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VEGE AZ EGYHAZI SZOLGALATNAK?

Az egyházi szolgálat kifejezés kétféle értelemben használható: jelentheti az
egyház működését a világban, de gondolhatunk az ún. "egyházi emberek", papok,
szerzetesek tevékenységére is. A tanulmány címe mind a két jelentésre gondol, és
azt a kérdést veti fel, hogy valóban feleslegessé vált-e az egyháznak és pápság
nak eddig gyakorlatban lévő, nagyjából kétezer éves szolgálata.

A probléma ebben a formájában nem a szekularizáció kérdését jelenti (azzal
kapcsolatban olvashattuk Nyíri Tamás írásait: Vigilia 1969 március és 1970 má
3US), bár természetesen vannak érintkezési pontjai. Ha a közhasználatú te1'mino
lógia kifejezését keressük, akkor inkább a "laicizáció" nevet kell említenünk. Míg
a szekularizáció az egyház és a világ kapcsolatában jelentkezik, 'vagyis egyházi
"külügy", addig a laicizáció az egyház tagjai között merül fel, '!:agyis egyházi
"belügy".

A szekularizáció magának a vallásnak, istenhitnek, a transzcendensnek, világ
jelettinek az aktualitását vonja kétségbe. Ennek oka az, hogy korunkban a "saecu
ium", az evilági élet többé már nem elviselni és túlélni való átmenet, "múló pil
lanat", vagy éppen "siralomvölgy", hanem formálható, alakítható, kedvünkre és
hasznunkra fordítható, sőt a társadalom számára örökre szóló lehetoséq. Az em
bert egyre határozottabban átjárja az a hit, hogy érdemes e világban élnie, és amit
nem nyerhet el a múlandó individuum, az egy-ember, azt elnyerheti a mi mun
kánkból a múlhatatlan közösség: a társadalom. Ebben a szemléletben kevesebb
hely marad a "másvilágnak", amely a látszat szerint nem sok befolyással van
földi boldogulásunkra, nem viszi előre annyira sürgető evilági problémáink meg
oldását.

A laicizáció viszont - továbbra is a hitben élve, az evilági és túlvilági el
választhatatlan egységét vallva, a transzcendentále evilági szükségességét meg
értve - a speciálisan vallási, papi, egyházi tevékenységet, annak hivatásszerű gya
korlását nem tartja időszerűnek. Itt most már nem az antiklerikalizmus ha.1·cairól
van szó, nem a világi jellegű papi uralom monopóliumának letöréséről, hiszen
e=en 1'emélhetőleg már túl vagyunk, hanem egy olyan hivő irányzatról, amely
egészséges formájában "a világiak nagykorúsága" nevet kapta, de mintha már a
régi (vagy még meglévő) klerikalizmus szélsőséges ellenpárja akarna lenni, afféle
veszedelmes "l a i k a l i z m u s", Laikalizmusnak neveznénk azt az irányzatot, amely
idejétmú~tnak tartja és megszüntetné a külön vallási tevékenységet. Nincs benne
SEmmi ellenséges szándék, elismeréssel adózik az elmúlt két évezred munkájának,
de szerinte az egyház olyan érettségi [okot ért el, olyan eredményeket, amelyek
már feleslegessé teszik a klasszikus módszereket. Az egyház és az egyházi szemé
lyek eddigi szolgálatát elvégzi már a kereszténységben felnőtt társadalom és a
laikus keresztények, tehát nincs szükség többé egyházra és klérusra.

Az egyház szolgálata a világban

Az egyháznak mint szervezetnek az a hivatása, hogy terjessze, hirdesse Krisz
tus evangéliumát és folytassa az üdvözítés munkáját. Ennek érdekében, vagy ez
zel. párhuzamosan kapcsolódott bele a történelem folyamán a szociális, kulturális,
sőt politikai tevékenységbe is: igyekezett gondoskodni a szegényekről, szenvedők

1'ől, legalább enyhíteni fájdalmaikat; a művészet sokféle alkotÍísával törekedett
közelebb vinni az emberek lelkéhez a hit megértését és az istenszolgálat örömét;
és a diplomácia vagy a hatalmi erő segítségével akarta elhárítani az egyház mű

kiuiését gátló akadályokat. Ezekről a "mellékfoglalkozásokról" - bölcs 'Yneggon
dolás után, vagy a kényszerítő körülmények miatt- az egyház végleg lemondott.
Lemondott a hatalmi politika eszközeiről, és ennek mindnyájan nagyon örülünk.
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A szociális kérdés rendezését korunkban egyre jobban a társadalom, az állam vál
lalja magára, mégpedig nem csupán a keresztény laikusok veszik át a papoktól,
hanem a nem keresztény, sőt ateista személyek, szervezeték és hivatalok.

A művészetek nem választhatók el ilyen' könnyen az egyház életétől: amíg
liturgia lesz, addig lesz egyházművészet is. Templomot építeni, egyházi zenét al
kalmazni, liturgikus eszközöket készíteni nem lehet művészet nélkül.

Az egyház ezeken a területeken sohasem volt egyeduralkodó: az egyházBn
kivül is. volt mindig politika, emberszolgálat és művészet. De kétségtelen, hogy
nagyobb részét az egyház intézte..Korunkban mindezt többségében a szekularizált
társadalom vette át, és az egyház kezében csak egy kis töredéke maradt. Nincs
is ezen a téren kiilönösebb panaszunk vagy problémánk: ezek a tevékenységek 
ha elválaszthatatlanok is az egyháztól - nem tartoznak az egyház lényegéhez,
jőleg pedig nem monopólium-jellegűek.

Nagyon valószínű, hogy mindebben az egyház továbbra is vállalja a részét,
főképpen azokon a vidékeken, ahol a társadalom, az állam még nem képes át
venni a teljes munkát (fejlődésben elmaradt országok). ~s ha talán nem is pap
jai, de laikus tagjai által az egyház mindig jelen lesz az evilági munkákban, al
kotásokban. Aggasztóbb lenne azonban egy olyan okoskodás, amely az egyház
lényegi tevékenységét is befejezettnek mondaná. Eszerint a kereszténység eszméi
már eléggé átalakították a világot, a kereszténység humanízmusa, erkölcsi elvei
megtermékenyítették a társadalmat, még a kereszténység nélküli, sőt ateista for
radalmak is a krisztusi eszmékből sarjadnak, nincs tehát szükség arra, hogy az
egyház prédikáljon.

Ezt az érvelést nem fogadjuk el. Igaz ugyan - és ez örvendetes -, hogy a
kereszténység eszméi jelen vannak a világban, de ezzel nem lett feleslegessé az
egyház missziós küldetése (misszió alatt értve minden igehirdető szolgálatot). Az
emberi lélek és a történelem elegendő bizonyságát adta már annak, hogy az
egyszer átvett és elért erkölcsi színvonal nem sérthetetlen, nem rendíthetetlen.
Mindig kell lennie "valakinek", egy olyan közösségnek, amely hitelesen őrzi és
hirdeti a lényegében változatlan keresztény erkölcsi rend törvényeit. Ugyanez a
helyzet a hit igazságainak védelmében is.

A klerikusok szolgálata az egyházban

A zsinat után nem csupán egyéni biztatások, hanem hivatalos állásfoglalás
nyomán is folyik a világiak térfoglalása az egyházi "hivatalokban". ~rthető, hogy
ez nem megy valami gyorsan és könnyen, és nem is egyformán. Téved,' aki a
laikusoknak valamiféle régenvárt "felszabadításáról" beszél, mert nagyobb részük
érdektelenül nézi ezeket az új ámmlatokat. Sajnos, nagyon jól megtanulták (?)
vagy megszokták, hogy az egyházban mindent a papok csinálnak, és a "híveknek"
csak egy tudományt kellett elsajátítaniuk: az engedelmességet. Nem a világiak
l,ii.ne, hogy olyan keveset értenek az egyház tanításához, meg az egyház belső

lényegéhez is. Igy aztán a bölcs, hasznos és jogos tanácsok, követelések mellett
gyakran erősebben szólnak az ellentmondás jogát élvező, meggondolatlan kritikák
és kontestációk.

A papságon belül a tagadhatatlan (és érthető) hatalomféltés, féltékenység és
maradiság mellett ott van egy jogos aggodalom is: attól tartanak, hogy "kitúrják"
őket az egyházból. Talán koratnak és nevetségesnek látszik az aggódás, de jó lesz
idejében leszögezni: a papok is Isten népének polgárai, és nem idegen hatalomtól
nyakunkra küldött tisztviselők.

A régi gyakorlat nagy hibája volt, hogya papi méltóság (túl)-magasztalása
közben hallgatott arról, hogya laikusok is részesei Krisztus papságának. Ne es
sünk most a másik végletbe azzal, hogya laikusok érettségének, hivatásának és
méltóságának emlegetése közben elfeledkezünk arról, hogy a papok - "laikusok,"
is. .. Mert ahogy a püspök nem szűnik meg presbiter lenni, sem a presbiter
dialconus, úgy az egyházi rend semmiféle fokozata sem szünteti meg az egyház
tagság előbb már birtokolt jogait (laikus). Ahogya klerikalizmus régen falat húzott
"papok és hívek", vagyis klerikusok és laikusok közé, úgy építhet a lerombolt régi
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helyébe újat a laikalizmus, és ennek megint az lehet az eredménye, hogy eltávo
lodnak. egymástól azok, akiket Isten "egybekötött" az egyházban. Az az egyház,
amely csak papokból állna, már nezn lenne normális egyház, de egy csupán laiku
sokból álló közösség sem teljesen Krisztus közössége. Valamilyen formában min
denkor kell lenni olyan embereknek, akik kézrátétellel apostoli ősöktől apostoli
kii,ldetést kapnak az egyház t:ezetésére és szolgálatára. Mert mindkét fél - akár
azok, akik a papok különleges helyzetét hangsúlyozzák, akár azok, akik a papot
feleslegesnek tartják - megefeledkezik arról, hogya klerikusok a laikusok közül
kerültek ki. A pap nem egy uralkodó dinasztia leszármazottja, nem is egy oszály
vagy réteg tagja (ettől is megment a papi nőtlenség), hanem egy ami testvéreink,
barátaink és társaink közül.

A világiak egy része, és ami még elszomorítóbb: a papok egy része is azt
hiszi, hogy a klerikusi pályára úgy van predesztinálva az ember, hogy olyan kü
lönleges alkattal jön a világra, hogy csak pap lehet belőle fejlődése során. De
még többen vannak olyanok, akik abban hisznek, hogy a reverenda felöltése,
'L'agy a papszentelés szertartása az emBeri alkat teljes átform'álását eredményezi:
az ember teljesen kivetkőzik közönséges emberi mivoltából, megszűnnek általános
emberi tulajdonságai és valamiféle új élőlénnyé alakul, amelyet nem lehet többé
eredeti értelmében embernek nevezni. Ezt a babonát vagy mítoszt sokan tudato
san melengették vagy hirdették is, és gyakran sikerült ezzelpapjelölteket és pa
pokat egészen elidegeníteni a társadalomtól, a hétköznapi embertől, az' általános
kereszténytől: a laikustól. Ped'ig - a szélsőséges eseteket nem számítva - a papi
hivatás mélyén a keresztényi hivatás rejtőzik. A legtöbb fiatalban, aki bekopog
cl papnevelő intézet kapuján,. a Krisztus iránti rokonszenv a vonzóerő, és a ke
resztény eszme teljes megvalósításának vágya indítja erre a lépésre. Ezek az em
berek Krisztus ügyét szerető és szolgáló emberek akarnak lenni. Igyekeznek is
őket azzá képezni a teológián, és amikor már úgy tűnik: értik a kereszténységet,
és Krisztus ügyének szolgálatára kedvük és rátermettségük van, felszentelik őket.

A mi egyházunkban nem pr6fétafiak net,elkednek pr6féták mellett, nem va
rázsIócsemeték varázsl6k mellett, nem is papfiak papi apák mellett, hanem a nép
fiaiból, az utca embereiböl verbuválódnak az egyház szolgálatának újoncai. Laiku
sokból lesznek a klerikusok, állandóan friss anyagból alakul a klérus, az egyház
szolgálattevői, ügyintézői, vezetősége. Ezek a vállalkozó férfiak nem emberségük
ből akarnak kivetkőzni, nem laikusi állapotukat ak.arják megtagadni, nem kereszté
nyi hivatásuktól akarnak menekülni, hanem inkább ezt beteljesíteni, egészen szol
gálni, hivatásszerű szolgálatára beöltözni akarnak. Igen: a kléms tagjai vegyék
»éare tudomásul, hogy az egyház dolgaiba a laikusoknak is beleszólási joguk van.
De a laikusok is idejében értsék meg, hogya klérus tagjainak is van joguk az
egyház ügyében sz6lni és cselekedni, hiszen ezért lettek papok.

Annak csak örülhetünk - és féltékenység nélkül örüljünk --, hogy teológiai
lug 1,~pzett laikusok jelentl<eznek az egyházban, hogy a világi hívek i~ részt kérnec
és vállalnak az egyház üdvözítő munkájáb61, de értsük meg, hogy a papok is ezt
akarják, ezért lettek papokká, erre szánták egész életüket, minden tehetség1iket.
Tragikus "fejlődés" lenne, ha a hittudományt kizárólag laikusok vennék a ke
zükbe, és a papok teológiai képzettség nélkül tevékenykedő liturgikus ceremó
náriussá válnának. Az lehetséges, hogy az evangélium üzenetének továbbadásában,
a hithirdetésben laikus hívek állnak majd a nép előtt, ők (is) tanítanak majd a
teológiai főiskolákon, ők veszik át talán az egyházkormányzás egyes területeit is,
de mindezekből nem lehet a papokat k.irekeszteni, és mint .susztert a kaptafához",
"t'isszaküldeni" őket az oltárhoz. A katolikus presbiter éppen olyanféle pap (ha
egyáltalán jó a pap elnevezés), aki nemcsak áldozatbemutatással és liturgiával fog
lalkozik, hanem sok mással is, ahogy ezt elődei, az apostolok tették. Sőt, mi több:
továbbra is joguk lesz a papoknak, éppúgy mint minden világi hivőnek, érdek
lődni, és kellő szakértelemmel állást foglalni a tudomány, a művészet és a társa
dalom "laikus" kérdéseiben is, és ezekben közreműködni, dolgozni is. Mert a pap
is ember, és nem csupán gyengeségeiben, esetleges bukásaiban, hanem képességei
ben és cselekvő akaratában is.
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