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Hatalom, klerikalizmus és ideológia az
egyházban

Mi az, amit manapság legtöbbször az egyháznak szemére vetnek? Először is
azt, hogy hatalmi - sőt történelmének egy tekintélyes időszakában világi hatal
mi - szervezetté fejlődött; másodszor, hogy klerikális intézménnyé vált; és har
madszor, hogy a keresztény tanítást ideologizálta. Ez az utóbbi vád egészen új
keletű, lényegében csak a II. vatikáni zsinat után merült fel. De alkalmasint
sokszor- lesz még róla szó a jövőben.

Nézzük meg hát ezeket a vádakat és szemrehányásokat, amelyek a zsinat óta,
a zsinati megújulás követelésével párhuzamosan, újra meg újra fölmerülnek.
}~lőbb azonban foglaljuk össze néhány szóban azt az evangéliumokból kivehető

kriszfusi tanítást, amelynek alapján és amelyhez viszonyítva az emlitett szemre
hányások. vádak elhangzanak.

"Krisztus nem más, mínt szeretet, egyszerűség, türelem, tisztaság, röviden szól
va tehát az, amit tanított" - írja Erasmus az Enchyrídlonban. l~s ez valóban így
van.•Jézus a legegyszerűbb igazságokat közölte velünk, amelyek azonban az egye
dül lényegesre vonatkoznak. Az ő igazságai nem filozófiai, tudományos vagy poli
tikai igazságok, és mégis azt mondotta, hogy ezek az igazságok szabaddá tesznek
bennünket. Istenről beszélt és az emberekről, és egyetlen törvényként azt paran
csolta meg, hogy mind a kettőt szeressük. S aztán természetesen önmagáról is
beszélt.

Az Isten, akit Jézu'> hirdetett, nem a filozófusok Istene, nem is valamifajta
vallás Istene és még csak nem is egészen pontosan az Oszövetség Istene. Az az
Isten akiről Ö beszélt, Atya. Az O és mindnyájunk Atyja. A szerutirástudósok fel
hívják figyelmünket, hogy a szeritírásban a Krisztus által használt "Abba" kife
jezés arám eredetű és voltaképpen sokkal többet jelent, mint egyszerűen apát.
Bensőséges, közvetlen megszölítás volt ez, amit csak szűk családi körben hasz
náltak. Olyasvalami volt, mint a magyar édesapa. Ez az Atya szerét minket, szá
montartja minden hajszálunkat. és Jézusra hivatkozva bármikor teljes bizalom
mal fordulhatunk hozzá. Mint ennek az Istennek gyermekei, mindnyájan testvérek
vagyunk és egymás iránt felebaráti szeretetre kötelezve. Úgy kell szeretnünk egy
mást, mínt ahogy önmagunkat szerétjük. "Amit tehát akartok, hogy az emberek
nektek tegyenek, azt tegyétek ti is nekik" (Mt 7,12) - mondía Jézus. És ez a sza
bály fordítva is érvényes: ne tegyünk másnak olyasmit, amit nem akarunk, hogy
nekünk cselekedjenek. Ugyanakkor azonban meg is kell bocsitanunk az emberek
nek azt, amit ellenünk tesznek. Péter megkérdezi egyszer Jézust: "Uram, hányszor
vétkezhet ellenem felebarátom, hogy megbocsássak neki? Talán hétszer? Jé:z.us vá
lasza ez volt: Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenhétszer" (Mt 18,21-22).

Ne akarjunk uralkodni egymás fölött. "T,udjátok - mondja sző szerint Jézus
-, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk és a nagyok hatalmaskodnak fe
lettük. De köztetek ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen
szolgátok" (Mt 26,25-27). És amikor arról beszél, hogy Isten szemével nézve ho
gyan ítéltetik majd meg földi magatartásunk, akkor kiderűl, hogy az egyetlen kér
dés és szempont csak az lesz, mílyen mértékben tettünk tanuságot cselekvő fele
baráti szeretetünkről. "Mert éhes voltam és ennem adtatok, szornjaztam és innom
adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, be
teg voltam és felkerestetek engem, börtönben voltam és meglátogattatok", és ha
az emberek megkérdezik majd, hogy míkor történt mindez, akkor ezt a feleletet
kapják: "amit egynek e legkisebb testvéreírn közül tettetek, nekem tettétek" (Mt
25.35-40).

Önmagáról azt mondja Krisztus. hogy ő a "VIilág világossága" és hogy egy
az Atyával. "Aki engem látott, látta az AtYát is" - mondja Fülöpnek (Ján 14,9). Azt
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is mondja magáról, hogy szelíd és alázatos szívű, ugyanakkor teljesen normális
ember is. A farizeusok képmutatásáról szólva mondja : "Eljött János, sem nem
evett, sem nem ivott, s azt mondták: ördöge van. Eljött az Emberfia, aki evett is,
ivott is, s azt mondják: nézzétek a falánk és iszákos ember a vámosok és bűnősök

barátja" (Mt 11,18-19). Amiből világosan ki'tűnik, hogy bár nem becsüli alá a Ke
resztelő aszkézisét, de azért azt nem is tartja olyan fontosnak. Nem csinál titkot
belőle, hogy aki őt követni akarja, annak meg kell tagadnia önmagát, de ugyan
akkor azt is moridja, hogy az ő igája kedves és a terhe könnvű, Azt követeli tő

lünk, hogy ártatlanok és elfogulatlanok legyünk, akár a gyermekek és így hív
bennünket: ,,,Gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok ter
helve és én megkönnyítlek titeket" (Mt 12,28-30).

Amikor a világról beszél, amelyben élnünk kell, nincsenek különösebb il lú
ziói. Nem szűnik meg ismételni, hogy ez a világ - úgy ahogy most van - nem
Isten világa. Valaki másnak a tulajdona, aki ugyan szintén Istentől kapta hátal
mát, ezt a hatalmat azonban az Istennel szemben ellenségesen gyakorolja. Éppen
azért ne akarjuk ezt a világot megnyerni: "Mi haszna van abból az embernek. ha
az egész világot megszerzt is, de lelkét kár éri" (Mt 17,26). És még csak nem is re
mélhetjük, hogy itt a földön az igazságosság érvénvrc juthat. hiszen az Atya:
" ...napját felke'lti rosszakra és jókra egyaránt, esőt ad igazaknak is, hamisak
ndk is" (lUt 5,45). Amikor azonban ezt a világot, amely nem Istené, nem akarjuk
birtokolni, nem is szabad teljesen negatív módon megtagadní. Értünk, míndannyi
unkért, az Ö igazi tanítványaiért imádkozjk Jézus f'őpapí imájában : "Őértük kö
nyörgök! Nem a v ilágér-t könyör-gök, hanem azokért, akiket nekern adtál, mert a
tieid. " nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok ebből a világból. Nem
azt kérem, hogy vedd cl őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól"
(Ján 17,9-15). Tehát maga Jézus is belátja, hogy övéinek, a türelmeseknek. a szelí
deknek, leh[jt a bárányoknak voltaképpen jobb lenne, ha kivennék őket ebből az
ellensé':(es világból. Akkor azonban ez a durva, brutális, erőszakos világ teljesen
magára lenne hagyatva mind a sok értolrnetlen szenvedésével egvÜJtt és a szenvcclők

akkor sohasem értesülhetnének az öröm üzenetéről.Ez az örömüzenet pedig, amelyet
Jézus tanítványainak hirdetntök kell. nem több és nem kevesebb, mint hogy minden
ellenkező látszat ellenére nem szívtelen vagy közönyös uralkodó, hanem egy jósá
g()S atva őrködik a világ felett, és hogy a végén. vagyis ennele az evílágnak a vé
gén és egy nerccel sem előbb, nunden jóra fordul

Felvetődik ezek után a kérdés, hogyan volt lehetséges. hogy ebből az egy
S7-ETŰ, szelíd és alázatos tanításból néhány évszázad alatt a történelem egyik leg
nagyobb hatulmi rendszere fejlődött ki. A II. vatikáni zsinat idején, majd utána
is sokfelé isrnételgették, hogy az egyház, tehát Krisztus tanítványainak Iátható kö
zössé0,e ott tévesztette el az utat, amikor Nagy Konstantin személyében egybekelt
a világi hatalommal. Szinte közhellyé vált, hogy íme, most vége a "konstantini
korszaknak", annak véget kell vetni és visszatérhetünk az ősi keresztény egysze
rűséghez és hatalomtalunsúghoz. Úgy tűnik azonban, hogyamiliinói ediktum nem
kiinduló pontja volt egy kedvezőtlen fejlődésnek, hanem inkább eredményes be
feJezése egy szívós és szisztematikus munkának, amelynek célja előbb csak az
egyház fenntartások nélküli társadalmi és hatalmi elismertetése volt, és amely
később abba a törekvésbe csapott át, hogy a kereszténység államvallássá legyen.
A római birodalomban Néró és Decius uralkodása közott lezajlott nagy keresz
tényüldözések történetének elfogulatlan tanulmányozása világosan meggyőz ben
nünket arról, míként folyt le ez az akkor még kétségkívül erőszakmentes, mégis
céltudatos hatalmi harc. Jól tudjuk például, hogy a keresztény közösségek az egyes
üldözések szüneteiben milyen ügyesen használták fel a római törvényeket cél
juk érdekében. Talán innen is ered a római egyház erős hajlama a jogászi szernlé
Ictre és gondolkodásra.

Mindebben persze nincs semmi kívetnivaló. Ezeknek a közösségeknek végül is
kötelességük volt, hogy tagjaik életét megvédjék és ugyanakkor az igehirdetés le
hetőségét biztosítsák. És ott volt előttük egy kézenfekvő példa, a meglehetősen nagy
lélekszámú zsidó hitközség Rómában, amely hihetetlenül széleskörű autonómiát él-
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vezett. Es éppen ezért mindenképpen igazságtalan lenne az ősegyház képviselőit

-nmt hatalmi embereket bemutatni (később jócskán akadtak ilyenek is az egyház
ban). Azonkívül értelmetlen és reménytelen vállalkozás ís lenne, ha napjainkból
visszatekintve akarnánk megállapítani, hogy mi lett volna a ténylegestől eltérő

és helyesebb magatartás annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek a hatalom
ról való lemondás keresztény elvének és ugyanakkor biztosítsák az evangélium ter
jesztését. Az elmondottak csak arra akarnak figyelmeztetni, hogy az egyház mint
hatalmi organizáció nemcsak egy sajnálatos történelmi fejlődés eredménye, hanem
hogy a hatalom, mínt kísértés az egyház létezésének első pillanatától kezdve jelen
volt és változatlanul jelen van.

Ennek az egész problémának kulcsát mint legtöbbször, a szeritírásban találhat
juk meg. Szent Lukács evangéliuma írja le legérdekesebben és legrészletesebben
Jézus megkísértését. Ezt olvassuk itt: "Erre felvezette a sátán egy magas hegyre
(ti. Jézust) és egy pillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség mínder
országát; .Minden hatalmat és dicsőséget neked adok - mondta -, mert hisz én
kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, a
tied lesz mind'" (Lk 4,5-8). Jézus természetesen visszautasítja az ajánlatot, még
pedig az első parancsolat szavaival, amelyek szer-int csak az egyetlen Istent szabad
imádni. Ebből a szentírásí részletből viszont egyértelműen kiderül az is, hogy ez
a világ a gonosz szeillemnek adatott át, ő il fejedelme. Azt is mogtudjuk, hogy
ti sötétségnek ez a fejedelme a vllúg dicsőségét nem tudja a hal alomtól elkülöní
teni, hanem - éppen ellenkezőlog a hatalmat tette meg e világ alapelvévé. A lét
harc hatalmi harcot jelent, ezt az egész élő világban tapasztalhatjuk a legkisebb
élőlénytől egészen az emberig. A sátán legnagyobb tévedése talán éppen az volt,
I.ogy a hatalmat, mint részigazságot abszolutízálta, és ezért utasította vissza Jézus
a hatalom alkalmazásúnak mindcn tormáját. Mikor Péter, mesterének védelmé
ben odacsapott kardjával, .Iézus leintette őt és meggyógyította a főpap szolgájának
fülét. "Tedd helyére kardodat, mert mindenki, aki kardot ragad, kard által pusztul
el" - mondta neki, majd mindjárt hozzáf'űzte: "Vagy azt véled, nem kérhetném
Atyámat és ő rendelkezésemre bocsátana több mint tizenkét légió angyalt?" (Mt
26,52-(3). Amiből Iáthatjuk, hogy voltaképpen már itt is megjelent a hatalom kí
sertése, de döntő vísszautasítúsra lelt. Vajon ki az közöttünk, aki ebben a helyzet
ben ilyen könnyen lemondott volna a mennyei segítségről?

Persze, ha már egyszer ebben a mí létrendünkben a létezés föltételei ilyen mér
tékben függenek a hatalomtól, semmiféle élőlény, egyetlen ember, de egyetlen
emberi intézmény sem tud tökéletesen lemondani a hatalomról. Erre a lemondás
ra csak Jézus volt képes, akit valóban ártatlan bárányként öltek meg. És azok
a kisebb keresztény szekták, csoportosulások, amelyek megpróbál ták, hogya hata
lomról való tökéletes lemondást megvnlósítsúk, rendszerint zsákutcába jutottak.
Így világos az is, hogy még a legeszményibb és az evangéliumi szellemmel legin
kább áthatott egyház sem tudott már a kezdet kezdetétől fogva a. hatalom bizo
nyos minimuma nélkül létezni. Ha ez a probléma ma mégis komoly formában
í'ölrnerült, annak súlyos oka van. A II. vatikáni zsinat előtt száz német értelmiségi
fölvetette a gondolatot, hogyazsinatot azzal kellene kezdeni, hogy az egyház bo
csánatot kér a világtól mindazokór-t a bűnökért, amelyeket történelme során elkö
vetett. Ez a kezdeményezés később elaludt. Valószínű, hogy még azok is, akiknek
lelkiismeretét ez az ötlet egy kissé Iölborzolta, megnyugtatták magukat azzal, hogy
ezek a bűnök a történelemből megmagyarázhatók. Nos, manapság nemcsak divatos
dolog, hanem nagyon helyes is, hogya dolgokat, az embereket és cselekedeteiket a
maguk történelmi összefüggésében vizsgáljuk, és éppen ezért a dolgoknak erről a
történetiségéről sohasem szabad megfeledkezni. A kérdés csak az, vajon lehet-e va
laha is elegendő magyarázatot találni arra, hogy (embereket Krisztus és az evan
géliumok nevében megkínoztak és megöltek. Es valószínűleg ez vallt az, ami a fent
említett értelmiségieket is nyugtalanította.

A veszély, hogy erre - ti. emberek megölésére - sor kerülhet, az első pilla
nattól kezdve fennállott, amikor az egyház az eredeti szeretetközösségből hítközös
séggé, majd kultuszközösséggé alakult át. A teológia és a szociológía meg tudja
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magyarázni, hogyan és miért került erre SOl'. A három dolgot valószínűleg nem is
lehet olyan könnyen szétválasztani. Mindenesetre Jézus még azt mondta, hogy ta
nítványait arról lehet majd megismerni, hogy szeretik egymást. Aztán alig telt
el száz év és máris az a szólás volt érvényes, hogy a keresztények arról ismerhetők

fel, hogy ugyanazt a dolgot hiszik. Viszont, hogya hitbeli különbségek hová ve
zethetnek, azt túlságosan egyértelműen mutatja az mkvizíciónak és a reforrnácíót
követő harmincéves háborúnak szomorú története.

NIa persze nagyon jól tudjuk már, hogy az ún. eretnekségek létrejöttében a
hittételek mellett még nagyon sok személyí, társadalmi, sőt gyakran politikai adott
ság is közreiátszott. Ez azonban mít sem változtat azon, hogy minden keresztény
megújulast az egész világon visszhangzó mea culpával kellene kezdeni, (és ennek
során mindenfajta kereszténynek a mellét kellene vernie), amiért megtörténhetett
az, hogy embereket az evangélium nevében öltek meg. Enélkül ugyanis nagyon ne
héz lesz kimutatni, hogy mikor beszélhettünk az egyházon belül a hatalom helyes
és mikor a helytelen használatáról. Az mindenesetre bizonyítottnak látszik, hogy
a hatalmi módszerekkiel való eljáráara leginkább az intézmények, illetve az intéz
mények nevében intézkedő emberek hajlamosak. Talán ezért vélik oly sokan a
zsinat óta, hogy szemügyre kell venni az egyház túlzott klerlkalizálódását és in
tézményesültségét is.

Képzeljünk el egy jelenetet, ami főleg az elmúlt száz-százötven évben bár
melyik katolikus házban előfordulhatott vagy előfordulhat. A családnak vendégei
vannak, s az iegyik szobában a férfiak kártyaznak. Egy pap is van közöttük. a
nemrégiben kinevezett fiatal plébános. Egyszerre csak megjelenik a háziasszony és
vacsorázni hívja őket. A társaság elindul, s az egyik idősebb úr a pappal egy
szerre érkezik az ajtóhoz. Elkezdődik a szokásos udvariaskodás, tessékélik egy
mást előre, majd végül a jóval idősebb civil határozott mozdulattal hátbavágja
a fiatal papot, mondván: "Ecclesia precedit", vagyis hogy az egyháznak előjoga

van. Mire a fiatal plébános méltóságának tudatára ébred, és megnyugodva lépi át
a küszöböt. Ebben az apró és a legtöbb katolíkus számára magától értetődő jele
netben az egyháznak egy olyan felfogása tükröződik, ami évszázadokon keresz
tül oly mélyen belegyökeresedett a katolikus tudatba, hogy szinte reménytelen vál
lalkozásnak tűnik e felfogás kérdésessé tétele. Ebben a felfogásban az egyház a
klérussal, illetve az ebből a klérusból kialakított hierarchiával azonosul. Felesle
ges lenne arra hivatkozni, hogy a teológiában egyházon mindenkor a Kriszus-hi
vők összességét értették, ha - egyrészt a papok, másrészt a nem papok tudatában 
ez az éles szétválasztás jelen volt és még ma is legtöbbször jelen van. Amikor
196í-ben Rómában megtartották az első laikus kongresszust, (a padsorokat itt is
főként szerzetesnővérek és papok töltötték meg), és a kongresszus résztvevőit a
pápa is kihallgatáson fogadta, a Szeritatya beszédében többek között azt mondot
ta, hogy "Az egyház szerétettel és megértéssel tekint laikus gyermekeire". A hol
land delegáció ebben a pillanatban sarkon akart fordulni és ki akart vonulni a fo
gadóterernből. És ha ezt nem tette meg, akkor csak azért nem, hogya botrányt
elkerülje. Maguk között azonban ezt kérdezgették: mit jelentsen ez, mi az az egy
ház, amely (megértéssel vagy meg nem értéssel) ránk tekint? Hát nem mi va
gyunk az 'egyház?

Az első keresztények életéről az Apostolok Cselekedeteiben ezt a beszámolót
olvashatjuk: "A hivek mind összetartottak és közös volt mindenük. Birtokaikat és
javaikat eladták s az árát szétosztották mindazok között, akik szükséget szen
vedtek. Egy szívvel egy lélekkel mínden nap összegyűltek a templomban. A ke
nyeret a házaknál törték meg és örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az
ételt. Dicsőítették az Istent és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként
vezetett hozzájuk olyanokat, akik az üdvösségre leltek" (Apcs, 2,42-47). Ebben a
beszámolóban nincs még különbség téve papok és laikus hívek közöbt, S a tény,
hogy a kenyeret a házaknál törték meg, vagyis hogy az eucharisztiát családi kör
ben ünnepelték, nemcsak azt jelenti, ami a legtöbb bibliakiadás jegyzetében ol
vasható, hogy az ősi egyházközség, amely kezdetben még a zsidó istentisztelete
ken is részt vett, ily módon juttatta elejétől fogva kiflejezésre a maga különállá-
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sát. Ez azt is jelenti, hogy akkoriban gyakorlatilag még mínden családapa gyako
rolhatta ezt a legfontosabb és ma csak a papság számára fönntartott cselekményt.
A szentírás-tudománybój tudjuk, hogy a szeritírás egyébként sem használja soha
sem a "pap" szót olyan értelemben, ahogyan azt a zsidók vagy a rómaiak hasz
nálták, hanem az egyházközség vezetőjét a zsidó közösségekben presbiternek, va
gyis vezetőnek, elöljárónak, rangidősnek nevezték, míg a görög, hellenista közös
ségekben az "episcopos" vagyis felvigyázó, felügyelő kifejezés járta. Az, hogy
Jézus maga nem akart külön papi rendet alapítani, az már azért is nagyon va
lószínű, mert az akkoriban vallási szempontból már nagyon formálissá vált zsidó
teokrácia ebből a szempontból nagyon rossz példát mutatott. ALois Müll.er, a ne
"es teológus hívja fel a figyelmet, milyen ritkán idézzük Jézusnak a farizeusok
és irástudók ellen mondott beszédét, amely Máté evangéliumának 23, fejezetében
olvasható, Azt mondja itt Jézus: "Mózes székén az írástudók és a farizeusok ül
nek, Tegyetek meg és tartsatok meg mindent, amit mondanak, de cselekedeteiket
ne kövessétek, mert tanítják ugyan, de nem váltják tetté, Súlyos és elviselhetet
len terheket kötnek egybe és teszik az emberek vállára, ők maguk azonban egy
ujjal sem akarják mozdítani azt. Mínden tettüket az vezeti, hogy lássák az em
berek. Szélesre szabják imaszíjukat, megnagyobbítják ruhabojtjukat. Szeretik a fő

helyeket a lakomákon és az első székeket a zsinagógákban, a tisztelgő köszönéseket
a tereken és azt, ha az emberek mesternek nevezik őket. Ti azonban ne hívassá
tok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mind testvérek
vagytok. Ne nevezzetek senkit atyának a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a
mennyben van, Ne nevezzenek titeket tanííóknak, mert egy tanítótok van: Krisz
tus. Aki a legnagyobb közöttetek. az a szolgátok legyen" (Mt 23,2-12).

Az egyháztörténelem és az ekkleziológta, különösen az újabb időkben, több
elméletet is kidolgozott, vajon ebből az őskeresztényí állapotból hogyan alakult ki
az egyház ilyen fokú kleríkalízálódása. Valószínűleg egész sor politikai és szocio
lógiaí adottság játszott közre ebben a fejlődésben, amelynek eredményeképpen a
IV. századtól kezdve a papi rend mint sajátos. különleges csoport egyre inkább
elkülönült a társadalmon belül. A feudális társadalmi rendben, ahol a különböző

társadalmi rétegek osztály szempontból élesen körülrajzólódtak és hierarchiku
san egymás fölé épültek, a felsőbb és alsópapság is megtalálta a maga helyét és
társadalmi rangját. Ezt a középkorban kialakult struktúrát az egyház mindmáig
megtartotta. Ebben a mereven megszervezott hierarchikus építményben, amely a
tridenti zsinat után még határozottabb arcélt kapott, elkerülhetetlen volt, hogy
minden teológiai és ekkleziológiai elmélet ellenére az egyház a papok tudatában
éppen úgy, mint az egyszerű hívekében azonosult a hierarchiával. Szociológiailag
ugyanaz a jelenség volf ez, amelyeket a feudális monarchista struktúrájú álla
mokban tapasztalhattunk a polgári forradalmak előtt, amikor is az ún. történel
mi osztályok (tehát az arisztokrácia és a nemesség) az állammal, majd a nemzet
tel azonosították magukat. Természetesen szükség volt az alsóbb osztályokra is,
különben az egész uralomnak nem lett volna értelme. Az azonban, hogy az alsóbb
osztályok is az államhoz vagy a nemzethez tartoznak, senkinek sem jutott eszébe.
Ki tagadná, hogy a laikusok szerepe az egyházon belül nagyon hasonlított a mo
narchikus rendszerek alattvalóiéhoz. Erről a zsinat óta annyit hallhattunk és ol
vashattunk (még olyan magas rangú egyházi méltóságoktól is, mínt Suenens bí
boros), hogy színte nem is kell rá sok szót vesztegetni. Maga az egyház, vagyis
az intézményesült és a klérusból álló egyház is belátta, hogy az egyház fogalmát
ki kell terjeszteni és el kell mélyítení, ha a mai tökéletesen megváltozott körül
mények között is fenn akarjuk tartani az egyház szavahihetőségét. Ebből a fel
ismerésből származott az egyháznak aj' az új koncepciója, amelyet a zsinat elfo
gadott és kihirdetett. E szerint az egyház nem egyéb, mint a zarándokló Isrten
népe, amely megannyi egyenjogú tagból áll, akik között csak az elnyert karizmák
tekintetében van különbség, Természetesen nagyon szép és nagyon is elfogadható
koncepció ez, annál is inkább, mert hiszen elismeri az összes megkereszteltek ál
talános papságát is. A kérdés csak az, hogy miként lehetne az egyháznak ezt az
új önmegtogalmazását a gyakorlatba átvinni.
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A legsúlyosabb nehézség abban áll. hogy még a legszebb konstítúciókkal sem
lehet ant az óriási szakadéköt áthidalni, amely a pap és a világi hivő között mirid
máig fennáll. A mai gyakorlat szerint a pap, aki tanulmányait befejezte és fölszen
telték, többé nem egyszerű tagja a Krisztus-hivök közösségének. aki csak maga
sabb karizmában részesült, hanem egy apparátus tagjává válik, amely egy, é'

katonaságéhoz hasonló fegyelem alatt álL Nem viselkedhet már többé úgy, mínt
él többi emberek, ide-oda helyezik, a templomában állandóan új, idegen arcok
veszik körül, és még jó, ha magatartása a gondjaira bízottakkal szemben ::1 tár
sadalombiztosítási orvoséhoz és nem egy jóindulatú, vagy éppen közörnbös köz
igazgatási tisztviselőéhez hasonlít. A feladata az lenne, hogy a lelkeket gondozza,
sőt vezesse, de kiket vezethet? Természetesen csak azokat, akik ezt a vezetéot
elvárják tőle és ezek még a magukat keresztényeknek vallóknak is csupán kis tö
redékét teszik ki. Minthogy pedig szakképesítést kívánó foglalkozást folytat, ha
marosan kialakul benne a szakmabeliek tudata. És a munkája során fölmerülő

problémákat természetesen csak a kollégákkal tudja megbeszélni. "Hány gYÓ1~Ó

tok és áldozótok volt áldozócsütörtökön? Csak ennyi meg ennyi? Oh, nálunk eny
nyi meg ennyi volt." "Milyen okos volt, hogy az új Mária-szobor fölszentelését a
sajtóban is közzétettük, még egyszer annyian jöttek el a litániára, mint egyéb
ként." És ez így mehet esetleg egy egész életen keresztül. A pap tevékenységé
nek területe a templom, amely akár nagy és pompás, akár egyszerű és kicsi, mín
denképpen zárt és a világtól elkülönített .hely. Az igét itt azok számára hirdetik,
akik amúgy is mindig a templomban vannak, esetleg egyszerűen csak azért: mert
a Kretschmer-f'éle tipológia szerint a vallásos típushoz tartoznak. Hogyan érje el
a pap azokat, akik esetleg öntudatlanul is az üdvösség üzenetére várnak? Legyen
akár szent, mégis kétségbeejtően nehéz helyzetben van. Ha egy szkeptikus értel
miségi társaságba kerül, egész idő alatt azon fáradozik majd, hogy bebizonyítsa,
ó is normális ember, és nem csak szent dolgokról lehet vele beszélni. Ha a sze
gény és egyszerű embereket keresi fel, mindig ott fogja érezni a vállán egy pom
pás és hatalmas egyház terhét. Viselkedjék egy kicsit könnyedebben. hogy ezál
tal jobban alkalmazkodjék civil környezetéhez, könnyen megeshet, hogy (akár
egy képmutató beáLlítottság következtében is) megbotránkozást vált ki. Ha viszont
az aszketikus élettel próbálkozik és őszintén törekszik arra, hogy kereszténységéről

tanuságot tegven, megtörténhet. hogy tanúságtételét alábecsülik mondván: "végté
re is ezért fizetik".

Röviden összefoglalva, az egyházi szervezetnek és az egyház fölépítésének két
modelljét állíthatnánk fel. Az egyik a hagyományos, amely szerint az egyház egy
részt egy különlegesen kiképzett vezetői apparátusból áll, amelynek gondjaira a
vezetettek bízva vannak, azok a vezetettek, akiknek a prédikáció szól, akiknek
a lelkét gondozni kell és akiknek lelke fölött pásztorkodni kell. Az ilyenfajta egy
ház törekvése az lesz, hogy minél több tagja legyen, még ha ez a tagság pusztán
formai vagy jogi természetű is. A másik modell szerínt az egyház az azonos rangú
tagok közössége lenne, amely "nem ismer Atyát Istenen kívül" és "Mestert sem
Krisztuson kívül", viszont van egy lehetőleg kevéssé bürokraníkusan megszervezett
és önkéntes szelgálaton alapuló belső struktúrára. Az Ilyen típusú egyháznál a
tagok mennyisége közömbös lenne, vagy legalábbis másodrangú kérdés. Nem úgy
a minőség. Ez azt jelenti, hogy az ilyen tipusú egyháznak csak olyan tagjai len
nének, akik számára valóban életük egzisztenciális kérdése, hogy mindenütt és
mindenkor tanúságtevői, tehát nem prédikálói, hanem tanúságtevői legyenek a ke
resztény üdvösségüzenetnek. És ha ezek a tagok az Úr által elrendelt eucharísztía
ünneplésére összeülnek, ez nem lenne többé egyszerű liturgikus aktus, hanem de
rűs együttlét, amelynek keretében meghallgatnák a közösség vezetőjét (ak:í ezt a
funkciót esetleg csak mellékfoglalkozásként látja el), de nem úgy, rnínt iskolás
gyerekek a tanítót, hanem mint elkötelezett emberek, akiknek legfőbb gondjuk az,
hogyan hirdessék Krisztus üzenetét, hogyan tegyenek arról tanúságot, és az ezzel
a tanúságtétellel kapcsolatban felmerülő problémákat esetleg együtt meg is beszél
nék.
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A magam részéről persze erre a második modeblre szavaznék, már csak azért
ls, mert meggyőződésem, hogy Krisztustól kapott feladatunknak, hogy az ő üd
vösségüzenetét hirdessük és az egész világ előtt - tehát nemcsak magunk között
- tanúsítsuk, csak ilyen módon tudunk eleget tenni. Viszont azt is tudom, hogy
pillanatnyilag nemcsak a papságnak, hanem a laikus híveknek is: nagy többsége
a hagyományos: modellre szavazna. Amíg azonban így áll a helyzet, nem nagyon
remélhetjük, hogy az egyház valódi közösséggé alakul át.

A klerikalizálódással párhuzamosan ment végbe az egyház intézményesülése.
A szélsőségesen kontesztáló, forradalmár csoportok leginkább az egyháznak ezt
az intézményesültségét, intézményi voltát támadják. Sajnos azonban gyakran az
a benyomása az embernek, hogy ezek a reformerek csupán arra törekszene!.., hogy
a kíöregedett intézményeket újakkal váltsák fel és nem vállalkoznak arra, hogy
magát az institucionalizmust mint olyant vizsgálják meg. A miridenfajta intéz
mény tökéletes és anarchista elutasítása természetesen abszurdum lenne. Annak
ellenére, hogy egy ilyrenfajta inspiráció valójában felfedezhető az evangéliumban
is. Nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy Assziszi Szerit Ferencnek (aki az Imitatio
Cristit, vagyis Krisztus követését mínden ember közott a leginkább meg tudta
valósítani) voltaképpen szintén egy minden intézményességet nélkülöző közösség
lebegett a szeme előtt. És Illés testvér volt az a realista, aki állította, hogy meg
felelő szervezet és szabályzat nélkül a mozgalorn anarchiába fulladna.

Ha az intézményesülés problémáját vizsgáljuk, ugyanúgy kell eljárnunk. mint
ahogyan a hatalomgyakorlás kérdésénél tettük. Az intézményt elfogadhatjuk. sőt

el is kell fogadnunk, de mindig azzal a tudattal. hogy itt valami szükséges és el
kerülhetetlen rosszról van szó, és mindig szem előtt kell tartanunk, mílyen veszé
lyeket rejt magában az intézményesülés. A két főveszély: hogy az intézmény azo
nosítja magát azokkal az eszmékkel, amelyeknek szelgálatára életre hívatott és
ezáltal öncélúvá válik, valamint az a tény (ami keresztény intézmény esetében
különösen végzetes lehet), hogy az intézmény mindig amorális, tehát nem erkölcs
telen, hanem erkölcsileg közömbös, Erkölcse ugyanis mindig csak a személynek
lehet.

Az egyház esetében, ha mínt intézmény az általa képviselt eszmékkel azono
sul, ebből logikusan következik, hogy mindent, ami az intézmény ellen irányul, úgy
fog föl, mínt támadást Krisztus tanítása ellen. IX. Pius pápa egész sor olyan em
bert közősitett ki, akik azon a véleményen voltak, és ezt a véleményt tevőlegesen

is érvényesíteni kívánták, hogy helyesebb lenne, ha a pápai állam végre megszűn

nék. De volt idő, amikor ez a pápai állam még virágzó és hatalmas volt, és a
pápa akkor egyszeregy hűbéres város valamennyi lakosát kiközösítette, mert a
város hátralékban volt a pápai államnak Ilzetendő adóval. Akaratlanul is' fölme
rül az emberben a kérdés, hogy azok az öregek és: betegek, akik e kíközösítés
tartama alatt meghaltak, vajon valóban míndnyájan a pokolba jutottak-e.

Még súlyosabb következményei lehetnek annak az említett ténynek, hogy intéz
mények sohasem bírhatnak a személyerkölcsével. Jól tudjuk, hogy Magyarorszá
gon például még a második világháború előtt is sok százezer holdnyi föld volt
a szerzetes rendek birtokában. Ezeket a nagy kiterjedésű földbírtokokat ugyanúgy
rosszul fizetett cselédek művelték meg, mínt a világi kézben lévő latifundiumokat.
E nagy gazdasági központok körül csupa szegényember lakott. Képzeljük el most
annak a szerzetes perjelnek vagy jószágkormányzónak a helyzetét. aki a rend ja
vainak intézésével volt megbízva. A rend tagjaként az egyházon belül azok közé
számított, akik a parancsokon kívül még azt az ún. evangéliumi tanácsot is kö
vetik, amelyet Jézus adott a gazdag ifjúnak: "Ha tökéletes akarsz lenni, add el
vagyonodat, oszd ki a szegényeknek és kincseket szerzel a mennyben. Ezután jöjj
és kövess engem!" (Mt 19,21) Mint tudjuk, Máté evangélista ehhez hozzáfűzte, hogy
"amikor az ifjú e szavakat hallotta, szomorúan eltávozott, mert sok vagyona volt".
Vajon a rendi vagyonek intézőinek nem volt-e meg szintén minden okuk arra,
hogy szomorúak legyenek. Egy-egy ilyen intéző sok vagyont kormányzott, de
a legjobb akaralt mallett sem lett volna módja rá, hogy ezeket a javakat a sze
gények között szétossza, mert hiszen a költségvetés szerint kellett dolgoznia,
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amelyben bevételnek és kiadásnak egyensúlyban kellett lennie, és a szegényeknek
karácsonykor annyi jutott, amennyit a költségvetésben "jótékonyság" címszó alatt
beterveztek, E21t tekintem egy intézmény elkerülhetetlen közömbösségének, hiszen
ezek a szerzetes atyák vagy vagyont birtokló más egyházi személyek egyénileg
mindezt a legjobb szándékkal és a legtisztább lelkiismerettel vállalták. És az in
tézményes egyház felől nézve ez nemcsak egyházjogílag, hanem erkölcsi szempont
ból is tökéletesen rendben volt. És mégis fölmerült az a csak nehezen vállalható
látszat, (ami valójában gyakran nem is csak látszat volt): emitt a döngölt föld
padlójú, nádfödeles, egyszobás viskókban lakó szegények, rníg amott a "gazdag
papok" a .csodálatos parkettás lakosztályokban.

Tudjuk, hogy Magyarországon ebben a formában ez a probléma már nem
áll fönn. De hogy világegyházi szinten ez a konfliktus még míndig bekövetkez
het, arról a japáni Sendai püspökének Kabayashinak a legnagyobb olasz míssziós
lapban, a Missione Catholiche-ben megjelent itt következő kis írása tanúskodik:
.,Sok országot beutaztam - írja a japán püspök - Európában és Amerikában:
mindenütt a szerzetesrendek pompás, sőt luxusos építményeibe ütköztem. amelyek
könnyen összetéveszthetők lennének valami nagy kereskedelmi vállalat székhazá
val, és csak nehezen tudtam legyűrni a zavart, az ellentmondó érzéseket; de hát,
válaszoltam magamnak, ez azért van, mert ezek gazdag országok, tehát nem kell
személyes problémát csinálnom a dologból.

Újabban azonban ezeknek a gazdag országoknak pénzügyi hatalma Japánig
terjed, a bennszülöttektől hemzsegő utak mentén egymás után nőnek magasba a
rendházak. noviciátusok imponáló építményei, amelyek a kényelem szempontjából
semmi kívánnivalót nem hagynak maguk után.

Nem tudok ellenállni a gondolatnak, hogy van ebben valami szerencsétlen do
log. Ne értsetek félre, tökéletesen meg vagyok győződve arról, hogy azok az apá
cák, akik ezekben az épületekben élnek, mentesek rnínden anyagi vágytól, és gya
korolják a lelki szegénység és fogadalmuk erényeit.

Mégis az az igazság, hogy a rendházaknak, amelyekben élnek, központi Iűtése

van télire és légkondicionáló berendezése nyárára. Nos, az olyan élet, amelyben leg
alábbis azt a kérdést, hogy .mít eszünk holnap?' sohasem kell fölvetni, az ilyen
fajta szegénység mit is jelent valójában? ,Dús' szegénységről van itt szó, aminek
semmi kÖZJe sincs ahhoz az igazi szegénységhez. amely annyira általános még Ja
pánban."

Semmiképp sem szeretném, ha az a látszat keletkeznék, hogy e sorok írója
engesztelhetetlen ellenfele a szerzetesrendeknek, Éppen ellenkezőleg, legszebb, leg
valódibb keresztény élményei szerzetesrendek monostoraiban töltött napokkal és
hetekkel kapcsolatosak. E számára oly kedves helyek közé tartozik például Pan
nonhalma is, ahol ma persze már nagyon egyszerűen élnek. Az elmondottak csu
pán arra akartak figyelmeztetni, hogy nemcsak a hierarchikus egyházban, hanem
még a szerzetesrendeknél is milyen nagy az intézményesülés és az intézményben
való gondolkodás veszélye.

A harmadik szemrehányás az egyház ellen, amely, mint az elején említettük,
eléggé újkeletű, de a zsinat óta ugyancsak sokakat foglalkoztat, úgy fogalmaz
ható meg, hogy az egyház a keresztény tanítást bizonyos mértékben ídeologizálta.
Mit értsünk ezen? üssük fel a Herder kiadó legujabb kiadású teológiai és egy
házi lexikonát és keressük meg benne ezt a címszót : ideológia. A lexikon a kö
vetkezőképpen definiálja: "A XIX. század kezdete óta használt elnevezés olyan
emberi meggyőződések megjelölésére, amelyekben a hiedelem szerint a realitás
elve, valójában azonban szubjektív érdekek érvényesitésére irányuló törekvés.
uralkodik." Ez a kissé elvontan fogalmazott definíció nagyjából és egészében helyt
álló, de - legalábbis szerintem - bizonyos kiegész~tésre szorul. Az ideológia úgy,
ahogyan azt ma általában értjük, olyan eszmerendszer, amely az emberről, életé
nek értelméről és céljáról és a többi emberhez, valamint a társadalomhoz való
viszonyáról olyan tekintéllyel mond ki valamit, hogy ezeket a kijelentéseket csak
fenntartás nélkül elfogadhatjuk, de nem vitatkozhatunk róluk. Az ideológia tehát
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főként abban különbözik a világnézettől, hogy legtöbbször érzelmi odaadással és·
nem értelmi belátással fogadjuk el, További tulajdonságai az ideológiának, hogy
többnyire tekintélyi elvű, totális és a kizárólagcsságra törekvőerr intoleráns és hogy
alapelvei vitathatatlanok. A lexikális defínícíóból itt átvehetjük azt a megállapítást,
hogy ezeknek az elveknek trudatos vagy tudat alatti emberi vágyak és ösztönök
szelgálnak alapjául, Hogy egy példát is mondjunk : a német nemzeti szocíalizmus
szinte tiszta típusa volt az ideológiának. A fenti derlnícióból azonban világosan
kitűnik az is, mennyire hajlamos a vallás és a vallásos hit az ideologizálódásra.
Nagyon tudatos történeti reflexióra volt szükségünk, hogy egyáltalán különbséget
tudjunk tenni a vallás, a világnézet és az ideológia között. És noha az ideológia
kifejezése csak a XVIII. században, a francia felvilágosodás filozófusainál (főként

Destutt de 'I'racynál) bukkant fel, míg az ideológiára vonatkozó első krrtikus ref
lexió Marx írásaiban, ma már tudjuk, hogy a moharnedanizmus (főleg első, ag
resszív formájában) éppen úgy a vallás ideologizált formája volt, mint a közép
kori Civitas Dei eszméje és az újkorban az úgynevezett .,keresztény állam" gon
dolata. Eltekintve azonban a politikai és társadalmi eszméktől, tisztán vallásos té
ren is követhetők voltak és követhetők míndmáig az ideologlzálódásí folyamatok.
Azt hiszem, hogy a modern teológiának talán legfontosabb feladata lenne, hogy
mélyreható elemzést hajtson végre annak megállapítására, hol szivárogtak be hi
tünkbe, gondolkodásmódunkba és magatartásunkba ideologikus elemek.

Ezek mindenütt tetten érhetők, ahol a türelem helyébe türelmetlenség, a meg
győzés és bizonyíték helyébe tekintélyí parancs lép, ahol az eszmék intézménye
sülnek és az egyes személy tökéletesen háttérbe szorul. Pszichoanalízis és vanás
címmel rendkívül érdekes könyv jelent meg néhány évvel ezelőtt a neves pszi
choanalitikus, Erich Fromm tollából, Fromm megállapítja ebben, hogy az ember
voltaképpen homo religiosus. Ez azt jelenti, hogy minden embernek van valami
fajta vallása, ha a vallás szót a legszélesebb értelmében használjuk és minden
értékrendszert, amit valaki magatartásának normájaként elismer vallásnak te
kintünk. Mint Fromm mondja, ebben az értelemben egy klubtagság is szolgálhat
pótvallás gyanánt. Fromm - aki egyébként ateistának vallja magát - két külön
böző típusú vallásosságot különböztet meg, a humanísztíkusat és a tekíntélylt,
Jellegzetesen humanisztikus vallások szerinte a buddhizmus és a konfucianizrnus,
míg a tekintélyi vallásosságnak legszélsőségesebb formái a genfi kálvinizmus és a
sztálíní személyi kultusz voltak. A katolíkus vallásosság szerinte kétértelmű. Az
e\'angélium és az egyháztörténelem sok jelensége, mint például a franciskanizmus
vagy a Szalézi Szerit Ferenc által hirdetett jámborság stb. a humanista fajta vallá
sosság megjelenési formái. A rtgortzmus, a túlhangsúlyozott aszketizmus és egy
házi tekintély ezzel szemben egy tekintélyi vallásosság megnyíletkozásai. Fölve
tődik a kérdés, vajon az, amit Fromm tekintélyi vallásosságnak nevez, voltaképpen
nem fedi-e a vallás ídeologizált formájáról mondottakat. Míndenesetre érdekes.
megjegyzése Frommnak, hogy az olyan buzgóság, amely ezekben a szavakban fe
jeződik ki: Istenem, te végtelenül hatalmas és nagy vagy és én hozzád képest egy
semmi, egy porszem vagyok, az önmegvetésben odáig mehet, hogy a végén ez az
ember már nemcsak önmagát, hanem a többi embert sem fogja tisztelni és ez
által elveszíti a szerétetet. És ez az éppen, amit egy ideológia és ennek az ide
ológiának az intézménye követőitől elvár. Krisztus azonban azt mondotta, hogy
úgy szeressük a felebarátunkat, mint önmagunkat, ami azt jelenti, hogy csak aki
önmagát tiszteli és szerett, az tudja a másik embert is tisztelni és szeretní. És ép
pen ez az, ami nemcsak humanizmus, hanem valódi kereszténység is.

A II. vatikáni zsinaton félre nem érthető törekvést tapasztalhattunk abban
az irányban, hogy az egyház megszabaduljon ettől az ideologikus gondolkodás
módtól. De ki van közöttünk. aki ne tudna mindmáíg az egyházon belül még min
dig virulens ideológiai jelenségekre rámutatni. Mélyreható teológiai elmélyedésre
és az evangélium igazi szellemétől inspirált igehirdetésre van szükség, míg előbb

önmagunkat, majd utána a világot meggyőzhetjük arról, hogya kereszténység nem
valamiféle üdvöt hozó ideológia, hanem az üdvösség üzenete annak legigazibb és
legszélesebb értelmében.

581


