
ESZMÉK É'S TÉNYEK

Köztudornású, hogya II. vatikáni
zsinaton több alkalommal is rámutat
tak a katolikus világiak, a "laikusok"
jelentőségére, a Lumen Gentium
konstitúcíó, vagyis az egyházról szóló
hittani rendelkezés pedig 37. pontjá
ban határozatként kimondta: "A föl[
szentelt pásztorok ismerjék el és moz
dítsák elő az cgvházbam a világiak
megbecsülését és Ielelősségét; szíve
sen használják föl okos tanácsukat:
bizalommal ruházzanak rájuk felada
tokat az egyház szolgálatára ; hagy
janak nekik cselekvésbeli szabadságot
és teret, sőt lelkesftsék őket, hogy ön
ként is kezdjenek tevékenykedni.
Atyai szerétettel figyelmesen vegyék
fontolóra a világiak által előterjesz

tett kezdeményezéseket, véleménye
ket és kívánalmakat. A földi állam
banmillldenkinek jogosan kijáró sza
badságot ismerjék' el és tiszteljék a
pásztorok." Megokolásul az okmány
hozzáfűzte: "A világiak és a pásztorok
e családias kapcsolatából igen sok jót
várhatunk az egyház számára. így
ugyanis erősödik a vtlágíakban saját
felelősségük érzése, fölszítódík cselek
vőkészségük, és erejük könnyebben
társul a pásztorok munkájához. A
pásztorok viszont a világiak tapasz
taíatának segitségével - míud lelki,
mínd anyagi ügyekben - élesebb
szemmel és megfelelőbbelll tudnak
dönteni."

Mindez, ismétlem, nem újdonság;
-elégszer hallhattunk róla, kérdés azon
ban: mi valósult meg eddig az "újl'a
éTtékelésből", mi a tényleges helyzet,
mik a jogosnak látszó igények? Erről

rendezett széleskörű ankétot a Wort
und Wahrheit ezévi július-augusztusi
számában. A következŐIk fejtették ki
nézetüket: Walter Goddijn, a rotter-

- dami pasztorális intézet vezetője, Eli
sabeth Gössmann, a tókiói Seishín
egyetemen a keresztény teológia és az
európai szellemtörténot professzora,
Friedrich Heer, a bécsi egyetemen a
a történelem professzora, Thom Kers
tiens, az UNIAPAC (vállalatvezetők

nemzetközí-keresztény egyesülese) fő

titkára, Ferdinand Klostermann, a pé
csi egyetem bittudományi karán a
pasztorálteológia professzora, Günther
Nenning, a Neues Forum nemzetközi

Írja Mihelics Vid

folyóirat főszerkesztője, Johannes
Neumann, a tübingeni egyetem kato
li'kus teológiai szemínáríumában az
egyházjogi tagozat prodékánja és igaz
gatója, O. F. Reegen, a rotterdami
pasztorális intézet munkatársa, Heinz
Robert Schlette, a bonni pedagógiai
főiskolán a bölcselet tanára, Erika
Weinzierl, a salzburgi egyetemen az
osztrák történelem professzora és az
egvháztörténelmí intézet igazgatója,
végül Ignaz Zangerle, a FEECA (a ka
tolükus felnőttek képzésére alakult
európai szövetség) elnöke.

*
Lehetőleg logikai rendbe foglalva

az ankétori szóba hozott problémákat,
elsőnek talán azt az egyöntetű meg
állapítast emelhetern ki, hogy a zsi
nati okmányok valójában semmíréle
joggal sem ruházták fel a világi híve
ket, s nem is adnaik róluk egységes
pozitív meghatározást.

Annál érzékenyebb mulasztás ez 
fejti :kl részletesen Neumann -, .rnert
az érvényben Levő egyházi jog a "lai
kus" fogalmát csupán negatív módon
határozza meg. Egyetlen kivétel a 89.
kánon, de ez is csak annyiban, hogy
elismert az összes megkereszteltek
személyi jeblegét és személyí jo-
gait. A "Ilaikusok" egyébként
azok a semmiféle szentelésben
sem részesült hívek, aklknek szüksé
gük van lelki gondozásra és engedel
rnességre vannak kötelezve (682. és
119. 'kánonok). Jogaik csupán abból
állnak, hogy az illetékes lelkipászto
roktól igényelhetik a szentségeket és
a lelPd gyógyító eszközöket, és szűk

határok között közreműködhetnek az
egyházi vagyon igazgatásában (1521.
kánon). Az isteni rendelkezéere visz
szavitt különbség a vezetésre hiva
tott papság és a "tisztelettudó enge
delmességre kötelezett" laíkusok <kö
zött (948. kánon) olyan elkülönítés,
amely a halálon túlra is kihat: a lai
kusok nem ülhetnek a templomban
egy helyen a papsággal (1263. kánon),
a nőknek ezenfelül tilos, hogy egyáll
talán közelébe menjenek az oltárnak
(813. kánon), a papokat nem szabad
a Ialkusok közé temetni (1209. kánon).
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"Tekinterti1Jel ezekre És JTIás ,elkülön ítő'

határozatokra - jegyzi meg Neu
mann -,kísértésbe jön az ember azt
mondaní, hogy itt az egyház választja
szét azt, amit Isten a közös kereszt
ség és hit kötelékével egybekapcsolt."
Az egyházi törvénykönyv latin szöve
gót nem volt szabad nemzeti nyelvek
re fordítani, ez tiehát hozzáférhetetlen
lett azok számára, akik nem értik a
Latin nyelvet, holott például a jegye
si vizsgálat jegyzőkönyve, amelyet a
jegyeseknek mind a mai napig alá
kell írniok, nem kevés kánonra hivat
kozik. Az a tény, hogy olyan fontos
dologban, mint a házasság, a világi
hivő olyasminek kénytelen eldsmernd
a kötelező voltát, amiről legfeljebb a
lelkész magyarázó kérdéseiből alkot
hat magánaik fogalmat, kockáztatja az
egyházi joggyakor-lat hitelét.

Elisabeth Gössmann külön kitér ar
ra, hogya 87. kánonnal, amely nemi
különbség nélkül azonos jogokat és
kötelességet tulajdonít az ÖSS2J€S meg
keresztelt embereknek, nem egyeztet
hető össze a törvénykönyv több olyan
rendelkezése, amely jelentős mérték
ben módosítja vagy korlátozza a férfi
és a nő egyházj ogí egyenlőségét,

Utóbbiak közül némelyek belenyúlinak
a polgári jog vagy a társadalmi sze
kásokkörébe, s már emiatt is reform
ra szorulnak. tgy például a 93. kánon
a férjes nő pl sbániai hovatartozandó
ságát a férj lakóhelyétől teszi függő

vé, holott vannak államok, amelyek
elismerik, hogy a feleség lakóhelye
másutt is lehet, mint a férjéé: avagy
itt vap az 1262. kánon, amely meg
hagyja, hogy a nők szerényen öltözve
és fedett fővel jelenjeneik meg az is
tentiszteleten. Nvilvámvaló, hogy eze
ket nem veheti át a jövő egyházi tör
vénykönyve, mert abban semmi helye
olyasminek, ami a nő fölötti gyámko
dásnak tűnik föl. Vannak a jelenilegi
törvénvkönvvben rendelkezések, ame
lvok szocíológíaalag és történetileg tel
jesen idejét múlták. sőt már a Kódex
élftbel€'D€sekor túlhaladortúak voltak
t&,-yaz 1979. kánon még míndig abból
indulki,hogy nők nem lehetnek or
vosok, mert továbbra is két "bába"
tamús'todását kívánja meg a végre
nem hajtott házasság igazolásául. A
nő személví jogíképességét sérti a 2004.
kárion is, amelynek értelmében szerit
té és boldoggá avatási perekben a nő
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nem léphet fel "actorként", hanem
kópviseltetmi tarto!ik magát. Igaz,
hogy ezek a rendelkezések mellékes
jelentőségűek, de ezeket is helyre kell
igazítani - mondja GÜssmann. Jelen
tősebb viszont, hogy például a külön
böző rítusú katolikusok házassága ese
tén a 98. kárion csak a nőnek engedi
meg a rftusváltoztatást. Eszerint te
hát csak a nő alkalmazkodhat a fér
jéhez, amit nem foghatunk fel más
ként, mint az egykori patriarkális
rend maradványát. Nyilvánvaló, meg
kellene adni itt arra is a Iehetőséget,

hogya férj tegye magáévá a feleség
rítusát, ha ez jobban megfelel szemé
lyes hajlamának Sok kedvetlenséget
okozott már nők körében a. 813.ká
non,amely a szentmisénél való segéd
kezest, mint laikus szolgálatot, a Iér
fia~, számára tartia fr-nn. Az egyház
jogi gondolkodás egyik alapelve, a
"szubszidi1aritás", pedig nem egy eset
ben elviselhetetlen a nők számára.
Példa erre a 738. kárion. amely a
szüksógkcrrsztelósek végzéséből ki
zárja él nőt abban az Esetben, ha fér
fi is jelen van. Több rendelkezés a!b
ból a hallgatólagos feltevésből indul
ki, hogy a családban a nő csak szub
szidíáríus módon, azaz kiscgftéskép
pen iIép a férj jogaiba, akkor tehát,
ha a férj nem teliesíti. vagy nem tud
ja teljesíteni családfői kötelességeit.
Ma a nő joggal megkívánja, hogy ő is
1p1 ies felelősség""e1 tartozzék a család
jáért és a há zasság! közössóg javáért.
Az ú i egyházi jogtól azt várjuk 
hamgoztatja Gössrnann -, hogy el
ismcr-ie a család ügyeinek partnersé
gem alapuló együttes vitelét, míkor is
a ..szubszJdiarrtásnak'' kölcsönösnek
kel] lennie.

Neumann szer-int él valóság az,
hogy a zsinati átlásfoglalások mind
ezideig kevés változtatást eredmé
nvezte1<- a pozitiv íogszaoálvokon a
víláalak javára. Utalhatnánk ugyan az
úavnevezett "Lai'kus Tanács" felállí
tására a római Kúriában és a szak
p'!'tők kŐ7rpműködésére az egyházi
hatóságokban. bizottságokban, va,gy
ér-nen rórnai kongregációkban
f'űvi hozzá Neumann -. ezt a közre
mű'ködóst a7/Ylhan iobb lenne. ha nem
átlítanók b» haladásnak. mer-t az igaz
sáz az. hosv az esrvháví rörvónvkönvv
élethelép,>séi q. ami 50 évvel ezelőtt

történt, a világíaknak jóva! több jo-



guk volt, mint ma a zsinat után. A
szcntszéki bíróságokban például mint
bírák foglalhattak helyet, befolyásuk
volt az egyházi tisztségek betöltésére,
sőt az egyházkormányzatra is. "Eppen
ezért - folytatja Neumann - az egy
házi törvénykönyv reviziójától a vi
lágiak nem .ongedmónveket' várnak,
hanem őseredeti jogaik visszaadását,
amelyeket az idők során jogtalanul és
nem teológiai okolóból VO'Il1Ja.k meg
tőlük."

*
De helyes-e egyáltalán ,,1aJilkusok

ról" beszélni? Klostermann úgy vélí,
hogy a "laikus" fogalma, mínt szük
ségszerűen negatív fogadom, napjaituk
ra fölöttébb kérdésessé vált. Azokat
jelöli csupán, akik sem nem papok,
sem nem szerzetesek. A kif'eiezés így
nincs figyelemmel arra, hogy a vilá
giak milyen sokféle pozitív karízmá
val vannak megáldva, és hogy e kar
izmák alapján rnilyen nagy feladataik
vannak az vegyházban és a világban.
Gondoljunk osak - úgymond - an
T1Ia!k a tannak elismerésére, hogy az
összes keresztények egyenlőek és
együttes felelősség terheli őket az
egyházbam. Gondoljunk az egyetemes
és közös papság újbóli feilfedezésére,
a kollegiális, a társi elv helyreállítá
sára, az egyházi hivartainak szolgálat
ként való felfogására.

Hasonló nézetet vall Erika Wein
zierl is, utalva a világtak apostolko
dásáról szóló zsinati dekrétumnak ar
ra a megállapítására, hogy karunk
nem 'kisebb mértékben kívánja meg
a laikusok közreműködését, mint a
kereszténység első századai. Már pe
dig akkor - fűzi hozzá Weinziel'l 
teljesen ismeretlen volt a "laikus"
megjelölés a szó mai értelmében. Az
első 'keresztények - férfiak és nők

egyaránt - alá voltak ugyan rendel
ve az apostoloknak, de még azok taní
tóhivatalában is részt vettek. Szent
Ágostonnál találjuk ezt a szép mon
datot: "Mi az összes keresztényeket
papoknak mondjuk, mert az egyetlen
főpap tagjai." Weinzierl megemlíti,
hogy a laikus apostolkodásról rende
zett második kongresszuson, 1966. má
jusában, ő már fel is szólalt amellett,
hogy a jövőben egyáltalán ne essék
S1JÓ ,,J.adkusdkxól", hanem csupán ke-

resztényekről, akik különböző szolgá
latra vannak hivatva: 'kik az oltár
szolgálatra, kik a ,keresztény tan hir
detésére, kik a család, a tanítás vagy
a kutatás szelgálatára. Mindezek a
szolgátatok egyképpen beletartoznak
annak a keresztény apostolkodásnak
fogalmáoa, amelyet az összes megke
resztelteknek a maguk módján kell
végezniök.

*
Emnek ellenére az egyházi gyakor

latban még rníndíg ikJülönös ideológia
uralkodik - állapítja meg Kloster
mann, aki mindjárt rá lis rnutat né
hány szembetűnőmozzanatra,

Ilyen mindenekelőtta közösség szét
szakadása klerikusokra és larkusok
ra. Ez· a tagozódás, arnelyvrégebben
"töikéleteseket és tökéletdeneket" a
vagy "Iszellemieket és testíeket" jelen
tett, még mímdig nem szűnt meg és
a Iegnagyobb akadálya annak, hogy
igazi partnerség alakuljon ki az egy
házi közösségben. Kezdődik már az
zal, hogya közösségtől elszigetelten
törtérrik a papok képzése, holott a
paplképzJés módiának és menetének
oda kell irányulnia, hogy minél job
ban esőkkenjen a szakadék egyház
és világ, papság és hívek között.
Ilven mozzanat a vílágiak megaka
dályezása abban, hogy elfoglalják tör
vényes helyüket a keresztény közös
ség vezetésében. Kétségtelenül a pap
Da hárul az a közvetlen feladat, hogy
elöljárója legyen a közösségnek, nem
szabad azonban, hogy ezt a feladatát
rnínt abszolút uralkodó vagy diktátor
lássa el. Bízonyos kérdésejeben igazi
egvütthatározásí jogot Ikell a világiak
számára biztosítaru. Tovább! ilven
mozzanat a világiak kizárása bizonyos
szolgálatokból, amelyek mindenkép
pen megíltethetí'k, vagy karizmáik
alapján kellene, hogy megillessék
őket. Csak két példa erre. Noha ez
sem teológíaílag, sem történetileg
nem i~azolható,kizárjáJka víáágíakat
az oltáriszentség kiosztásában való
segédkezésből ott is, ahol szükség len
ne erre, vagy megtagadiák tőlük a
hitoktatás lehetőségét, bár nagy a
paphiány, s az Illetők rendelkeznek a
sZJÜ<kséges teológiai képzettséggel. Ne
gyedik mozzanat éppen annak megne
hezítése, hogy a vílágíak teljes tea-
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Iógíarkíképzést nyerjenek és képzett
ségüket megfelelő módon hasznosít
sák, Még röviddel ezelőtt is voltak,
s talán még mindig vannak hittudo
mányikiarok, amelyek meggátolják,
hogy világiak, főleg nők, teológiai
akadémiai fokozatokat nyerjenek,
Olyan törekvések is észlelhetők, hogy
a világiaknak a teológiaí karokon va
ló habilitálását teológiai mclléktár
gyakra szorítsák, arntlyen a régészet,
szociológía, történelem, művészet.

Míndez annál kevésbé helyeselhető

-..- mondja Klostermann -, mert sok
teológíai karon ma már több a világi,
mint a papi hallgató.

Ugyanebben a témakörben Nenning
abból indul ki, hogy az egyház nem
csupán isteni titok, hanern földi ala
kulat is, egyáltalán nem titokzatos
társadalmi szerik:ezette1. Ennvíben alá
van vetve az ídeolőglaí-kríeíkaiés szo
ciológíaí elemzésnek. Ebből az elem
zésből Nenning a következő tételeket
vonja le és ajánlja megfontolásra : l.
A megkülönböztetés papság és laiku
sok között túlnyomóan történeti jel
l egü, éppen ezért bizonyos mértékíg
kí'küszöbölhető és feloldható. 2. A
megkülönböztetés míndiníkább funk
cionális jelleget ölt, szemben azokkal
az időkkel, amikor a papság külön
társadalmi osztályt vagy rendet je
lentett, más életvitellel, mint a többi
rendék vagy osztályok. Felmerül a
kérdés, rnennyíben végezhetnek a vi
lá'~ak . is papi funkciókat, illetve
mennvíben kell végezniök. 3. Amilyen
mértékben a kárionjog elavult rendi
jog, abban a mértékben haladéktala
nul át kell dolgozni. 4. Az egyház
autokratikus szenkezete túlnyomóan
történeti jellegű. Helyébe demokrati
kus' szerkezetnek kell lépnie, ameny
nyíben ezt a hitletétemény megengedi.
Mímdenesetro jóval messzebbre kell
menní, rnint a mai állapot.

*
Döntő jelentőségű az egyház érlel

mezésében - adja elő Reegen - Pé
t0r apostolnak az a megáltapítása,
hogy a keresztség által a hívek
"váll8sztott nemzetség, királyi papság,
szent nemzedék, Isten saját néne". A
hívek tehát. ideértve a hierarchiát is,
mint az egyház tagjai egyenlőek egy
mással, hiszen egyképpen állnak
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Krisztus és az ő ígéi tekintélye alatt.
Ebből követíkezik, hogy bármilyenek
legyenek az egyházon belűl a viszo
nyok, ennek az alapvető egyenlőség

nek míndig meg kell maradnia. Azt
jelonti ez, hogy a hierarchia semmi
féle ügyben, sem a tanítás, sem az ige
hirdetés, sem a liturgia, sem a kor
mányzás síkján nem járhat el úgy.
mintha világiak nem lennének az egy
házban. Aki ezt tagadja, az magának
az egyháznak lényeget rendíti meg 
állítja Reegen, aki szerint a 'követke
ző kívánalmakat kell szem előtt tar
tani:

1. Az egész egyház, vagyis Isten
egész népe hordozója a hitnek. Része
V1M1 ekként a tévedhetetlenségben is.
Ahol és amikor tehát az egyház a
maga feladatairól és megbízatásáről,

lényegéről és küldetéséről gondolko
dik, a világiakat sem szabad kizárni.
Meg kel~ hívni öket mind az egyete
mes, mirid a tartományi zsínatokra, és
pedig nem csupán mínt hatUga.tóamt,
hanem mint hozzászólási és szavazati
joggal bíró teljes értékű tagokat, hi
szen ők éppúgy hiteles tanúsítói a
hitnek, mínt a hierarchia bármely
tagja. Okkal kérdezhető, míért nem
kíséri a püspököt legalább egy vUági
hivő is az egyetemes zsinatra? A jö
vőben lehetetlennek látsaik az is,
hogy Rómában ugyanabban az időben

egvmástól néhány lépésnyire ülésez
zék a püspöki szinodus és a laikusok
kongresszusa anélkül, hogy kapcso
latban á[lnának egymással és közös
tanácskozásokat ' is folvtatnának.

2. Miután a Liturgiában az egyház
az Úr üdvösségí rmsztériurnába ve
tett hstét fejezi ki. a liturgia alakitá
sába is be kell vonruí a világiakat,
mert a liturgia csak akkor lehet hite
les, ha tükrözi a közösség eleven hi
tét. A mai liturgia mínden reform el
lenére kívüláll az életen. mert a konk
rét élettel sem nyelvben, sem formá
ban, sem kivitelben nem találta meg
a szükséges kapcsolatot.

3. Az egyház társas szervezet is,
nem lehet meg tehát kormányzás nél
kül, a jó l:ormányzás azonban állandó
tanácskozást és megbeszélést kíván a
közösséggel, amelybe a világiak is
beletartoznak. Voltaképpen egészen
normális dolog lenne, ha a világiak
valamí módon belefolynának egyházi
vezetőik kiválasztásába is, azokban a



tanácsoikban pedig, amelyekben helyet
foglalnak, nom csupán tanácsadó sze
repet, hanem határozathozó szavazati
jogot is kapnának.

Csupa fontos kérdés - fejezi be
Reegen -, amelyeket óhatatíanul fon
tolóra kell venni. "Tény ugyanis,
hogya zsinat Isten népének elismeré
sével egy megújhodott egyház alap
ját vetette meg, a holnap egyházáét,
amely éppúgy a vílágíak, rnínt a hie
rarchikus hivatalviselők egyháza lesz."

*
Kerstiens is azon a nézeten van,

hogy egészen új kepesolatot kell kIi.
fejleszteni a világiak és a papság kö
zött. A világiak" szabadságát - úgy
rnond - túl hosszú ideig kötötték
meg azok a körülirások. amelyeket a
papi egyház dolgozott ki irányukban.
Szerepüket jobbára csak az anyagiak
előteremtésére korlátozták, a gondol
kozó embert azonban nem látták meg
bennük. Senki sem tagadja, hogy az
egyházban éppúgy, mint más közüle
tekben, a döntés csakis egyesek kezé
ben lehet, akik természetesen fele
lősséggel is tartoznak értle, legyen ez
a személy plébános, püspök vagy ma
ga a pápa, a helyes döntések előké

szítése viszont nem lehet egyetlen
személy feladata. Meg kell azt előz

nie az együttes tanácskozásnak és esz
mecserének, mindenkor természetesen
a megfolelő színten.

Hogy a reformok oly sokáig várat
taJk vagy váratnak magukra, ezzel
magyarázza Zangerle a katolfkus Vá
lágr értelmiségiek visszahúzódásat és
"abszentizmusát". Ez 'a tartózkodás
igen érezhető lett az utóbbi évtize
dekben. A 'katolücus értelmiségiek. fő

leg a maaasértelmtségíek - írja Za.n
aerle - bizonvos f8i,ta tudathasadás
ban szenvednek. Mint tudományosan
képzett emberek, magukévá tették a
kritikai gondolkodást, mint kereszté
nyek azonban valami át nem gondolt,
át nem elmélkedett hitet kaptak Így
azután ugyanakkor, amikor kiritiká
val illetik az egyházat, nevezetesen a
papságot és a klerilcallzmust, és kor
szerűtlennek minősítik az egyház szo
ciál.is gyakorlatát. az egyházi vezetők

terhére róják azt is, hogy vonakodnak
a teológia nagyvonalú fejl es ztésétől,

Az "abszen ti zmus', leküzdése okából

Zanqerle szükségesnek tartja, hogy a
világi értelmiségteket belekapcsolják
a teológiai problémák megvitatásába.
Csak így kelhet új életre a krítíkaí és
reflektáló tudat az egyházban. Ezzel
a szer-epükkel a magasértelmiségiek
részt vállalnak a "prófétai hivatal
ból". Ilyen módon lehet azt is meg
akadályozni, hogy a vélemények "po
larizálódása" (kísarkítésa) folytán le
hetetlenné váljék az egyházon belüli
párbeszéd. Napjainikban mi sem sür
getőbb - mutat rá Zangerle -, mint
az egyetemek és főisJroláik katolíkus
oktatólnak bekapcsolása a teológiai
megbeszélésekbe. Ma ezek az intéz
mények a profán szellemiség legkon
centráltabb formáját tanú"ftjátk. Aki
nem tapasztalta meg ebben a körben
és nem állotta ki az agnoszticizmus
és a hitetlenség kísértését, az nem is
tarthatja magát katolíkus értelmísé
gínek. Igaz, hogy tárgyilag a herezis
veszélye mínddg fennáll az, egyház
ban, ez azonban nem változtat a ka
tohkus magasértelmiségnek azon a
szükséges hívatásán, hogy bátran ku
tassa a határkérdéseket.

*

A jeleru.egi helyzetet Schlette ítéli
meg a legsötétebben. Szerinte a ,,lai
kusok" számára tett bízonyos enged
mények inkább megerősíteni látsza
nak azt, hogya papság továbbra is
kitart "szolgáIatnaJk" nevezett uralma
mellett. Végitére is a papság fogal
mazza meg a törvényeket, amelyek
megtorlással fenyegetnek. A papság
nyújtja a felmentéseket, adja az en
gedrnénveket, adagólja a világiak sza
badságát, tartja korlátok közőtt azok
"nagykorúságát". A "demokratizálás"
követelése így alig több, mínt telhetet
len vágyódás a valóban "Isten népe"
után, amely papokból és világitakból
áll. A2Jt Schlette sem tagadja, hogy
megindult a Jlejlődés, amely a vilá
gialk öné'ntéküségét hivatott érvénye
siteni. "Meg kellene azonban gondol
ni - teszi hozzá -, hogy az úgyne
vezett Iaikus-problémáriál való időz

gctés mindig csak magát a hagyomá
nyos különbséget kövesiti meg. Kevés
Icilátás van arra, hogy a hagyomá
nvos rendi struktúra alapján leküzd
jük a mély bizalmi válságot a vilá-
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giaik és a papság, rnindenekelőtta ma
gasabb papság közönt. Bár ezt a vál
ságot nem mindenki érzi azonos mó
don, a válság kétségkívül megvan. s
amíg megvan. addig mindkét' oldalon
meddővé teszi az erőfeszítéseiket."

Goddijn is felveti a kérdést, vajon
tényleg elismerik-e az összes főpász

torok a világiak önfelelösségét? Lé
tezik-e a világiak állásának olyan
egyértelmű meghatározása, amelyre
jogszerűen hi vatkozhatnának ? Avagy
bölcs tanácsukat csak akkor kéri kl
az illetékes tényező, ha már eleve bi
zonyos arról, hogy ez a tanács telje
sen meg fog egyezni a saját kívánsá
gaival? Van-e igazi mozgásí szabad
ság a nyflvános életben, a nyilvános
véleményalkotásban, a sajtóban? Ér
tékelik-e azt, ha a viJ.ágia!k saját kez
dernényezésükből olyan óhajokat és
igényeiket is támasztanak, amelyek a
felsőbb vezetés bírálatát tartalmaz-
zák? Európa valamennyi egyiházme
gyéjében másként feilelnek ezekre a
kérdésekre - állapítja meg Goddijn-,
mert minden főpásztornak más a fel
fogása a zsinati okmányok végrehaj
tásáról. Ezek az okmányok ugyanis
sok értékes eszmét nyújtanak a gon
dolkodás megújításáról, de nem tesz
nek javaslatokat azokra a strukturák
ra, amelyekben ezek az eszmék testet
ölnnetnek. Pedig nem kétséges, hogy
a kollegialitás, a dialógus és a vilá
giak önfelelőssége csak szervezetí
struktúrákon át érvényesülhet. Ellene
van a dialógus gondolatának, ha nem
biztosítják a résztvevő felek azonos
értékűségét. Ellene szól a világiak ön
felelősségének, ha az egyházvezetés
nek csak azokban a kérdéseiben jut
hatnak szóhoz, amelyeket már előze

tesen 'kiválasztottak számukra, Nem
kevés helyen tapasztalható a pozitív
megértés hiánya abban a tekintetben
is, hogy az egyház sok funkcióját el
vesztette a modern társadalomban.

Goddijn azonban a felpanaszolit dol
gok ellenére sem olyan borúlátócmdnt
Schlette. Örömmel állapítja meg, van
nak növekvő számban püspökök, akik
őszintén magukévá tették a zsinati
szellemet, s nem ellenzík, hogy a vi
Iági híVieik maguk is elmélkedjenek a
"hitletéteményrol", ame1Jlett keresik
azokat a szervezetí módokat, amelyek-
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ben megvalósulhat a kollegialitás, a
dialógus és a felelősség.

*
Bár pusztán az egyházi jog reform

jától nem várható az egyháznak any
nyira szükséges megúj hodása, még
sem szabadna az egyházi törvény
könyv most folyó fel ülvizsgúlása so
rán mellőzní bizonyos alapelveket,
amelyek a mínímumot jelentik - vélt
Neumann, Ilyen alapelv az, hogy a
feladatok és szelgálatok külőnbözősé

ge ne bontsa Isten zarándokló népét
két különválasztott, egymásnak alá
és fölérendelt csoportra. Poz:itivanki
fejezve annyit jelent ez, hogy mínd
azokrrak a nagykorú híveknek, akik
magatartásukkal nem szakadtaik el a
közösségtől, joguk van a nekik kíjáró
formában résztvenni az egyház összes
életfunkcióiiban, éspedig a nőknek

éppúgy, mint a férfiaknak. Alapelv
az is, hogy mínden vonalon tisztelet
ben kell tartani annak az emberi sze
mélymek méltóságát, akinek szószóló
jakérit az..egyház a zsinaton fellépett,
Le kell vonni ennek rnesszemenő kö
vetkezményeit. Egyik az. hogy nincs
helye többé semmi klváhtságnak vagy
felmentésnek. Az egyház jogi rendjét
úgy' kell kdalakítani, hogy ne legyen
-szűkség kérdéses jogszabályokra. A
másik, hogy az egyháza tegyelernnek
nem szabad olyan bástyák fenntartá
sáro törekednie, amelyek teológiai
szempontból túlhaladottak és társa
dalrnílag is régen elavultak. Ilyen az
előzetes könyvcenzúra intézménye. EI
kell ismerni az íróknak és kiadókn<llk
saját felelősségét ebben a vonatko
zásbam. Tudomásutikell venni, hogy
Isten népe csakis az összes hívők te
vékeny együttresében ván jelen és hogy
az egyház egésze csak az összesek bi
zalomteljes együttműködésében virá
gozíhat fel. Ebben az együttesben min
denkinek a maga helyén az a súly jár
ki, ami tárgyí tudásánál és hozzáér
tésénél fogva megilleti. A világi híve
ket is fel kell tehát készíteni és ké
pessé !kell tenni arra, hogy szakisme
reteik, valarnint érett keresztény hi
tük alapján és a kölcsönös testvéri
bizalom birtokában cselekvően tevé
kenykedjenek az egyházban, részt ve
gyenek a döntésekben. Hogy ennek
1ieUételei még messzemenően nincse-



nek meg, s alkalmasint sohasem va
lósulhatnak meg tökéletesen, nem zár
hatja k.i, hogy törekedjünk erre az
együttműködésre és az egyház jogi
rendjét az összesek kollegiális felelős

ségére alapozzuk.
Mindezeknek a kívánalmakJnak ér

dekében - ielentí ki Kerstiens - a
papságnak ki kell emelkednie a vi
lágtól való elsz'igetettség állapotából.
Heer is elengedhetetlennek mondja,
hogy lehull janak a tabuhoz hasonló
sorompók a papok és a világiak kö
zött. El kell jutnunk ahhoz - írja
Heer -, hogya papság nevelése és
képzése az alapvető dolgokban az0110S

legyen a vtlágí értelmiségével. Erre
épüljön rá a specíális képzés, amilyet
minden hivatás kíván. Jó lenne, ha
vílágia'kat is alkalmaznának a papok
képzésére. Kívánatos, hogya teológiai
karokon olyan tanszékeket. amelyek
a rnai világ számára is fontos tárgya-
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A KIS ÚT

Ti, szerencsések, akik szeretteitek
körében töltitek az iinnepet, gondolja
tok rájuk, Ti, adakozók. akik boldog
izgalomma.f futkároztátok tele a vá
rost az elmúlt hetekben, hogy meg
szerezeetek mindent, ami a tieteknek
örömet okoz. gondoljatok rájuk, Ti,
elégedettek, akik ültök ma a terített
asztalnál, sziretekoen. a jáleső érzés
sel, hogy mindenkiről gondoskodja
tok, gondoljatok rájuk e percekben,
amilcor éhiezitek az együttlét lelket
betöltö meleqét - bennetek még a
tegnapi gyertyagyújtás meghitt páto
sza, az ajándékozá.s keltette öröm 
gondoljatok ruink; Ti, körülvettek,
gondoljatole a magányosokra, az eliiz
vegyült, öreg férfiakra, akiknek nincs
hova becsengetniök, nem hiányoznak
sehol, senkinek, iszonyúan magukban
vannak. magasan az ének. ormán, lég
ritka közegben, csupasz egyedül.

A jás:::ol nemcsak Betlehemben van,
de Vásárosnaményben, Fóton, Buda
pesten - a Klauzál-utcában csakúgy,
mint a Thö/(ölu-úton - mindenűtt,

ahol emberek élnek, emberek, akik
sóvárogják a szeretetet, de hányan
'Ilannak szikkadt öregek, akik riadtan

kat adnak elő, lehetőleg világiakkal
töltsenek be. Ilyen különösen a mo
ralteológia, az egyháztörténelem s
míndazok a tudományágak, amelyek
az egyén és a társadalom jólétével
függenek össze. A teológiai karok ta
nulmányi anyagát közelebb kell hozni
a világi karokéhoz. Nem lehet kire
keszteni ebből azokat az ismereteket
és kérdésfeltevéseket sem, amelyek
az utolsó évtizedekben Mary, Nietz
sche, Freud nyomán léptek előtérbe.

Ha nem sikerül a papság képzésé
nek megújítása - hangoztatja Heer
-, akkor az egyház egész "korszerű

södése" bizonytalanná válik A nyi
tott egyház nyitott szemináriumokat,
nyitott teológiai karokat !köve.tel. Vi
szont ha mindez bekövetkeziik, akkor
azt is joggal remélhetjük, hogy temp
lomaink megint meg fognak telni hí
vekkel, élükön a jövőt jelentő fiata
lokkal.

GONDOLJATOK RAJUK

keresik a jászolt - keresnék a törő

dést, a jászót, ameleget - nem kap
ják sehol.

Rájuk gondoljatok, Ti, ldvételesek,
akiknek részetek lett abban, hogy vé
detten, párosan, az összetartozás ke
gyelmében érhettétek meg az ünne
pet, gondoljatok az elaggottakra, akik
a családi karácsonyok délelőttjén elő

szedik éthordájukat, elkocognak a
vendéglőbe, türelmesen várnak sor
sukra, hogy az éttermi rendelések szii
neteiben kiméressék nekik is az ün
nepi ebéd. Valamikor az élet birto
kosai voltak, valamikor t'dcatnyian
ültek az asztaluk körűl, valamikor
hozzájuk is tartoztak életek. Ma resz
ketve topognak a konyha előterében

- dehogy mennének be a főkapun, az
csak elsőosztályú vendégeknek dukál,
jó nekik a hátsó bejárat is - szégyen
kezve nyújtják edényeiket, szoronqat
ják kezükben a pénzt, a rémület gör
cse markol szívükbe, ha hírül veszik,
elfogyott, amire futja még.

Gondoljatok rájuk, Ti, boldogok,
amikor felnyit játok a hárslevelűt s
kitöltítek a lelles után'Z negyven csep
pet, gondoZjatok az eZesettekre, akik-
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