
Szennay András köszöntése

Testvérlapunk, a Teológia felelős szerkesztője, a hazai bencés rend kiemelkedő

egyénisége, Pannonhalma főapátja, a Hittudományi Akadémia alapvető hittudomá
nyi tanszékének professzora, a Magyar Katolikus Püspöki Kar teológiai referense,
számos iránymutató teológiai munka szerzője - hatvanéves.

Szennay András egyike azoknak a felelős papi személyíségeknek, akik egy
házunkban - Cserháti József püspökkel és Nyíri Tamás professzorral együtt 
a legtöbbet tették elméletben és gyakorlatban is a párbeszéd megvalósulásáért r
egyfelől a magyar egyházon belül zajló zsinati eszmecsere hatékonyságáért. amely
nek célja hitünk megélési kereteinek megújítása, gazdagítása és adaptálása a kor
viszonyaihoz ; másfelől a marxisták és keresztények között ma világrnéretekben
folytatott dialógusnak a nemzeti egység talaján történő további kíbontakoztatá
sáért, az emberibb, teljesebb és minőségibb élet érdekében. A Teol6gia és élet, a
Rejtőző Istenség vagy a Hitünk sodrában círnű könyveiben éppúgy ezek az eszmék
nyernek magas színvonalú megfogalmazást, elméleti kifejtést. mint akadémiai
előadásaiban, cikkeiben, szerkesztői munkásságában, egész élettevékenységében.

Lapunkban közölt tanulmányaiban is az az őszinte nyitottság és számvetés
készsége nyilatkozik meg, mint működésének egyéb területein, akár a magyar
teológia műhelyének erősítésén, az irányzatok együttélésén fáradozik, a teoló
giai gondolkodás mélyítésén és szélesítésén ; akár a Szent Benedek-rend eredmé
nyes oktató-nevelő munkáját segíti vagy a magyar művelődésben betöltött helyé
nek és szerepének bővítéséért. a becsült hagyományok és a korszerű tudományos
kutatások egyetemes hasznosításáért dolgozik. Alább publikált tanulmányában is,
mely az egyházi kisközösségek evangéliumi megalapozottságáról és evilági kül
detéséről szól, a legnagyobb felelősséggel és lelkiismeretességgel vizsgálja a bázis
csoportok ügyét, mint az egyház jövőjének egyik zálogát. Személyében és tevé
kenységében szerenesés szintézist képez a felkészült tudós, az előrelátó intellek
tualizmus emberségtartalma és az egyszerűségre törő, hitét, egyházát féltő ember
hivő magatartása.

A hatvanéves Szennay Andrást, lapunk barátját most abban a reményben
köszöntjük, hogy továbbra is hathatósan szolgálni tudja az elkötelezett, meg
úiulásra kész katolicizmust és a világnézetek toleráns párbeszédét. Munkásságát
töretlen kedvvel, egészséggel, gyümölcsözően folytathassa még sokáig - mínd
annyiunkat gazdagító tanulsággal. példával és szeretettel. Ezt kívánja neki

a Vigilia szerkesztősége

SZENNA Y ANDRÁS

Az egyház újraéled a közösségekben
Mint a jó családapa, aki kincseiből régit és újat hoz elő (vö. Mt 13,52), úgy sző

lította meg II. János Pál pápa a magyarországi katolikus egyház minden tagját
1980 húsvétján keltezett levelében. /!).. katekézisről, az egyhaz nagy fontosságú
feladatáról adott számunkra oktatást és buzdítást. Tudjuk, hogy a katekézis nem
csak a keresztény tanításba, hanem a keresztény közösségbe való bevezetést is
célozza (1. még Catechesi tradendae, 24). A katekézis - épp ezért - az élő ke
resztény közösség egyik életmegnyilvánulása. Melegágyaí a családon kívül a kü
Iönféle egyházi .közösségek: az egyházmegyei és plébániai, továbbá az ezeken
belül élő - olykor interdtöcezán vagy interparochiális - kisebb csoportok, ima
közösségek, bibliakörök, karitativ munkaközösségek, - vagy ahogyan világszerte
nevezik őket: bázisközösségek, kisközösségek.
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Hogy ezekre a közösségekre és az egyik fontos közösségí funkcióra, a kate
kézisre hívja fel a pápa figyelmünket, az szinte természetes. Tudjuk, hogy hitből

fakadó élet csakis a Krisztus-hivők élő közösségeinek közreműködésével születhet
és bontakozhat ki. Ahol az egyházi közösségí élet erőtlenné válik, megfogyatkozik,
elhal - ott a hit is kihal lassan a lelkekből. Helyét valamiféle vallási ismeret
anyag, esetleg üres formalitásként fennmaradó ún. vallásos gyakorlat foglalja el.
Az a katekézis, amely nem az egyházi közösségbe vezet be, amely csakis ismeret
anyagot közöl, nem biztosít keresztény életet. Korunk széles körű aposztáziájának
egyik okát épp ebben kell keresnünk. Az újjáéledés jelei pedig ott tapasztalhatók,
ahol a fiatalok lassan újra megélik, hogy a Krisztus-hivők közösségének tagjai.

I!:rdemes itt kis kitérőt tennünk. A közösségek "krónikus hiányáról" ír a
VALÚSAG 1980. szeptemberi számában Hankiss Elemér. E hiányt ma "Magyar
országon milliók sínylik". - "A tapasztalatok szerínt - folytatja - az ember
nek és társadalomnak egyaránt szűksége van közösségekre... rníért nem búzgól
kodunk jobban e közösségek létrehozásán? Avagy, ha buzgólkodunk, míért nem
jönnek létre, sokak komoly erőfeszítésének ellenére sem?" - Hankiss magyar tár
sadalmi vonatkozásaiban elemzi a kérdést, és arra a következtetésre jut, hogy
"erős és öntudatos közösségak létrejötte fontos előfeltétele a demokratikus intéz
ményrendszer kialakulásának". - Kétségtelen, hogy Hankiss megállapítása - mu
taüs mutandis - hazai egyházi életünk számára is tanulságos. Mégis, úgy vélem,
hogy a közösségi gondolat és az ebből fakadó gyakorlat a keresztények számára
régen és ma is élő valóság volt, és az is marad. Az egyház ma világszerte és
hazánkban is éppen a közösségekben éled újjá és erősödik. Tehát egyházi vonat
kozásban - beleértve a magyar helyi egyházat is - nem kell feltétlenül a közös
ségek "krónikus hiányáról" beszélnünk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
egyrészt nem áll előttünk e téren még számos elvégzendő feladat, másrészt hogy
nem kell több problémával is szembenéznünk.

Századunk első harmadában mondotta Romano Guardini: az egyház ébrede
zik a lelkekben (die Kirche erwacht in den Seelen). Valóban, az ébredő új egy
háziasság, a Biblia intenzív olvasása és a liturgia iránti érzék meg vonzalom sok
áldást hozott a megújuló egyházi élet számára. És vajon ma, az eseményeket
látva mit mondana Guardini? Talán így fogalmazna: Az egyház ébredezik, újra
éled a keresztény közösségekben, És nemcsak "általánosságban", hanem számos
konkrét helyen, így hazánkban is. Nők és férfiak, de fiatalok is egyre nagyobb
érdeklődéssel fordulnak a vallás, mindenekelőtt pedig Jézus Krisztus felé. A még
csak három éve induló teológiai levelező kurzuson több mint 400 hallgató vesz
részt. Fiatalok kis közösségeíben keresztény önképzés, vallásos továbbképzés fo
lyik. E kis közösségek vezetői sok helyen idősebb és fiatalabb lelkipásztorok. Az
ország bíboros prímásának vezetésével több ezer fiatal gyűlik egybe, hogy kö
zösen imádkozzék, ünnepeljen. Plébániákon fiatalokból álló kisebb csoportok aktív
karítatív ' munkát fejtenek ki. Egyre nagyobb az igény kisebb körű lelkigyakor
latok végzésére. Sok minden "ébredőben van" hazai egyházi közösségeínkben is.

úgy vélem, arról nincs, nem is lehet kétségünk, hogy az egyház gyökerében
és lényegileg közösség: a Krisztus-hívők kőzössége. Ahol Krisztus nevében gyűlnek

össze, ott jelen van maga az Úr, és mc-rélt valóság az egyház. Ezt a meggyőző

dést a keresztény egyházak és gyülekezetek az elmúlt néhány év alatt világszerte
egyre jobban tudatosították. Mert bár igaz, hogy igehirdetésünk és teológiánk
elsősorban az önmagát Jézus Krisztusban kinyilatkoztató Istenről szől, viszont
az is áll: az egyház - annak pásztorai és tagjai - hitelesen csakis úgy hirdet
heti Jézus Krisztust, ha az ő nevében összegyűlő kőzősség hitelre méltó jelként
van jelen az emberiség családjában. Az egyháznak nemcsak a lelkekben, hanem
a hivők közösségében is hiteles módon kell realizálódnía,

Minderre gondolva azonban kissé el is szomorodhatunk, mivel az egyház épp
korunkban nagyszámú ember előtt hitelét vesztette. Hogy miért? Talán elsősorban

azért, mert gyakran és sokfelé maguk a keresztények álltak a közösségl élet meg
erősödésének ütjában. Igaz ugyan, hogy alI. vatikáni zsinat ígéretes törekvései
nyomán az egyház valóban ébredezni kezdett a közösségekben. Mégis, valódi
megúiulásra még nemigen kerülhetett sor, mert a születő, fejlődő új életet, az
újszerű szubstruktúrákat és gyakorlatot sokan bizalmatlanul, sőt egyenesen gya
nakodva fogadták. Erre kétségtelenül több esetben meg is volt az ok. A kontesz
táló és bomlasztó módon "újító" kisebb csoportok sok zavart okoztak és okoznak
itt-ott még ma is. Ugyanakkor az évek múlásával egyre inkább világossá válik,
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hogy élő csoportok, közösségek nélkül egyszerűen lehetetlenné válik napjainkban
akár a katekézis, akár az evangelizálás korszerű útjait, módszereit részben ki
próbálni, részben életre váltani. Ha a túlzottan intézményesült, régi struktúráíba
már-már belemerevedett egyház akár az egyes személyekkel, akár a kreatív, az
újat vagy legalábbis megújulást életre hívni képes csoportokkal, a jogos igé
nyekkel szemben áll; ha az _újjáébredő közösségi szellemet és az ebből forrásozó
gyakorlatot gyanakodva nézi vagy egyenesen visszautasítja, akkor nem várhatjuk,
hogy bárki is otthonosan érezze magát közöttünk. Ahol az egyeseknek és a ki
sebb közösségeknek még lehetőségük sincs rá, hogy a közös ügyekről, saját egy
házi életükről valóságos képet kapjanak; ahol panaszokat, problémákat hallatlan
ra vesznek, vagy sztereotip válaszokkal igyekeznek a nyugtalankodókat lecsen
desíteni; ahol -a törvényt hangoztatják ugyan, de "kiskaput" nyitnak az egyéni
lelkiismereti állásfoglalás kínos döntései számára - ott az egyház már aligha
nevezhető valódi közcsségnek. Sőt, egyre inkább absztrakt, adminisztratív eszkö
zökkel kormányzó intézrnénnyé válik, már nem az, aminek lennie kellene: a
Krísztus-hí vők megtapasztalható. élő közössége, az egymást kölcsönösen támogató
és szolgáló testvérek közössége.

Bár sötétnek tűnik ez a kép, de épp ezért nem ment fel az alól, hogy felül
vizsgálatot tartsunk, és ha kell: a, szükséges te rápiát alkalmazzuk. Az egyházi
megújulás. az egyház hitelre méltóságának biztosítása, vagy - ahol szükséges 
visszaszerzése érdekében nagy jelentősége van a közösségi tudat újraélesztésének,
illetőleg ápolásának. Ébredő, megújuló hit és krisztusi élet csakis élő közösségek
ben válhat valósággá. Az elmúlt zsinatnak minden súlyos kijelentése, amit az
Isten népével, az istentiszteleti tevékeny részvétellel, a keresztények küldetésével
és felelősségével kapcsolatban mondott, csakis akkor lesz megélt realitás, ha mö
götte a konkrét egyházi közösségek aranyfedezete áll, illetőleg ha a kisebb cso
portokból és nagyobb számú közösségekből kialakuló helyi egyházak mindezeket
a kijelentéseket saját keresztény életük zsinórmértékének tekintik.

Tegyük fel tehát a konkrét kérdést: vajon valóban élnek-e egyházi közössé
ge.nk ? Kétségtelen, hogy vannak egyházközségeink. vannak templomainkban is
tentiszteletre gyűlő emberek, a szentségekhez is járulnak (sajnos, egyre keveseb
ben), hallgatják az igét, - de vajon él-e bennük és általuk a Krisztus-hivők kö
zössége ? És nem csupán mint a hit tárgya, mint objektív valóság, hanem mint
átélt, megtapasztalt valóság?

De lehetünk még konkrétabbak. hiszen a kérdés napjainkban világszerte és
magyar egyházunkban is elhangzik: vajon elégséges-e a plébániai területi elv és
gyakorlat ahhoz, hogy a mai ipari, valamint a modernizáIt agrártársadalomban
valóban jelen legyen az egyház? Hogy ne csak anyakönyvekben és kétes értékű

statisztikákban tartsák nyilván, hanem, valóban éljen is. Hogy Jézus evangéliu
mát hirdetve, Jézus ügyét képviselve összegyűjtsön embereket - egyre többet.
Vajon elégségesek-e a meglevő és megszekott strukturák, vagy szükséges-e, sőt

sürgető a megfelelő szubstruktúrák kialakítása, hogy az "intézményt" élettel tölt
sük meg? A vázra - miként az emberi csontvázra is - szükség van, mert bizo
nyos "tartást" ad. De szükséges az is, hogy lüktető élet járja át az egész egyházi
or;anizmust. Hiszen az egyház nem emberek által életbe szólított, manipulálható
"szervezet", hanem az élő, tagjaiban élő "Krisztus-test", Vajon a plébániai szer
vezet képes-e még - minden sajátos jelentősége mellett - biztosítaní. előmoz

dítani és gazdagítani a hívek között a krisztusi élet lüktetését? Vajon elégséges-e
a nagyvárosi, de akárcsak a községi plébánia hivőserege számára, hogy a "köz
pontban" liturgiát végeznek. igét hirdetnek? Vajon egyáltalán létrejöhet-e ilyen
módon valódi közösségí élet? - A plébános ügybuzgósága és a hívek adakozása
nyomán itt is, ott is templomok épülnek és újjáépülnek. liturgikus tereket alakí
tanak ki. De vajon milyen mértékben éled ettől valóban újjá a hívek szeretet
kozössége? Vajon képes-e "kinyúlni" a legbuzgóbb lelkipásztor is a hivek ezrei,
tízezrei után aszószékről - az oltártól?

A kérdéseket még szaporíthatnánk - előre tudjuk, hogy az adható válaszok
negatív színezetűek lesznek. És ilyenek maradnak mindaddig, amíg a hívek soka
sága a plébániai kereteket nem tölti meg élettel, amíg igyekvésüket. igényüket
a lelkipásztor nem támogatja, amíg megfelelő lelki-szellemi irányítást, útmuta
tást nem ad.
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Ma már senki nem állíthatja, hogy egy-egy nagyobb plébánia - és a meg
ürülő helyek összevonásával lassan mlndegyik az lesz - valódi keresztény közös
ségi szellemről, vitalitásról tanúskodik. Már csak azért sem, mert a "nyilván
tartott" híveknek csak kis százaléka találkozik egymással a vasárnapi-ünnepi
líturgián. Becsült adatok szerint városokban 3-10 százalék. községekben-falvak
ban - jó esetben - 25-40 százalék. De a templomba járók közül a legtöbben
csak alig, vagy egyáltalán nem ismerik egymást, nincsenek egymással élő kap
csolatban.

A tényhelyzet igazolja, hogy egyre inkább szükség van és lesz a plébániai,
egyházközségi tagok között összetartó, kovászként ható, valóban élő kisebb közös
séaekre. Olyanokra, amelyekben a kőzösség tagjai valóban ismerik egymást és
szivesen tartanak egymással kapcsolatot. Ahol kölcsönös erkölcsi támaszra talál
nak, szívből tudnak együtt imádkozni, nyitottak egymás felé, de az egész egy
házközség, annak ügyei, problémái felé is. A Krisztus-hitet mindenekelőtt a csa
ládban, ezt követően pedig elsősorban a kisebb, áttekinthető közösségekben, cso
pottokban lehet ébreszteni, elmélyíteni. erősíteni, óvni. Az ilyen közösségekben
lehet igazán "begyakorolni" a krisztusi, keresztény életet: a testvéri szeretetet,
türelmet, a szolgálatkészséget, karitativ munkát és sok mínden egyéb, az egész
kereszténységet is építő, egyre jobban összeforrasztó feladatot.

Kétségtelen, hogy az egyház tagjaiban ma elevenen él a vágy - jobban, mint
atyáink idején -, hogy az egyház életét a kisebb létszámú közösségek valóban
"lelkesítsék". Csakis a spontán összegyűlő, valódi családias légkört, Krisztus sze
retetét árasztó közösségek lesznek képesek megóvni a "nagy egyházat", az intéz
ményt a megmerevedéstöl, a szervezettségnek olykor már-már embertelen formái
tól és gyakorlatától. Ahhoz nem fér kétség, hogy Krisztus közösséget gyűjtött

maga köré, és később is, az elmúlt mintegy kétezer évben a közösségí elem volt
éltető "lelke" az egész egyháznak. Ezeket a születő, fejlődő kisebb közösségeket
ma fokozottan kell védenie, támogatnia az "intézménynek". Ha nem ezt tenné, ha
elnyomná azokat, ha nem lenne képes meglátni működésük nyomán a Lélek
éltető erejét, akkor egykönnyen sírásójává szegödnék Krisztus egyházának.

Egyházközségeink tagjai gyakran szép példákat állítanak elénk az individuális
jámborságról, ügybuzgóságról. Krisztus egyháza ébredezik a lelkekben. De vajon
elég ez? Beletörődhetünk-e abba, hogy valódi közösségeink, egymáshoz szívvel
lélekkel kapcsolódó, összeforrott, kovászként ható hivő közösségeink alig akadnak?
El kell gondolkodnunk rajta: az egyháznak nemcsak a lelkekben, de a közössé
geleben is önmagára kell ébrednie. A sok magányos, a maga göröngyös útját járó
keresztény, - nem közösség,

Újszövetségi háttér. Vessünk néhány pillantást az újszövetségi egyház közösségeíre.
(Meg szeretném azonban jegyezni, hogyakezdetekre való utalás nem ment fel a
mal konkrét feladatok elvégzésétől. a megfelelő utak keresésétől.) Az ősi időket

nem kell, nem is szabad a történelmi mában - valamiféle nosztalgikus-roman
tikus törekvésből fakadóan - egyszerűen lemásolnunk. Ugyanakkor a kezdeti idő
szakra .való visszatekintés, a Szentírás szövegeíben foglalt tanítás és helyzetkép
alkalmas iránytű lehet, mely megmutatja, merre vehetjük ma utunkat.

Az ekklézia szóval (gyülekezet, összejövetel) az újszövetségi Szentirás a helyi,
kbzségi, városi egyházakat, közösségeket éppúgy jelöli, mínt a családi, házi, ki
sebb közösségeket - és az egészt, az összegyházat. Ezek a "városi" vagy "családi"
egyházak azonban sohasem szerepelnek teljes elszigeteltségben, egymástól szét
választva, elszakítva. Kapcsolatban 'voltak egymással, de az egész, az összkeresz
ténységgel is. Ugyanakkor az újszövetségi Szentírás az egész keresztény közös
séget is "egyház" szóval jelöli. így Isten egyháza: a Krisztus-hivőknek együttese,
mely valósággal jelen van, létezik az egyes helyi, kisebb közösségekben, "egy
házakban".

Az Újszövetség olvasása során hamarosan meggyőződhetünk arról is, hogy
az egyházon mindenekelőtt az egyes, a helyi, a konkrét gyülekezetet, közösséget
értik. Mindenütt, ahol az egyik hivő a másik tanúságtételét elfogadja - vele kö
zösségbe kerül; ahol az egyik a másik hitét szavakkal vagy tettekkel erősíti, ahol
az egyik hittestvér a másikat vigasztalja, támogatja, ahol ketten-hárman Jézus
nevében összegyűlnek (Mt 18,20) - ott konkrét, megragadható módon, valóságban
és élményszerűen jelen van az egyház. Az alapvető egyházi dimenziók: az ige-
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hirdetés, a liturgia, a koinonia (azaz közösség) és a diakónia (a testvéri szol
gálat). Ahol ezt a négy dimenziót, ismertetőjegyet tartósan megtaláljuk. ott teljes
értelemben vett keresztény közösség, egyház él.

A legintenzívebb egyházéiménnyel természetesen az új és örök szövetség
megjelenítésénél, Krisztus szentségí jelenlétének helyén és órájában, az eukarisz
tikus ünneplés során találkozunk. Az eukarisztikus közösséget míndig az egy-egy
helyen összegyűlt hivő közösség alakítja ki. Ebből következik, hogy azs egyház
- a krisztusi alapstruktúra sértetlenül hagyásával - lényegében mindíg hely
hez kötötten, konkrét mivoltában, közösségi élményben jelenik meg a hívek szá
mára. Igy, mert az eukarisztikus ünneplés nemcsak az egyház b a n történik, ha
nem maga az egyház válik a helyi eukarisztikus ünneplésben élményszerű ténnyé,
eseménnyé, valóságga.

Közismert. hogy a hagyományos katolikus teológia az elmúlt néhány század
során elsősorban az összegyház, egyetemes egyház aspektusát hangsúlyozta, a pro
testáns teológia pedig inkább az egyes, helyi gyülekezetre tette a hangsúlyt. Csak
az újabb - katolikus és protestáns - vizsgálódás igazolta, hogy a két látásmód
az újszövetségi Szentírásban - az összegyház és a konkrét, helyi egyházi közös
ség - egymást kiegészíti. Az egyház mínd az egyetemes összegyházban. mínd pe
dig a kisebb helyi közösségekben valósul meg.

Az összegyház egységét azonban az újszövetségi iratok tanúsításában nem a
központi kormányzat, nem a külső formák azonossága biztosította, hanem sokkal
inkább az, hogy az egyes helyi közösségek a sokszínűen kifejezett formákban sa
ját hitüket, igaz hitük külső kifejezésmódját ismerték fel és ismerték el. Az első

jelentős uniformizálási és centralízálási törekvést csak a XI. századi Gergely-féle
reformban. majd az ellenreformáció során és még inkább az I. Vatikánum nyo
mán regisztrálhatjuk.

A II. vatikáni zsinat fordulópontot jelentett. A kollegialitás gondolata az ősi
communio gyakorlatát kezdte ébresztgetní ; sőt a zsinat még tovább ment, ami
kor nemcsak a püspöki egyházakról, hanem a "fidelium congregatíones Iocales"
ről is hangoztatta, hogy a hivőknek ezekben a helyi közösségeíben is jelen van
az egyház. Az egyes közösségek ugyanis "a maguk helyén (loco suo) az Istennek
a Szentlélekkel és a kegyelmek bőségével meghívott új népe" (Lumen gentium,
26). Ezt a gondolatot erősítette meg II. János Pál pápának Redemptor hominis
körlevele. "A laikusoknak is meg kell érezniük, hogy nemcsak a már eddig is
létező apostolkodás szálai nyertek megerősítést, hanem új, talán eltérő termé
szetű, de nagyon tevékeny társaságok is jöttek létre. A laikusoknak nem szabad
megfeledkezniük arról a lelkiismeretbeli kötelezettségükről. amellyel az egyház
nak tartoznak, hogy lelkipásztoraiknak és a szerzetesközösségek képviselőinek...
szívesen nyújtsanak segítséget." (6)

Vizsgálódásunk még mélyebbre tekinthet. Az újszövetségi Szeritírás íróinak,
szerkesztőinek közös. meggyőződése, hogy Isten Jézus Krisztusban önmagát közölte
a világgal, valódi isteni-emberi közösségre lépett az emberekkel. Ez az örömhír:
az evangélium - az egyetlen, immár fokozhatatlan jó hír, mely a hirdetett és
írott evangéliumok sokaságában, különféle bemutatásban és kiemelésekben lett
közös kincsünkké.

A keresztény közösség ennek az egyetlen jó hírnek, evangéliumnak a reali
tására épít. Az egyetlen evangélium gazdagsága pedig legitim módon bontakozott
ki és tárul ma is a világ elé a közösségek sokszínűségében, sokféleségében. Két
ségtelen, hogy a fiatal egyház nem tár elénk olyan uniformizált képet, mint az
elmúlt kb. 3-4 évszázad egyháza. Az egyetlen evangélium egyesítette a különféle
típusú közösségeket, Mindegyíkük Jézus Krisztust vallja Urának és Megváltójának.

Napjainkban mindezt jobban tudatosítjuk, lassan újra átéljük és így együtt
átélő tanúivá, alakítóivá válunk annak a folyamatnak, mely az egész egységét
újra gazdagító sokszínűségben. a kisebb közösségeknek ugyanazt az evangéliumot
megvalló, de mégis különféle kiemelésében, gyakorlatában tárja a világ elé.

Végső soron maguk a kisebb-nagyobb helyi közösségek voltak azok, melyek
pogány környezetük számára az evangélíumot átélhetövé tették. Igy volt ez már
kezdetben, és így kell lennie ma is - pluralista világunkban talán még inkább,
mint régen. Nemcsak a helyi egyházi közősségekre volt és van újra szükség, ha
nem azokon belül a kísérletező, a környezettel ismerkedő és a szeretetet sugárzó,
hitet erősítő, evangéliumi életről tanúskodó kisebb közösségekre.
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Összefoglalva e vázlatos vizsgálódást, elmondhatjuk, hogy az újszövetségi
iratok tanúsítása szerint

minden egyes kisebb helyi egyházban jelen van az egyház;
az egyes helyi egyházi közösségek között sokrétű kapcsolat áll fenn;
a .helyi kisebb közösségek mellett nagy realitás az összegyház, a Krisztus-
hivők egész közössége ; .

- az egyetlen evangélium kimeríthetetlen gazdagsága a számos és különféle
életstilusú, gyakorlatú közösségi modellben válik tapasztalható valósággá ;
a közösségí élet már a kezdetekben és azóta is az evangélium hiteles gya
korlati bemutatásának próbaköve. Ezért a közösségi élet egyházunkban
mérhetetlenül fontos volt a múltban és marad a jövőben is.

Gyakorlati következtetések. Természetesen csak néhányra tudok most kitérni.
(Zárójelben jegyzem meg: örülnék, ha folytatásképp termékeny dialógus alakulna ki
gyakorló lelkipásztorok és világi hívek között.)

1. Az egyház életében legitim sokféleséggel, sokszínűséggel találkozunk. Az
egyetlen Krisztus-testet - Szent Pál tanítása szerint - a kisebb közösségek szá
mos feladat- és szolgálatvégzéssel gazdagítják. E közősségeket azonban már nem
csupán a helyi, lokális egyházak szerint lehet megkülönböztetni. A differenciált
ságot, sokrétűséget nemcsak a városi, peremkerületi, falusi plébániák jelentik
és igénylik, hanem az élethelyzetek, korosztályok, hivatásbeli kapcsolatok-esőt testi
fogyatékosok, betegek szerinti csoportok, kisebb közösségak. A nélkülözhetetlen
differenciáltság a "hitnek mértéke" szerint változik, ahhoz igazodik (vö., Rom
12,3). A hitben gyengékre, de a lelkileg-szellemileg igényesebbekre és a különféle
feladatokra egyaránt figyelemmel kell lenni. " ... különféle ajándékaink vannak:
aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabálya szerint; aki tisztséget kapott,
gyakorolja azt; aki tanító, oktasson; aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson;

. aki alamizsnát oszt, tegye egyszerűségben; aki elöljáró... legyen gondos... sze
ressetek tettetés nélkül ..." (Rom 12,6-9).

Az egyházi vezetés és a helyi kisebb közösségek viszonyát a szükséges en
gedelmességen kívül még sok minden más is kell, hogy rendezetté tegye. Egy
házunkban nem válhat általános. gyakorlattá az ,.egyirányú közlekedés", A köl
csönös egymásra hallgatás, figyelés, szolgáIat létmeghatározó tényezői a Krisztus
hivők közösségének.

2. A különféle kisebb közösségek és csoportok sokasága és sokszínűsége a plura
lizmus realitását kell, hogy tükrözze. Egyetlen közösséget vagy csoportot sem illet
meg semmiféle monopolhelyzet. Minden karizmának az egész közösség javát kell
szolgálnia, az egész egyházat kell gazdagítania. Épp erre gondolva tartjuk termé
szetesnek, hogy vannak és legyenek is, akik az élet gyökereit jelentő hagyomá
nyok felől érkeznek és azok felé mutatnak, de szükséges, hogy legyenek olyanok
ls, akik terveznek, akik a holnapot készítik elő; akik kísérleteznek, akik a kor
szellemi irányzataival ismerkednek, azokkal szembesülnek. Szüksége van továbbá
az egyháznak kisebb "kémlelő" csoportokra, mínt az izraelitáknak is szükségük
volt rá, mielőtt új földre tették lábukat, mielőtt átkeltek a Jordánon. Ugyanak

'kor ezek a "kémlelők" csak akkor érezhetik magukat biztonságban, ha mögöttük
van a "hátvéd". Tudom, mindez csak képes beszéd, de az is ismeretes, hogy két
ezer éves tapasztalat áll mögötte.

Nem kerülhetjük meg a kérdést: hol a fiatalok helye, mi a szerepe ebben
a folyamatos Sturm und Drang-ban? Nem olcsó frázis, de közismert tény, hogy
a jövőt a mában, a holnap felé tekintést, a holnapot előkészítő munkát elsősor

ban ők végzik. Nem az idősebbek ellenére, nem is azok nélkül, hanem egészen
pozitív értelemben.

A vándoregyház mindig úton van a teljesség, az abszolút jövő felé. E ván
dorlás során újra meg újra "meg kell térnie", ebben van folytonos megújulásá
nak záloga. És ebben a megtérési folyamatban nélkülözhetetlen az egyházon belüli
bitika. Ha a mai fiatalok ezt a kritikus funkciót hitből fakadó reménységgel vál
lalják, és a szükséges merészséggel szeretetben gyakorolják, akkor betöltik az élet-
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koruk által rájuk mért hivatásukat. Ugyanakkor azonban szükségük van az egy
házi közösség "kontrolljára" is. Ha kiszakadnának abból, ha teljességgel a maguk
útját járnák - akár kisebb csoportokba is tömörülve -, az elszáradt ág sorsára
jutnának.

3. Hogy egyházunk éltető "közege" a közösség, hogy szüksége van a kisebb és
nagyobb közösségekre, kitűnik abból is, ha összehasonlítjuk az ún. vallásos ember
és keresztény ember alapbeállítottságát. A keresztény embernek szüntelenül "meg
kell térnie", "új emberré" kell változnia, - rníg a pusztán "vallásos ember" a
"régi ember", ugyanaz az ember marad. S hogy valóban az maradhasson, sztereotip
vallási gyakorlatok sokaságával veszi körül magát, a vallási formák biztonságot
nyújtó "védőburkában" kíván élni. Az exodus, a folytonos továbblépés terhes,
ijesztő, veszedelmes számára. - A hitből élő keresztény ember viszont lelke mé
Iyéből igyekszik megújulni. kapcsolatát Istenével és embertársaival fokozatosan
javítani" elmélyíteni. .Epp ezért nem merevedik bele jól megszokott, már-már
mágikus vallási gyakorlataiba, hanem egyre nyitottabbá válik a kommunikáci6ra,
szeretetre, közösségi életre. Épp ez a nyitottság jelent számára biztonságot. A ke
resztény közösség tagjainak krttikája, testvéri figyelmeztetése pedig fokozódó len
dülettel és stabilitástudattal tölti el.

Híveinket, mindenekelőtt a fiatalokat ilyen krisztusi közösségekbe kell be
vezetni, hogy amit - esetleg a szülői házból - magukkal hoztak, az a későbbiek

során kiállja a krfzíshelyzetek próbáját. Más szóval: hogy új környezetükben ne
csak az említett értelemben "vallásosak", hanem egy-egy keresztény közösségnek
is élő tagjai maradhassanak. .

Már 1909-ben leírta H. Svoboda: A lelkipásztori munka súlyos hibája, hogy
mindíg csak azokat akarja megtérítení, akik már úgyis megtértek. Más szóval:
nagyobb figyelmet kell míndannyíunknak fordítania a keresőkre, a kritikusan
távolá1l6kra, és azokra, akik bizonyos érdeklődéssel fordulnak a kereszténység
felé.. A tömegben felszívódó anonimitás helyett sokan épp azért kapcsolódnak a
keresztény kisközösségekhez. mivel érzik, tapasztalják, hogy ott értékelik őket, ott
"valaki"-vé válhatnak. A tapasztalat igazolja, hogy megfelelő közösségí kapcso
latok híján bárki könnyen kerülhet - különösen ha fiatal - a lelki útvesztett
ség, a magány állapotába. Ebből azután, ha nincsenek, akik kézen fogják, támo
gatják, már könnyen vezethet az út az alkoholhoz, kábítószerekhez, kriminalitás
hoz, vallási szektatagsághoz. esetleg az öngyilkossághoz is. Jaj a magáramaradot
taknak, - de jaj azoknak a keresztényeknek is, akik bezárkóztak vallási gya
korlataik fellegvárába, nem kívánnak tagjai lenni az élő Krísztus-közösségnek,
és épp ezért nem vonzanak, nem vezetnek oda másokat sem: a keresőket, a lelki
leg kiéhezetteket, a szomorúakat, amagányosokat.

"

4. A kisebb közösségek, csoportok egyházunkban azok a "helyek", ahol a keresz
tények az egymással való szorosabb kapcsolat során, a meghittebb légkörben
saját egyéniségüket, képességeiket is jobban kibontakoztathatják. Úgy és azáltal,
hogy nemcsak végiggondolják. de egymás előtt őszintén ki is mondják hivő meg
győződésüket. terveiket , mert tudják, hogy azokat megértéssel, de szükség szerint
megfelelő kritikával is fogadják. Egyre nyíltabban beszélnek a közösségben arról,
hogy a kinyilatkoztatás világánál miként látják önmagukat, környezetüket, fel
adataikat az egyházban és az őket körülvevő világban. (Itt utalni szeretnék
Cserháti püspöknek a VIGILIA 1981. márciusi számában megjelent írására.)

Az egyházi kisközösségek nyílt fórumot biztosítanak, hogy tagjaik egymás
közott kifejezzék gondolataikat, érzelmeiket, reménységüket. Mindez sajátos mo
tívációkhoz, célok és eszközök felismeréséhez vezethet, melyek a kőzös cselekvés,
a szeretet tetteinek gyakorlása nyomán az egész egyház életét gazdagíthatják.
Ugyanakkor e közösségak tagjai új, belső fejlődési folyamatnak, lelki gazdago
dásnak válnak részeseivé azáltal, hogy segítik egymást transzcendens irányult-

. ságuk felismerésében és elmélyítésében.
A kisebb közösségek tagjai lassan úrrá lesznek saját önzésükön, individualiz

musukon és elkülönülési törekvéseiken. Azzá a "közeggé" válnak, ahol az egyesek
kiélhetik kreativitásukat, 'interperszonális kapcsolataik pedig előmozdíthatják kö
zös ideáljaik életre váltását. Ezenfelül pedig jelfunkciójuk kihívás, felszólítás kör
nyezetük számára: az egész keresztény közösség előtt feltárják a hitből fakadó
életnek, megtérésnek és megújulásnak jelentőségét és szépségét,
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5. Nem hallgathatjuk el, hogy az összegyház, az egyházi vezetés és a kisebb kö
zösségek között bizonyos üdvös feszültség állhat és általában áll is fenh. üdvös,
mert a jobbra, az értékesebbre, a míndig nagyobb szeretetből fakadó törekvésekre
éa eredményekre ösztönöz mindkét oldalon. Sem a "nagy" egyház nem nélkülöz
heti a kisebb közösségeket, sem pedig az egyes kisközösségek nem abszolutizál
hatják önmagukat. Kétségtelen, hogy minél kisebb és exkluzívabb a közösség,
annál nagyobb a veszély az önelégültségre, Ezért figyelmeztetett VI. Pál pápa nyo
mán II. János Pál fentebb említett levelében: "Ezek a kisebb közösségek ne higy
gyék önmagukról, hogy az evangelizálás egyedüli befogadói és művelőí, vagyis
hogy az evangélium egyedüli letéteményesei. El kell fogadniuk, hogy az egyház
rajtuk kívül is megtestesül."

Szólnunk kell azonban arról is, hogy a napjainkban tapasztalható, olykor fo
kozódó tendenciát mutató feszültségek gyakran abból a legális közösségi igényből

fakadnak, mely az olykor túlontúl adminisztratív-bürokratikus berendezkedésű

egyház helyett kisebb, de élő Krísztus-közösségekre törekszik. Az ilyen igény jo
gos és nem a széthullásnak, hanem az élő hitnek, valódi "egyházias" lelkületnek
a jele.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ha a kisebb egyházi közösségeket az
összegyházzal vetjük egybe, akkor az előbbieket az egyház sajátos utópiájának
tarthatjuk. Annak, mert folytonos, de teljességgel soha meg nem valósítható cél:
a közösségí élet kibontakoztatása egész egyházunkban. E felé az "utópia" felé
igyekszik az egyház. Ennek mintegy "bemutatói", köztünk élő és előttünk járó
"megélői" az egyházi kisközösségek.

6. Végezetül néhány sajátos veszélyre szerétném még felhívni a figyelmet. Bár
VI. Pál pápa az "egyház reménységének" nevezte az egyházi kisközösségeket, a
közösségi "bázisokat" (Evangelii nuntiandi, 58), mégsem mulasztotta el, hogy a
velük kapcsolatos problémákra, nehézségekre figyelmeztessen.

Ismeretes, hogy minden valódi közösséget. így a kisebb egyházi közösséget is
bizonyos spontaneitás, testvéri légkör hat át, illetve jellemez. Abban a percben
azonban, amikor az ilyen közösségek kezdenek eltávolodni a testvéri kapcsolat
meghitt szellemétől és gyakorlatától, amikor "szervezni" kezdik önmagukat,vagy
ha egy-egy vezéregyéniség köré csoportosulnak és annak már-már vakon enge
delmeskednek, akkor már nem lesznek többé képesek megőrizni valódi közösségi
identitásukat. Előbb-utóbb intézményesülnek és egykönnyen rálépnek az "egyház
az egyházban" (ef. állam az államban!), illetőleg a szektásódás útjára. A nagy
egyházban a számos kisebb közösség csakis akkor fog "reál-utópiaként" élni és
hatni, ha tagjai között megmarad a közvetlen, családias kapcsolat. Ha azonban
szervezési terveik során lassan az egész egyházat egyfajta "bázissá" kívánnák
formálni, lelépnének a realitás talaj áról. Továbbá ha szervezési akciójukkor a
gyengébb akaratúakat. a kevésbé ellenállóképeseket a közösség agresszívabb fele
mintegy "felszívná", beolvasztaná, ha a pszichikailag kevésbé ellenálló, de meg
hittségre vágyó emberek gyengeségével vísszaélnének, az ilyen tömörülésnél már
aligha beszélhetünk "krisztusi szellemtől áthatott" közösségről, Egy-egy vezér
egyéniség, a kisebb közösség néhány erőszakosan is szervezni kész tagja - épp
a fiatalok között - mérhetetlen rombolást idézhet elő. Amikor "saját" közös
ségébe "beolvasztja" az ellenállni nem képes tagot, egyszersmind kiszakíthatja a
Krisztus-hivők nagyobb közösségéből, sőt az egyházból is.

Nem feledkezhetünk meg az ideologizálás veszélyéről sem. Világosan látnunk
kell, hogy az egyház és benne a kisebb közösségek sem azonosak Isten országá
val. Egyetlen kisközösség sem sajátithatja ki Jézust és evangéliumát. Egyetlen
közösség és egyetlen hivő sem tehet mást - de ezt valóban meg kell tennie -,
mint hogy naponta imádkozik az "ország" eljöveteléért és jelként mutat e felé
az eljövendő ország felé.

Minden kisebb, Krisztusról tanúságot tevő, az ő cselekvő szerétetét élő közös
ség nagy ígéret az egyház, a Krisztus-hivők számára. Ne feledjük azonban: ha
minden keresztény jobban megszívlelné Jézus szavát, akkor a kisebb közösségek
jelenléte nélkül is több szeretet, családiasság és segítőkészség élne az egyházban.
Sajnos, a szeretet fogyatkozóban van világunkban, sőt a keresztények között is.
Ezért legalább azon épüljünk és örvendjünk, ha valóban élnek és hatnak köztünk
kisebb csoportok és közösségek, akik nem önmagukat, nem saját célkitűzéseiket
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keresik, hanem Krisztus szeretetéért szolgálni akarnak világunkban. - Ahol vi
szont az "ellentmondás szelleme" gyűjt egybe keresztényeket, ha bizonyos elkü
lönülő törekvés jellemezne csoportokat, ott alapos felülvizsgálatot kell tartanunk.
Mindazok, akik nem akarnak már szilárd egységben maradni a helyi egyházzal,
annak főpásztoraival és pásztoraival, aligha építik Krisztus testét... sőt!

Amikor e "veszélyekről" is szólok, tudom, hogy nehéz és kényes kérdést
érintek. Semmiképp sem akarok általánosítani, vagy mások helyett lelkiismeret
vizsgálatot végezni. És a fennálló nehézségek sem menthetnek fel az alól, hogy
rádöbbenjünk. az egyháznak nemcsak az egyénekben, hanem a közösségekben is
magára kell ébrednie. A sok magára maradt, maga útját járó keresztény előbb

utóbb már "csak vallásos" ember lesz, de nem élő tagja a Krisztus-hivők közös
ségének. az egyháznak.

A hazai helyzet. Hogy mit kíván tőlünk, a magyar helyi egyháztól az adott óra?
- Úgy vélem, még távolról sem meditáltunk ezen eleget, még nem mártük fel,
még csak alig beszéltünk, írtunk róla. Vajon hol fedezhető fel hazai egyházunk
ban, az egyházmegyei és plébániai életben, a kisebb közösségekben és a lelki
elmélyülést igénylő kisebb csoportokban olyan irányt jelölő hangsúly, mely ka
tolikus testvéreink szívét megragadja és értelmét is vonzza? Mely kereső-kérdező

kortársainknak fülét-szívét az evangélium számára megnyitja? Amely valóban
vonzó, mert a "meghívás egyházát" mutatja be infra et extra?

A páthmoszi Látnok saját kortársait, korának egyházi közösségeit így figyel
meztette: "Akinek füle van, hallja meg, hogy mit mond a Lélek az egyházak
nak" (Jel 2,7). Jól figyeljük meg: az egyházaknak. a helyi egyházi közösségeknek
és nem csupán az egyháznak. - Hogy Isten Lelke itt és most, köztünk, hazai
egyházunkban is hatékony, abban nincs, nem lehet jogunk kételkedni. Hogy sor
sunkat Isten tartja kezében, - ez nagy bizakodással tölthet el. Bizonyára Isten
akarta, hogy századunk első felében az egyház nálunk is ébredezzen a lelkekben.
Most viszont - erre mutat számos, ha nem éppen minden jel - azt készíti elő,

hogy az egyház újraéledjen. hogy kovászként hasson, jelként álljon a kisebb és
nagyobb közösségekben,

A ma aktuális pasztorális feladat és terv, főképp a katekézis feladata - gon
doljunk csak a pápai buzdító levélre - aligha lehet más, mint ez; Elő kell moz
ditanunk, hogy Isten újra élő és éltető valóság legyen a keresztény közösségak
ben, közösségeink életmegnyilvánulásaíban, lelkiségében. Kinek-kinek saját aján
dékát, karizmáját kell felajánlania a közösség, az épülő Krisztus-test szelgálatára.
Ne feledjük; nem "mozgalmakra" van szükségünk, hanem élő és hatékony közös
ségekre. A kisközösségek, csoportok születését látva-tapasztalva, nem valaki, va
lami ellen kell fellépnünk, hanem egyházunk é l' t, Jézus Krisztus ügyé é l' t, az
Isten országának elközeledté é r t kell szolgálatot vállalnunk.

Az egyház pásztorainak - püspököknek és papoknak - felelőssége ma sok
vonatkozásban, de e téren is óriási. Az egymásért élés, a mindenkiért vállalt élet
- ez volt Jézus élete, ezért jött el Jézus közénk a földre. És ez az egyház fele
lős pásztorainak is élethivatása. Ebben kell őket minden Krisztus-hivőnek támo
gatnia. Tudjuk, ez az együttműködés elsősorban nem szervezés kérdése, nem új
ötletek kitalálása - bár mindezekre olykor nagy szükség lehet -, hanem mind
annyiunk közös hitéből és szeretetéből, Krisztushoz fűző élő kapcsolatából fakadó
magatartás.

Mi. is tehát a hazai helyi egyház feladata? - Erről bizony még igen sokat
lehetne beszélni, írni. Még mindig tartozunk önmagunknak legalább a kereteket
jól körvonalazó pasztorális programmal. E programkészítés során többek közt
ilyen kérdések megvitatásával kellene behatóbban foglalkozni; a) a kisebb egy
házi közösségek belső életének megalapozása az Isten szavára, Szeritírásra való
ügyeléssel és az imádsággal; b) Isten mai üzenetét az egyház tanítása közvetíti
számunkra, a kisközösségek számára is. Ezt tükrözi a hazai katolikus sajtó, mely
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már eddig is jelentős anyaget szolgáltatott a feladatok megbeszéléséhez ; c) az
egyházi életbe való mínél aktívabb belekapcsolódás komoly felkészítést igényel.
Ennek nélkülözhetetlen feltétele az ilyen irányú lelkipásztori alapképzés. A kere
tek megvannak. csak jobban ki kellene azokat tölteni: a Hittudományi Akadémia
rendes és levelező tagozata, a vidéki teológiai főiskolák, az országos papi tovább
képzés; d) a világiak apostolkodásáról szóló zsinati határozat az egyház apostoli
tevékenységének segítését nemcsak anyagi és karitatív területeken szorgalmazza,
hanem kifejezetten szól az igehirdetés és a megszantelés .fontosságáról is (26).
A növekvő paphiány míatt hazánkban is egyre több lesz az olyan hely, ahol vi
lági munkatársak nélkül nem lesz megoldható a hívek megfelelő lelki gondozása.
Itt nem lehet egyik napról a másikra "improvizálni", hanem gondos elő- és fel
készítésre van szükség ; e) végűl - kapcsolódva az előző ponthoz - külön ki
h,ll emelni a hitoktatást, amely - hivatásának megfelelő mértékben - az egyház
nunden tagjának feladata (Catechesi tradendae, IX. fejezet és II. János Pál pá
pának fentebb vidézett apostoli levele).

Küldetésünk lényegében azonos azzal, amit már keresztény őseink is jól láttak
és ami szerint éltek: környezetünkben, az emberek között a ."lélek" szerepét kell
vállalnunk. Hogy azonban ezt a .Jélekfunkcíót" vállalhassuk, pasztorális tervek
vagy kateketikai módszerek kidolgozásánál többre van szükségünk. Az adott
konkrét helyen, hazai egyházunkban keresztény kisközösségeinknek van kiemelten
éltető, életet gazdagító szerepe. mert Istent, Krisztus szeretetét jelenítik meg
számunkra.

Más országokban, földrészeken születő közösségi modelleket nem kívánunk
egyszerűen lemásolni. E téren is a pluralizmus elvét és gyakorlatát kell szem
előtt tartanunk. Egységes sémák és modellek még hazai vonatkozásban sem jelöl
hetők meg. Nagy pasztorális prudenciára, körültekintésre van e téren szűkség.

Az egyház vezetőinek és pásztorainak szem előtt kell tartaniuk mínd az egye
temes egyházban fellelhető törekvéseket, eredményeket, mind pedig a helyi egy
ház, a hívek jogos igényeit és elvárásait. Hogy miként nevezik ma a Szentlélek
ajándékait, a "modern" karizmákat, - ez nem lényeges: esetleg kísérletező mun
kának, kreativitásnak, alkotó fantáziának, az idők jeleire ügyelő lelkületnek. Az
adományok régen is, ma is különfélék lehettek, de. az ajándékokat osztó, a fel
adatokat kijelölő Lélek ugyanaz. Vajon észrevesszük-e, hogy az Istennek mindent
megújítani képes Lelke működik ma is közöttünk és osztja ajándékait; vajon
együttrnűködünk-e vele, hogy egyházunk újjáéledjen a közösségekben? Hodie, si
vocem eius audieritis . " "Bárcsak meghallanánk ma az ő szavát ..." (94. zsoltár).
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