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AZ EGYHÁZ JÖVŐJE

BESZÁMOLÚ A BRÜSSZELI TEOLÓGIAI KONGRESSZUSRÚL (III.)

A teológia egyházi funkciójának, a keresztény üzenetnek és az egyháll társa
dalmi jelenlétének a megvitatása után a negyedik napon az egyhází struktúrák
kérdésével foglalkozott a kongresszus.

4. A HOLNAP EGYHAZANAK STRUKTÚRAI

B. Van Iersel nijmegení egzegéta szerint a jövő egyházi struktúrái nem olvas
hatók ki az első századi kere.sztény közösségek szervezetéből. Elsősorban azért nem,
mert nagyon hiányosak az idevágó adataink. Nem ismerjük például az úgyneve
zett házközössógek és a helyi egyházak viszonyát, sem a helyi egyházak egymás
köztí kapcsolatait. Más adatok alapján sokkal világosabb, de nagyon eltérő képet
alkothatunk magunknak a fiatal egyház szervezeti szabályairól. A zsinagógaí elöl
járóságra emlékeztető kollégiálls modell mellett megtalálható a hellenista közösségí
életből vett episzkopális modell is. Határaik elmosódnak azonban, s amíg Korin
tusban a szervezeti kérdést mellékesnek tartják, addig a pasztorális levelek élet
fontosságúnak tekintik. Nem tisztázott az sem, hogy e különböző modelleknek mek
kora érték tulajdonítható. Az első keresztény közösségek nem fejlesztettek ki saját
struktúrákat, hanem átvették környezetükből. Ez az oka, hogy az Újszövetség az
egyházszervezetet nem tulajdonítja Isten vagy Jézus akaratának, Péter az egyetlen
kivétel: telointélyét Jézus szavára vezetik vissza a különböző egyházakban, külön
böző helyeken és fejlődési szakaszokban kelt írások (Mt 16,13-19; Lk. 22,32; Jn
21,15-13). Az Újszövetségből nem derül ki azonban, hogy Péter kivételes helyzete
és az egyházi közösségek szervezeti szabályai között van-e valamiféle kapcsolat.
Egyedül a szeritírás alapján nem dönthető el sem az, hogy az idevágó helyek Péter
..maradandó hivataláról" beszélnek-e, sem az nem bizonyítható, hogy csak a ,;tör
ténetí" Pétenől szólnak. Az, hogy ezek a szövegek viszonylag későbbi hagyomány
ból valók, arra mutat, hogy Péter "hivatala" halálával sem veszítette el [elentő

ségét, Péter kivételes helyzetétől eltekintve azonban sehol sem vezetik vissza az
egyházi struktúrákat Isten szavára vagy a föltámadt Krísztusra. Ez a hallgatás
azért olyan beszédes, mert a Föltámadt megjelenéseinek az elbeszélései (Mt 28,
16-20; Lk 24,44-49; Apcsel 1,3; Jn 20,19-22; Mk 16,15-18) kifejezetten Krísztus
nak tulajdonítják rnindazt, ami fontos a fiatal egyháznak; az eucharisztiát, a bún
bocsánatolt stb. A legrégebbi egyházi szarvezetből nem következik tehát semmi.
ami akár pozítív, akár negatív értelemben döntő lenne a jövő egyházi struktúrái
szempontjából.

Van Iersel szerint az egyházak önértelmezéséből kell kítndulnunk. Éppen a
nagyfokú és sokrétű különbségek segítenek hozzá, hogy megállapíthassuk a fiatal
kereszténység önértelmezésének az állandói t A különféle vonatkoztatási rendsze
rekben és a különféle szavakkal kifejezett lényeg így fogalmazható meg: a legelső

keresztény csoportosulások Isten és Krisztus gyülekezetének tekintik magukat.
Egyrészt hangsúlyozzák a történelmi folytonosságot, másrészt kifejezik azt az új
helyzetet, amit Krisztus teremtett. Mintegy esoporttá lett Krísztusként értelmezik
magukat, akik Jézus ügyért viszik tovább. Ha Jézus legfőbb gondja Isten országá
nak az eljövetele, nekik is ezt kell hirdetniük a maguk nyelvén, és ezért kell te
vékenykedniök a maguk médján. Igaz, hogy Isten országa helyett Jézust hirdetik
..amíg el nem jön", Isten országa nem választható el azonban Jézus személyétől

(Lk 11,20) és fellépésétől. Az előadó szerint joggal állítható tehát, hogy a legelső

egyházközségek legfőbb gondja "Jézus ügye", Isten országának eljövetele, amely
látható lett Jézusban. Következésképpen az egyház életében is látszódnia kell Jé-
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zus fellépésélnek. Az egyhfu! akkor hűséges Jézushoz és önmagához, ha felismer
hető benne Jézus.

Krísztus egyhám - mivel emberek alkotják - Jézus gyülekezeteként sem
vonhatja ki magát a szociológíaí törvények - és az ebből adódó kísértések - álól.
Első kísértésként a szervezet és az igazgatási apparátus azonosulasát említette. A
római katolikus egyházat még ma. is kísérti, hogy az egyházi szervezetet a kÖL
igazgatással azonosítsa. Még ma is azt rnondjuk, hogy az egyház elítélte a fogam
zásgátló szerek használatát, voltaképpen azonban az egyházi hivatalviselők nyilat
kozatait értjük ezen. Az egyház azonosítása a káderekkel a közigazgatás hierarchi
kus berendezkedésének, főként az egyházi hivatalok szakralízálásának tudható be:
ez hozta lé1Jre a káderek és az 'egyszeru nép óriási - az Újszövetséggel összeegyez
tethetetlen - különbségét. Az evangéliumnak vitathatatlanul ellentmondó tekintélyi
szervezetek keletkeztek. A második kísértés, hogy Krisztus egyháza érdekközösség
ként értelmezi magát. Isten nem azérit gyűjtötte egybe népét, hogy az saját érdekeit
szolgálja, hanem hogy csoportként szolgálja az egész emberiség ügyét. Krísztus
közössége sem tekintheti magát érdekszövetségnek. Jézus nem kereste a maga ja
vát; akik az ő ügyét folytatják, azok közösségük javát sem kereshetik (Fil 2,1-11).
A közösség is csak akkor szolgálja Jézus ügyét, ha közösségként is képes Iemon
dand önmaga érvényesüléséről. Nem volna szabad szervezeti struktúrákkal bizto
sítania fönnmaradását, Jézus ügye - és Lelke - elég erős ahhoz, hogy érvényesül
jön. A struktúra osak úgy biztosűthatja az egyház azonosságát és hűséget Jézus
ügyéhez, ha nem önfenntartásra irányul. Harmadík kísértésként említette, hogy so
kan túlságosan is konkrét célokban látják az egyház feladatát. Attól félnek, hogy
a társadalmi gondoskodás az egyházi aktívitás terét szűkítá, Bár az egyház - azok
nak az embereknek a csoportjaként, akik magukévá tették Jézus ügyét - sohasem
mondhat le a konkrét célokról, Isten országa mégsem azonos a szociális gondozás
sal. Isten országának az eljövetele miridenképpen több a konkrét céloknál, s éppen
ennek a többletnek köszönheti létét Krlisztus egyháza. Az a feladata, hogy a Jé
zusban láthatóvá lett többet képviselje.

Az egyháznak van azonban gyógyító feladata is. Isten országának eljövetelét
jelzi, hogy Jézus ördögöt űz ki, hogy gyógyít, hogy megbocsátja a bűnöket, hogy
a kitaszítottakat visszavezeti az embeni közösségbe. A köréje csoportosultakat is
küldi Jézus, hogy képviseljék ügyét, hogy démonokat űzzenek és betegeket gyó
gyítsanak (Mk 3,13-15; 6,6-13; Lk 10,1-20). A feltámadt Jézus megjelenéseinek
az elbeszélései kifejezetten emlitik a kőzösség gyógyító feladatát (Lk 24,44-47;
Jn 20,19-23; Mk 16,15-18). Eppen az egyház és Jézus közti összefüggést tanító el
beszélések hangsúlyozzák ezt. Nem ok nélkül emeli ki Lukács Péter és Pál csoda
tetteit, gyakran éppen Isten országának a hirdetése közben (Apcsel 4,29-30; 19.
8-12). Szent Pál Isten adományai közé sorolja -a gyógyítás adományát is (1 Kor
12,9-10.28.30). Isten eljövendő országa belső kapcsolatban áll a legkisebb jócse
lekedettel is. Míndegy, hogy hivő-e, vagy nem hivő, aki éhes vagy szomjas, mezí
telen vagy beteg. Krísztus egyháza nem kiari,tász-központ, nem csak a saját tag
jaival törődő érdekszövetség. Isten eljövendő országát hatékonyari és felismerhetően

kell tanúsítania. Az egyház gyógyító funkciója nem a nyomor állandósítására, nem
az elnyomó strukturák indirekt fenntartására irányul. A társadalmi strukturák
megfelelő átalakítása azonban igen sok időbe telik s az egyéni szükséghelyzeten
addig is kell segíteni - mondja Van Iersel. Az egyház elárulná Jézust, ha nem
lépne lábnyomába. A jövő egyházi struktúráinak jól kivehető diakónia (szolgálat)
jelleget kell ölteniük.

Abból azonban, hogy az ördögök kiűzése és a betegek gyógyítása Isten orszá
gának az eljövetelét jelzi, nem következik, hogy Krísztus egyházának ezekre a
konkrét célokra kell szorítkoznía. Az új égről és az új földről van végül is szó,
az új Jeruzsálemről (Jel 21,1-4), Isten városáról, amely egyúttal az ember városa
is (Jel 21,3). Az egyháznak a reményt kell éltetnie, azon kell munkálkodnia, hogy
az emberek tudjanak hinni megvalósulásában. Állandóan emlékeztetnie kell arra,
hogy e város fölépítése meghaladja az emberi erőket, hogy Isten országát csak
Isten alapíthatja meg véglegesen. Miként szolgália Jézus közössége Isten transz-
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cendens országát? A Iiturgíán és az igehirdetésen túlmenően - itt elővételezzük

Krisztus második eljövetelét: Isten országának, az új Jeruzsálemnek megvalósulá
sát - az egyház arra is hivatott, hogy felemelje prófétai szavát míndennemű el
nyomás ellen. De kell-e az egyháznak társadalmi-politikai következményekkel járó
konstruktív megoldásokat is adnia? S főként, kell-e másképp, mint szavával sür
getnie ezek megvalósítását? A történelem tanított meg arra, hogy ezen a téren
árnyaltan gondolkozzunk. (Milyeri hosszú időbe tellett, amíg rájöttünk, hogy amint
nincs keresztény művészet vagy irodalom, ugyanúgy nincs keresztény állam, politika
vagy tudomány sem. Azok a szooiológusok, akik forradalmi elmélette akarják átf'unk
cionální a teológiát, tí ltakoznámak leginkább a keresztény állam vagy a keresztény

.polítfka ellen. Ha lehetne forradalmi teológia, akkor nehezen látható be, hogy
míért ne lehetne keresztény politika vagy keresztény állam? A forradalomra mint
emberi-társadalmi jelenségre éppúgy reflektálhatunk teológiailag, mint az emberre
vagy a társadalomra. Ilyen értelemben beszélhetünk a forradalom teológiájaról is,
amely azonban nem tévesztendő össze a forradalma teológiával. Itt is az iótán for
dul meg minden.) Helyesen mondja Iersel, hogy ha a világegyházról, a nemzeti
egyházakról, vagy akár egyetlen egyházmegyéről beszélünk, még a látszatát is el
kell kerülnünk annak, hogy az egyházat hatalmi intézménynek tekintsük a többi
hatalmi intézmény (párt, szakszervezet stb.) mellett. Az egyháznak tartózkodnia
kell a közvetlen aktívitástól. egyrészt, mert különben óhatatlanul hatalmi intéz
ménnyé válik - s ezzel legigazibb lényeget árulja el -, másrészt, mert ekkora
szcrvezetben aligha értene mindenki egyet a konkrét cselekvésre vonatkozóan.
Egészen másként kell megítélnünk a kisebb keresztény közösségeket ; jóval kisebb
a veszély, hogy hatalmi intézménnyé válnak és jóval nagyobb az egyetértés esélye.
De a kis közösségek sem válhatnak politikai párutá vagy parlamenten kívüli ellen
zéki csoporutá. Feladatuk lehetne, hogy ők is tegyenek javaslatot a konkrét kérdé
sek megoldására; különbőző utakon érhető el ugyanaz a cél. Lehet olyan konkrét
helyzet, amely kifejezetten Knisztus gyülekezetétől várja a célravezető javaslatot.
A Krisztus ügyét folytató egyház sokkal tisztábban jelenik meg a helyi egyházak
ban, mínt a csúcsszervezetekben, de ezek sokkal nagyobb súllyal beszélhetnek az
egész világot érintő kérdésekben, szavuk és létük nélkülözhetetlen. Az egyház-ese
mény ott 'történik azonban, ahol eljövendő Isten országa: ahol egybegyűlnek a
keresztények, hogy Jézus ügyéről gondolkozzanak, hogy Jézus emlékezetét ünne
peljék, hogy tevékenységükkel közelebb hozzák Isten országát, hogy hirdessék és
ébren tartsák hitüket.

Isten országa nemcsak eljövendő, hanem részben már megvalósult. Nem aboan
az értelemben, hogy azonos az egyházzal, de Jézus közösségének belső és külső vi
selkedésén látszódnia kell valaminek, ami felkelti Isten eljövendő országába vetett
reményünket. Olyan strukturák kellenek tehát - fűzhetnénk hozzá -, hogy re
ménytkeltő esemény legyen az egyház, különben teljesen hitelét veszti. Az egyház
ban nem lehetnek olyan hatóságok, amelyek az elnyomás, az igazságtalanság, a
lelkiismereti kényszer látszatát kelthetik kívül vagy belül. Az egyházi szervezet
nek a külöribségeket megelőző s a szülcséges megkülönböztetések ellenére is jól ki
vehető egyenlőségre kell épülnie. Az egyházban csak funkcionális mcgkülönböztetós
lehet, hiszen Pál Krisztus testének, Máté pedig testvéri kőzösségnck tekinti. Az
újszövetségi időkben még éltek az cgycnlőséggcl, nem használtak az egyházi híva
talokra szakrális megjelölést, mert ez hátrányos megkülönböztetéseket sugallt volna.

Mindezek alapján Van Ier:et az általános egyenlőséget és a helyi egyházai:
elsődlegességének az elvét javasolja a jövő egyháza struktúrájaként,

A. M. Greeieu chicagói szocioiógus az egyházi vezetésről tartott előadást. A
szociológus nem lepődik meg azon - amít az egzegéták és a teológusok monda
nak -, hogy az egyháznak szüksége van vezetésre. Nincs olyan társadalmi szervc
zet. amely hosszabb ideig fönnmaradhatna és működhetne megfelelő vezetés és
Íl'ányitás nélkül. Az egyházi vezetés stílusának a hegyről kellene világítania, me.;
kellene győznie a szervezetek vezetőH, hogy lehetséges hatékonya.n és embersége
sen vezetni. A nagy társadalmi szervezetck valamennyi szintjén - nemcsak a csú
esán. - ilyen vezetésre van szükség. A vezetési stílus megújításának legnagyobb
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akadálya az a különös hajlam, hogy mi magunk nem vagyunk hajlandók gyako
rolni azt a stalust. amit fölötteseinktől elvárunk. Valóban kevesen képesek arra,
hogy "lefele" legyenek emberségesebbek, s akik megpróbálják, azokat meg a tár
sadalom is összeférhetetlennek vagy nehéz embernek bélyegzi. Csak a '\:1'0 I" kíván
hatom meg. hogy barátian bánjon velem a püspököm, ha én is így viselkedern a
hallgatóimmal vagy a hívcímmel. Egyre világosabban látjuk azt is - mondta -,
hogy a mai társadalom kulcspozíclóiban nem egyének, hanem csoportok alakít ják
ki a döntést; egyetlen ember sem rendelkezik a döntéshez szükséges valamennyi
információval. A csoportok akkor működnek jól. ha tagjaik jó barátok, ha biza
lom, tisztelet, rokonszenv fűzi őket össze, Ez a barátság nemcsak jó, ha van, ha
nem a hatékony együttműködés föltétele is. A döntéseket kialakító csoportok (de
cision-team) vezetőinek az a feladatuk, hogy megkönnyítsék és őrizzék a baráti
kapcsolatokat. A vezetésnek ez a baráti stílusa óvja meg a modern társadalom nagy
szervezeteit (a kormányzatot, a gazdasági életet, a szakszervezeteket. a közoktatást.
az egyházakat) attól, hogy lélektelen géppé fajuljanak. Az előadó nem tartja irreá
lis követelménynek, hogy az egyház - amelynek alapítója szerint a vezetés barát
ság - elöl járjon az új vezetési modell kifejlesztésében.

A vezetés első követelménye, hogy szimbolikus legyen; a vezető vonzó egyéni
sége megtestesíti a szervezet céljait, értékeit és lendületét. Az Igazi vezető "transz
parens", tiszta, világos, lelkes, meglátszak rajta, hogy hisz abban, amit csinál. A
hatvanas évek nagy amerikai egyéniségei, például John Kennedy és Martin Luther
King nem "bűvötték el" híveíket, de félreérthetetlen volt meggyőződésük és el
kötelezettségük. Sugárzott őszinteségük, Ok igazán hittek abban, amit mondtak, és
igazán bíztak abban, hogy elénk kitűzött céljukat. A szírnbolikus vezető nem' ér
rá, hogy sajnálja magát, nem tördeli a kezét, nem takarózik a viszonyokkal. nem
óvatos duhaj, aki biztonság okából kért lóra tesz. Bátor és szellemes, a reményből

él, vállalja a kockázatot is, nem fojtja el, hanem a megfelelő mederbe tereli ener
giáját és lelkesedését. John Kennedy példájára nem azt kérdi "miért?", hanem:
,.miért me?", Az ilyen vezető prófétai és gyógyító szerepet tölt be, provokál és
vigasztal. Követőit fölébreszti álmodozásaikból. kilódít ja őket önelégültségükből és
öntetszelgésükből. Nem elégedett a dolgok manetével. s híveitől megkívánja, hogy
minden erejüket megfeszítve dolgozzanak. Nem a város szélén ül azonban, nem
vádaskodik és nem panaszkodik mint Ámos vagy Jeremiás. Vigasztal és erősít,

erőt, nyugalmat, új életkedvet önt követőibe. Ha azt mond]a, hogy valamit meg
kell csmální, akkor azt meg is lehet osinální. Prófétai szava után követői alkal
masabbnak érzik magukat feladatukra, mint annak előtte.

Az ideológiai követelmény azt jelenti, hogy a vezetőnek tisztában kell lennie
az összképpel (big-picture) , s el kell képzelnie a jövőt. Ismernie kell szervezetének
hiányosságait, valamint a szervezet ideológiáját alkotó hagyományokat és értékeket.
A szakemberek a maguk feladatai val törődnek, és a tapasztalat szcrint nem szíve
sen foglalkoznak az összképpel. A vezetőnek meg kell óvnia követőit attól, hogy
önmaguk körül forogjanak. Nem a válaszadús, hanem él kérdésfeltevés a feladata,
nem megoldást nyújt, hanem problémákat vet fel, s így arra készteti a csoport
tagjait, hogy feladataikra reflektáljanak. A vezetőnek kell visszautasítania a cso
port célkitűzésébe vagy hagyományaiba nem illő helytelen válaszokat is. A vallási
vezetőnek például vissza kell utasítania azokat a javaslatokat. amelyek az emberi
élet iránti tisztelet figyelmen kívül hagyásával akarnák megoldani a szexualítás
problémáit. "Mit jelent a szexualitás hitünk és vallási életünk számára?" - kér
dezi a vezető. A választ azonban munkatársaira kell bíznia. Nem a válaszhoz kell
az ész, hanem a helyes kérdéshez. és a megfelelő s a nem megfelelő válaszok meg
különböztetéséhez, A római egyházban - balszerencsénkre - nem sok az ilyen
fajta ész.

Nem nélkülözhotí a vezetés a s.zemélyes kapcsolatokat. A vezetőnek olyan lé-z
kör-t kell teremtenie, amelyben munkatársaí él legnagyobb teljesítményre kéncsck :
a csoporton belül optimális szabadságot, kívül pedig társadalmi támogatást kell
biztosítania A vezetőnek arra kell törekednie, hogy a munkatársak köztí elkerül
hetetlen összeütközéseket .nyíltan és becsületesen oldják meg. Az összeütközésc-k
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nem iktathatök ki az emberi együttélésből. A I11lmmUIl1['a csökkenthetök azonban
rossz következményeik egyfelől azzal, hogy a konfliktusokat a nyilvánosság elé
viszik, másfelől azzal, hogy a konfliktus nem veszélyezteti senki személyes bizton
ságát, nem jelent támadást szernélyíségének magva ellen. A vezetőnek olyan köz
vetítö-készséggel kell rendelkeznie, mint a családban az édesanyának; aki feltéte
lezhetően kiegyenlíti a véleménykülönbségeket, gyógyítja a sebeket, védelmezi a
gyengébbek jogait, hozzásegít a képességek kíbontakoztatásához, Greeley hozzá
fűzte azonban, hogy a legjobb modern családokban az apa éppúgy kiveszi részét
ebből a szocíálís-érzclmí vezetésből, mént az anya a teljesítményre Irányuló ve
zetesből.

Igazgatás nélkül nem működhet semmiféle emberi csoportosulás: szükség
van adminisztrációra is. Abból, hogy egyes egyházi vezetők a vezetést fölcserélték
az igazgatással, nem következik, hogy az egyházi szervezetek igazgatás nélkül is
működhetnek. A jó vezető nem parancsolgathat. Eppen olyan könnyű a parancsot
megtagadní, mint kiadni, főként akkor, ha a karhatalom, a "brachium seculare"
nem kényszeríti ki a parancs teljesítését. Bármennyire is meg van valaki győződve'

hatalmának isteni eredetéről, mit sem ér ez a hatalom, ha nem ismerik el azok,
akikre irányul. Csődöt mond az a vezető - bármtlyen magas címre hivatkozhat -,
akinek nem sikerül fontos politikai döntés előtt munkatársainak jelentékeny részét
megnyernie. A vezető feladata, hogy vezesse a párbeszédet, amely válaszol az ál
tala felvetett kérdésre. Mímdenkinek, akire szükség van a döntés végrehajtásában,
ki kell vennie részét a döntés meghozatalából is. Aligha sikerÜl a döntést
~égrehajtani, ha olyanokon áll, akiket kdrekesztettek a döntés meghozatalából. A
vezető koordinálja munkatársaí tevékcnységét, hogy minimális erőkífejtéssel maxi
mális eredményt érjenek el. Teljesen felesleges ropgyűlést tartani azért, hogy
mermyi bélyeget vegyenek, vagy naponként negyedórát vitatkozni azon, hogy mí
Iyen énekeket énekeljenek fl mísén. A vezetőnek szemmel kell tartania a háztartás
és a könyvvitel tételeit, de munkatársaí valószínűen morognának, ha a részletekbe
bcavatná őket. De még jobban morognának, ha a vezető kezéből kicsúszna a gyep
ló, s nem gondoskednék a szervezeti rendről és egyensúlyról. ügyeljen a vezető

arra is, hogy az igazgatási rend lehetővé tegye a Icisebb csoportok sokféleségét. plu
riformitását. A kisebb csoportoknak a - lehetőséghez mért - legnagyobb önálló
sága, kezdeményezése, hajlékonysága és felelőssége biztosítja az egész szervezet
hatékonyságát. A pluriformitás nehezen illik bele a szervezetek kartotékrendsze
rébe, a hiánya azonban az életerő, a találékonyság és alkotókészség servadását
crcdményozí. A Max Weber-féle bürokraták legrosszabb tulajdonsága, hogy uni
formizáltak.

A barátságnak és a vezetésnek a kombinációját nem nélkülözheti az az intéz
mény, amelyik azt hirdeti, hogy a mindenség szíve a szeretet, hogy tagjaí olyan
szeros kapcsolatban állnak egymással, mint a férj feleségével, vagy a szőlőtó a
szőlővesszővel. Az, hogy még nem értük el ezt az eszményt, nem lehet érv az
ellen, hogy megpróbáljuk. Olyan fontos ez, hogy - Chesterton szavával élve 
még azt is megéri, hogy rosszul csináljuk A vezető ebben a modellben nyí lvún
valóan atyai (nem atyáskodó) szerepet tölt be, amelyből azonban nem következik,
hogy gyermekként ke:;>;elje vele toljesen egyenrangú munkatársait. A vezetést min
dig veszélyezteti az, hogy atyáskodássá fajul, mert a társadalomban még mindig
túlságosan nagy az igény az erős, energikus, atyáskodó vezetőkre. Az a vezető,

aki nem hajlandó végigjátszani a neki szánt atyaszerepet, ma még félelmet kelt
és kihívja maga ellen munkatársaí gyűlöletét. Sokkal intenzívebben gyűlölik, mint
a hagyományos atya-pótlékot. Minél inkább vigyáz, hogy ne manipulálja társait,
minél kevésbé lép fel "tekintélyi" módon, annál többen gyűlölik, főként azt, aki
ben megsejtik az önfegyelmet, a törekvést arra, hogy ne uralkodjék társain.

Az ilyen vezetőknek még híjával vagyunk a hierarchia minden szintjén. Sokat
tehetünk azonban érte, nem azzal, hogy fölfelé kritizálunk, hanem azzal, hogy mi
magunk próbálunk így vezetni. Ha Jézus barátunk lett, akkor abszolút bíznunk kell
a barátságban. Meg kell próbálnunk olyan modellek kifejlesztését, amelyben a ve-
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zetés igazi barátsággal párosul. Ha ez sikerül, akkor megvalósítottuk a legfonto
sabbat, amit jelen pillanatban tehetünk az egyház és a világ érdekében.

A kongresszus egyik legnagyobb eseménye Yves Congar előadása volt. Azzal
kezdte, hogy a kongresszuson hallottak és tapasztaltak alapján kénytelen volt meg
változtatni előre elkészített előadását. A négy nap alatt annyit tanult a vitákból.
hozzászolásokból, bírálatokból, abból, hogy különböző színű, fajú, különböző teoló
giai iskolákat képviselő és különböző konkrét feladatok előtt álló teológusokkal
találkozhatott, hogy már képtelen előadását úgy elmondani, amint elkészítette. A
holnap egyházának lényeges struktúráiról beszélt. Az egyház jövőjét Isten hűsége

biztosítja. A Szeritlélek tanítja meg a történelemben kibontakozó egyházat a hű

ségre saját lényegéhez, az idő követelrnényeihez. Ebből a két szempontból vizs
gálta az egyház lényeges struktúráit.

Az 1969. évi püspöki szinodus eseményei arra mutatnak, hogy az Isten népé
nek teológiáját kezdi felváltani a testvéri közösség (koinónia) teológiája. A jogi
kategóriák és a közös felelősségvállalás a közösségben egyesülnek. A közös külde
tésből (cum munus) való részesülés hozza létre a közösséget (com munio). A közel
jövő elméleti és gyakorlati feladata az atyai és a testvéri tclcintélyi modellek öt
vözése, a tekintély és a szolgálat összebékatése. Az egzegéták szerint az Újszövet
ségben megtalálható mínd a közösségí, mínd az arisztokratikus (püspöki), mind a
monarchikus (Péter) modell. Az egyház életéből nem rekeszthető ki egyik sem. Bár
milyen praktikus lenne a "demokratikus" szó, az egyházi életre nem alkalmazható
megkülönböztetés nélkül. A székészlet és a kategóriák kérdése elsőrendűen fontos:
azt kell előnyben részesítenünk, amely jobban megfelel az egyházi élet realitásá
nak és az egyházi hagyományoknak. A testvéri modell nyilvánvaló eltúlzása az a
törekvés, amely az "ordinált" hivatalviselőket választottakkal akarja felcserélni.

A testvéri közösség fogalmának mélyebb elemzéséből kitűnik, hogy nem csa
ládszociológiai eredményeket kell alkalmaznunk az egyházra. A testvéri közösség
azt jelenti, hogy többet tudjunk egymásról, hogy ugyanott érezzük magunkat otthon,
hogy közösek a céljaink és motívumaink, hogy részt veszünk és részt adunk kö
zös életünkből. A tömegek szintjén ilyesmi lehetetlen. Egyre jobban szaporodnak
a kis közösségek. Mindegy, hogy miként nevezik magukat, abból a belátásból szü
lettek, hogy az egyház mínt tömegintézmény nem felel meg a valódi igényeknek : él

tömegintézménytől nem kapja meg az ember, amit keres, és nem is fogad el min
dent, amit ez az intézmény mond, Sokan vannak, akik csak részben azonosulnak
3Z egyházzal, akiknek nem teljes a hitük, bár keresztények akarnak lenni vagy
maradni. A mai emberek nehezen fogadják el a döntéseket, amelyek nem veszik
figyelembe az egyének valóságos kérdéseit, tapasztalatait és konfliktusait. A kis
közösségek szaporodásával karöltve kétféle papi típus körvonalai bontakoznak ki:
a közösségekben bent élő, házas emberek társadalmi munkaként vállalják a pap
szenieléssel járó feladatokat, s lesznek olyanok, akik főfoglalkozásként, minden ide
jüket papi feladataiknak szentelik.

A jövőben az egyház egysége nem lesz "monolitikus", nem határozza meg tel
jesen az utólag ráhúzott jogi keret. Jobban kell számolnunk azzal, hogy az egy Úr
építi egyházát, aki különféle adományokat juttat híveinek. A jövőben megváltoziile
a nők helyzete az egyházban. A jövő egyházában új egyensúly alakul ki a hierarchi
kus és a hivők közősségéből kifcjlődő hivatalok között. Nem a~ lesz a papok fel
adata, hogy közvetítsenek Isten és az emberek között, hanem, hogy a közösség
egységéhez járuljanak hozzá. Nem annyira Isten és ember, mint inkább ember
és ember között kell közvetíteníük ; amint a kerékagy összetartja az egybefutó kül
Iőket. A jövő egyházát a pluralizmus jellemzi, s még nagyon sokat kell tanulnunk

él történelemből, a helyi egyházak teológiájából, az ökumenízrnusból, a lelkipásztor
kodásból, hogy megállapíthassuk, meddig terjedhet a sokféleség az egyházban úgy,
hogy ne szüntesse meg az egyház egységét.

De erről az egységről sem alkothatunk magunknak aprlerí fogalmat. Az egy
séget mindig úgy képzeljük el, hogy megszüntetjük a különbségeket, Az eucha
rtsztiában való részvétel áthidalja a személyes vélemények, a társadalmi helyzet,
él politikai felfogás különbségét. Mindezek az utolsóelőtti valóságra vonatkoznak,
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míg a eucharisztia, az egység kenyere a legvégső valóságból részesít minket. De ez
csak úgy igaz, ha a Jézus Krisztus mellett i elkötelezettségünk nem mossa el utol
sóelőttí elkötelezettségeinket. Az egységet úgy képzeljük el, hogy mcgszüntotjük
a különbségcket ; hogy a mi felfogásunkhoz kell alkalmazkodniok a többieknek is.
Az élő társadalom nem nélkülözheti azonban il véleménykülönbségeket és nézet
eltéréseket, mert ezek a fejlődés és a növekedés rugói. A hivőnek meg kell ta
nulnia, hogy a legvégső valóságból való közös és együttes részesülés nem szüntet
heti meg az utolsóelőtti valóság különbözőségeit. Az egyház minden egyes tag
júnak el kell sajátítanía a különbségek értékelése, a párbeszéd, a kritika erkölcsét.
Felül kell vizsgálnunk gondolkozási formáinkat, s végre el kell saiátitanunk a tör
tóneírní gondolkodást. Rendelkezésünkre állhatna az egyház egységének modellje:
a helyesen értett liturgia. Az idők folyamán azonban annyira megterhelte a sol,
felesleges szertartás és híerarchizmus, hogy mai formájában sajnos feudális, ka
tonai moden.

Előadásának másik részében az idők követelményei szempontjából elemezte
Congar a jövő struktúráit. Az egyház elsősorban Istené, a szolgálat rendjében azon
ban a világért van. EZJt kétféleképpen valósítja meg: egyrészt elvezeti az embere
ket Isten egyházához, másrészt Isten akaratát jelzi a világnak. Kettős szolgálata
mít kíván meg az egyháztól a jövőben? Nyilvánvaló, hogy a világ teszi fel Ezt a
kérdést s a világ diktálja a válasz elfogadhatóságának a föltételeit, ha nem is
magát a választ, bár a válaszok mindig függenek a kérdéstől is. Az egyház leg
belső struktúráí (a helyi egyházak rendje, plébániai szervezetek stb.) is függenek
a világi föltételektől és környezettől. A legfontosabb azonban megismernünk a
mai embert.

A tömör tény, hogy csaknem míndig olyan emberrel találkozunk, aki nem az
egyházi világból származik, a világi világból jön: a demokrácia, a pánszexualiz
mus, a reklám, az égvilágon mindenről való azonnali tudósítás, a technika, a sze
kularitás, sőt ateizmus világából. A termelés bizonyos területei, a dolgozók világa,
a kifejezés világa nem vallásos; a kultúra alkotói messzernenően ateisták, még
pedig a kereszténység utáni korszak ateistái. Ezzel magyarázható, hogy a zsinat
utáni időszak annyira különbözík a zsinat idejétől. A jövőben az "aggiornamen·
to"-nál sokkal többre van szükségünk, Helyesen állapítják meg, hogya reformok
idejének vége, most már az újjáteremtés (re-création) ideje következik. A jövőben

gondolnunk kell arra, hogy előkészítsuk az embereket a keresztény valóságunk be
mutatására. A jelenlegi struktúrákon belül lehetetlen a keresztény házasságra elő

készítenünk azokat, akik ezt kérik. Nemcsak az idegen világból származó tömeg
gel van dolgunk, hanem saját "irreguláris" hívcinkkel s olyanokkal, - akik Iega
lábbis pillanatnyilag - nem képesek mindent elfogadni és megvalósítani. Nem
feledkezhetünk meg arról sem, hogy az egyház nemcsak saját ólcttcrén belül, ha
nem kívül is él, a fent vázolt világban.

Míként oldhatók meg a problémák? A házasság és a család megszentelése a
legtöbbot ígérő vállalkozás: elsősorban a feinőtteknek kell hirdetnunk az cvungé
liumot. Sokat ígér a különböző csoportok egyházi mogszervezése is. Az egyház ko
rántsem szűkíthető a klasszikus plebání ai szervezetrc. Ezen kívül is van alkalom
az egyházi szolgúlatra. Senki ;;em tehet meg míndent. Rendk ívul sokféle szolaá
lattal valósíthatják meg a keresztények Istcuük emberszeretetót ; például biblikus
tanulmányi központ, felnőttek katekézise, filmklub, házassági tanácsadás, vendég
munkások befogadása.

A sokféle szolgálatban az egyház irgalmas szamaritánus és vendégfogadó, ahol
a sebesülteket is ápolják. Azt mondja Sreni Pál, hogy Isten a kiengesztelés szol
gálatát bízta ránk (2 Kal" 5,18-19). A II. vatikáni zsinat szcrint az egyház az egés;;
emberiség üdvösségének és egységének a szentségí jele. Emlékeztetnünk kell a
héber "salóm": béke, üdvösség, újraegyesülés és kiengesztelődés ki mer íthotetjcn
mélységeire. A messiási idők legfőbb java ez a béke. Az egyház egyik legfontosabb
feladata lenne, hogy menedéket nyújtson a szétcső és önmagával meghasonlott
embereknek, hogy Iciűzze az embert önmagától elidegenítő erőket a vallásos élet
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területéről is. Ebben a témakörben sok értékeset közölt Harvey Cox és Roger
Schutz. Bernard Besret mutatott rá arra, hogy mí t jelent egy férfi vagy nő, vagy
egy közösség, amelynek megvan az a különlagss adománya, hogy otthont nyújtson
a hontalannak: "Ha akad olyan ház, amely kész arra, hogy megnyíljék az eszme
csere számára, az egész városból sietnek oda az emberek, hogy rész vegyenek az
eszmecserében, mert eszmét és értelmet keresnek" (B'. Besret: Li,bération de L'lwm
me, 144. o.). A jövő egyházi struktúráihoz hozzátartoznak azok a helyek is, ahol
az emberek ismét magukra találhatnak, újra felfedezhetik a dolgok és létük értel
mét, reflektálhatnak sokrétű elídegenedésükre, szabadon kifejthetik véleményüket,
eszmecserét folytathatnak a többiekkel és átélhetik a testvéri szeretetet, Természe
tesen nem biztosíthatja ezt a kűlső szervezet, belülről kell jönnie, a legvégső való
ság középpont jából, ha megtérünk Hozzá.

A kongresszus eseményéről legalább annyit lehetne írni, mínt az előadásokról,

amelyek közül nem egy eseményszámba ment. Az egész kongresszus tükröződik

azonban abban a jelenetben, amelyről L. Kaufmann is beszámolt lapjában. A toló
kocsiban ülő Yves Congart faggatták az újságírók. "Egész életemen át tanultam 
mondja a teológia megújulásának egyik atyja -, s itt Brüsszelben is nagyon so
kat. Látom azonban, hogy alapvetően meg kell változnom. Bár néha prédikáltam,

>; a hívekkel is beszéltem, a legszívesebben szövegekkel foglalkoztam. Eddig szo
batudós voltam, de itt rájöttern hogy nem zárkózhatom be." Felállt, s két mankó
jára támaszkodva elindult a kitárt ajtók felé.

MAKRAI GYULA VERSEI

Verseim nem kellemes olvasmányok. Görcsösen indulatosak, nem ismerik a
lebegést, a kivül- és felülállást azon a világon, melynek így vagy úgy részesei
vagyunk, gyermetegül szókírnondóak, érzékenységet sértők, nem elégítenek Iti a
boldog megszerkeszthetőségíg,sem a megtervezett emberi csőd analízisével. Mindez
ott áll verseim hátterében, s ha tematikailag is érintik ezt a réteget. ez !'s',k
annyit jelent: a tüdő friss levegőre, a szem és a gondolat a felismerés kalandjára
vágyik.

Én még most is, talán időszerűtlenül, komolyan veszem azt, amit az emberi
nem felszabadulásáról a jelesek elképzeltok. ezért írok. Nem lehetek elégedett a
részeredményekkel. A késeket, melyek a megismerés kínjának jelképei lehetnek,
önmagam ellen fordítottam, s vannak perceím, amikor elviselhetőnek tartom ma
gam.

Irásaim eddig a Kortárs, az Új Irás, Napjaink, Vigilia, valamint heti- és napi
lapok hasábjain láttak napvilágot.

DE PROFUNDIS . . .

Hallgass meg engem, mintha gyermeked volnék, alázatos bűneért vezeklő. Fogadj
el engem, nyomorultat. Lásd meg tisztaságra készülő akaratomat, higgy méltatl!!.n
társad ban, rendelj kicsiny helyet neki . lelked tágasságában, hol védve lesz majd
cnnőn lelkénes: dúvadaitól. Teritsd rám jóságod védő palástját s tedd, hogy én is
jó legyek, tágas lelkű és szivű; befogadó, mint a régi katedrálisok.

Ki megtőrted büszkeségemet, derekam porig aláztad, hitemből kiforgatva a halál
rokonává tettél. S én minden nap, minden órán és percben találkozom vele, gal
lérom mögé kukucskál, majd nevetve elhagy, tudván, hogy útjainkat úgyis őssze

bogoztad.
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