
CSANAD BÉI,A

EGYHÁZKÖZSÉGEINK A ZSINAT UTÁN
Tizenkét éve, hogy véget ért a II. vatikáni zsinat, a zsinati szellemű meg

úju'ás azonban nem ért véget az egyházban. Már a tizedik évforduló alkalmat
adott a pasztorálteológusoknak arra, hogy felméréseket végezzenek a zsinati meg
újulás eredményeiről. Egyöntetű a megállapításuk, hogy - ami a reform intenzi
tását illeti - csak az út elejénél tartunk.

A zsinati megújulás menete, fejlődése három koncentrikus körrel ábrázol
ható: mindenekelőtt van az egyház benső megújulása. utána következik az egy
házközi megújulás. az ökumené, majd a világ felé forduló dialógus-magatartás
és misszió reformja, a világ krísztusí egységének munkálása (1). Az eddigi vizs
gálatok eredményei azt mutatják, hogy a helyi egyházak zsinati munkája kevés
kivétellel az első körön belül mozog, és vannak egyházak, amelyekben a zsinati
megújulás igénye, lelkisége, sőt ismerete a mikrostruktúrákig el sem jutott.

Egy-egy tanulmány vagy vizsgálódás alkalmával aránylag szerenesés hely
zetben van a mai pasztorálteológus, legalábbis módszer tekintetében. A mai ka
tolikus pasztorálteológia ugyanis kifejezetten zsinati teológia. A II. vatikáni
zsinat pasztorális zsinat volt, az egyház tevékenységét akarta elsősorban meg
újítani. A gyakorlati teológus nyugodtan hagyatkozhat a zsinat írányelvelre,
rnegá'Japításaira, ajánlataira és rendelkezéseire, hite szerint a legfőbb Pásztor,
Krisztus Lelkére hagyatkozik, aki irányítja egyházát, főképp annak tanító tes
tületét, a zsinatot. Legfontosabb pillérünk ebben a tanulmányban is a zsinat
tanítása, amely magában foglalja a Biblia és a szent hagyomány útmutatásait is.
A pasztorális teológia másik fontos támaszpontja a valóság, a tények világa.
Ezek figyelembe vétele nélkül nem lehet pasztorális munkát végezni. Galilei mond
ja Németh László drámájában: "Én csakugyan jó katolíkus és jó olasz vagyok,
s aggodalommal nézem, hogy szakad el az egyház a tényektől, amelyek éppúgy
Isten betűi, tán világosabbak. mint amiket a prófétáknak sugallt..." (2). A pasz
torálteológus mindenesetre Isten szavának, betűinek tekinti a tényeket. Ezek nél
kül ahhoz a hídépítőhöz hasonlítana, aki csak az egyik partot ismeri.

Az előbbiekben vázolt módszer szerint, az egyházközségek szerepéről és fela
datairól szólva, először a zsinati teológiai alapvetést szerétném ismertetni, majd
a plébániai közösség zsinati modelljét bemutatni, végül a zsinati téziseket és
követelményeket konfrontáljuk egyházközségeink mai állapotával.

Teológiai alapvetés. Azzal az ajánlattal kell kezdenem, hogy korszerűsítsük

termínológiánkat. Tanulmányom címében csak azért használtam, mert egyházi
körökben közismert az "egyházközség" szó, A zsinat sehol sem beszél egyház
köáségről, legkevésbé a magyar szóhasználat értelmében, de szól az egyházi
közösségekről, a plébániai közösségekről, a részegyházakról. illetve helyi egy
házakról, és - ha jogi értelemben fejezi ki magát - egyházmegyékről, külön
böző joghatósági területekről és intézményekről. A magyar egyházközség szóban
jogi, politikai, illetve közéleti hangsúlyokat érzünk, míg a "közösség" szóban
inkább a részt vevő személyek céltudatát és dinamizmusát véljük
kiemelni. A továbbiakban használjuk ezért a "p ébániai közösség", "helyi egyház"
(ecclesia localis, ecclesia territorialis) kifejezéseket. Mit mond ezekről a zsinat?

Az egyházról szólö konstitúció (LG) az egyházmegyékről ezt mondja: "E
részegyházak az egyetemes egyház képére vannak megalkotva : bennük és belőlük

valósul meg az egy és egyetlen katolikus egyház" (LG 23.). A püspökök pásztori
tisztségéről szóló dekrétum (CD) ugyanerről: "Valóban részegyház, hiszen benne
igazán jelen van és működik Krisztus egy, szent, katolikus és apostoli egyháza"
(CD 11.). Később az idézett konstitúció ugyanezzel jellemzi és egyháznak nevezi
a plébániai közösségeket is: "Krisztus egyháza valóban ott van a hívek valamennyi
törvényes helyi közösségében. Az Újszövetség ezeket is egyházaknak hívja, ha
ragaszkodnak pásztoraikhoz. Mert a maguk helyén ezek az Istentől meghívott új
nép, a Szentlélekben és nagy teljességben (vö. 1 Tessz 1,5). Krisztus evangéliu
mának hirdetése bennük gyűjti össze a híveket. Megünneplik az Ú r vacsorájá
nak titkát... E közösségekben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy
szétszórtságban élnek - ott lakozik az a Krísztus, akinek ereje összekapcsolja az
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egy. szent, egyetemes és apostoli egyházat" (LG 26.). Ugyanígy nyilatkozik a
missziókról szóló dekrétum (AG), amikor azt kéri az egyházmegyei és plébániai
közösségekben élő Isten népétől, hogy tegyenek tanúságot a nemzetek előtt is
Krisztusról, aki közösségükben mintegy láthatóvá válik ~AG 37).

Szaporíthatnám az idézeteket, de ennyit is elegendőnek tartok annak bizo
nyítására: a zsinat szerint a helyi egyház (plébániai közösség) fogalma lénye
gében azonos az egyházfogalommal. A kicsiben (territoriális szűkítésben) az egész
benne van, "totum in fragmonto" a helyi közösség. Ami tehát lényeges eleme
az egész egyháznak, annak meg kell lennie a helyi egyházakban is; ami küldetés
és feladat az Anyaszentegyházban, az feladat - ahogyan az atyák nevezik: 
az ecclesiolában is, akár egyházmegyéről. akár plébániai közősségről van szó, Az
elmondottakból az is következik: ha tudni akarjuk, melyek a legjellemzőbb

vonásai az igazi plébániai közösségnek, hogyan kapcsolódnak a hívek egymáshoz
életforma és tevékenység tekintetében, - ismernünk kell Krísztus igaz egyházának
[ellernzőit és feladatait a Lélek tanítása szerint. Mindenekelőtt ismernünk kell
a zsinat egyháztogalmát, majd meg kell értenünk és meg kell valósítanunk a
megújítot-t egyházkép, az egyház önvallomásának következményeit. Most a rész
letekre nem térhetek ki, csak az új egyházkép és egyházszemlelet valóban jelen
tős, új vonásait szeretném kiemelni. Az egyház zsinati önvallomásában talán az
a legfeltűnőbb, hogy az atyák szakítottak a Tridentinum után uralomra jutott
egysíkú egyházfogalommal. amely jogi és strukturális szempontú meghatározás,
a gyakorlatban egyoldalú szemléletre és magatartásra vezetett sokakat. (Ez a Bel
larminnak tulajdonított meghatározás aztán így jutott le a .törnegekhez leegysze
rűsítve: Az egyház a földön élő katolikus keresztények társasága, amelynek lát
ható feje a pápa.)

Az egyház önvallomásában első helyen szerepel az egyház misztérium jellege.
Az egyház Krisztus Teste, az üdvösség szentsége, vagyis az üdvösség jele és rea
ltzálója. Az egyház mísztéríum-közösség, amelyben a Lélek, Krisztus Lelke él
és működik. S mint ilyen, látható jelként él a világban. A zsinat nem tagadja
meg az egyház intézmény jelleget, hierarchikus rendjét, sőt szorosan, elválaszt
hatatlanul összetartozónak vallja, de mindezt az üdvösség theandrikus természe
téből következtett ki: "Nem felszínes megfelelés alapján hasonlít az egyház a
megtestesült Ige titkához. Amint ugyanis a fölvett természet felbonthatatlanul
egyesült az isteni Igével, és így az üdvösség elválaszthatatlan élő szerveként
szolgál neki, ugyanilyen módon szolgál az egyház társadalmi szerkezete az őt

éltető Léleknek, Krisztus Lelkének - a Test növekedésére (vö. Ef 4,16.) (LG 8.).
Ugyanezt a közösségi jelleget emeli ki az egyház üdvösségtörténeti szemléletű

meghatározása: az egyház Isten népe. Jézus Krisztus halálában és feltámadásában
új és örök szövetségre léptünk Istennel, a mi Atyánkkal és Jézus Atyjával, aki
Fia által meghívott minket országába. Ez a szövetség a keresztségben reprezen
tálódik, amikor fogadott fiak, Isten gyermekei, Krisztusnak és egymásnak pedig
testvérei leszünk (LG 2. fejezet). Az egyház - a ZSinat koncepciója szerint 
Isten gyermekeinek testvéri közössége, amely vertikális irány1:::an az atyaság
-fiúság kapcsolatában realizálódik, horizontális irányban pedig a testvéri közösség
formájában.

A plébániai közösség zsinati modellje. S itt mindjárt meg kell állnunk egy
pillanatra a .Jcözösség" szónál. Ennek a jelentése rendkívül fontos a helyi egyház
életformája és életstílusa, a plébániai közösség benső struktúraja és tevékenysége
(funkciója) szempontjából.

Úgy vélem, túlságosan is hozzászoktunk ahhoz a megállapításhoz, hogy az egy
ház "societas perfecta", "tökéletes társaság". Pedig Tönnies (1855-1936) óta, aki
filozófusnak is, szocíológusnak is kiváló volt, már szociológiailag is éles különb
séget tudunk tenni a "societas" és a "communitas" között, a "társaság" és
"kózösség" között. Bár a "societas" és a "communitas" is személyek kapcsolatát
jelenti egy cél és tevékenység érdekében, a közösség mégis sokkal inter.zívebb
és átfogóbb kapcsolatot jelent. Amíg a "societas" csak bizonyos részcélok és
-feladatok érdekében hozza össze a személyeket, és kapcsolatukat szabályok és
törvények vagy szokások határozzák meg, addig a közösség a személyiség teljes
bedobásat kívánja, és végső soron az életegység megvalósítására tör. Delespesse,
a kérdés kiváló belga szakértője így határozza meg a közösséget : "Azoknak a
személyeknek élő és állandó testvéri csoportja, akik kölcsönös felelősséget va-
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lósítanak még egymás Iránt, megosztják önmagukat és amijük van, hogy megvaló
sítsák az emberi egységet" (3). Az egyházi közösség meghatározásához hozzá kell
vennünk, hogy ez transzcendens irányú : nemcsak az emberek egységét akarja
rnegvalósítani, hanem az lsten és ember egységét is, ahogyan Szent János apostol
írja levelében: "Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti
is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával
és Fiúval, Jézus Krisztussal" (l Jn 1,3). Az egyházban, a Lélek által az Istennel
való közösségünk, életegységünk valósul meg.

A helyi közösség, a plébániai közösség modellje - az elmondottak alapján 
a testvérek közössége. Jézus szavai szerínt kell ezt megvalósítanunk : "Ti ne
hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Mesteretek és ti mindnyájan
testvérek vagytok" (Mt 23,8). Minden keresztényre vonatkozik ez az evangéliumi
tétel. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Congar: "A Világiak Apostolkodása Kong
resszusának dokumentumában volt egy fontos és pontos szövegrész, amely arról
IZÓlt, hogy nem lehet vá.tozatlanul alkalmazni az atya és gyermek, az Jsten és
a hivő kapcsolatát a hierarchia és az alattvalók köztí kapcsolat megjelölésére
az egyházban. Tagadhatatlan, hogy létezik bizonyos lelki atyaság! viszony. Ebben
az értelemben használja Szent Pál, amikor így ír: "Ha tízezer tanítótok volna is,
Krisztusban, - atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium által én ad
tam életet nektek" (IKor 4,15). Van tehát egy bizonyos lelki atyaság, de ez
nem fiakat, hanem testvéreket hív életre (4). A közös származás, a közös fiúság
a keresztények alapvető egyenlőségét is jelenti az Isten előtt. Ez az alapvető

egyenlőség, az egyenlő ajándékokban, lényegében azonos örökségben való részesedés
nem hatalmi rendet lát az egyházi közösség hierarchikus rendjében sem, hanem
a szolgálat rendjét, a testvéri tekintély rendjét. A hierarchia az egyházban 
jegyzi meg Aloís Müller - nem saját tekintélyét képviseli, hanem az egyedüli
Úr, Jézus Krisztus tekintélyét (5). És ezt a Krisztustól kapott hatalmat és te
kintélyt úgy képviseli igazán, ha kicsinnyé lesz, szolgává lesz testvérei vezeté
sében és gondozásában. "Aki a legkisebb köztetek. az a legnagyobb" (Lk 9.48).
Méltán nevezi az evangéliumi szemlélet alapján Schürmann, a kiváló keletnémet
biblikus, az egyház hierarchiáját a "kicsinyek hierarchiájának".

Ugyanez a testvéri egyenlőség Isten előtt, ugyanazokban az ajándékokban és
feladatokban való részesedés, valamint a testvéri ajándékozás szelleme hozza létre
• keresztény közösségekben a kölcsönös felelősség gondolatát és megvalósítandó
eszméjét. Ma már idejét múlt dolog a világiak jogairól beszélni az egyházban,
sokkal időszerűbb felelősségükről, testvériségünk realizálásáról szólni. A lelkipász
torkodás vonalán ez azt jelenti, hogy a világiak, illetve maga a közösség nem
csupán tárgya a lelkipásztorkodásnak, hanem alanya is. Ezt a világiak apos
tolkodásról szóló dekrétum nyiltan ki is mondja (AA 2.), a legújabb pasztorális
kézikönyvek pedig széltében-hosszában tárgyalják.

A kölcsönös felelősségvállalás kötelezettsége hozta létre az egyházban a 
jobb szó híján így mondom - tanácsrendszer kialakítását, plébániai közösségí
Tonatkozásban a pasztorális tanácsok létrehozását. Nem kóráramlatról van szó első

sorban, hanem az egyház közösségí jellegéből származó kötelezettség megvaló
sulásáról (6).

Igy tartozik bele a zsinat plébániai modelljébe nemcsak az egyháztagok aktív
liturgikus részvétele, hanem a közösség életére vonatkozó tervek, pasztorális in
dítványok megtárgyalása. a pasztorális tanácsban való aktív részvétel, sőt a
konkrét pasztorális munkának, az apostolkodásnak a kötelezettsége is. Természe
tesen nem jogi kötelezettségekről van szó, hanem sokkal többről: a közösség vál
lalásának, a közösség fejlesztésének és gazdagításának a szeretet által sugallt el
kötelezettségéről.

Konfrontáció. Ezek után a hazai tények és adatok következnének. A hazai
helyzetet egész részleteiben ismerve, összefoglalóan azt kell mondanom: nálunk
ma még sehol, egyetlen helyen sem létezik a zsinati koncepció szerínt élő

plébániai közösség. S ennek talán legfőbb oka, hogy örököltünk - a magyar
egyház - az első világháború idejéből származó egyházszernléletet és egy teljes
egészében idejét múlt, Szekfű szerint neo-barokknak nevezett társadalmi szemléle
tet tükröző ún. egyházközségi szabályzatot, Ez a szabályzat részben feudális szí
nezetű egyházképet tükröz, részben pedig az ipari kapitalizmust utánzó szolgál
_tó egyház eszményét akarja megvalósítani. Talán nagyon keményen hangzik
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ez az ítélet, de szavaim igazolására legyen szabad csak egyetlen pontot idéznem
a szabályzatból : "Minden katolikus, tekintet nélkül korára és nemére, annak az
egyházközségnek tagja, amely egyházközség területén Ingatlana vagy hat hét
óta állandó laká-a van" (Szabá'yvat 3/1. pont). Hol van ez a szemlétet a zsinat
egyházközösség fogalmától, de még a középkor szakramentális szemléletétől is
amely a helyi egyház tagjainak azokat tartotta, akik a keresztelő anyaegyház vi
zéből születtek újjá. Ezzel a szabályzattal kínjódnak most már évtizedek óta
plébániáink, persze eredmény nélkül: sem közösség nem jöhet létre, sem igazi
egyházi élet nem valósulhat meg az elavult struktúrák miatt. Mert becsülettel
meg kell mondanom, hogy lelkipásztoraink nagy része igyekezett megvalósítani
a szabályzat előírásait. A rendelkezésemre álló adatok szerint - rnínden plébá
nián és lelkészségen van megalakult egyházközségi képviselő testület. sőt néhány
egyházmegyében a filiákon is, összesen tehát - felkerekítve - 2300 helyen van
kinevezett egyházközségi képviselet, de az egyházi hatóságok jóhiszemű becslése
szerínt 90%-uk nem tesz többet az évi zárszámadás és költségvetés meghall
gatásanál.

Azt gondolom, az elmondottak után senkit sem lep meg az a végső megállapi
tásom, hogy a magyar egyház legégetőbb gondja a zsinati szellemű egyházi kö
zösségek létrehozása, s ezzel kapcsolatban a világiak felkészítése, kiképzése a
közösségí szelgálatra.

E·.SŐ lépés, első kötelesség mégis az, hogy a zsinati egyházfogalmat és egy
házszemléletet, amelynek a lényege az, hogy az egyház mi vagyunk, mindnyájan,
akik megkeresztelkedtünk a víz és a lélek által, - ezt a szemléletet meghono
sítsuk, s aztán közösségí életünkkel igazoljuk, hogy az egyház a "hit. a remény
és a szerétet közössége" (LG 8.).

Jegyzetek: (1) Vö. Cserháti József püspök bevezető tanulmánya "A II. Vatikáni Zsinat
tanítása" címü dokurnentumgyüjteményhez, Bp. 1975. 9-20; és Lengeling, Emil Joseph:
Kritische Bilanz. Regensburg, 1976. - (2) Németh László: Történeti drámák. I. Bp. 1158.
181-182. - (3) Delespesse, Max: Questa comunuá ehe sj ehiama ChIesa. Milánó, 1968. 17
_. (4) Congar, Yves: Tekintély és szabadság az egyházban címü tanulmánya a "Hűség és
haladás" címü tanulmánygyűjteményben. Bécs 1977. 20-21. - (5) MUller, Alois: Keresz
ténység, egyház - új szemmel. Bécs, 1970. 48-51. - (6) Vö. Pini, Carlo: n consiglio pas
torale parrocchíale, Leumann (Torino), 1977.

KÁLNOKY LÁSZLÓ VERSE

Eltávozóh nyomában

nÖNAY GYÖnGY EML~K~NEB

Nyakamba még nyári hőségben is
régi, elrontott ünnepek
pi.<;zkos-szürke konfetti-havazása
záporozik. •. Didergek. " Meg-megá:~ok.

Kapkod1,a szedem már a levegőt,

de nem találok pihenőhelyet.

Azt a kék sziklát a magaslaton
szeretném még elérni, s odafentr61
szemügyre venni a megtett utat,
a szélborzolta fák haját
II a felhőszürke kisértethaj6t,
mely nélkülem húz át ma még fölöttük.
Minden oly végleges.
Kiterjedés nélküli s mégis
határtalan. Rosszabbra, jobbr/J
többé nem változtatható.

Milyen j6 lenne megmerülnt
a belenyugvás langymeleg vizében,
és elmondani: jobbat nem tohettem,
s ha elhibáztam, akkor elhibaztam.
Milyen jó lenne úszkáIni a mindent
közömbösen néző halak között,
s ragadozó önmagamat
halnak álcázni, mint a delfinek.
S nézem vágyódva, tehetetlenül
a lemenőfélben levő napot:
az ő útját éppúgy kiszabták,
mint azokét, akik hama'l'osan
a véresen hullámzó fényözönben
me'l'ülnek el, s minden nyomaszt6
terhük semmivé foszlik. Szab-ui-r»
áramlanak tova, s magamra haf11lnak•••
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