
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Tekintély és engedelmesség az egy
házban - ennek a két szorosan ősz

szetartozókövetelménynek viszonyá
val foglalkozott Nyiri Tamás folyó
iratunk augusztusi számában. S hogy
szemben szórványos ellenvélemények
kel mermvire helyénvaló és időszerű

volt rámutatni az itt felmerülhető

problémákra, világosan kitűnik abból
a tanulmányból is, amelyet "Az egy
húzi tekin tély válsága" főcímrnel és
"Az egyház demokratizálásának szük
sége" alcimmel a Stimmen der Zeit
éppen most. szeptemberben tett közzé
a jezsuita Harry Hoefnagels tollából.

*
A szerző szerint, aki az amster

dami híttudornánví főiskolán és a pá
rizsi katolikus egyetem társadalom
tudományi intézetében él szociológía
tanára, aligha veheti ük látatlanba
hogy terjed az-elégedetlenség a tekin~
telvnek azzal a gyakorlásával szem
ben amelyet az egyház folytat. Hol
szinte már a lázadás formáját ölti
Róma irányában, hol abban jut kíf'e
jezésre, hogy katolikus csoportok ki
vonják magukat a hierarchia veze
tése alól, időnként még nvílvánosan
is táltakoznak egyes intézkedése! el
len. Néhány év alatt a holIand katoli
kusok példás engedelmessége úgyszól
ván az ellenkezőjére változott. Nem
riadnak v issza attól, hogy bírálják
a római utasításokat, vagyegyszerűen

tudomásul sem. veszák azokat. Az a
szilárd tömb, amelyet nemrégibon al
kettak még az Egyesült AUamokJban
a katolirkusok, mély repedéseket kezd
mutatní : a papság és a világi értel
miség nata'l nemzedéke nem helyesli
a püspökök magatartását és ez olykor,
mint az utolsó évben is a washing
toni katolékus egyetemen, szabályos
fel:keléslben nyilvánult meg az egy
házi tekintély ellen. Németországban
ez. a tekintély még csorbítatlannak
látszik, az eífogulatlan megfigyelő

azonban itt is észleli a válság jeleit.
Az említett jelenségek ugyanis nem
foghatók fel elszigetelt és felszínen
maradó zavaroknak - emeli ki Hoei
nagels -, egyértelműen egy igazi rtJe
kíntélyválság tükröződiik bennük 1\1<Ii
nek l~étsége lenne erről, elegendő, ha

lrja Mihelics Vid

figyelemmel kísért a születésszabályo
zás kérdésének alakulását.

Bár erekben a jelenségekben bizony
nyal szerepe van "az engedetlenség
rossz szellemének" - moridja Hoef
nagels -, a válságot még sem szabad
egyszerűen a ke'resztény érziilet valami
megfogyatkozására visszavezetni, Kö
vetkezménye ez, legalábbis részben,
az egyházi tekintély aránytalan gya
korlásának érs ennek nyomán a biza
lom csökkenésének Minden tekintély,
amely túl mcssze belenyúl vaz egyé
nek szabadságába, s ezt néhány év
vel utána neki magának is el kell is
mernie, csak árthat önmagának és
csak negatív kihatással járhat. Példa
erre a szocialista szervezetekhez való
osatlakozás tiküma, amit a holland
püspökök 1954-ben bocsátottak ki, de
már 1965-ben kénytelenek voltak visz
szavonni. Azok a bcavabkozások és
ajánlások is, amelvekhez vegves püs
pők.i karok a politikai választásokkal
kapcsolatban folyamodtak, a tekiri
télyre mindig károsnak bizonyultak.

Az egyházi tekintély gyakorlásának
problernatrkája abban is mutatkozik,
hogy sok előírás és tilalom rnára úgy
szólván érthetetlenné vált. Gondoljunk
csak az egyházi könvvtílalomra, vagy
arra a tényre, hogya katohkusoknak
gvakorlatólag tilos vol t mínden ko
moly vita a házassági és a szexuálís
morál kérdéseiről. Kézenfekvő, hogy
az ilyen dolgoknak súlyos következ
ményekkel kell járniok a katolikusok
magatartására a tekintély hordozóival
szemben. Aki meg akarja őrizni tekin
télyét, annlak azt nem szabad akként
gvakoroln!a, hogy határozatait már
néhány évvel később ne lehessen meg
érteni.

Ennek a gyakorlatnak voltaképpeni
hibája míndenesetre nem abban van
- hangsúlyozza Hoefnagels -, hogy
önmagában elvetendő lett volna; az
ilyen tekintélystílus a hagyományos,
hierarchikusan tagozott tásadalomban
teljesen normális és megfelelő volt.
A mai probléma csak azzal állt elő,

hogy ezt a stílust akkor is fenntartot
ták, amikor az már nemfelelt meg a
vábtozott 'társadalmi viszonvoknak.
Fontos ezt megállapítanunk. Ebből kö
vetkezik, hogy mennyire sziitcséues
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komolyan átgondolni az egyházi te
kintélynek társadalmi feltételekhez
val6 kőtöttségét.

*

A zsinat világosan kimondja, hogy
az: egyházi tekintély gyakorlásának
alkalmazkodnia kell a modern viszo
nyokhoz. Kérdés azonban, vajon a
zsinat valamennyi résztvevője elég vi
lágosan felismerte-e, hogy az általuk
programként megfogalmazott követe
lések az egyházi tekintély új struk
túráját követelik. Talán azért esik oly
nehezére a "hiv;atali egyháznak" a
zsinati határozatck megvalósítása.

Mínt Hoefnagelskifejti, a világiak
önfelelősségének hangsúlyozásával és
az ökumenizmus mellett való állásfog
lalással a zsinat a tekintély gyakorlá
sának új módjára kötelezte magát,
mert sem az önfelelősség, sem az öku
menizmus nem fér össze az eddig gya
korolt egyházi tekintélystílussal. Ha
ugyanis a ví'lágíakat önfelelősséggel

ruházzák fel, akkor meg kell adni
nekik azt a jogot, hogy ők maguk ala
kítsamak ítéletet olyan kérdésekben is,
amelyekben eddig az egyházi felsőbb

ség egyedül határozott. Az önállóan
gondolkodó világíak nyílt vitája szük
séges feltétel ehhez. Az ilyen véle
ményalakításból elkerülhetetlenül kö
vetkezik, hogya világiak az erkölcs
kérdéseiben sem várják már passzív
rnódon az egyházi tekintély szavát.
Aimikor a hivatali egyház! bármi té
ren egzisztenciális, az embert mélyen
érintő kérdésekben akar dönteni,
szemben találja magát az egyház tag
jainak már kialakult vagy kialakuló
ban levő véleményével. S ha az egy
házi tekíntélv nem akarja, hogy dön
tése egyszerűen hatástalan maradjon.
akkor ezt a vélernénvt komolyan kell
vennie és a saját mérlegeléseíben fi
gvelemrnel kell rá lennie. Az ökume
nizmus emellett még azt is megkí
vánja, hogy a katolikus keresztény az
erkölcsi kérdésekben is kész legyen
más Ikeresztények meghallgatására.
Ilymódon viszontrendkívül nehéz lesz
akiatolikusokban fenntartani azt a
rnezgvőződést, hogy más egyházak el
térő nézeteit mínttévedéseket kell el
utasítani. Jelenti ez azt is, hogy az
egyházi tekintély immár nem enged
heti meg magának, hogy egyszerűen

686

figyelmen kívül hagyja a mai világ
ban elterjedt felfogásokat.

A zsinat még nagyon abban a hit
ben éLt, hogy az egyház .Jcorszerüsö
dése" céljából nem kell lénvéges vo
násaiban módosítani a fennálló tekin
télyi struktúrát, Az a go-idolat, hogy
szükség lesz az egyház olyan teológi
ájára, amely figyelembe veszi az egy
házi tekintély új 'szociológiai vonatso
zásait, bizonyára távol állt még a zsi
nati többségtől. Pedig már csupán an
nak, hogy szóba kerülhessen az egy
házi tekintély struktúráiának valami
lyen reformja. előfeltétele az egyház
bizonyos meghatározott értelmezése.
Az a kérdés ugyanis, hogy az egyházi
tekintély mílven formája felelne meg
a mai társadalomnak, fel sem merül
het akkor, ha a jelenlegi fölé- és alá
rendeltségí viszonyokat az egyházban
úgy kell tekintenünk, mint arnelveket
maga Krísztus állapított meg. Hiszen
ha a pápa és a püspökök jogait és
il)letékességeiit részletekbe menően a
szentírásra lehet vísszavlnnünk, mínt
ahogy a klasszikus teológiai kézi
könyvek áIlítják, akkor az egyház te
kíntélví struktúráfa nyilván nem vál
tozhat. Nincs értelme azonban a kér
désnek akkor sem, ha az egyházat
arrnyira spírítualísztíkusan fogjuk
fel, hogy egyáltalán nem marad hely
benne a tekintelv számára, Tudjuk,
vannak bizonyos újabb teológiai áram
latok, aimelvek a szervezetí stuktúrá
kat az egyház lényegétől idegennek
vallják.

Az a kérdés tehát. vajon az egy
házi toloíntélv struktúrára változásra
szorul-e, csak tikkor jogosult és értel
mes, ha az egyházat az emberi társu
lás más formáihoz hasonlóan tekint
hetjük. Csak akkor érvényes számára
is az a követelrnénv, hogy a tekintélv
formája feleljen meg annak a társu'
lásna!k, arnelvnek orgánurna, és hogy
a tekintélyi struktúra az emberi tár
sadalmasodás haladásával együtt vá:l
tozzék,

Az egyháznak ekként való felfogása
feltételezi természetesen az egyház
isteni alamításáról szóló tannak bizo
nyos meghatározott értelmezését, ame
lyet Hoefnagels ekként rögzít: ..Mint
hogy azegyházna'k Krísztus akarata
szerint az egész világra ki kel! ter
jednie és tartós fennállással kell bír
nia, Krisztus akaratából következik



az is, hogya szociológiai törvényszerű
ségeknek alávetett társadalmi alakzata
legyen. Krisztus a köréje gymekezertit
csoportnak olyan szervezetet adott,
amilyet az akkori konkrét viszonyok
kívántak Ezzel azonban nem azt
mondotta, hogy az egyháznak rnindíg
meg kell tartania ezt a szervezetet.
Ellenicezően: azt akarta, hogy egyhá
zának szervezete mmdenkor a szeelo
lógiailag követelt formát öltse ma
gára."

Hangsúlyosan hozzáfűzi azonban
Hoefriagels, hogy az egyház miként
való felfogásának kérdésére végső so
TOn a teológiának kell válaszolnia.
Csakis a teológia döntheti el. vajon
az egyház alakzata szociclógíaí tör
vénvszerűségeknelc van-e alávetve, s
ennek folytán a nem-teológiai szem
léletmód alkalmazható-e reá. Téves
volna azonban ebből arra következ
tetni, hogy semmi további lépés sem
tehető addig, amíg a teológusok vilá
gosan meg nem nvilatkoztak. Egyrészt
szabad feltételezrit. hogya zsinati ha
tározatokban foglalt kezdeményezé
seknek egyházi gyakorlattá kell vátl
níok. Másrészt meg kellene gondolni,
hogy a teológia, amennyiben olyan
egvházuant akar kidolgozni, amely
számol a valósággal, ma már nem
hagyhatja figye\men kívül a humán
tudományok és külőnősen a szocioló
gía megállapttásatt az egyházról, mint
társadalm: képződrnénvről. A teoló
giának is tudomásul kell vennie, hogy
milven eredményekre jutunk, ha az
egyházat él más társadalmi képzöd
ménvckhez hasonló alakulatként vizs
gáljuk.

*
A szociológiais2JemléLetben a te

kintély úgy tűnik fel, mínt mínden
olyan társulás nélkülözhetetlen funk
ciója, amely emberi együttesként kí
ván működni és fennállant. Bármilyen
célt kövessen ez az együttes, mindíg
szüksége van egy szervre, amely a kő

zös akaratot kifejezésre tudja juttatni
és cselekvőképessé tudja tenni.

Afölérendeltek és az alárendeltek
viszOn1/át meghatározó tekintélyi
struktúra az együttesen belül uralkodó
társadalmi 'viszonyok szerint változik.
Ahol társadalmilag nem egyenran
gúakról van szó, akiket egy személyes,
feudális hűség kapcsol össze, ott a te-

k~n;tély a hordozójának személyébe
vetett bizalmon nyugszik: feltétele
zliJk, hogy ő tudja legjobban, mi kívá
natos a kÖZÖ8 jó okából. Ha a társa
dalrni viszonyok rendek szerínt tago
zódnak, ott a tekintély a rendezettség
gondolatán nyugszik: akritrilka nél
küli alávetés a fölérendelt irányában
lényeges feltétele itt az egész együttes
müködésének. Ahol viszont a kőzösség

tagjai egyenlő jogúaknak számítanak,
ott a tekintélynek állandó egyezke
désben kell igazolódnia fölérendeltek
és alárendeltek között. Bármi legyen
azonban a társulás alapja, kell, hogy
a tekintélyi struktura megöeleljen a
közakaratnak. Nem legitímmár a te
kintély, ha a közösséget nem 'aJZ általa
helyeselt célok felé vezeti. A tekin
télynek folyvást fel kell tennie a 'kér
dést, mit akarnak tulajdonképpen a
közösség tagjai. s mi szükséges hosz
szabb tavon annak elérésére. amit
akarnak Mindez az egyházra' is vo
natkoztk, amennyíben igazi emberi
közősség kíván lenni.

Meg kell gondolni míndenesetre,
hogya tekintély sajátlagos formáját
az a cél határozza meg, amely felé a .
kö,?össég törekszik. A tekíntélynek
igazodnia kell ennek a célnak kövce
telményeihez. Az egyház e tej\,intetben
küLönleges eset, mert közösségi célja
nem valósulhat meg tisztán emberi
erővel. Az egyházi tekintély sajátla
gos jellege abból adódik, hogy a köz
akaratot csak Isten keg'yelmi cseleke
dete teljesítheti. Az, amit az egyiház
akar, csak az apostolokkaű való közös
ségben érhető el, amely a földön és
időn túlra 'kiterjed, s amelyet maga
Knisztus alapított és kormányoz. Az
egyházban így a tekintélynek is Krisz
tus alapító akaratából kell előállnia.

Bármilyen paradoxnak hangozzék,
ki kell tartanunk az egyházi tekin
télyre vonatkozó mindkét megálla
pítás meílett. A második nézőpont el
hanyagolása olyan vallási kőzösséghez
vezet, amely már nem 'keresztény;
irányulásában olyan egyházi tekin
tély Ienno itt, amely már nem be
szélhet Krísztus nevében. Az egyházi
tekintély isteni jellegének egyoldalú
hangsúlyozása viszont elidegenedést
támaszt a hivatali egyház és az egy
ház népe között ; irányulásában itt
az egyházi tekintély nem lenne már a
keresztény közösség tekintélye.
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AtekillJtély alakja változik az ern
beri társadalmasodásban. Együtt is kell
vál toztaenía az embemek. rnínt társas
lénynek fejlődésével. Napjainkban a
tekintélyt már nem lehet a középko
rival azonos módon gyakorolní. Szá
molni kell a mai emberek demokra
tikus igényeivel. Nem maradhat ez
következmények nélikül az egyházi
tekintélyre sem. Az egyháznak is ma
gáévá kell tennie a demokratikus gon
dolatot. S éppen annak kell síkra
szállnia az egyházi tekintély demok
ratízálásáért, aki aggódik amiatt,
hogy csökken az egyházi tekintély
hordozóinak tekintélye. Ha az egyház
megreked egy olyan tekintélyi struk
túráoan, amelyet a modern ember
nem tud már a maga keresztény kö
zössége tekintélyének érezni, akkor az
egyházi hierarchia már nem áll benne
a ;közösségJben, hanem mel1ette he
lyezkedik el. Irányulásában idegen
testté válik, amelyet elméletben ta
lán még elísmernek, de már nines
valódi tekintélye. A mai ember csak
akkor fogja az egyházi tekintélyt a
keresztény közösség saját tekintélyé
nek érezni és tapasztalni, ha az de
mokratikllS formát ölt.

A teológusok feladata, hogy meg
,sZB.íbják a [ehetséges demokratizálás
határait. Egyenesen kötelességük an
nak kímunkálása, hogy míként ketl
biztosítani egy demokratizált egyházi
tekintélyben az apostolokkal való
folytonosságot, Egy dolgot minden va
lószínűség szerínt minderuképpen el
fognak utasítani, azt nevezetesen,
hogy az egyház népe a fennálló egy
házi tekintélyt egyszerűen felváltsa
egy maga által választott tekintéllyel,

*
A demokratikus törekvések kiinduló

pontjában tudvalevően az az eszme
állt, hogy meg lehet teremteni a sza
bad ernberek társadalmát, amelyben
az egyeseknek mások fölött való ural
ma helyébe az értelem uralma lép. A
demokráciának ez az eredeti elgondo
lása. természetesen utópiát rejt ma
gáJban. A valóság azt mutatja, hogya
demokrácia az a dinamikus eszmény,
amely egyre jobb és kielégítőbb álla
potok megteremtésére sarkall. Ehhez
tartozik az is, hogya demokrácia vé
get akar vetni az olyan helyzetnek,
amelyben a társadalom tagjai passzív
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rnódon kénytelenel!talkalma~kodil1li a
tekintély hordozóinak akaratához, 'A
demokráciának nundenesetre lénye
ges 'követelménye, hogy valami mó
don minden ember belefolyhasson a
közakarat kialakításába, a teendők

megbeszélésébe, a határozatok hoza
talába.

A most mondottakból következik,
hogy tisztán elméleti alapon, a konk
rét adottságoktól függetlenül, nem
tervezhető meg egy demokratizált
egyház, nem 'készíthető számára új
alkotmány. Elvileg nem szeokeszthe
tő meg az egyházi tekintély demokra
tikus strulctúrája sem, hiszen CSll!~ a
kísérlet mutaohatja meg, hogy a fej
lődés meghatározott szakaszában rrrit
helyes megvalósitaní. Ez azonban nem
jelenti, hogy beérhetnők passzív vá
rakozással - írja Hoeinaaets. "A de
mokrácia eszméje rnáris eleven erő az
egyházban, éspedig mirit bírálat a
fennállókon és ösztönzés az újításokra.
S a legutóbbi időkben márís gYŰH

hettünk tapasztalatokat, amelveleből

kiolvashatjuk az egyháznak és szer
kezetdnek fejlődési lehetőségeit és
fejlődési irányait."

A demokratíkus tekintélygyakorlást
ídletően :lJi,gyelemreméltó kezdeménye
zésnek rnondja Hoefnagels annak a
bizottságnak összetételét, amely ar
ra volt hivatott, hogy tanáccsal szol
gáljon a pápának a házassági eriköles
kérdésében. Nem kizárólag hittudo
mányi professzorok és kuriális papok
kaptak helyet ebben a bizottságban,
mint ahogy ez addig tőrvényszerű

volt, hanem a teológián kívül álló mai
tudományok szarnos rnűvelője is, sőt

egyes világiak 'azon a címen is, hogy
mint házasemberek a közveblenül ér
dekeltelket képviselik Hoefnagels 
mint a Stimmen der Zeit szerkesztő

sége külön is megjegyzi - még a Hu
manae Vitae körlevél megjelenése
előtt küldte be tanulmányát. Am füg
getlenül attól, hogy mi lett ennek fl

konkrét kezdeményezésnek kimene
tele, nyflván helyesen vélí Hoefnagels,
hogy "a jövőben már aligha lehet
meg az egyház anélkül, hogy hason
lóan egzisztenciális fontosságú más
kérdésekben is ne kövesse ezt a pél
dát".

A tapasztalat közben azt is megmu
tatta - folytatja Hoefnagels -, hogy
nem számol a reahtással az az 'irány
zat, amely az ilyen bizottságok rnun-



kájának eredménvét.Htckbari akarja
tartani. "A jövőben tehát meg kell.
lennie a bátorságnak vahhoz, hogy a
nyilvánosságot kimerítően· tájékoz
tassák. Ez egyébként is jogos demok
ratikus követelés. Ha azt 'akarják,
hogy a világi hívek maguk alkossá
nak véleményt, akkor a kérdések
megvitatását nem lehet csupán azok
ra a szakértőkre korlátozni, akiket
az egyházi tekintély ismer el ilye
neknek."

Mindez már egy második pontot is
érint: az egyházban végbemenö úsz
szes történések nyilvánosságát és a
közvéleményt. "A II. vatilkáni zsinat
óta van olyari katolikus sartó, amely
az egyházi tekintély politiikáját és uta
sításast krítíkaílag is megítéli - Mla
pít}a meg Hoefnagels, - A kritikai
állásfoglalás lehetősége feltétele egy
működőképes tekintélynek, ha valló
ban a mai loeresztény közösség tekin
télye akar lenni. Jelenti ez többelk
között, hogy még a hivatalos. egyházi
közlönyöknek Is igazi kommunikációs
eszközzé kell fejlődniök, továbbá,
hogy azoknak a folyóiratoknak és
kíadványoknak ,is, amelyek áítalában
.baloldalí katolikusnak' számítanak,
polgárjogot kell kapniok a katolikus
közösségben."

A helyesen értelmezett demokrata
zálódást viszik előbbre azok a kísér
letek is, amelyek párbeszédre il'ányul
nak a hierarchia és az egyház népe
között. Elvben elsőbbséget érdemel
nek itt a hierarchia által hivatalosan
elűsmert tanácsok és 'bizottságok.
Adódnak azonban esetek, arnikor job
ban szelgálják a céht a papok és vi
lágiak részéről önállóan détesitett
szervek, mindenekelőtt akJkor, ha a
hivataívíselők elzárköznak a nyflt
megbeszélésektől. Ilyenkor ugyanis
csak ezen az úton tudhatják meg
utóbbiak az egyház népének vélemé
nyét. A beszélgetésre való készség
azonban általában ís SOlk!kaJ. lénye
gesebb, mínt 8 dialógus bármiféle in
tézményesítése - jeJ1enti ki. Hoefna
gels, "Amig 8 hivatalviselők nem ál[
nak készen arra, hogy meghallgassák
az övékétől eltérő véleményeket és
megfontolják la kritikálkiat, az együtt
működésnek a hivatalos .tanácsoloban'
nincs reálns jelentősége.' Követésre
méltó példát nyújtottak e téren a hol
land püspökök, Kényes kérdéseket is

nyílitan és becsületesen vitattak meg
az egyház népének krítikus képvise
lőivel. S bebizonyosodott, hogy a
püspököknek nincs mát tartaniok az
ilyen nyilt megbeszélésektől: a hol
land püspökök tekintélyét elfogulat~

Lan magatartásuk csas; növellte a hí
vek előtt.

*
Felveti Hoefnagels azt a kérdést is,

hogy laz egyházi élet milyen mozza
nataí okoznak elkerülhetetlenül elé
gedetlenséget. Nyilván hollandiai és
franoiaországi élményei alapján oda
következtet, hogy első helyen a hiva
talviselők kinevezésének és visszahí
1'á.~ának módját kell említenie. Mind
ezideig - úgymond - a hiveknek
nincs semmi Iehetőségük a11r8, hogy
a püspökök és plébánosok kinevezé
sével 'kapcsolatban óhajukat hallas
sá'k. Az egyház demokratizálása Hoej
nagels szerint sem jelentheti azt, hogy
a hívek maguk válasszák plebánosai
kat és püspökeiket, 'hiszen az ame-
rikai protestantizmus tapasztalatai
eléggé megmutatták, hogy ez könnyen
partikularizmushoz és 8 vallási lé
nyeg elsi'kkadásához vezet. A mai mo
dern társadalomban azonban mind
inkább anakronizmusnak fog látszani,
ha olyasvalakit neveznek !Ici plebános
nak vagy püspöknek, akinek a tiszt
ségre való képességéről nincs meg
győződve a hivek közössége, Valami
módon tehát meg kellene találni itt
a hivek kőzremüködésének formáját.
Már az is elegendő Ienne - emeli ki
Hoefnagels -, ha a kínevezéseket és
leváltásokat komoly tanácskozás előz

né meg az il1ető közösség 'képvise
lőivel.

Elégedetlenséget kel.t az olyan cent
ralizmus is, amely csökkenti vagy
egyáltalán elfojtja a részegyházak ön
felelősségét, Magától értetődik

fűzi hozzá Hoefriagels -, az önfele
Iősség nem azt jelenti, hogy az egye
temes egyházban ne legyen semmi
féle ellenőrzés. Megkivánja azonban,
hogy az egyes egyházak elsősorban

maguk kísérelhessék meg problémáik
megoldását, éspedig természetesen
mándig abban a tudatban, hogy szer
ves részei egy nagyobb egésznek. A
felülről való ellenőrzés igy csak ak
kor lépjen közbe parancsokkal vagy
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t.ilaílmakkal, haa részegység nincs te
kintettel a nagyobb egész javára. Nem
szabad azonban, hogy az ellenőrzés

gvárnkodássá nője ki magát. Olyan
időben, amíkor sok területen szük
ségesek a 'kísérletek, az önfelelősség

jelenti a szabadságot a kísérletezésre
is. Csíráiában fullad meg mínden sa
ját kezdeményezés, ha csak a felül
ről elrendelt reformokat engedik meg
és ha minden újításhoz meg kell
előbb szerezní a magasabb fórumok
jóváhagyását. Bizonyos, hogy szükség
van .ollenörzésre, ennek azonban arra
kellene szor ítkoznia, hogy lernesse a
kinövéseket és tapasztalatok alapján
eltanácsoljon olyan kísérletelotől, ame
lyek semmi jóval sem kecsegtetnek.
A részegyházak önreíelőssége akkor
is elmélet marad, ha egyedül a köz
ponti kormányzati helyek döntenek
az egyes egységek Hletékességei fe
lől. Az illetékességi kérdéseket' nyílt
párbeszédben kell tisztázni, aminek
során persze éles nézeteltérések is tá
madhatnak. Az egyház eouséoe azou
ban konfliktusok nélkül általában sem
képzelhető el, még kevésbé egy de
mokratikusan strukturált egyházban,
ahol az egység munkálása állandó
fe 1itdaJt marad.

Konfltktusok elkerülhetetlen kísé
rő lelenségei minden olyan megrnoz
dulásnak. amely az egyház tekintélyi
sb-uktúráián kíván változtatní, hiszen
az egyházban éppúgy, mint más tár
sas alakulatokban, a fekíntéiv hordo
zói sohasem mondanak le teljesen
önlkJént az egyszer megszerzett jogok
ról. Nem mértéktelen hatalmi törek
vés ez, avagy nem szükségszerűen az.
A tekintély mínden hordozója szíve
sen hajlik arra a felfogásra, hogy az
alárendeltek képtelenek lesznek újon-

A KIS ÚT

AmiTwr a címben foglalt kérdést
feltesszük, az aszkézisnek nem általá
nos, teológiai jelentésére gondolunk,
hogy tudniillik "az aszkézis a lelki
élet rendszeres [eilesztése", hanem
szűkebb, vulgáris jelentésében hasz
náljuk, amely szerint aszkézisen az
önfegyelmező, önmegtagadó életmódot
értjük.
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nan mcgszerzett szabadságukkal fele
lősség-teljesen élni,

*
Ezekkel a gyakorlati jellog-i rövid

utalásaival csak azt akarta jelezni 
húzza alá tanulmánya végén Hoeinu
aels -, hogy milven értelemben gon
delható el az egyház demolcrabizálása,
s molyek azok az alapvető íránvok,
amelyekben az egyház demokratikus
formáját lehet és kell keresni.

Semmiképpen sem szabad azonban
feledni: fontosabb az, hogy az erJYház
Krisztus közössége maradjo:,t, mint
az, 110gy szerkezetében teljesen meQ
feleljen a mai viszonyoknak. A hivő

keresztény a mai egyházat, ezt a tár
sadalrní szempontból tökéletlen egy
házait is szeretrii fogja, mert lsten
nagy kegyelmi cselekedete műkődik

benne. Míndazoknál a kísérleteknél
tehát. amelyek az egyház demokratí
zálasát célozzák, szem előtt fogja tar
tani, hogy nem egy profán társulás-ó!
van szó, hanem a Krísztus alanított»
és vezette közősségről, aimelvnek ez
a különös jeHel?ie rnlndla ken, hog"
látható maradjon. Külőnöskénpen

meg keH mutatkoznia ennek ott és
akkor. ahol és amikor a demokrati
záló törekvések ,konflilktusokat válta
naik kí. Konfí íktusok miriden társada
lomban osak akikortcpmékenvEk a
:kö:r,ösIség javár-a, ha azokat az el~,j S7,O

licJarHás alapján bonvolítiák le t-s old
j;ík meg. Keresztény kö:r,össé.!!; számára
azt jelenti ez, hogy a krmiliktusolcruik;
sobr: nem szabad rontaniok a testré
risériet. Amikor Pál ..szembeszállt"
Antiochiában (Gal 2. 11) Péterrel. ez
nem csorbította köztük a közösséget.
Ennek kell példaadónak Iennie a mal
egyház számára is .

IDOSZERfJ-E MEG AZ ASZKÉZIS'?

A kérdés jogossága onnét ered, hogy
a zsinat utáni egyház kritikai maga
tartása saját múltjával szemben, to
vábbá a legmagasabb fokú reform
tevékenység teljesen pozitiv beállí
tottsága és bizonyos "liberalizáló" je
lenségek, amelyek a zsinat utáni első

éveket jellemzik, ·sokak előtt (tzt a
látszatot keltik, mintha a legújabb




