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A VILÁGI HIVŐK A ZSINAT UTÁNI EGYHÁZBAN
Alapvető szemléletváltozásra volt szükség, Az egyház régebben mintha egyedül

a klérusé lett volna, s mintha a hivők csak az anyagat jelentették volna, melyet
a papságnak formálnia és vezetnie kellett. Mégis igazat kellene adni annak a véleke
désnek, mely szerint a világiakat nem tekintettük egészen felnőtteknek és önállók
nak? A zsinat - mint annyi más területen is - szemléletváltoztatást sürgetett.
Az egyház lényegéből következik, hogy a hívek részesei az egyház küldetésé
nek, az egyház bennük válik látható valósággá és társadalmi tényezővé, ők hor
dozzák és tartják fenn az egyházat. Velük és általuk érintkezik az egyház a
világgal, s ma, a közműveltség oly' széles elterjedtsége korában. ki merné azt
mondani, hogy a világiak nem felnőttek és nem tudnak felelősséget vállalni
az egyház ügyeiért? El kell fogadnunk azonban, hogy nem is oly régen, a nagy
tömegek szellemileg tájékozatlanok voltak, anyagilag nem voltak függetlenek,
ezért is állhattak az' uralkodók és az egyház gyárnsága alatt.

A mai ember már részt kíván venni mindabban, ami körülötte történik. Az
emberek élni akarják hitüket, ezért keresik ennek mélységeit, A világi hivő

lelkileg nagykorú kíván lenni. Érzi, hogy az egyházban új erővel tevékeny
kedik a Szentlélek, akit nem az elvont egyházi intézmény, mint ilyen. hanem
az élő egyházi .közösségben személy szerint ő hordoz a lelkében. A hivők to
vábbra is a ;,nyáj" kívánnak lenni, vagyis követni. óhajtják pásztoralkat. de
az· útközben levés alakulásába és módozataiba beleszólás t kérnek, hiszen az ő
életükről történik döntés.

A világi hivők megértették, hogy a zsinat új egyháztudat alapelveit dol
gozta ki, s ezek ismeretében jelentkeznek: személyes, de egyúttal reflektáltabb.
kritikusabb, tehát felelősségteljes közreműködéssel kívánnak jelen lenni és részt
venni az egyház életében. Minden intézményben megvan a személytelenítés nagy
veszélye. Bármennyire hivó és testvéri intézmény is az egyház, mégis azt kell
mondanunk, hogy az intézmény hatalmi jellege miatt lehetséges volt a bensősé

get kereső hivőktől való eltávolodás. A zsinat újból kimondta: az egyházi
"hatalom és. tekintély nem több, mint az Úr nevében teljesített szolgálat, Az
eddig hagyományában élő egyházat az átalakulásban levő egyháznak kell fel
váltania. Az újraszülető egyházban a világi hivők, mint új "honfoglalók" jelent
keznek, az egyház jövője. nagymértékben tőlük függ.

Az egyházjog 'szerint a világi hivő az egyházi közösségnek az a tagja, aki
nem pap, aki tehát nem tartozik külön megbízás alapján az egyházi szelgálatot
végzők közé; de nem is szerzetes, aki a keresztény tökéletesség fogalmával és
a hármas fogadalommal sajátosan [ellegzett életmegvalósításra törekszik. A vi
lági hívő esetében így kimondottan negatív meghatározásról van szó, Tantéte
lesen is el kell fogadnunk, hogy külön megbízás és hierarchikus hatalom foly
tán különülnek el az egyházban .a vezetők a vezetettektől, de ha az elkülönítő
tényező csupán hatalmi, fölé- és alárendeltség! elv, akkor nemigen juthat alap
vetően más szerep a hivők számára, mint alattvalónak lenni. Ezek után logi
kusan merül föl a kérdés: vajon a világiak csak hallgató, engedelmes egyház
lehetnek, akiknek nincs is joguk önálló cselekvési területhez? Nem innen ered-e
a klerikalízmus minden ferde kinövésével, s nem ez az állapot hozta-e' végül
is magával az egyedüllét és az elhanyagoltság kinövéseként a Ialcízmust, amely
mint szemlélet .és mozgalom már tudatosan az egyháztól való elválasztást, majd
pedig az egyházzal val6 szembenállást sürgette?

'Sajnos, a múltban sokszor úgy látszott, hogy az egyházban az eviláaot a
laikusok képviselik, a természetfe'ettít pedig az elkülönülő klérus jeleníti meg.
A zsinatnak tehát mindenekelőtt Integrální kellett, az ellentétek' között kiegyen
lítő alanokat kellett keresnie. Csak így lehetett megfogalmazni a laikátus pozitív
.tartalmát, Eddig csak azt tudtuk megmondani. hogy mi nem a viláví hivő a
panság és a szerzetesség mellett. Hogy ez így volt, kövessük röviden végig a tör-
ténelmet. .

A laikus fogalmának történelmi alakulása. Ha az egyházi törvénykönyv a
papság és a szerzetesség mellett krisztushivőkről (chrlstífideles) beSe"!. áltatában
laikusoknak nevezi őket. A görög ..laíkos" szó, egyházi szóhasználatban először
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a Kelemen levélben (95) fordul elő, és egyszerű hivőt jelöl. A szó színte minden
nyelvbe átment, és hozzá nem értést, be nem avatottságot jelent. A korai egy
házban, a vértanúk egyházában az egyház tagjai: "a hívek, a kiválasztottak. a
meghívottak, a szentek, a tanítványok, a beavatottak, a halak". A szentírás
ezeket együtt népnek nevezi, amin a világi hivőket és a papságot együtt értet
ték. Nagy Konstantinnal új helyzet állt elő: az egyház most már mint isteni
joggal felruházott közösség rendezkedik be. Külső megnyilvánulása elsősorban

az istentisztelet, s mivel az erről való gondoskodás főleg a papság feladata, a
klérus és vele együtt a szerzetesség kezdenek a népből kiemelkedni és elkü
lönülni. Az V. századtól kezdve a papok már külön ruhát is ~selnek, kezd
általánossá válni a papi nőtlenség, és a szerzetesektől átvették a hajkorona vi
selését is.

A középkorban egyrészt lassan egybefolyik az egyház és a földi tár
sadalom, másrészt mind nyilvánvalóbb lesz a belső, a morális szétválasztott
ság a: kettő között, A "lelki emberv-rel szemben áll a világ dolgaival foglal
kotó ember: Krisztus jobbján a papok és szerzetesek helyezkednek el. a laiku
sok, mínt "testi emberek" csak Krisztus balján kapnak helyet. A virágzó kö
zépkorban mintha az egyházon kívül más világ nem is lenne; az "ecclesia"
egyszerre jelentette az egész társadalmat és az egyházi intézményt.

Bármilyen erős hangsúlyt is kapott a lélek és a test, a lelkiek és anyagiak
kettőssége, a középkorí egyház mégis meg tudta szentelní a tömegek életét, fel
tudta emelni az embert, amikor az imádság mellett munkára, földművelésre és
lassan íparra is tanította a népeket. Ml1ga a hit .nagyon egyszeru volt, de annyi
tudást és erkölcsi .eligazítást tartalmazott, amennyi a világban élő keresztény
ember egzísztenciáját evangéliumi szellemmel tudta megtölteni. S az így meg
alapozott gyakorlati hit nem volt babonás. .

Az újkor kialakulását - bár nagyobb külső .események és áramlatok is
befolyásolták: a reneszánsz, a humanizmus, a felfedezések, a reformáció, a francia
forradalom -, mégis már a XI-XII. században [elentkező új szellem indítja
meg, s ennek legfőbb jellemzői az ember és a világ függetlenségének és a
szabad emberi személyíségnek a tudata. Ami eddig kimondottan lelki szelgálatot
jelentett, és alá volt vetve az egyház célkítűzéseínek, rnost míndjobban öncélú
művelést kapott: a kultúra, a tudomány, a természet birtokbavétele a technika
révén, a politika és a társadalmi élet. Hamarosan itt is, ott is bizonytalanságok
léptek föl a hit dolgában, új, Rómától elszakadó felekezetek jelentkeztek, és amikor

'az európai társadalmi átalakulások első megnyilvánulásainál bebizonyosodott,
hogy ezek általában az egyház akarata ellenére mentek végbe, egyre erőteljeseb

ben kezdett lábrakapni az egyházellenesség, sőt lassan a hitetlenség is. Az egy
ház míndínkább olyan világgal találta magát szembe, amely nem akar más
lenni, mínt világ. Ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy az emberek tömezesen
szembefordultak volna a hittel' vagy Istennel, mégis elindult az elvilágiasodás, a
szekularizáció történelmi folyamata: az állam elválik a vallástól, a társadalom az
egyháztól, az általános emberi gondolkodás formáinak sokasága a hit világától,

Az egyháznak két évszázad óta reagálnia kellett azokra a megrázkódtatásokra.
amelyek nemcsak középkori intézményes berendezkedéseit, hanem egyúttal Zárt
hivő tömegegységét is megrendítették. Először önigazolást kerestünk, védékeztünk
és apologetikákat szerkesztettünk, később már pozitív formában az egyház és a
világ közöttí morális feszültség fellazítását kerestük a katolikus egyesületekben.
de különösen a "Katolikus akció"-ban, mint a széles tömegeket is átfogní
akaró mozgalomban. Mindezeknek feladata volt, hogy a világi társadalmat ke
resztény szellemmel hassák át. A ,.Katolikus akció" már annak a tudatnak
kívetítését jelentette, hogy a laikusoknak a klérussal együtt egy vonalba kell
állniuk, és részt kell venniük az egyház lelki munkájában is. Önkéntelenül is
vissza kellett menni a Nagy Konstantin előtti időkhöz. amikor a pal"J~:l~ és a
vil.ági hivők szoros ezvüttlétben alkották az egyházat. Ma ismét a legősibb e.gy
ség, az ősegyház struktúrái vonzanak bennünket.

A laikusok saiát megtapasztalásuk alapján jöttek rá arra, hogy az egyház
nem merev, megállott berendezkedés, hanem állandó útközben levés, mert mindíg
1ijat és frisset kell adnia az állandóan változó világnak. Következő feladatunk
most már a zsinat alapján megvilágítani azokat a teológiai elveket. arnelvekkel
a laikusok helyét és szerepét a mai követelményeknek megfelelően határozhatjuk
meg az egyházban. Az e téren még mindig észlelhető sok homály és bizonytalan
tág miatt alaposabb elemzést tartok szükségesnek, amelyről a hivőknek is
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többször beszélnünk kellene, hogy végre szélesebb körökben is megszülethessen
az új egyházi tudat. Sajnos, sok hivő nem tudja, mi az egyház. Csak lassaa
kezdik sejteni, mí is az "elásott kincs" (Mt 13,44).

A küls9 és a belső egyház egysége. Yves Congar. akinek a laikusok "reha
bilitálása" terén a legalapvetőbb teológiai művet köszönhetjük, ezt rnondia: "Hogy
a Iaikus valóban az őt megillető helyet foglalja el, és a neki járó szerepet töltse
be 'az egyházban, nem annyira pasztorális lelkesítés va'gy ügyes szervezési módszer
kérdése, hanem inkább az egyház belső tudatalakításának függvénye; ezt pedig
döntően befolyásolja az egyház teológiai önismeretének és önmegvalósításának
állapota". A zsinat utáni teológiai gondolkodás és kutatás tudatosan "Kriszto
centrikus" és épp ezért ekkleziologikus is, mert az egyház azonos -Krisztussal.
a titokzatos, ma is élő és elevenen ható, feltámadt és megdicsőült Krisztussal
A Krísztus és az egyház közti azonosság a közös "theandrikus", vagyis isten
emberi felépítettségen és struktúrán alapul. Ahogy Krisztus isteni személyében
egyesítette az isteni és emberi természetet, éppúgy az egyházban is természetes
és természetfeletti elemek és történések olvadnak egybe.

A zsinat biblikus mélységéből. hozta ismét felszínre az egyház szentségi ér
telmezését. Az egyház felépítettségében, tevékenységében és hatásában úgy nyil
vánul meg, mint "ős-szentség". vagy alapszentség, A zsinat többször is használta
a kifejezést: "az egyház az üdvösség egyetemes szentsége". Mit akart ezzel rnon
dani? Az egyház kettős természetéből következik. hogy egyszerre külső, látható.
és belső, láthatatlan oldala van. Az egyház érzékelhető, leírható és meghatároz
ható, mint bármi más társada'mí vagy vallási közösség, Látható elemek, emberek.
cselekvések, törvények, szertartások, szokások változatos sokaságában nyilvánul
meg az egyház élete kifelé. Ugyanakkor az egyháznak van belső oldala is, a
láthatatlan lelki történések, a lelki és kegyelmi erők belső jelenléte és hatása.
Az első nagy alapvető "ős-szentség" Jézus Krisztus embersége volt. Jézus minden
szava és tette az. isteni személy mélységére, szentháromságl eredetére mutatott.
Isten Jézusban, mint jelben nyilvánította ki belső világát, a Szentháromság
életét, Az egyház egésze lényegében, felépítettségében és tevékenységében szerit
ség, mert mínt jel, a kegyelmet jelzi, s mint üdvösség! eszköz és intézmény, a
kegyelmet közvetíti. A Krisztus Urunktól alapított hét szeritség valamiképpen
ennek az általános vagy alapvető egyházi kegyelmi közvetítésnek az egyes élet
területekre és döntő életindításokra való azétbontása.

A zsinat több szentírásí képet alkalmazott az egyház külső és belső való
ságának jellegzésére. Két kép különösen nagy jelentőségű lett; az "Isten népe"
a külső, a láthatóság megközelítésére, a "Krisztus titokzatos teste" képe abelsti
feltárására. Az egyház, mint az ószövetségi választott nép üdvössegí rendelte
tésének örököse és beteljesítője, színtén Isten által egybehívott közösség és nép.
A mennyeí Atya egyszülött Fiában uj szövetséget.' létesített, amelyben Krísztus
követői új lelki országot alkotnak, a földön már elkezdődő, de csak a túlvílágbaa
beteljesedő Isten országát. Az Abrahámrnal és ivadékaival kötött szövetség vér
ségi kötelékeken nyugodott: a kiválasztás, a meghívás és a más népektől valé
elkülönülés jele a körülmetélés volt, s a véres áldozatok fejezték ki a nép
hódolatát és hűségét, Az egyház az új messiási közösség, mely azokból az em
berekből áll; akiket Isten a Jézus Krisztusba vetett egységesítő hit erejében
hív meg a világból, hogy mindenfajta vérségi, népi, nemzeti, társadalmi, állami,
közösségí összeálláson túl és felett Isten új népének közösségévé váljanak. A
hivők és a papok együtt alkotják Isten népét.

Valamikor azt hittük, hogy a világi hivők jellemzésére elegendő az, ami a
külső egyház tagjaivá te~zi őket. Ma már tudjuk, hogy mélyebbre, a központi.
láthatatlan lényeg felé kell mannünk. Senki le nem írhatja, hogya szentségek
kel élő hivőkben milyen kegyelmi áramlás megy végbe, hogyan kapcsolódik
Krisztushoz és Krisztus által az emberekhez. Mi származik az egyes hivő imájából.
önmegtagadásából és belső lelki áldozatából' a többi hivő, az egyház egész testének

. javára? Ez már a titokzatos belső egyház, amely életmegnyilvánulásában olyan.
mint egy élő, organikus test, melyben Szent Pál szavai szerint Krísztus a Fej,
s mí vagyunk a test tagjai. A tagok, a megkeresztelt emberek, mint az élő szer
vezetben a sejtek, közös életáramlásban megnyilvánuló egészet alkotnak. Ha a
hívek Krisztussal, a Fővel kegyelmi életkapcsolatban vannak, akkor egymással is
kapcsolatba kerülnek és Isten újszövetségi népét alkotják. Az egyház lényege
abban fejeződik ki, hogy Krisztussal egyesülünk, és az egyház küldetése, hog
az embereket eggyé tegyük Krisztusban.
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Az egyházban egyetlenegy küldetés van. "Ami Krísztusban látható volt, az
átment a szentségekoe" - tanítja Alexandriai Szent Cyrill. Krísztus megváltói
művéhez egyetlen kapcsolat lehetséges, és ez emberi mívolta, "szent embersége".
Ennek az egyházba áttett, "áttranszponált" jelei és eszközei a szentségek, Így
minden egyes szentségben analóg módon, színte fizikai közelségbe kerülünk
Krisztushoz, őt érintjük, vele egyesülünk, személyével és művével azonosak le
szünk. A keresztség, az "initialio", a kezdés és a beavatás szentsége. Ami itt
történik, már gyökereiben és csirájában magában foglalja az egész keresztény
élet kibontakozásának körvonalait. Itt egyszerre épül bennünk a külső és a
belső egyház. Jézus Krisztus üdvösséges halálának és feltámadásának részesei
leszünk, az Istenemberrel azonosulunk, Jézus testvérei és társörökösei, a mennyeí
Atya gyermekei és a Szeritlélek templomai leszünk, s így egyúttal a Krisztustól
életre hívott, látható egyháznak, az Isten népének tagjai.

A keresztény mivolt egyéni, személyi alapja a keresztségben nyert isten
gyermekség kegyelme. Ez a legnagyobb lelki méítoság, s ebben mmdannyian, papok,
szerzetesek és világiak egyeruöek vagyunk. Ebben a közös alapban nincs kívá
Iasztottság vagy kulön megbízás: mindannyian egyéni képességeink és a· külön
böző lelki adományok segítségével ugyanannak a keresztény életnek megvalósi
tására törekszünk, amely mindenkíben más. és ,más színben és minőségben ta
lálható meg. Ez az egység és azonosság minden más megkülönböztetést, tehát a
aierarchíkus tagoltságot is megelőzi. Az istengyermekség kegyelme és ténye
következtében, a világi hivők éppúgy, mínt a papok, Krísztus hármas hatal
mában és messiási küldetésében, tanítói, papi és pásztori hivatalában részesednek.
Tehát a hívek is papok, az egyetemes papság hordozói. Ugyanakkor az Isten
népének egészében a világi hívek mellett és felett áll az egyház szolgáló pap
sága, amely az általános papságtól nemcsak fokozatosan, hanem. lényegesen kü
lönbözik, mert eredetét Krisztus külön megbízásából származtatja.

A Krisztussal való azonosságból és a krísztusí papságban való részesedésből

következík, hogy minden egyes hivőnek meghívása és' küldetése van Krisztus
népének közösségében. Az egyházban, mivel Krisztus a Fő és a hívek Krisztus
&estének tagjai, csak egyetlenegy küldetésről beszélhetünk: Krisztus és a vele
azonos hivők küldetéséről, Tehát nemcsak az istengyermekség által adott alap
ban, hanem ennek kibontakoztatásában is a hivők egyenlők a papsággal. Az
egyháznak a világ végezetéig Krísztus evangéliumát kell' hirdetnie, be kell mu
tatnia az utolsó vacsora em1ékezeteként Krisztus áldozatát, és a Szentlélek ere
jében át kell alakítania és a mennyeí Atyához vezetnie a világot. A laikusok az
egyháznak a papsággal együtt azonos meghívású és küldetésű tagjai, de rründig
az őket megillető különböző feladatkörökkel. Egy a küldetés, de különbözőek a
szolgálatok (1 Kor. 12,5).

Az egyházban, mint természetes és természetfeletti egészben, minden egyes
~gnak megvan a maga sajátos helye és szerepe. Ez felel meg a természeti
törvényszerűségnek is: ahol élet van, ott kölcsönösség is van. :;?enki és semmi
Rem élhet csupán saját magának, mert máshoz vagy másokhoz van rendelve.

A világiak apostolkodása. A küldetésnek úgy van értelme, ha megjelöljük
oélját és feladatkörét is. Az egyház minden tagjának kifelé, a másik ember felé
való tevékenysége valóban á szolgálat fogalmával foglalható egybe, mint ahogyan
az Úr élete is csak szolgálat volt (Mt 20,28). A zsinat már az egyházról szóló
konstitúcióban, a teljes egyházi organizmus leírása keretében lefektette a Iaikátus
ekklezíologíkus alapjait. Később a világi hivők tevékenységének, mint ..fontos
mai kérdésnek" külön írást is szentelt "A világiak apostolkodásáról" című dek
rétumot, amelyben a laikusok feladatainak felsorolásában és ezek megindokolásában
részletekbe is bocsátkozott. Az Isten népének egészéről beszélve a dogmatikus
konstitúcíó a világiakról többek között ezeket mondja: "A felszentelt pásztorok
ismerjék el és erősítsék a világi hivők méltóságát és felelősséget az egyházban.
Vegyék szívesen igénybe tanácsaikat, bizalommal jelöljék ki nekik a feladatokat'
az egyház szolgálatában, és hagyjanak nekik teret és szabadságot a cselekvésre.
bátorítsák őket, hogy saját kezdeményezésükből is vállaljanak feladatokat"
(Egyház, 37). E néhány sor csak rövid foglalata annak, amit a világiakról szóló
későbbi döntések tételesen is kifejtettek.

A laikus fogalmának pozitív tartaimát keressük, Ennek érdekében a keresz
tény küldetés valóságát mélyebben kell elemeznünk, mert árnyalati fokozatokban
különbözö jelentéstartalmak találhatók benne. A küldetés tágabb értelemben
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először is az egyház egységére irányul, so 'ebben az esetben felelősséget jelent az
evangéliumi tanítás épségének, míndig megmaradó lényegének megőrzéséért. Az
egyház egyik alaptörekvése. mint már láttuk: egybegyűjteni, egybekötni és
egyesíteni. A laikusok közötJ; egyre töj)ben érzik, hogy nemcsak az egyház
hitbeli egységéért felelősek, hanem kimondottan azért is, hogya világ Isten
akarata szerint egységes legyen az emberiség nagy feladatainak megvalósításában.
A hivők egyenként is felelősek továbbá azokért az adományokért. amelyeket a
keresztség és bérmálás szentségének kegyelmi közvetítésével kaptak. Az adomá
nyokban azért részesülünk, hogy azokat továbbadjuk. Ezen a téren bontakozik
ki a küldetés horizontális alapsíkja: a hivők minden tette,· még a legbensőbb

lelki aktus is, az egyház megvalósulásának szolgálatában áll. Ez az ún. testvéri
yagy közösségí .küldetés: a keresztény ember mínt Isten jóságának birtokosa és
hordozója mindíg kitárulkozásban van, a másik emberhez fordul, benne a
testvért keresi, hogy mint testvérek együtt emelkedjenek föl Istenhez. Az egyház
Krisztus testvéreinek közössége, A keresztény ember így felfelé. vertíkálisan em
bertestvérét képviseli az Isten előtt, a világ felé azonban Krisztust kell meg
jelenítenie, hogy embertársait egymás testvéreivé tegye. Ez utóbbi a szűkebb

értelemben vett küldetés: a krlsztusi tanúságtétel. Ennek alapja a Krísztusban
vátialt szolídaritás szelleme, amely elsősorban a másoknak tett szolgálatban
nyilvánul meg.

Az egyházban minden szolgálat alapja a Krisztussal való eleven életkapcsolat
a Krisztussal való azonosság. Az eddigieket összegezve most már meg tudjuk
mondaní, ki a világi hivő az egyházban. A külön megbízást kapott papság, vagy
a hierarchia tisztségviselői és a szerzetesek mellett a laikus hivő sajátos státusát
így határozhatjuk meg: a Krisztusban és Krisztusból való személyes lelki élet
állapota, amely mindenki felé irányuló szolgálatban mint tanúságtétel nyilvánul
meg. Ez logikusan következik Krisztus egyházalapító szándékából, de az Isten
népe fogalmából is: a laikus Isten népének tagja, akinek egyéni -rnegszentelödése
által küldetése van a világban. A laikusok mai egyháztudatának kiművelése
rendkívül fontos, elméletileg és gyakorlatilag is meg kell ismerniök feladataikat. A
zsinat a mai célmegjelölésekre ismételten visszatért: "Az egyháznak ma hatá
sosan r jelen kell lennie a világban", ez csak a világiak révén érhető el; "tanú
ságtétel a hitben, a reményben és a szeretetben"; .,a vil~g megszentelése" stb.
mínd a laikusek ténykedéseire utalnak.

A zsinat a laikusok tevékenységének megjelölése és körülírása végett az
apostolkodás (apostol=küldött) fogalmához folyamodott. Sok vita után sem ta
láltak jobb megnevezést. A fogalom, mint annyi mási, túlságosan megszokott,
talán el is kopott. ezért új tartalommal kellett megtölteni. A zsinat egy másik
fogalmat is használt színte azonos értelemben, ez az evangelizálás. Az apostolok,
mint küldöttek Krisztus örömhírét vették át és. adták tovább. Ez nem csupán
azt jelentette, hogy hirdették mindazt, amit Krisztus tanított, hanem általuk
tovább terjedt az evangélium ereje és j6tékony üdvösségí hatása is: "a betesek
meggyógyultak, a vakok láttak" stb., vagyis testi és lelki szolgálatokra vállal
koztak Krisztus nevében.

Csak a megkezdett teológiai színtézissel juthatunk tovább. A keresztény hit
igazi -lényegében annyit jelent, hogy saiát tevékenységünkkel is részt kapunk
abban az üdvösségben. amelvet Jézus Krisztus szerzett, és amelyet az egyházon
keresztül nyújt nekünk, Továbbá azt is jelenti, hogy üdvösségünk egyéni munká
lásával úgy állunk benn a vítágban, hogy a Krísztussal és ai emberekkel való
eggyéválásunk mindenkor földi boldogságunkért folytatott küzdelmeink és alko
tásaink beteljesedését, és egyúttal saiát mazunkban az emberiséz fel emelését
eredményezze, Ez mindenkire vonatkozik, akinek hite van. "ne tévesszük szem
elől, hozv az apostolkodás toza és kötelessége közös tulatdona mlnden hívőnek,

az egyháziaknak és vilásriaknak eavaránt. és hozv az egyház építésében a vilá
giaknak is megvan a saját szerepük" (Világiak, 25).

A világi hivők és az egyházi hierarchia. "Az egyházi vezetőség feladata, hOgy
felkarolja a világiak apostolkodását, alapelveket és lelki támogatást adjon hoz.'
zá. Rendelje oda az apostolkodást az egyházi közjó szelgálatára. és ügyeljen,
hogy. tiszteletben tartsák mind a tanítást, mind a fegyelmet." Az ~gyháziaknak

ma szükségük van arra az apostoli kezdeményezésre, amely a "világiak önkén
tes, szabad elhatározásából ered, és amelyet az ő okos ítéletük irányít. Az ilyen
kezdeményezések által bizonyos körülmények között jobban lehet teljesíterri az
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egyház küldetését" (Világiak, 24). A világi hivek meríék apostolkodásukat bátran
gyakorolni az evangéliumnak életükkel s ha kell, szóban való hirdetésével. az
emberek saját példájukkal való jobbá tételével, és az ideig való javak rendjének
evangéliumi szellemmel való áthatásával és tökéletesítésével (Világiak. 2). A
világra való ráhatás. az életnek Krisztus szellemével való átjárása egyáltalán
nem ideológiai természetű vállalkozás, hanem szolgáló magatartásból jövő lelki
kisugárzás, nem propagandisztikus hódítás és szélesítés, hanem evangéliumi
lelkületből fakadó mélyítés; nem térítés, hanem tanúságtételből eredő meggyőzés

és hívás.
Ezek után legalább vázlatosan szeretném érinteni a világi apostolkodás mín

denkori területeit, s ezeken belül a mai konkrét feladatokat: a templomban. az
egyházközségben és a világban. Mind a háromnál szolgálatról és tanúságtételről

van szó. ,
A templom annyíban az apostolkodás helye, mert minden hivő, mint Isten

népének tagja, meghívást kapott arra, hogy cselekvőleg vegyen részt az eukarisztia
ünneplésében és az újszövetségi kultusz egészében meg néhány vonatkozásban

.a szentségek kiszolgáltatásánál is. A liturgia, a legalkalmasabb eszköz arra, hogy
a világi hivők az egymásért vállalt felelősség tudatában, egymáshoz való külde-
tésük első követelményének eleget tegyenek: az eukarisztikus, testvéri együtt
létben építsék az egyház egységét. Az eukarisztika közös ünneplésében mindenkinek
megvan a helye és szerepe. Mennyit kell még tenni ezen a téren. hogy a hívek
Krisztus és az egyház misztériumának tudatában - úgy, ahogy azt fentebb
kifejtettük - vegyenek részt a szentmisében és merjenek szerepet vállalni a
közös ünneplés előkészítésében és az oltár körüli tevékenykedésben (pl. az ol
vasmányok felolvasásával, énekléssel, imák és könyörgések készítésével stb.).

Miért nem vesszük észre, hogy az egyházon belül annyiszor emlegetett struk
túraváltozás egyik tünete előtt állunk: több szerepléshez kellene juttatnunk idősebb

testvéreinket a templomban és otthon a családban a gyermekek hitoktatásában
és keresztény nevelésében. Legalább az Úr asztala' körül ne érezzék korosodó
testvéreink, hogy feleslegesek lettek az életben. Az új szempontokhoz olyan mér
tékben közeledünk, amilyen fokban annak a tudata alakul ki bennünk, hogy a
szentrnísén való részvétel elsősorban nem parancsteljesítés. hanem örömteli lelki
igény; nem kötelesség, hanem felszabadító találkozás az Úrral és felebarátainkkal.
Az ilyen igény olyan kívánalmakat is tudomásukra tud hozni a pásztoroknak.
hozy igehirdetésükben mílven életkérdésekre adjanak hiteles. evangéliumi vála
szokat. Több helyen a hivők is szólhatnak a liturgiai kőzösséghez; ezek a ..világi
szentbeszédek", a laikusoknak már rég divatossá vált hitoktatásaival együtt a
mindennapi élet közelségéból közelíthetik meg az égi üzenetet. A cselekvő

részvétel a liturgiában. a szentmisében, a szentségek kíszolgáltatásánál, az igehirde
tésnél és a hitoktatásnál az egvház- kultikus életében ledöntötték a soromnöt,
mintha "a templomi ,.szakr~lis ténykedés" csak a latin nyelvet bíró papság ki
váltsága lenne, s mintha a hittudomány művelése csak felszentelt panok mes
tersége lehetne. El!Yre töhben lesznek a laikus teológusok, akik az egyház knl
tikus egészében állva, átélt evangéliumi élettartalommaI keresik a konkrét kér-
désekre a feleleteket. .

Az egyházközségben a világi hivők egyénenként vagy kisebb-nagyobb csopor
tokban, a papsággal szoros egységben vegyenek részt a közösség munkájában.
Különösen is ápolják, mint a krisztusi családot egybetartó. erőt. az egymásért
való szorgoskodást és a kölcsönös felelősséget. Keressék fel, konzultáljanak a
lelklnásztorokkal lelki ügyeikben. de informálják is őket a világi dolgokban.
Termékeny dialógusnak keUene kíatakulnía. a hívők és papjaik, de maguk a hivők

között is. A világiak számtalanszor bizonyították. hogy vállalják az egyház anyagi
gondjainak megoldásában a ráíuk eső részt. Ez sohasem' jelentett nehézséget
ott, ahol zsinati szellemben történik a pasztorális nevelés.

Mint püspök. saiát tapasztalatom alapján merem kijelenteni, hogy az ezvház
községí képviselőtestületek a legtöbb helyen csak papírforma szerínt működnek.

A7:t viszont. hozy ezekben milven lehetőség rejlik, olyan papok és öntudatos
viláalak igazoliák, akik nem hazvták abba egymás buzdítását és karizmatikus
hovzáértéssel olyan közössézet tudtak kialakítani: melvet kivülről tekintve vala
milyen fa ita demokratikus nyfltság és közvetlenség hat át. de belülről valóban
Krísztus testvéreinek tekintik egymást. Ilyen egyházközség tevékenysége rníndig
az egész egyházmegye. az ország. sőt a világegyház ügyeit is mázáénak tudia
vallani. - Az egyháznak nemcsak anyagi ügyei vannak. mint a templomok és
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sokszor annak műemlék értékű berendezései, a plébánialak, a temető, az egyházi
alkalmazottak fizetése stb., hanem egyre jobban előtérbe kerülnek olyan belátások
is, hogy a világiaknak egymás lelki elmélyítésében is a papság segítségére kell
lenniük. Az egész világon az egyházközségekben kisebb körök, ún. bázis-csoportok
Yannak kialakulóban, Ez az újfajta keresés, amely személyesebb toglalkozt.o tást
igényel, általában a laikusoktól indul el, s a legtöbb esetben laikusok alakítják
tovább.

A világban a világért tevékenykedő küldetés szintén a Krisztussal való élet
közösségből ered. A hivők, mint az evangélium hírnökei, "keresztény szellemtől
lelkesítve kovászként végzik apostolkodásukat a világban" (Világiak, 2), s így
"életük tanúbizonyságát egészítik ki az ige tanúbízonyságával" (Világiak, 13) ;
vagyis lassan úgy kezdenek érezni, gondolkodni és beszélni, ahogyan a Jézus
Krisztussal való személyes találkozásból spontánul adódik. A felnőttek világa
a tettek világa, és a lelki nagykorúságból fakad: tenni, cselekedni. alkotni kell,
mert ezek a hitvalló élet tartozékai. A hivőknek olyan keresztény életre kell töre
kedniök, amely evangéliumi elvektől áthatva, önmagából magyarázza meg tar
talmát és értelmét. A hívőket, mint állampolgárokat is, egyetlen keresztény lelki
ismeretnek kell áthatnia, nincs "kettős morál". A világiak feladata és köteles
sége a világ értékelése és állandó jobbá tétele, elvi magatartásukat a hit krísz
tusi radikalizmusából merítik, garanciájuk pedig saját becsületességük, amellyel
mindenkit megnyerhetnek az egymásért való cselekvés örömeinek, s végül is a te SIt
véri szeretetnek. így osztozkodhatunk embertestvéreink életkörülményeiben. fáradal
maiban és szenvedéseiben, nemes törekvéseiben, eredményeiben és örömeiben.

A keresztények mai társadalomépítő szerepe akkor hiteles és akkor nyer
igazolást, ha az előítéleteket félretéve, más felfogású tömegekkel együtt tudtunk
élni és közös célok érdekében együttműködni, fenntartva saját hitbeli meggyőző

désünket. Az egyház egyetlen politikai rendszer mellett sem kötelezte el magát,
s nem is adhat minden egyes helyzetre receptszerű megoldásokat. Csak az általá
nos irányelveket jelölheti meg az erkölcsi normák alapján. A közjót érintő

társadalmi és politikai kérdésekben a papok nem lehetnek a laikusok lelkiisme
rete. Az egyéni döntés felelőssége a hívöké. A társadalmi elkötelezettség hozzá
tartozik keresztény magatartásunk egészéhez. A világnak meg kell újulnia. Az
igazságosság és a béke érdekében őszinte, személyes áldozatvállalással ma em
berségesebb és kiegyenlített világért kell síkraszállní. Az egyház merjen kiállni a
szegények, az üldözöttek és elnyomottak mellett; legyen elszánt védője az emberi
személy, az emberi egyenlőség, a szabadság és az embertestvériség jogainak és
értékeinek. Igazi jó híveink megértik az "idők jeleit", a legtöbb esetben közelebb
állnak változó és forradalmi korunkhoz, mint a papság. Ezek a .Játők'','.« meg
nyitottak és nagylelkűek, akik egyforma elszántsággal tudnak közvetlen környe
zetük és az egész világ problémái felé fordulni. A zsinat egyháziasan gondolkodott
és tanított: a tudomány és a modern technika hatása alatt kialakult. erősen

differenciált világ egyensúlyba hozása érdekében a hivőknek öntudatosabb cse
lekvést és nagyobb feladatokat kell vállalniuk. Sorakozzanak fel bátran és cél
tudatosan azok mellé, akik az új világért kockázatot és áldozatot mernek vállalni.
Az atomfegyverek árnyékában aggódunk a békéért, de ha békét akarunk 
mondta VI. Pál pápa -, meg kell védenünk az életet!

Az egyházi tanítóhivatal sürgős feladata marad, hogy a teológiával együtt
tisztázza a laikusok egyházi és világi magatartásának alapelveit, s ha lehet, cse
lekvési normákrais utalj on, meghagyva azonban a világiak önálló kezdeménye
zési és cselekvési lehetőségeit. Sajnos, a világiak kielégítő teológiája még míndíg
várat magára. A mai útbaigazításnak három feltételt kellene tisztáznia. Az első

kérdés: Mi a világiasság mai, modern értelme? Ehhez újból felül kellene vizs
gální a kinyilatkoztatás korunkra átértelmezett normatív útmutatásait is. A világot
meg kell hagyni saját állásában,és tisztában kell lenni a földi élet, a földi dolgok
üdvösségtörténeti értelmével.' A mai keresztény ember tudata azonos lehet és
kell is hogy legyen a modern ember szekularizált tudatával, ha ez, mínt .Jcreatív",
belülről jövő cselekvési magatartás nemcsak az objektív természettudományos
tudatból származik. hanem abból a meggyőződésből is, hogy az emberiség fel
emelkedése elsősorban erkölcsi kérdés, és nincs más cél, -mint az emberi egy
másért levést, a szerétet cselekvő világát megvalósítani. Az erkölcsös kozösségí
ember a szekularizált világ egyedüli krítéríuma, benne kell visszanyernünk a
mai élet értelmét. A modern világ és a benne képviselt helyes világiasság is
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Istenhez vezet, mert a világ Istené, s az lsten maga. akarja a mai világ átala
kulását 'és továbbfejlődését. Krísztus műve mindenkor , ..az egész földi élet
megújításat is magában foglalja" (Világiak, 5).

A laikus helyes magatartásának második feltétele, hogy vállalja a világ
ban és a világgal való dialógust (Egyház, 40). Az egyház és a világ sohasem
fedik egymást teljesen. ezért meg kell maradnia a kettő közö'tti feszültségnek.
Csak így járhatják át egymást, csak így tudnak hatni kölcsönösen egymásra,
s ebben a kölcsönösségben kell közösen felfedezni az emberiség ügyét előbbre

vivő értékeket és hajtóerőket. S végül a harmadik feltétel az aktuális, konk-
'rét perspektíva: a keresztény világi hivőknek erna mindenütt, a világ minden
sarkában a történelmi jelentől.sürgetve az életberendezkedés új alattiait kell
keresniük, azokkal a jó szándékú más hivőkkel és nem-hivőkkel együtt, akik
vagy a reform vagy az erkölcsileg megindokolható forradalom hatásában bíz
nak. •

Ebből is látszik, hogy a laikusokra vonatkozó kérdést ma úgy is fel lehet
ne tenni: képes-e az egyház a mai civilizáció körülményeihez hozzáidomulni
vagy alkalmazkodni? Ez a hivők és papság személyes magatartásától és hoz
záállásától függ. E személyes hittel az "elvilágíasodott világv-ban ma is valljuk:
Isten itt van közöttünk. de nem mint helyettünk cselekvő hatalom, hanem az
emberekért önmagát feláldozó, a világért magát odaadó Istenemberben. Jézus
Krisztusban. Az olyan vallás, amely az emberek együttélésében már nem jut
szerephez, elveszítette életerejét. .

Kevés kort- ismerünk a történelem folyamán, amelyben a világ valóságát és
problémáit olyan komolyan kellett volna venni, -rnínt ma. Hihetetlenül megnöve-

. kedett az egyéni és társadalmi felelősség. Csak mindenkivel szót értve és együtt
dolgozva tudjuk elkerülni azokat a szörnyű fenyegetéseket, melyeket a modern
technika, önmagukban valójában semleges gigászi alkotásai jelenthetnek, ha ki
kerülnek az ember erkölésí ellenőrzése alól és pusztító fegyverekké válnak.
Egyébként a tét azért is mérhetetlen távlatú, mert a mai ember szellemi és
technikai fejlődésének soha nem sejtett szántjén állva, békés és igazi földi bol
dogságot jelentő életet tudna elővarázsolni. Minden eszköz adott lenne' ahhoz.
hogy a világot új emberi dimenziókban alakítsuk át és jobbá tegyük. Az egyház
híveitől ma Isten népének belső ú liáteremtése mellett ezt a külső segítséget is
várja, hogy ezzel is tanúságot tegyünk az egyház örök rendeltetése és világi kül
detése mellett, s így "megfeleljünk mindenkinek, aki reménységünkról kérdőre

von bennünket" (1 Pét3,15).

IRODALOM: Y. Congar: Jalons d'urre Théologie du Laícat (Pans, 1953); Der t.aie (Stutt
gart, 1958). - A. Auer: Weltoffener Christ (DÜSseldorf, 1960). - J. Ratzinger: Das neue
Volk Gottes (München, 1969). - Cselényi r.: A világi hiv/! kllldetése (TheoI6gia, 1971. 3).

- Aszódi L.: Világiak az egyházban (TheoI6gia. 1971. 4).

NyIRI TAMAs

MARTIN 'HEIDEGGER ÉS A LÉTKÉRDÉS
1889-ben született abadoni Messkirchben. A város nevezetes utcája a

.,Holzweg". A helybeliek szerint nehezen járható, sűrű bozóttal benőtt. többnyire
hirtelenül járhatatlanná váló erdei utat jelent. Ezt írta Heidegger eimül egyik
legismertebb kötete ("Holzwege") fölé. Azt mondja, hogy a létkérdés konstanzi
gimnáziumi éveinek vége felé, 1907 nyarán ébredt föl benne Fr. Brentano disz
szertációjának ("Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles",
1362) olvasása nyomán. A könyvvel földije és atyai barátja C. Gröber kon~t'mzi

plébános, későbbi freiburgi érsek ajándékozta meg (Sp 92. 0.).* A messkirchl
sekrestvés fia eredetileg papnak készül, maid kilép a szemtnáríumból és be
Iratkozik a freiburgi egyetern filozófiai karára. ahol E. Hussert előadásait hall-

• A . rövtdítéseket lásd a tanulmány végén.
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