
A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA
A V'ig i l iu ezévi januári számában fölvetette a világiak nagy

korúsúgúnak kérdését s kérte olvasóit, szól.ianak hozzá fl témá
hoz. A visszhangból megállapítható, hogy a probléma valóban
időszerű és komolyun fl'gialkoztatja miud a hívőket, mind a
papságot. A válaszok akár kifogá", akár ellenvetés, akár meg
állapítás formájában többnyire értékes megfigyelésekkel, szem
pontokkal és javaslatokkal szelgálnak. Volt vélemény, mely ne
hézményezte, hogy a Vigilia cikke "sok gondolatot és problémát
fölvetette, de a lényeget, a kr isz tusi nagykorúság dogmatikai és
valláserkölcsi hátterét auuuk az apostolnak a tanitása alapján,
aki leveleiben ezt a kifejezést először használja, nem mutatta
meg". Irója Szeut Púlra eéloíl s az Ő e1'ezusiakhoz írt levelének
egy helyét idézi (Ef. 4, 13), igen találóan mutatva rá a "krisz
tusi nagykorúság" elvének erre az -örökérvénvű apostoli meg
fogalmazására. A "Vigilia cikkének azonban nem az volt a célja.
hogy e "dogmatikai ~ és valláserkölcsi hátteret" fölvetítse, hogy
ct nagykorúság gondolat út a misz ti k us Krisz.tus-test tanának
rendszerében értékelje, s hogy e gondolat szeritpáli és szentjá
uosi teológia alapjait ismertesse. Mi nrlez leülőn elmélvedő tanul
mányt igényelne: s hogy olvasói határnzottan megnyilatkozott
érdeklődését és igényét kielégítse, a Vigilia vissza is fog téru i
erre a kérdésre..Januári cikkiink eleve Iöltételezte a katolikus
hívő részéről ezeknek ar. alapokuak leg-alúbbis sommás ismere
tét s a nagykorúságot nem úg-y nézte, mint teológiai jellegű
problúmát, hanem úgy, miut történetileg' jelentkező tényt és igényt,
mint a mai, a modern kereszténység eg~ ik világszerte jelentkező

sajátos vonását.
Világszerte jelentker.ő vonást, IIeIII pedig speciálisan magyar

jelenséget; ezért h ivntkozott külf'űldi, osztrák, német, francia té
nyekre és Írókra. A probléma mindeuútt eg-y és ug-yanaz; itt vagy
ott a helyi viszonyok s kör ülménvek szerint színezödik ugyan,
de lényegében közös és azonos; nyilvánvaló, hog-y amit másutt
vele kapcsolatban okosan megállapltanak és pontosan megfogal
maznak, az a mi számunkra sem haszontalan, Különösen akkor
nem, ha a fejlődés párhuzamossága folytán a külf'öldi megfi
gyelők által elemzett jelenségek nálunk is megtalálhatók, noha
mi n t egy másik hozzászóló írja, "nálunk más a katolicizmus fej
lettségi foka és eg-észen más a társadalmi környezet". Ezért -~

teszi hozzá ~ "az idegen források a magyar helyzet nagyobb
megértése helyett sokkal inkább annak nagyobb félreértését szol
,.;úlják". A Vigilia cikke számára azonban a tanulmányok, melye
ket idézett, nom "források" voltak, hanem jószemű Jöltárásai és
találó megf'ogalmazásai olyan tényeknek és jelenségeknek, amelye
ket "fonásában", a mi itteni, magyar keresztéuy életünkben is
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tapasztalt. Ezért idézte őket. S annak érzékeltetésére is, hog'~'

problémáinkkal nem állunk egyedül, hanem az egyetemes test
részeiként a többi taggal együtt vajúriunk a Test növekedésének
elkerülhetetlen válságaiban. Helyesebbnek érezzük tehát, ha a
máshol elhangzott megjegyzéseket figyelemmel kísérjük és ta
nulságunkra fordítjuk, mint ha azzal, hogy ránk úg'ysem vonat
koznak, mereven elhárítjuk. Különösen m ikor a mélyebb vizsgá
lat arról g'Yőz meg, hogy e megjegyzéRek -- mntai i» mutandt»

bizony vonatkoznak ránk is .

....
Mielőtt rátérnénk az egyes hozzászólások í'őbb IIlcgállapításaira,

úgy véljük, igen hasznos lesz januári cikkünk kiegészítésére fi

a nagykorúság fogalmának alaposabb meg vi Iágításáru közread
nunk az alábbi tanulmányt, mely -- 'szerzőjónck szavai szer-int 
a kérdést fölvető írás "jobbára gyakorlati tenymeaá.ilapitása.ihnz
a törtóneti-szociológiai alunon való lélek tun i tovúbbkeresés" ered
ményeit fűzi hozzá. A Robert Scherer esszéjéből idézett megjégv
zésből indul ki, hogy "a papság sokszor tusakszik a világi hívők

tevékenysége ellen". A tusakvás, ruoudja, kölcsönös, és fölületi
színtje alatt "egy alapvető viszonyi (relációs) tisztázatlanság lap
pang", amit, külőn föl kell tárni és föl kell számolni. Ehhez kíván
hozzájárulni sa tanulmány, előljáróban közöl ve, hogy "az itt kö
vetkezőket papi ember írja".

A VILÁG~AK NAGYKORÚSÁGA ÉS A PAPSÁG
A papság és hívek általános viszonya -- mint mi ndeu szoeiál is

reláció - a történelem folyamán jelentős fordulatokat és alaku
lást mutat. Nem mintha elvi-dogmatikai síkon lehetőség volna
valami konfliktusra vagy bizonvtalunsáara ; ez teljesen rögzített
és egyértelmű minden idők számára. De az Egyház evilági és
történelmi intézmény is, és mint ilyen, magán v isel i az alakulások
földi törvényét. Minden reláció -- már bölcseleti fogalmáball je
lentkezően -egy bizonyos lahi litást hord magában, ami a két
pillér közti feszültség és árumlús követkozménve. KÜ!öllösen meg
mutatkozik ez a labilitás a lélektani kapcsolatok v ilág'ábnn, ahol
két gazdag tartalmú, az élet mozg ását hordozó lény a viszony két
végpontja, illetve alapja. S még fokozottahh a fenti tétel érvényt'
papság és hívők általános viszonyának kérdésében, hiszen az
egész emberi társadalmat átjáró közösség az egyik pillér, viszont
mindkettő benne áll a történelem, a társadalmi élet sodrában:
hogyne változna, alakulna ez a kapcsolat az évszázadok folyamán!

De nemcsak esryszerű változásról kell itt szólani, hanem az
evangéliumi mustárrnag növekedésének tijn'énye alapján fejl§·
désről is, rnely - bár van időleges megtorpanús, sőt elsorvadá..
is, . - alapívelésében mégis következeteseu fölfelé, a "teljesség'"
felé tart. Plasztikusan utal erre a világiak jelenlegi éretté-válú-
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sát megállapító "nagykorúság" kifejezés is. Ezt a kort meg kel
lett előznie egy "kiskorú", fejletlen, a világiak felé "gyámko
dást" jelentő fázisnak. Ez a gyámkodás azonban csak mai visz
szavetítésben megalázó és "klerikális" magatartás; a maga tör
ténelmi szakaszán és adottsága: közt az Isten Grszág'a akkori'
..megtestesülésének" számított.

Történelmi áttekintés

Az ősegyház első három századát papság és hívők kapcsola
tában a probléma-nélküliség, vagy (a képnél maradva) mintegv
.a boldog gyermekkor idejének kell mínősitenünk, Níncs itt még
halvány kísértés formájában sem "relációs feszültség", aminek
okát a kezdeti egyszerűség mellett a kereszténységnek a k ül vi
lághoz (állam, társadalom) való viszonyában találjuk meg. Ez
időben a kereszténység még tisztán vallási ügy, minden külső és
társadalmi vetület nélkül; nem "tárgyiasult" - ahogy Scherer
mondaná -, de annál inkább magával ragadó és szivet-lelket
betöltő alanyi élmény, személyes élet és valóság. Ebben a ke
reszténységben még nem ohiektíválódik a papság sem külön
társadalmi renddé s a lehető legtávolabb van a "kasztszerű" elszi
geteltségtőI. Elsősorban a minden külső megjelenéstől. hódítás
tól való elzártság következtében. De valószínűleg egy pozitiv
ok: egy erre a korszakra adott különleges isteni adomány je
lenléte miatt is. A karizmatikus Egyházra gondolunk, melyben a
papi rend szentségi hatalma a hierarchiának adatik ugyan, de
ugyanakkor mi ndennapos jelenség, hogy valaki karizmás elra
gadtatásban Isten üzenetét tolmácsólja a h ívő-közösségnek. Itt
tennészetesenképtelenség az Egyházról, mint "a papság céhbeli
ügyéről" való felfogás, hisz mindenkié a "kenyértörllS közössége",
mindenkié lehet a szólás kegyelme ("prófétálás", "nyelveken való
beszéd" stb; I Kor 12.), amint hogy közös teher és fájdalom a
bűnök, elesések is (nyilvános penitencia-tartás), és közös sors, az
~gész kereszténység, egészen a vértanúság szolidarizmusáig. Itt
nemcsak a papság érezte, hogy Krisztus követőjének lenni való
ban "kléros" (sors, ebből a klérus, klerikus!); hanem a hívősereg,

a "laikusok" (világiak) is életre-halálra vállalták ezt a sorsot.
E meghatározó terminusok megvoltak szinte kezdettől fogva

(Origenes, Tertullián a III. században már rendszeresen használ
ják őket); de az elhatárolás élesebb hangsúlyát csak Nagy
Konstantin idejében kapják meg, midőn a 3J3-as türelmi ediktum,
majd főkép a 320-tól kiadott császári rendeletek nyomán a ke
resztény papság -- mint elismert és támogatott vallás letétemé
nyese és ápolója - különleges állami kedvezményekben része
sül (állami fizetés, katonáskodási és adómentesség. stb.) s lassan
kiváltságolt "osztály"-helyzetbe jut, a pogány-római papság mel
lett, majd annak helyén s ahhoz hasonlóan. Ez a kétségtelenül
megbecsülést kifejező változás a közterhek és életgond alóli men-



tesítéssel a kizárólag hivatásának élő papság megteremtését je
lenti; de a társadalmi és intézményes kiemeléssel az eddigi köz
vetlenség helyett egyben bizonyos elszigetel tségbe is helyezte cl

papságot.
(Meg kell jegyeznünk, hogy a papságnak a hívekhez való vi

szonya általában ilyen jellegű a természeti vallásokban, sőt a ki
nyilatkoztatott ószövetségi vallásban is. A vallástörténet tanúságu
szerint a papot hivatásszerű foglalkozása bizonyos á.ltalúnos,
szakrális légkörbe és elszigeteltségbe burkolja. Ezt a .Jcasztsze
rűséget" kifejlesztette s még jobban nyoruatékozta a papi rendnek
sok népnél meglévő, intézményes iirökletcssége egy-egy család,
törzs, vagy kaszt keretein belül. A mózesi törvény is külöu tör
zset, a Léviét jelölte ki a papi hivatás és szolgálat ellátásúra.í

A népvándorlás-érintette területeken a papságnak ez a pon
tosan körvonalazott és stabil társadalmi helyzete a rórna i impé
rium felbomlásával erősen szétzilálódik. Minden mozg ásban, ala
kulásban van; de az Egyház már annyira erős -- (az egyetlen
szilárd pont a széthulló Európában) --- hogy nemcsak puszta
létét tudja átmenteni, hanem az egész kaotikus vi lúga lakulús
irányát és formáját is megadja. Megmissziózza a pogány népe
ket, sőt egész (állami, társadalmi, kultúrális) életbereudezkedésük
alapjait meghatározza. Ez lesz Isten Országának, új, erősen evi
lági inknrnúci ójn is, melynek végén, a közópkor virágkorára -
nem minden válsúg és rengés nélkül testet ölt u Respublit-a
Christiana eszménye.

A papság és hívek viszonya, illetve Ll papság társadalmi
helyzete hűen tükrözi e fejlődés szakaszait. A középkori Európa
alakuló századaiban a papság vállalja a kezdés hősi áldozatait,
II missziózás félelmesen kötetlen szabadságát, a minden társadalmi
renden kiviilvalóságot és a mindenre készenlétet. N agy Károly
és utódai, s a többi őt követő keresztény fejedelem, köztük él

mi Szent Lstvánunk, s az egész feudális középkor még Nagy
Konstantinnál is kifejezettebben "renddé" teszi a papságot, fizetés
helyett földjavadalmas biztosítással; de ugvanakkor él a kötet
lenség és önf'öláldozás szelleme is, amiről egy Szent Gellért Szent
Bonifúc vagy Szent Adalbert példája" tanúskodik. A hierarchia.
a papság' vezetőszerepe ketsóg teleu HZ államéletben is, főkép az
indulás évszázadaiban. de m indez neru eredményez mai értelemben
vett "tusakodást", ellentétet vagy osztá.lvhurcot, legalább is nom
általánosságban. A papság rendi k iváltsasrossúga is nyilvánvaló,
de a társadalom ezt II hivatással járó jogos mezktllouböztetésnek
érzi és vallja.

Az újkorban ez az egység Ielbornl ik. }\'t á llam mindukúbh
laicizálód ik, s az Egyhúz századokon át új iukarnálodásának for
máit keresi. Megrendült papság és hívők kapcsolata if'. Ami a
papság felé hajdan természetesnek tetszett, most kérdésessé válik;
,.; bár világi privi légiu mait többnyire e lvoxz ti , elkül öuűl tsége ú!
taláhan rnegmarrid, sőt helvenk int csak IllÓg nvomatékosabu lesz..
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Az, általános kőzömbősség hatásúra sokszor még a val lásukat
gyakorló hivők is pusztán papi ügynek tekintik 11Z Egyhúz
ügyét, mcl lye l kapcsolatban, úgy vélik, se HUll i felelősségük és
teendőjük nines.

A mai helyzet

Ezen a téren jelentett lényeges változúsf - s adott javalló
választ a hívők köréből spontánul s mind határozottabban föl
-ébredő igényekre - XI. Pius pápa II katolikus tevékenység meg
hirdetésével, ami szükségszerűen fölvetette egyúttal a papság s
az immár nagykorúvá lett és nyilvánított hívő kapcsolatának kér
dését. A kereszténység történetében elóször fordult elő, hogy
minden egyes kereszténynek személyesell kell állást foglalnia a
vallás, a lélek, az Isten orszűga kérdéseiben, s ha igent mondott,
nem lehet többé érdektelen szem lélő, vagy kézenfogva vezetett
gyermek, hanem mint nagykorúnak tudnia és vállalnia kell, hogy
II Misztikus 'rest inkarnációja az Ö ugye é" felelőssége is: hogy
ebben együtt kell működnie a szakramentálís hatalom részesei vel :
os hogy hatalmi, vagy akciós féltékenvség re egyik félnek sincs
se oka, se joga. S ha a hívő esetleg ob-kor mégis ilyen évszáza
dok által emelt és még le nem bontott falakba ütköznék: pél
-dául az egyházi élet "kizárólagossúgát" védelmező papi elzúrkó
zásba, (melvnek mélyén nem egyszer lappang a papi sors magá
nyossága) joga van rá, hogy -. tapintatosan és a tisztelet meg
tagadása nélkül - latba vesse jóakaratát az avult akadályok el
hárítására. ügyelnie kell viszont nehogy benne magában is
fönnálljanak ilyen akadályok, nehogy belőle magából áradjon a
papság felé bizonyos elszigetelő erő, IIIint multból visszajáró
,-agy ittrekedt kísértés, annak a í'eszességnek, áltiszteletnek és
merev távolság-tartásnak a f'ormájúhan például, melv egyes he
lyeken, főként falun, a közös munka eg yik legfőbb gátja.

Az akadályok Iölismerése, a nehézsegek fölmérése, a kérdé
sek t.isztázása és a gátak lebontása sürgős és elháríthatatlan kö
telesség mindkét fél, mind a papság, rn i nd él hívő számára. Tud
nunk keJl és át kell élnünk, hogy él papság isteni kiválasztott
.sága szer-int ugyan valóban különlegas "rend", ordo osztályré
szese, de ez II reud csak: «zakriili« (vallási) él'. «zakramenuilis
(szen tségi : szentelt és szentelő) jelleg-ü, s nem akar és nem akar
hat társadalmi kivételezettséget, rendi elk ülőn ítést: hogy bizo
nyos lelki, hivatásszerű magúnyosság és idegenség megjelenik
ugyan a pappal a világban, de ez a természetfölüttiség többlete II

földön, nem pedig emberi, _osztályszerIÍ idegenség; hogy a kánoni
privilégiumokat kívánja és igényli ugyan az Eg,\'ház az ő papjai
számára, de nem osztál,lJ-különíti) célzattal, hanem kizárólag hi
r-atásuk é,,~ "szenteúb életük" ietiesebi) oiztosit ása érdekében. Ha
tehát az évszázadok folyamán bizonyos' társadalmi jellege mutat
kozott a papságnak, semmi esetre sem azért támadt, mintha reudi
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lényege volna; és nem is tartozik lényegéhez. Csak a történelem
korszer-ű és kényszerű köntösét vette magára adott esetben, de
ettől szívesen és készséggel megválik a lényeg érdekében; főkép

ha már akadálynak is érzi hivatása továbbteljesítésének útján.
S így találkozik a krisztusi élet és szolgálat közösségébeu

a pap és a nagykorú hívő. A pap: mindjobhan kiboutakozva a
történelem folyamán rárakódott eIk ülönítő "rendi" és akciós ne
hézségekből, de elérve és beleépiilve hivatásának legigazibb, szeut
ség'i mélységeibe; s a nagykorú hivő: fölismerve és vállalva a
Krisztus-test építésében ráeső arányos Ielelőssóget és segítve 
elsősorban élete korszeru tanúságtételével - Krisztus megszüle
tését, testetöltésót testvéreiben, a világban.

Koncz Lajos

Akadályok, nehézségek I Egyes hozzászólások elsősorban ezek
re térnek ki, s bizonyára nincsen tanulság nélkül, ha a fontasab
bakkal mi is foglalkozunk. "A hivőkben - olvassuk egy világi
férfi levelében - valóban megvan az igény a tevékenységre, vi
szont a papság egy része nem tud mit kezdeni a fölkínált erő

vel. Gyakorlatilag nem tudja hasznosítani"; esetleg nincs érzéke
a kérdéshez, esetleg némi bizalmatlanság -- (Koncz Lajos sza
vával akció-féltékenység) - lappang benne, vagy éppenséggel a
kényeImét óvja; s az is előfordulhat, hogy "túlzott konzervati
vizmusával maga tereli a hivők kétségtelen készségút a laicizmus
veszélye felé",

E megállapítások között - melyek más és más helyi színezés
sel, de hasonlóan külföldön is elhangzanak - talán az a leg
jellemzőbb, hogy á lelkipásztor "nem tud mit kezdeni" a hivők
jóakaratával, nem tudja "gyakorlatilag hasznosítani" tevékeny
ségi vágyukat. Ennek egyik okát a hozzászóló a papság társadal
mi helyzetében látja. "Papságunk - írja- a letünt államrendszer
középosztályának és földbirtokosainak életszintjéhez hasonló anya
gi körülmények közt élt, s ez, mi tagadás, magatartását, gondol
kodásmódját is befolyásolta. A hivők tömegei felé eddig nem
mondhatta, hogy hiszen veletek élünk együtt, ugyanazt esszük
amit ti, ugyanúgy ruházkodunk, ugyanazt az életmódot folytatjuk
(Tertullián). Ezt nem bűnül jegyzem meg, hanem annak bizony
ságára, hogy papságunk bizonyos mértékig elszakadt a töme
gektől és nem tudott, vagy a gyakorlatban kényelmetlen volt
számára mindenkinek mindene lenni". Ez a helyzet azonban,
mondja a hozzászóló, megszünt, s vele együtt eltünt a pap és
hívei közti bizalom egyik komoly akadálya; "az egyenlő tehervi
selés, a keresztek egyenlő súlya kialakíthatja a helyes kapcsola
tot" s a közös munka föltételét, a kölcsönös megértést.

Úgy véljük, van a "gyakorlatilag hasznosítani nam tudás
nak" más oka is, s ez elsősorban abban a téves i ránvulásban ke
resendő,melyet nálunk -- (de nem egyedül csak nálunk) _. a
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hí vők tevékenysége - ha uern is Illi udencstül, de leghangosabb
és leglátványosabb meguvi lvá n ulúsábn n tagadhatatlalJul-- vett.
I<~zt az egéi'izeu lilás célru és területre szúnt tevékenJ'séget sokan
az Egyház határozottan kifejezett szándékától eltérően túlságosan
.,mozgalmi an" és "közéletiell" ertel mezték [nlusi képvÍselőtestü

!etektől orszAgos pol itiká.ig túlsúsrosun evil ág] ügyekben érde
kelték, és ami az ilyesmi uek majdnem elkerü lhetetlen -, következ
ménye: komprorni ttál túk. A lendület, ha jóhiszeműen is, mintha
túlsúgosuu u .Jcülter.ies gazdálkodás" szolgúlntába szegődött vol
n n ; miuthu a "keresztény társadalom" nagyohb hangsúlyt kapott
volna benne a keresztény éle/nB; m intha - megisruétclve Robert
Scherer mogszívleleudő {~s a két háború kiizti magnu helyzetre
is találó szavait -- "a világot nem annyiru Krisztusnak akarták
volna alávetni, hanem a keresztény v ilágnézetuek". Ezért volt
azután, hogya kívülál lók szemében még bizonyos vallási ezertar
tások s a kegyelmi élet bizonyos tömegeket megmozgató tényei
is úgy tűntek föl olykor, m int egy l-világra irányuló akcióprog
rammnak, egy "ken,sztény állumbercndezesre" törekvő, végső cél
jában mégiscsak politikai mozga lom nak II jú rulékui.

1\1i volt nálunk általáuossúubuu a holvzet t Az lGgyház szán
déka szet-int való friss és termékeuy katoliku" tevékenység he
lyett, melv.uek léllyególlól fogva a oiláuiolc tevékcnvségének kel
lett volna leuuie, "hivatalos" formúban l'II;Y eléggé nehézkes, ál
talában szorosan papi kezdeményezések szcrint működő és tár
sadalmi összetételében meglehetőseu egyo!dalú- és korszerűt

len -- szer-vezet élte a maga óletót, lllelr <ipp Iormalizruusánál
és kissé szűkkculű osztályi kor l á toznt ts.urú.nú] fogva nem tudta
kellően megérteni, értékelni és hivatása tor ületón ki is elégíteni
ti társadalomban rn iud határozottabban ébredő igényeket. Annál
kevésbbé, mert ezek az igónyek olykor sz.in te türelmetlen szomjú
ságukkal leginkább azokban a rétegekben jelentkeztek, amelyektől

ez a szervezet osztálvi - középosztálvi -- egyoldalúsága miatt a
legtávolabb volt, s amelyekkel nem annyira a Krisztus-test közős

építésének testvéri kapcsolatában, mint inkább a fölülről lefelé
való gyámkodás viszonyában állt. Keletkeztek és műlcödtek azután
e szervezet mellett, tőle többé-kevésbbé, vagy esetleg egészen füg
getlenül - s nem mindig kölesönös bizalmatlanság nélkül 
különböző "világnézeti mozgalmak", fiatalabb erőkkel, korszerűbb

szemlélettel s azzal az igénnyel, hogy a világiak tevékenységét
a keresztényelveknek a társadalomban való érvényesítésére ves
sék latba; sajnos nem mindig tudták megőrizni teljes független
ségüket egyes akkori ideológiák hatásaival és egyes feléjük for
du ló hatalmi és kisajátítási törekvésekkel szemben; a két háború
közti korszak végső szakaszában pedig' többnyire vagy szeren
csétlen kompromisssumokba, vagy sajnálatos önellentmondásokba
szorultak. Bárhogyan történt, annyi bizonyos, hogy útjuk - akár
mint ítéli is meg a szemlélő - a mai új keretek közott idősze

rűtlen és járhatatlan.
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Ott van végül It világiak tevékenységének eg'y nemrégibell
még igen széles és már a keresztény közösség bensőbb köreire eső

területe: a karitativ munka. 'I'erhelő árnyékát ugyan erre is rá
vetette némileg az említett "közéleti kereszténység", és nem is
minden megnyilvánulását lehet mentesíteni az alól a vád alól,
hogy vele az uralkodó osztály igyekezett elaitatni szociális rossz
lelkiismeretét; viszont amíg emberek lesznek, nemcsak hogy min
dig szűkség lesz arra, hogy a rászorulókon segítsenek, hogy az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják hanem az
utolsó itélet leírásában (Máté 25, :3J-46) Ioglalt krisztusi-purancs
szerint ez alapvető kötelessége is minden kereszténvuek. Ha P\:;
dig van idő, amikor ezen a munkán folt vagy gyanú esik, mi
sem könnyebb, mint megtisztulnia és megújhódnia az önzetlen,
tiszta felebaráti szeretet forrásánál. Ez a karitatív niuuka azonban,
mint a világiak tevékenységének területe, a multhoz képest erő

sen vesztett jelentőségéből és tetemesen uiegcsappant, mert eg~..
kori Iöladatainak túlnyomó részét a fejlődő szociális állam V~I'

lalja magára és teljesíti, aminek e szociális állam keresztény
polgára, mint a haladás egyik jelentős mozzanatának, csak ősz i n
tén örülhet.

Ma tehát nagyjában és általánosságban így' áll a dolog: ott
van egyfelől a világiak tevékenység-i igénye;· ott vannak másfe
lől a világiak tevékenységének régebben használt, akár kompro
mittált, akár elavult, mindenesetre időszerűtlen útjai és módjai.
Érthető, ha vannak lelkipásztorok, akik "nem tudnak mit kez
deni" a .hívők igényeivel. Viszont vannak olyan hívek is, akik
elégedetlenek a katolikus tevékenységnek azokkal a lehetőségeível

és módjaival, melyeket okos és modern papjuk javall nekik.
Nyilvánvaló, hogy a régi formákkal le kell számolni és új

struktúrákban kell gondolkodni. A világiak katolíkus tevékeny
ségének fogalmát meg kell tisztítanunk a két háború közti kor ta
padmánvaitól: a mozgalmiság, társadalmi akció, vagy éppenség
gel politikai aspirációk képzeteitől. 'l minél teljesebben az Egyház
eredeti szándéka szerint kell értelrneznüuk, vagyis úgy, mint
tudatos és felelős részvételt Krisztua misztikus testének építésé
ben, nem pedig úgy, mint tagságot valaminő evilági célra irá
nyuló mozgalomban. Véleményünk szerint ez a hívő nagykorú
ságának egyik alapvető föltétele és ismérve : megérti-e és vállal
ja-e a Krisztus-test építésének, a Krisztus-test életében való rész
vételnek ezt a föladatát és hivatását, ezt a miudenekelőtt kegyelmi
és transzcendens irányulást s annak a krisztusi kijelentésnek II

föltétlen mezsz ívlelését, mely szerint "az én országom nem e
világhol való". Ha pedig ezt megérti: ha kilábalt a túlságos moz
galmiságnak, az evilági állam- és táraadalomszervezés becsv á

gyának, a "politikai kereszténység" paradoxonállak kamaszkorá
ból s elérte a téves illúziókról lemondó valódi nagykorúságot, bő

ven meg fogja találni tevékenységi területét a köztünk és bennünk
élő Krisztus m iszt ikus testének tudatos tagjakóut, mind a litur-
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gikus élet fáradhatatlan istendicséretében. mind a világban való
tanúságtétel állandó, nyugodt művéhen, lIa pedig vannak, és
nyilván vannak, akik mindebben clvf'öladúst és par excellence
keresztény föladatokról való lemondást látnak, vegyék fontolóra
mindenekelőtt Krisztus félremagyarázhatatlan szava.i t, valamint
Szent Péter, .Iános és Pál meg' az egyházatyák alapvető és cso
dálatosan mély tun í tását az "Isten országa", a páli "misztérium",
a jánosi "élet" szükségszerű trauszcendeneiá.iáról, a keresztény
közösség: lényegi üdvösségre-irányu ltsúzúrúl. De ugyanakkor azon
is elmélkedhetnek. vajjon 110m kell-e az általunk sommásau
"mozgalminak" nevezett utak Iezáru lásúba n az isteni gondviseles
tisztító, Iénvezeshez visszaterelő, keresztényeket uagykorúsrtó .
munkáját látnunk. Mert hogya h irdetett elvek és egyik-másik
hirdetőjük élete kőz.ti nem egyszer k ínos ellentétről, számo» ki
úbr-ándulús és el távolodás f'orrásűró l ne j;-, be-zéljűnk, nem tupasz
talhattuk-e olykor a mozgalmak vi lúg'a lnm a Robert Scheret em
legette "objektivizmmmak" azt a legsúlyosabb el f'ajaásút, hogy CI

kereszténységet sokan nem m int szem élyesen uiegva lós ítandó és
kötelező életet, nem mint ideológiát fogtak föl és "képviselték"!
A tanúságtétel, mi nt a nagykorú hivő elsorendű és legfontosabb
föladata a világban, nem tűr meg ilYl'll beteges széfhasadást s
lehetőséget sem igen nyujt - hacsak a Jarizeusság némely már
II psxichouatológiába tartozó esetei SÚllnÚl'lI nem- ilyesfajta
kóros dezintegrációra. Ellenkezőleg urivoltából. természetéből fo
lyik, hogy integrál, hogy egy és ugyuuazon élő egységbe foglalja
saját megszentelődésiinknek meg a világ felé való kűldetésünk

nek a munkáját ; mindkettőnek azzal tesziink eleget, ha minél
jobb, minél teljesebb keresztények vagyunk életünk mi nden egyes
percében, helyzetében, magatar-tásáhau é" röladatáball. F~ kettő

immár szétválaszthatatlan: s e szétvúlaszthuta tlanság élménye a
keresztény nagykorúság élménye; ellnek az egységnek a megva
lósítása a nagykorú hívő világban való tevékenységének kor
szerű, egyházi közősség és profán társadalom számára egyaránt
hasznos, egyértelmií és becsületes útja. Korántsem utópia, hanem
egyre szebben kibontakozó valóság, a hozzászólások tanúságu sze
i-int is. "A nagykorú hívő -idézzük az egyikből - teljes értékű,

élő, eleven tagja a Titokzatos 'restnek, az Egyház hierarchikus,
liturgikus és kegyelmi közösségének". Itt azután nines osztálvkű

löubség, nincsenek kaszt-határok , "a lén~-('g az, hog)' sajátos
helyzetében, egyéni körülményei között adott helyzetét minél tő

kéletesebben betöltse rn int keresztény ... Az ilyen nag-ykorúak
nem hangosak. nem kiabálnak. sem III iféle k iilöu leg'es mozgalma
kat nem csinálnak, hanem egvszerűen élik a kereszténvsóget a
sz iirke hétköznapok Forg'atagúba.n".

A Vigilia januári cikkében szó eset t bizon vos olyan kőzös

ségre való förekvésekrűl is. melvek minthu a lélek és lsten sze-



iuélyes dialógusának rovására kezdenének érvényesülni, S me
lyekben mintha a szükségesnél nagyobb mértékű volna a vallási
élmények és tények megbeszélésének vagy éppen .Jcibeszélésének"
vágya. A hozzászólók kőzül egyesek, nyilván nem véve eléggé
figyele'mbe a kérdéses részlet szöveg ének egységét és összefüg
géseit, fönnakad tak annak egyetlen rnondatán s benne részben
individualizmust, részben az Egyhá» közössésri természete elleni
támadást véltek; ami nyilvánvalóan mcssze áll a cikk író szándé
kától. Az érzékeny visszhang - és a félreértés --- azonban arra
figyelmeztet, hogy a közösség problémája a IIJai katolikus gon
dolkodás egyik kényes és időszerű kérdése. "Súlyos elvi téve
désnek tartom a túlzott közösségieskedcs elméletét --írja cgy
harmadéves egyetemista. - Az istenszeretetet és a közösségszere
tetet keresztény gondolkodás nem állíthatja szembe ... Komoly,
felelős közösségek kialakulására az emberi lehetőségek szélső ha
táráig szükség van ... Aki a közösség ellen szól, a katolicizmus
alapjait támadja". De miféle "köziisségről" van itt szM Mi az a
"keresztény közősségI"

Köztudomású dolog, hogy a tizenk ileneedik szúzad átlagos.
"polgári" kereszténysége erősen indi vidual isz tikus - hogy ne
mondjuk: önző -- jellegű volt; s hogy «uuek azután a századfor
dulótól fogva elkövetkezett a reakciója: a köz1isségi jegyek és ter
mészet mind nyomatékosabb hangsúlvnzúsn és érvényesitési igé
nye. A legfőbb tanítói hivatal útmutatása ezúttal is félreérthe
tetlen és világos; az Egyházra mint közösségre vonatkozó tan meg
fellebbezhetetlen megfogalmazását a Mystici Corporis enciklikában
nyerte el. A közösség] igények gyakorlati megvalósulása azonban
már korántsem volt ilyen tiszta és egyér-telmű. Ismétléseket elkerü
lendő bizonyára elég, ha éppen csak utalunk a két világháború kő

zötti - már említett - különféle keresztény mozgalmakra, melyek
többé-kevésbbé mind valaminő "közösségi" eszmét hirdettek s olykor
kínos fogalomzavarban keverték össze, ha ugyan hallgatólagosau
nem azonosították, a keresztény közösséget annak a társadalmi
vagy nemzeti, de mindenképpen profán és immanens közösséenek
az eszméjével. amelynek megvalósitását ]ll'ogrmnmk{'nt maguk elé
tűzték. Igy azután a "keresztény közösséa", m iudeuestü i az evi
lági síkjára helyezve, s más imrnauens kiizösi'égi törekvések e,.,
mozgalmak versenytársaként, nemcsak a kívülállók szemtéletében.
hanem sajnos egyes megnyilvánulásaiball valóságosan is biozriyos
politikai - ha nem is mindig szükségképpen pártpolitikai 
színezetet öltött. Hogy milyeredményekkel s főként mily követ
kezményekkel, az utolsó két évtized tapasztalatainak világánál
aligha kell bővebben illusztrálnunk. "Elvi tévedésnek tartom
mondja az említett hozzászóló - hogy a világiak mozgalmának
átcsapása közéleti térre torzulast jelent"; a tapasztalat viszont azt
mutatia, hogy az ilyen átesapások rendszer-int magukban hord-
ják az eltorzulás veszélyét, s a különféle "keresztény politikák
nak" utóbb rendszerint az Egyház adja meg az árát. Az igazi
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keresztény keresztény marad a közéletben is: ez nyilvánvaló. De
legyen az a maga kockázatára és felelősségére, s ne terhelje meg
mindig előfordulható tévedései vag-y egyszerűen csak ügyetlen
ségei számlájával. rnelyet a történelem rnindig behajt, a keresz
ténységet vagy az Egyházat. Ha keresztény közösségr-ől beszélünk,
semmiképpen sem gondolhatunk politikai vagy társadalmi akció
közösségre; bizonyára leghelyesebb, ha az ilyen ábrándoknak és
kísértéseknek még a gondolatát is elhárítjuk magunktól. Hány és
hány biztatóan indult közüsségi ruozgulom tévedt el az utoiso
század folyamán a politika útvesztőiben, hany és hány hason
lott meg önmagában s állította szembe egymással a kereszténye
ket időleges politikai kérdések miatt, s hány volt végül, amely
makacsul követve vallást s politikát illetéktelenül egybekap
csoló nézeteit, végül pápánál pápábbnak vallotta magát s ki
szakadt abból a közösségből, amelynek nevét zászlajára tűzte.

Már ezeknek -pusztán történeti vizsgálata is éppen eléggé figyel
meztet arra, hogy a keresztény közösséget s a nagykorú hívő kő

zösségi tevékenységének területét egészen másutt keressük: az
Egyházban, Krisztus közöttünk élő, gyarapodó s a történelem
nemzedékeiben az idők végezetéig szüntelenül iukaruálódó Testé
ben. Mert ez, és egyedül ez a valódi, a kegyelem által élő ke
resztény, katolikus közőssóg. Mégpedig- hogy úgy moudjuk föl
felé irányuló, tiirténclcrnbe ágvazottság ában is természeténél fogva
transzcendens közösség, "lIcm e világból való ország"; azaz mint
ahogyan Kr.isz tus, a Megváltó nem a fi,Jdi Izrael várvavárt po
litikai megváltójául jött el, úgy köztünk élő misztikus 'I'este sem
hordoz e földi világ és társadalom felé semmit, amit akár politi
kai, akár szociáűs programmnak v<lgy igéretnek nevezhetnénk.

E m isz tikus test egységében, It Kr isztus fősége alatt való kö
zösségi tag-ságban azután teljességgel értelmetlenué válik közős

ség és személy bármiféle szemboá ll ításn, egyiknek a másiktól
való bármiféle ~- kicsinyes és szűkkeblű --- féltése. "Kollektív
valóság, mely akkor értékes, ha egyes külön valóságai elérik leg
magasabb formájukat, s oly múrtókben. amilyenben -clérik" -
mondja e Közösség misztikájának belga teoMgusa. "S Isten cso
dáinak egyike, hogy ami által Krisztus nagyszerű Képét alkot
juk a világban: az Egyház hangsúlyozza és sarjasztja ki és tisz
títja meg személviségüuket is. Ennek oka az. hogy a kegyelem
egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz a kegyelem tágítja természet
föliittivé személyűnket, s helyez -- személviség ünket természet
fölöttivé tágítva - ugyanakkor énünk mély és sokszerű képes
ségeibe olyan erőt, mely azokat kicsíráztatja, kibontakoztatja és
kifejleszti. Ugyanaz a kegyelem, e személvesítő kegyelem illeszt
bele amaz egyetlen Ember teljes szurvezctébe, aki Jézus Krisztus
az Egyházban. A Főnek ugyanaz II kegyelme az, amely ránk,
illetve bennünk árad és amely Hozzá csatol minket. Csak úgy
lehetünk igazán mi magunk, ha Ü vagyunk: ez a kegyeleni nap
ról-napra megvalósuló paradoxona".
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Közösség, igen, de ilyen közősség': kegyelrn i, szentségi közöR

:ség Krisztusban és a szeretetbeu, (nem pedig evilági becsvágyakat
melengető akcióközdsség) ; és egyben a leg'teljeaebb személyesség
éppen a k őzősség teljességének érdekében. Ami pedig II nagy
korú hivőt illeti: véleményünk szerint nem legkisebb föladata,
hogy a közösség keresztény eszméjének a tapadmányoktól való
megtisz.tításán s a valódi keresztény kÖZÖSE'ég megvalósításán
munkálkod iék az' e téren talán még" nem mindig elég világosan
látó hivő testvérei között. Más szóval : hogya maga részéről

niindent megtegyen a Krisztus miszt.ikus Testéért reá háruló fe
lelősség tudatában azért, hogy a keresztony közösség minél keve
sebb földies beesvággyal terhelődjék meg s minél teljesebben a
magu valódi, transzcendens, kegyelmi dimenzióiban valósuljon
meg és éljen bennünk és köztünk.

....
Hadd idézzük befejezésül az egyik hozzi,tszMú sorai t, aki úg y

látszik helyteleníti a Vigilia eikkének szándékát. "Néhány álta
lános bátorítás után - úgymond --- nagyon is konkréten és alapo
san írja le a világiak tevékenységéből származó hibákat és veszé
lyeket. Ebből pedig nagyon sokan, egyháziak s világiak egy
aránt azt a következtetést vonhatják le: milyen jó, hogy eddig
nem csináltunk semmit; legokosabb, ha eztán sem csinálunk.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nálunk még nemrégi
ben is széles körben uralkodott a negatív szellem, mely a bűnal

kalmak lehető legteljesebb kikapcsolásával akarta kiküszöbölni a
bűnt, Inkább nem vállalták a jót, hogy a vele kapcsolatos vesze
lyeket elkerüljék".

Nos, nem gondoljuk, hogyacikkből az olvasók éppen ezt a
legkevésbbé kézenfekvő s a cikk célzatúval leginkább ellenkező

következtetést vonnák le. De nem gondoljuk azt .sem, hogy a
hibák, veszélyek, tévedési lehetőségek elhal lg atása, keridőzése vagy
ruentegetése helyes volna. Ki nézzell szembe problémáinkkal. ha
Illi magunk nem1 föJ,téve ha becsületesen, jószándékkal és felelős

ségérzéssel. nem vaktában, hanem az értékek tiszteletével és kellő

szeretettel tesszük. Ahogyan egyik hozzúszolónk írja, a dolgozó
mai hívők egy egész rétegének igényeit szólaltatva meg: nA mo
dern embertől lelki nagykorúságot csak akkor várhatunk, ha iga
zán és őszintén megismertellik vele a lelki élet szépségeit és gaz
dagságát. Azonkívül bátran és nyiltan mondják meg hibáinkat
de mindent, amiben elmaradottak vagyunk, mor t (f,Z első lépés a
belátás, az önmagunkkal N/ló szembenézni tudá«, amire a mult
han még nagyon sokan nem jutottak el".
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