzetjelen
tés" töredékes megfigyeléseket, pillanatfelvételeket tud csupán
nyujtani, de ezekből egy mozaikszerű képet remélhetőleg mégis
össze lehet állítani.

Keresztény egyházak, ökumenizmus

5Helvetia Sacra. 7. rész.
(Szerk. A. Bruckner.)

Bem, 1976.

6Urs Altermatt:
Konfessionelles,
nivelliertes oder

zerspelltes Christentum?
ln: Schweizer

KathoJizismus im
Umbruch 1945-1990.

(Hrsg. von U. Altermatt.)
Freiburg (Schweiz),

1993, 260-262.

Erős meghatározó erőt jelent a - nevezzük így - "felekezeti" ke
reszténység, tehát a katolicizmus és a protestantizmus kérdése.
Alapjában véve ez Európa minden országára, s minden ökumeni
kus törekvésre érvényes, de Svájcban ennek sajátos kontextusa
van. Kezdjük ezért egy emlékezetes népszavazással. 1973 májusá
ban "jezsuita-kérdésben" alkotmánymódosító népszavazásra szó
lították fel Svájc polgárait. Miről volt szó? Az 1848 októberében
szövegezett és elfogadott alkotmány 58.-ik paragrafusa ugyanis
így szólt: "A jezsuiták rendjét és a hozzájuk tartozó közösségeket
Svájc egyetlen részén sem szabad befogadni." Ezt a törvényt
1874-ben egy mondattal még kiegészítették: " ...továbbá tagjaik
számára bármilyen templomi vagy iskolai tevékenység tilos".

Ennek a 20. században anakronisztikus előírásnak megszünte
téséről volt 1973-ban szó. A kérdés így hangzott: el lehet-e távo
lítani a jezsuitákat megbélyegző szöveget az alkotmányból? A
probléma az egész ország szavazásra jogosultjainak negyven
százalékát érdekelte csupán (!) - kőzülűk 45 százalék (650 000l)
még mindig azon a véleményen volt, hogy "nem!", de 55 száza
lék szerint el lehet tüntetni az alkotmányból. Ebben az idóben
száznál kevesebb (l) jezsuita élt és működött spirituálisként, lel
kigyakorlatos házakban, kórházi lelkészként Svájc területén."
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7Geschichle der
Schweiz und der

Schweizer. (Szerk.
B. Messmer és
mások.) Basel,

1986, 627.

Az ökumenikus
közeledés háttere

BJede(r) ein Sonderfall?
Religion in derSchweiz.

Ergebnisse einer
Reprasenlativbefragung.

(Szerk. A. Dubach.)
Zürich - Basel, 1993.

9Urs Baumann:
Ökumene ohne

Konfessionen? ln:
Aussichl auflukunft.

AufderSuche nach der
sozialen Geslall der

Kirchen von Morgen.
Basel, 1997, 181.

Egyetlen pillantás a történelmi háttérre. Kétszáz évvel a Har
mincéves Háború befejezése után, a 19. század közepén Svájcban
hét, katolikus hitéhez ragaszkodó kanton, évtizedekig tartó vil
longások után együttes erővel külön államszövetséget akart lét
rehozni. A protestáns kantonok is szővetkeztek, a feszültség pol
gárháborúhoz vezetett, amely rövid egy hónap múlva, mintegy
száz hősi halott áldozatával a protestánsok győzelmével végző

dött. A feszültséget többek között az élezte ki, hogy 1848-ban
Luzern kanton kormányzata nem titkolt politikai, szervezési cél
zattal jezsuitákat hívott a városba/ (akik iskolai, majd főiskolai

szinten már közel 250 év óta jelen voltak). Így váltak ők az el
lenreformációs, harcias katolicizmus jelképévé. s maradtak sokak
számára ebben a szerepben még 1973-ban is.

Hogy mennyien szavaznának ma, harminc év múltán a "jelkép"
ellen, nem lehet tudni, valószínűleg inkább a közömbösek tábora
növekedne. ilyen háttér miatt viszont érthető, hogy nehezen indult
az ökumenikus munka, a katolikusok és protestánsok közötti köze
ledés hosszú időn át elég szűk körre korlátozódott. Az biztos vi
szont, hogy a népszavazás óta a feszültség jelentősen enyhült.

Az enyhülés hátterében azonban más tényezők is szerepelnek,
amelyekre egy 1993-ban közzétett, a megelőző két év alatt vég
zett, átfogó igényű felmérés hívta fel a figyelmet. Jelen témával
kapcsolatban ennek egyik fontos jelzése az, hogy a vallásosság
egyre erősebb mértékben individualizálódik. A hittételek, a hit
által szabályozott cselekvés-normák elfogadásában vagy vissza
utasításában. értékelésében egyre határozottabb szerepet játszik
az egyéni elhatározás, döntés, "válogatás". Ez azt is jelenti, hogy
a valamilyen e~yházhoz való felzárkózás tudata is csökkenő ten
denciát mutat. Ez mindenképpen jobb, mint az elmúlt évszá
zadok gyűlölködése,vádaskodása, háborúskodása, de - kérdezi
a svájci felmérést értékelő Urs Baumann, a tübingeni egyetemen
az ökumenikus teológia professzora - vajon erre a célra töre
kedtek-e az elmúlt évtizedekben az ökumené munkásai? ,,vallás
szociológiai tényekre építve gondolataimat állítom: a mai öku
menikus mozgalom jelzi, hogy a vallás individualízálódik, de
erősíti is ezt az individualizálódó vallásosságot. Ezzel a követke
zőket szeretném mondani: ha az egyházi normákkal kapcsolat
ban sokak gondolkodásmódja alapvetően megváltozott, ha
egy-egy vallási közösségre jellemző hitrendszer elveszíti feltétlen
kötelező jellegér. azt az erőt, amely egyes hívek vallási azonos
ságtudatát hozta létre, akkor - akár akarjuk, akár nem - meg
változik az ökumené jellege és célkitűzése is.,,9

Az elért eredményeket a Forradalmi átalakulás a svájci katoliciz
musban 1945-1990 című tanulmánykötet sorolja fel: "Az ökume
nikus közeledés országunkban a II. Vatikáni zsinat óta eltelt 25
év alatt olyan erővel haladt, hogy az elért pozitív eredményeket
ma már magától értetődőnek tartjuk: megtartottuk [ezzel a célki-

734



10Maria Brun: Die
fÖmisch-katholische

Kirche angesichts
derökumenischen

Bewegung.
ln: Schweizer

Katholizismus...
304-305.

l1Neue Zürcher
Zeitung, 2004.
augusztus 16.

Ökumenikus reflexió

12Ökumene im Kopf und
Bauch. Wie Vernunft

und Emoüonen in der
Ökumene wirken.

(Szerk. W. W. Müller.)
Freiburg (Schweiz),

2002,49.

tűzéssel is] a 'Synode 72'-őt, késöbb zsinatot szerveztek az evan
gélikusok is, működnek az ökumenikus munkacsoportok és az
egyházak közötti dialógust folytató bizottságok. Az ökumenikus
istentiszteletek, az egymás szószékein végzett prédikációk oly
gyakoriak, mint az is, hogy valaki vendégprofesszorként szerepel
a másik felekezet egyetemén. Ösztöndíjat adunk a másik egyház
egyetemistáinak, létrehoztuk a 'Svájci keresztény egyházak mun
kaközösségét'. Azt se tartsuk jelentéktelennek, hogy Svájc Genf
ben otthont ad az Egyházak Világtanácsának.":"

A sajtóból pedig többé-kevésbé eltűntek a harcias szólamok.
Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy 'libe
rális konzervatív' napilap, a Neue Zürcher Zeitung (emlékeztető

ül: Zürich Ulrich Zwingli városal) Lourdes-ba zarándokló pápa cím
mel, vezércikkben fényképes beszámolót közöljön. Ennek
hangulatát a befejező mondatok jelezzék. Az utolsó napon "a
pápa imazsámolyán térdelve mély áhítatba merült, C..) majd mé
lyen megrendülve kijelentette, hogy zarándokútja végéhez ért.
Ennek a kijelentésnek finoman sejtetett kettős jelentése lehet. Az
általa oly nagyra értékelt Mária-tisztelet rendkívüli helyére elő

ször 21 évvel ezelőtt látogatott, most újból, de mint a szenvedés
nek kiszolgáltatott ember, aki maradék erejével minden hívőt mé
lyen megrendítő erővel vallotta meg katolikus hitét."!'

Felix Mühlemann, evangélikus plébános és börtönlelkész egy
2DD2-es ökumenikus találkozón ugyanakkor megállapította, hogy
még a saját egyházukhoz hűséges hívek között is egyre keveseb
ben foglalkoznak a keresztény felekezetek közötti hitbeli diffe
renciák elméleti kérdéseivel. Ha mégis szóba kerülne egy
hit-kérdés, akkor ezt tartja irányelvének: "Az evangélikusok szá
mára alapvető elv legyen, hogya római egyháztól ne kívánjanak
lehetetlent. Abszurd lenne azt kérni tőlük, hogy adják fel az üd
vözülés útjának és az egyházi hatalom létrejöttének 'szakra
mentális' értelmezését. Ahhoz viszont ragaszkodnunk kell, hogy
a katolicizmus és protestantizmus ugyanazon kereszténység két
különböző, ugyanakkor egyenrangú megjelenési formája. C..)
Hogy ki tartozik valóban a hívek közösségéhez, azt egyedül Is
ten tudja, ő pedig nem római pápa, nem ókatolikus püspök,
nem protestáns teológiatanár, hanem egyszerűen irgalmazó Is
ten."! Három keresztény felekezet résztvevői voltak jelen, úgy
tűnik, mindenki nevében beszélt a börtönlelkész, nem fűzött

kommentárt ezekhez a szavakhoz a szintén előadást tartó jezsui
ta Bernhard Grom, müncheni és luzerni teológiai tanár sem.

Vallásosság, egyházhűség, egyházkritika

A Svájcban 1988/89-ben végzett "reprezentatív vallási meggyőző

dés-vizsgálat" eredményeivel kapcsolatban Urs Baumann a követ
kezőket állítja: "A vallásosság az egyéni döntés ügyévé vált. Az
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13U. Baumann:
i. m. 181.

14UO. 189.

A személyes
elkötelezettség

kérdése

15UO. 190.

egyházak előírásai - hitigazságok, erkölcsi normák - ma általá
ban az egyéni meggyőződés szűrőjén mennek keresztül. (oo.) A ke
resztény hagyomány ma is döntő szerepet játszik ugyan a vallási
tájékozódásban, de más vallási hagyományok gondolatai egyre
gyakrabban jelennek meg a tudatvilágban. C..) A valamelyik ke
resztény felekezethez való tartozás tudata él, de ennek profilja
egyre kevésbé éles. Családi örökségként mindenki valamelyik fe
lekezethez tartozik, de az emberek viselkedését ez a felekezeti tu
dat egyre kevésbé befolyásolja.v'P Az "egyéni orientáció" egyre
növekvő igénye és egyre erősödő szerepe a svájci keresztény tár
sadalomban tagadhatatlan, ezért, ha a kereszténység hivatalos
képviselőiegyáltalán jelen akarnak lenni a megélt vallásosság vilá
gában, akkor éppen az egészséges személyiség formálására kell
nagyobb figyelmet fordítaniuk. "A vallásosság egyéni választás és
egyéni elhatározás kérdésévé vált, ennek megfelelőenbelülről kell
kiépülnie. Ez azt jelenti, hogy az egyháznak az egyesek szabadsá
gát tisztelve, azok legszemélyesebb életterében kell jelentkeznie. A
pusztán kívülről jövő intézményesített igehirdetés, ahogy ez még
ma is az istentiszteleteket, prédikációkat, iskolai hitoktatást stb.
jellemzi, legtöbb esetben nem érinti meg az egyén személyes élet
terét. C..) Ez lehet magyarázata a hitoktatói munka tagadhatatlan
csődjének, amelynek ebben az évszázadban sajnálatos tanúi va
gyunk, annak ellenére, hogy éppen ezen a területen szinte példát
lan erőfeszítésekrekerült sor,,14 - vagyis hogy a hit megtanult tu
dásanyaggá vált, nem lett belőle életalakító erő.

Ez a számonkérés persze nem problémamentes. Nem biztos,
hogy a korábban kötelezőnek érzett hit-tudás helyét komoly
megfontolást igénylő személyes elkötelezettség váltja fel. "Átte
kinthetetlenül sokrétű képet nyújtanak a különbözö életformák,
világnézetek, vallásos eszmék, beállítottságok. Egyesek számára
ez a 'piaci ajánlat' szabadságot jelent és kihívást, másoknak kö
nyörtelen kényszert, hogy életük vezérlésében eredetiségre töre
kedjenek, tehát hogy önmagukért felelősséget vállaljanak. Egye
seknek az autonómia részegítő tudatát kölcsönzi, másokat
viszont traumatikusan irányt vesztetté tesz.,,15

Ezen a ponton jelentkezhet - sokszor valóban jelentkezik is
- az egyházaktól való teljes függetlenedés vágya, ami az egyházi
közösség iránti közömbösséghez, sőt kilépéshez vezethet, mások
ban viszont felerősítheti a 'határozott', 'egyértelmű'·- mondjuk
világosan fundamentalista - közösségekhez való felzárkózás
igényét. Némileg kiélezve: az első csoport nem tűr semmiféle
beleszólást szabadságába, a második viszont nem bírja elviselni
saját szabadságát.

Egy statisztika szerint 1900-ban gyakorlatilag Svájc minden la
kosa valamelyik keresztény felekezethez tartozott. Nyolcvan év
vel később, 1980-ban a "hivatalosan kilépettek" száma közel járt
az ötszázezerhez, tíz évvel később ismét húszezerrel több lett.
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16Franz-He/mut Richter:
Handbuch Kirchen

austrítt. Wie trete ich
aus derKirche aus.

Verfahren, Gebühren,
Adressen - Deutsch/and,

Öste"eich, Schweiz.
Aschaffenburg/Berlin,

1993.

Egyéni hajlamokhoz
igazodó közösségigény

17Jenseits der Kirchen.
Ana/yse und

Auseinandersetzung mit
einem neuen Phiinomen
in unserer Gesellschaft.

Schweizerisches
Pastoralsoziologisches
Institut, Zürich, 1998.

Kilépések az
egyházakból

Persze az egyházaktól való eltávolodás nem ölt minden esetben
'hivatalos formát', aláírt és hitelesített kilépési nyilatkozatot. Szá
zalékarányban alig felmérhető a "lassan kisodródók" vagy a ki
sodródottak száma. A hivatalos lépésre elszántak száma viszont
statisztikailag felmérhető. A német, osztrák és svájci kilépni
szándékozók számára különben egy különleges kézikönyv nyújt
segítséget Hogyan kell kilépnem az egyházból címmel: milyen lépé
seket kell tenni, milyen hatóságokhoz kell fordulni, milyen kér
dőíveket kell kitölteni - és nem utolsósorban: mennyit kell fi
zetni (Svájc 26 kantonja külön-külön, egyenként felsorolva)." A
bevezetés nem ad használható irányelveket a kilépés indítékai
nak világáról, a szerző kissé indulatos vallás- és egyházkritikájá
ról viszont annál inkább.

Az egyházi közösségektől való elszakadás feltűnőbb formá
ban csak azt jelzi, olvassuk egy másik elemzésben, ami az utób
bi évtizedek társadalomfejlődéséreáltalában érvényes: legtöbben,
ha egyáltalán felzárkóznak, 'miniatűr-csoportokhoz' szeretnek
felzárkózni. Elképesztő, hogy rövid néhány esztendő alatt ilyen
mélységes tudatformálódásra kerülhetett sor. "Az egyén és a tár
sadalom viszonya radikálisan megváltozott. (...) Ez érinti az egy
házakat, de a házasságban élőket, és a családot is, sőt érvényes a
politikai pártokra is. (...) 1960-ban a megkötött házasságok 12
százaléka, 1996-ban már 39 százaléka végződött válással. Svájc
minden jelentősebb pártja panaszkodik az egyre csökkenő taglét
szám, a törzsválasztók fogyása, a váltakozóan választók szapo
rodása miatt, Még sportklubok is jelentik, hogy a tagjaik létszá
ma csökken. A fitness-centrumok virágoznak, ezekben szociális
elkötelezettségtől, időbeli meghatározástól függetlenül, mindenki
kizárólag egyéni képességeinek, személyes igényeinek megfelelő

en tud izomgyakorlatokat végezni.r " Növekszik tehát a szinte
kizárólag egyéni hajlamokhoz igazodó közösségigény.

A tanulmányok és elemzések írói természetesen kilép nek eb
ből az általánosító körből. Marc Donzé, a svájci Freiburg egye
temén a lelkipásztorkodástan professzora hangsúlyozza: "Az
egyház szervezetéből való kilépésnek egyik indoka minden bi
zonnyal az egyházi adó fizetésétől való mentesülés. De lehetnek
más okai is. Egyesek számára idegenné vált az intézményes egy
ház, mások nem tudják elfogadni a hierarchia felülről jövő dön
téseit, vagy éppen elégedetlenek az egyháziak pénzgazdálkodá
sával. Vannak, akik adópénzüket inkább más célok szolgálatába
(harmadik világ, fejlődő országok, menedékjogot kérők stb.) sze
retnék állítani. Persze az sincs kizárva, hogyegyházukkal soha
sem kerültek közelebbi kapcsolatba. Mindez persze csak részle
ges, nem kimerítő felsorolás." Az indítékok szövevényébe nem
lehet betekinteni, a formálisan bejelentett kilépés 'jogi' következ
ményeitől azonban mégsem lehet eltekinteni, hangsúlyozza a te
ológus. "A kilépni szándékozót fel kell világosítani tettének sú-
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lyos következményeiről. Lépése azzal jár, hogy a jövőben nem
számíthat az egyház lelkipásztori szolgálatára. Ezt a szolgálatot
azonban adott esetben (például ha gyermeke hitoktatását kéri,
vagy végrendeletben saját egyházi temetését) mégsem lehet tőle

megtagadni." Az egyházból kilépőkre, a távozók sokaságára ve
tett tekintetnek pedig arra kell indítania az egyházi vezetőket és
híveket, hogy "számon kérjék magukon az Evangéliumhoz való
hűséget, azt is, vajon közösségük a remény jelévé vált-e, hirde
ti-e a Jézushoz tartozás örömét,,18 - nem utolsósorban azt is,
hogy megértőleg be tudnak-e hatolni a mindennapok emberének
problémavilágába, készek-e arra, hogy igazi értelemben vett "be
szélgetésbe" elegyedjenek velük.

II. János Pál pápa húsz évvel ezelőtt, 1984-ben látogatott elő

ször Svájcba. Több városban fogadta ünneplő tömeg, jelentős ta
lálkozásokra is sor került, igazi dialógusra kevésbé, állítja Clara
Obermüller.l" "Emlékezetes marad, hogy a pápa hallgatott, telje
sen szótlan maradt, amikor Einsiedelnben, a fiatalokkal való ta
lálkozás során egy fiatal nő váratlanul felállt, s jelezte, hogy
megálmodott egyházában nőket is lehet pappá szentelni, a pap
ságot vállaló férfiakat pedig nem kötelezi a cölibátus törvénye."
Egy, a Herbert-Haag Alapítvány által a közelmúltban a svájci
katolikusok között végzett közvéleménykutatás eredménye vi
szont ezt jelzi: 75 százalék áll az első, 90 százalék a második ké
rés mögött. A háttérben elsősorban a növekvő paphiány áll:
"Nem túlzás, ha állítjuk: Svájcban ma csupán minden második
egyházközségnek van papja, plébánosa. Javulás egyelőre nem re
mélhető. Nem mellékes az sem, hogya most még tevékeny pa
pok közül sokan már nyugdíjas korban vannak. A papságra ké
szülő fiatal férfiak száma viszont egyre fogyatkozik." Ma már
teljesen "normális" megoldást jelent, ha egy-egy terület egyház
községei szövetségbe szerveződnek, hogy egyáltalán biztosítani
tudják a vasárnapi szentmiséket, az "élő hit szolgálatát" .20 Több
közösségnek egyetlen papja van - ugyanakkor ugrásszerűen

megnövekedett a teológiai, lelkipásztori, vagy hitoktatói diplomával
rendelkező, lelkipásztorkodásban résztvevő (sőt egyházközséget ve
zető) "laikus" férfiak és nÓK száma.

A luzerni egyetem hatéves képzést nyújtó, licenciátussal záru
ló - doktorátus felé nyitott - teológiai fakultásának például
2002j2003-ban 97 hallgatója volt, ezek közűl 49 nő. Az egyetem
hez felzárkózó "Valláspedagógiai (korábban kateketikai) intézet"
négyéves kurzuson évtizedek óta ad képzést hittanári, ifjúsági,
egyházközségi és liturgiai munkához. Az elmúlt tanévben 31
hallgatójuk volt, közülük 16 nő?l

Lelkipásztori gond lelkesítette - pap és lelkipásztor nélkül
maradó egyházközségek számának szaporodása - 2003 késő

őszén Luzern kanton katolikus "szinódusának" résztvevőit (ál
landó tagja 14 pap, 86 egyházközségi feladatokat is vállaló lai-
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kus), amikor az említett két kérést - a cölibátus kötelező törvé
nyének megszüntetése, nők pappászentelése - megfogalmazták
és pusztán nyolc ellenszavazattal elfogadták, kiegészítve egy
harmadikkal, nevezetesen hogy megnősült és felfüggesztett pa
pok újra egyházi szolgálatba léphessenek.22 A ,:lelkipásztori ellá
tás nyomasztó gondja miatt" levelüket elküldték az egyházme
gye püspökének. Sankt Gallen, Basel-Land és Thurgau kantonok
szinódusai ehhez a kívánságlistához rövid időn belül felzárkóz
tak, valamivel késóbb Zürich is. A püspökkari konferencia nevé
ben Kurt Koch püspök hosszabb levélben dogmatikus elvekre
hívta fel a figyelmet. "Ha szem előtt tartjuk, hogya helyi egyhá
zak és az univerzális egyház közötti felbonthatatlan kapcsolat az
erre felszentelt hivatal által teremtődik meg, akkor rá kell ébred
ni arra, milyen elképesztő az elképzelés, hogy Svájc püspökei az
egyetemes egyháztól különváltan változtassák meg a felszentelés
érvényes rendjét..."23 Kérésről volt szó, hangsúlyozták erre az
érintettek - a jézusi példabeszéd (Lk 11,9) értelmében vett "ké
résről és zörgetésről" - amelyre a lelkipásztori szolgálat jövője

miatti aggódás késztette őket, éppen ezért nem igazságos
"skizmatikus lépésre való felbujtással" vádolni az előterjesztés

megfogalmazóit.

Az egyházak tevékeny jelenléte

24Einb/ick 2003.
Katho/ische Kirche Stadt

Luzem.

Luzem példája

Hogyan vannak jelen az egyházak a világban? Rendkívül széles
körű terület, amelyről csak pillanatfelvételeket lehet készíteni. Lu
zem város nyolc plébániájának közös évi jelentése" adjon szá
munkra tájékoztatást arról, ami lényegét tekintve a "német-Svájcra"
érvényes.

Az anyagi részt éppen csak érintem. Az egyházak működésé

nek anyagi feltételeit a városi adminisztráció által kivetett és be
gyűjtött, a felekezetek létszámbeli megosztása szerint szétosztott
egyházi adó teremti meg. A bevételekről és kiadásokról minden
plébánia évről-évre köteles áttekinthető elszámolást készíteni, és
sokszorosítva minden családhoz eljuttatni.

Luzern nyolc plébániáján 36 OOO katolikus él. Kétszáz felett van
az állandó alkalmazottak száma. Itt elsőként kell említeni a pa
pokat, s ahol nincs pap, az egyházközség pasztorációs vezetőit

és kisegítőiket, a hitoktatókat, szociális munkásokat, a főként fia
talokat mozgósító egyesületek vezetőit stb. Közel százan pedig
különbözö feladatok teljesítésére rész-munkaidőben vállalnak al
kalmazást. Legjelentősebb talán a Családsegítők intézménye.
Erre a feladatra külön kiképzett és felkészített nők, időleges

"anya- vagy ápolószerepet" vállalnak, ha a családanya beteg,
esetleg kórházban van. Munkájuk kiterjed egyedül élő idős em
berek ápolására is.
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Segélyszervezetek

Az egyes plébániákon 200 és 400 között mozog az önkéntesek
száma, kezdve az énekkaroktól, színjátszó csoportoktól, a fiatalo
kat téli vagy nyári táborba kísérőktől egészen az idősebbeket

egészségügyi vándorlásra hívó és kisérő, terhes anyáknak torna
gyakorlatokat szervező, betegeket látogató szolgálatig.

A húsz év alatti svájci fiatalságot a ,,]ungwacht" és a "Blau
ring" gyűjti egybe. Mindkettő a harmincas évek elején alakult
szervezet. Az elsóbe ma ·15 OOO fiú, a másodikba 20 OOO lány tar
tozik. Programjuk röviden így fogalmazható meg: közösséghez
tartozni - alkotó tevékenységet tanulni - átélni a természet ér
tékét, szépségét - közös ügyekben egyéni állásfoglalást tanulni
- keresztény hitben erösödni.P

A lekipásztorkodás szolgálatában állók és a szolgálatokban ré
szesedők jelentős segítséget kaphatnak a folyóiratoktól, a rend
szeres kiadványoktól. Akik plébániákon, egyházközségekben
munkálkodnak, különböző fokozatokon hitoktatók vagy egyete
mi lelkészek, vagy a vallások közötti megértést és egyetértést
akarják szolgálni, a zsidó-keresztény dialógust ápolják, laikuso
kat teológiára oktatnak, jegyeseket készítenek elő. Szinte minden
lehetséges egyházi hivatás kérhet és kaphat segítséget, informá
ciókat, óravázlatokat, képanyagot ezekből a kiadványokból.
Ezeknek sok esetben nemzetközi szerkesztőgárdája van, ebben
három nyelve révén Svájc erősen érdekelt, s hogy legtöbbjük év
tizedek óta "él", jele annak, hogy van olvasógárdájuk - egyút
tal nagyon áldozatos a szerkesztőgárda.

Az egyházközségeken belül vagy azoktól függetlenül rendkí
vül gazdag az egyesületi élet. Az Újabb csoportképződések a svájci
katolicizmusban26 című kézikönyv több mint 100 egyházi kiskö
zösség, egyesület, szervezet törvényeit, működését ismerteti. A
svájci katolicizmus egésze és az európai, sőt világproblémák felé
nyitott, szociális ihletésű munkacsoportokról sem szabad megfe
ledkezni.

Privát kezdeményezések után a 19. század közepén jött létre
az első keresztény szellemű segélyszerv a Svájc hegyvidékein,
nehéz körülmények között élők támogatására. Fél évszázad eltel
tével, 1901-ben alakult meg a "Heiligland-Verein", hogy művelő

dési, egészségügyi és szociális segítséget nyújtson a Szentföldön
élő, gyér számú keresztények számára. A később legtevékenyebb
szervezet, a "Caritas-Verein" szintén 1901-ben indult. Ma egysze
rűen "Caritas Schweiz" név alatt, jelentős anyagi bázis birtoká
ban, komoly befektetésekre, építkezésekre, szociális támogatásra
van lehetősége. Rugalmasan tud alkalmazkodni éppen jelentkező

problémákhoz. "Szinte magától értetődő, hogy a harmin
cas-negyvenes évek krízisei idején külön foglalkoztak azokkal,
akik kivándorlásra szánták el magukat. A második világháború
idején ez a Caritas-részleg távollevő személyek felkutatásával,
hírek közvetítésével is foglalkozott, amikor az Amerikába vagy
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Angliába menekültek és a háborús orszápokban maradt hozzá
tartozóik között próbáltak közvetíteni/" A háború befejezése
után a fejlődésben visszamaradt országok - Afrikában, Ázsiá
ban és Latin-Amerikában - von ták magukra a segítésre kész
keresztények figyelmet. Ehhez a ma már számtalan helyen és
számtalan formában jelenlévő Caritas-műhöz egy nagyon fontos
megjegyzést érdemes megszívlelni: "Gyakorlatilag minden svájci
katolikus segélyszerv egyesek kezdeményezésének köszönheti
létrejöttét. Ha sikerült nekik hasonló gondolkodó embereket ta
lálni, akkor velük együtt működőképes egyesületet teremtettek
meg. Ez érvényes még a svájci katolikusok legnagyobb segély
szervére, a Caritas-ra is.,,28

Más a helyzet a média területén, ahol a kapcsolat meglehető

sen feszült. "A médiumok nem bánnak kesztyűs kézzel az egy
házakkal, az egyházak ezért meg vannak győződve, hogy félre
értik őket, és szándékosan negatív képet festenek róluk." A
probléma gyökere többek közott az, hogy az egyház korábban,
az írásos kultúra korszakában csodálatosan megállta helyét, ma
viszont, az audiovizuális kultúra idején, "amikor más szabályok
és törvények érvényesek, 'nem tud eligazodni. Mindig késve ér
kezik".29 A "médiumok" - rádió, televízió, internet - olyan
eszközök, amelyekben a kimondott és meghallott szó független
a közvetlen jelenléttől. A lehetőségek kihasználásában azonban a
svájci egyházak is lassan, nagyon "megfontoltan" haladtak előre.

Saját adója egyetlen egyháznak sincs, jelenlétüket ezekben a mé
diumokban kizárólag az állammal, illetve a társaságokkal kötött
szerződések biztosítják - s be kell vallani, nem túlságosan
nagylelkűek ezek a szerzödések." Tanuihatnánk a pápától, olvas
suk egy másik híradásban, aki még megtört emberségében is tud
"mediálisan" jelen lenni. "Testi fogyatékosságai gátolják apápát
abban, hogy erővel hirdesse az emberi méltóság evangéliumát 
de nem lehetetlenítik azt. Amikor megtörten megjelenik a televí
zióban, jel is lehet egy olyan korban, amely a fiatalság és a test
kultusz reklámvilágában él."

Az öröm, a győzelem, az "egészség" evangéliumát azonban
sokkal nehezebb hirdetni. Az egyházak minden receptje idejét
múltnak tűnik. Elhangzik akár a pápa, akár a püspökök részéről

az erkölcsi értékekre figyelmeztető szó, de a politikai döntések
ben (háborúk), az orvostudomány lehetőségeinek kihasználásá
ban (fogamzásgátlás, eutanázia, klónozás), a társas kapcsolatok
értékelésében (homoszexualitás) - hogy csak néhány példát em
lítsünk - minden az e világi törvények szerint megy tovább. Az
egyház szava elhangzik, de erőtlen - sőt, a média számára nem
egy esetben életidegen, használhatatlan. Ismét a hírközlés svájci
pap-szakembere: "Nem elegendő, hogy mondjuk, amit monda
nunk kell. Úgy kell szólni, hogy az emberek meg is értsék azt,
amit mondunk. Akármilyen jó is az üzenet, nem hallja meg sen-
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ki, ha nincs megfelelő módon 'eladva' [mondjuk: csomagolva]."
A megértetésnek és megértésnek ma viszont olyan útjai vannak,
olyan megjelenési formája, amelyet büntetlenül nem lehet elha
nyagolni. Nem kellene szégyellni - "menedzserekre van szük
ség". Ha a mai embert elkényeztették a reklámok, akkor közelé
be sem kerül az, ami nem reklámszerű. "Az egyház története
folyamán mindig tudott alkalmazkodni, ha gyakorta elég lassú
tempóban is (ami sok esetben nem vált kárára). Ma viszont, az
elektronikus korszakban minden meggyorsult, ezért az a veszély
fenyegeti, hogy mindig a legutolsó sorban szalad, s lemaradását
nem tudja behozni. Ha komolyan tudná venni a média fejlődé

sét, akkor most is, mint régebben, erősebben irányító szerepe le
hetne a társadalomban.t'"

Az első mondatban említett "súlyos korszak" túlélésének ez
lenne egyik feltétele? Lehetséges. Az viszont biztos, hogy az
egyház nem múzeum, amelyben mást se lehetne mutogatni
(adni, mondani, magyarázni), mint ősrégi dolgokat. De nem is
laboratórium, amelyben örök és szüntelen kísérletezés folyik. Az
egyház mindkettő egyszerre - őriznie kell és kísérleteznie 
nem utolsósorban azzal, hogy meghallja és meghallgatja a fiatalo
kat. Őróluk van szö a Fiatalok alakítják az egyházat című kiadvány
ban. Tíz előadás, amelyek jelentős része 1989-ben, fiatalokat egész
Európából hívó Első Salzburgi Ifjúsági Napokon hangzott el. A
könyv előszava szrint "sürgető szükség van ma jövőt irányító
világos irányelvekre, de a küzdelmet nagyon megnehezíti a
társadalomban és az egyházban működő merev, ideológiákkal
teletűzdelt gátrendszer. A fiatalokban rejtőző erőforrások kihasz
nálatlanok, vízióik és életterveik a felnőtt-kultúra által teremtett
határokba ütköznek.,,32 1989-ben a salzburgi ifjúsági találkozó
szentmiséin a fiatalok is beszéltek reményeikról: "eredeti és metsző

kérdései elősegíthetik az egyház látható arcának alakulását."
Egyikük álma: "Olyan egyházról álmodom, amely befogadja a

gyengéket, a szegényeket, de saját hajótörötteit is, olyan egyház
ról, amelyben az egymás közötti kapcsolat alapelve a dialógus,
ahol olyan erővel él az Istenbe vetett bizalom, aki mindannyiun
ké, hogy fölöslegessé válik a hatalmi szó, vagy fegyelmi eljárá
sok mögé való félénk menekülés."
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