
SZENNAY ANDRÁS

PAPOK ÉS VILÁGIAK TESTVÉRI KÖZÖSSÉGE

Egyházunk aktuális problémái eléggé közismertek. Vannak ugyan - a jövő erjesztő kovászát biz
tosító - élő közösségeink, ennek ellenére keleten és nyugaton, sőt a harmadik világban is komoly
nehézségekkel kell szembenéznünk. Hogy csak egy-kettőre utaljak: a papi hivatások száma - le
számítva kevés, kivételes területet - folyamatosan csökken. De az egyre súlyosbodó paphiány
ban a világiak - és ez örvendetes - mindinkább több, régebben kizárólag papi elfoglaltságként is
mert feladatot vállalnak: katekéták, világi teológusok, lelkipásztori asszisztensek, kisegítők lesz
nek, sőt diakónussá is szenteltetik magukat. Az már kevésbé örvendetes, hogy elkötelezettségü
ket, jó szándékú készségüket a papság egy része itt-ott gyanakodva, szinte féltékenyen fogadja.
Mégis, a lehetőség fennáll, hogy a lelkipásztor megossza az egyházközség vezetésének, lelki
élesztésének. ellátásának gondját a vállalkozó világiakkal.

Mindezt természetesen látják, érzékelik az elkötelezett világiak is, és szinte magától értetödöen
merül fel bennük a kérdés: miért ne vezethetné a keresztény felnőttoktatást, a katekézist a laikus,
miért ne kapcsolódhatnék be a gyermeklány vagy a felnőtt nő legalább az oltárszolgálatba, azaz
miért ne ministrálhatna? Miért ne lehetne őket diakónussá, pappá szentelni? A kérdéseket még
szaporíthatnánk. Mögöttük azonban mindig egy alapvető, a hívek nagy részét érdeklő-izgató

kérdés lappang: voltaképp mi is az egyház küldetése, melyek az alapfunkciói, és mit akar ezek ál
tal végbevinni? És hogyan akarja és tudja célját elérni? Milyen mértékben lehetnek és legyenek
valóban aktív tagjai egyházunknak a megkeresztelt világiak? Mit kezdjenek a laikusokkal a pa
pok, ha itt is, ott is nehézségekbe, jogilag szabályozott, vagy korlátokat állító tilalmakba
ütköznek?

Ezek nem költői kérdések, nem íróasztal mellett kiagyalt, mondvacsinált nehézségek. A leegy
szerűsített választ mindannyian ismerjük: térjünk vissza a régi, jogilag rendezett, körülhatárolt
állapothoz, a régi teológiához, a régi lelkipásztori sablonokhoz. és akkor lassan újra minden
rendbe jön. Akadnak azonban olyanok is, akik más utat választanak. Első pillantásra vonzób
bat, de talán még irreálisabbat. Kézbe veszik a Szentírást, felütik és kiolvassák belőle a "recepte
ket", az egyértelmű direktívákat. Egyfajta fundamentalista szemlélettei, sajátos. egyénieskedő

biblicizmussal mindenre választ adnak. A Szentírás olvasása természetesen nem kizárólag a bib
likus szakemberek joga és feladata. De egyetlen képzett biblikus sem vállalkoznék arra, hogy ki
jelentse: a mai, egészen konkrét helyzetekben mit is kellene tennie az egyháznak, azaz a papok
nak és a világiaknak. És bármennyire is vonzó vagy követendő ideál sokak számára ez a biblicis
ta-fundamentalista szemlélet és gyakorlat, következményeiben könnyen végzetessé válhat.

Az újszövetségi szentírást kell kezünkbe vennünk - nem kiragadva egyik-másik mondatát,
vagy írását-könyvét -, hogy meglássuk: micsoda diszkrécióval párosult kreativitás jellemezte az
elsö és második keresztény generációt. S ez számunkra is rendkívül instruktív lehet. Előttünk áll
nak keresztény őseink. akik egyrészt rendíthetetlen buzgósággal ragaszkodtak Jézus Krisztus-'
hoz, megvallva, hogy ő az Úr, az egyetlen Szabadító, a Megváltó ; másrészt életalakításuk során,
gyökérverésük folyamán beleépültek a korabeli társadalmi-kulturális környezetbe és ennek fo
lyamán annyi életerőről, invencióról, kreativitásról, fantáziáról tanúskodtak - nem a Szentlélek
indító-vezető ereje nélkül-, mely méltán csodálkozásra késztet. Tanulnunk kell tőlük. Nem úgy,
hogy lemásoljuk mindazt, amit tettek, vagy ahogyan problémáikat a konkrét időben és helyzet
ben megoldani igyekeztek; hanem úgy - nem kevesebb hűséggel és ragaszkodással Jézus Krisz
tushoz, az evangéliumhoz r-, hogy az újnak, a még meg nem lévőnek, a ki nem próbáltnak ko.cká-

A fenti cikket szerkesztőségünk - az érintett problémák és kérdésfeltevések fontosságára való tekintettel
- elsősorban továbbgondolásra, mérlegelésre szánja. Szivesen adunk helyt a tárgyilagos. körültekintően

érvelő hozzászólásoknak. .
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zatát vállaljuk. Így leszünk képesek nehéz helyzeteket megoldó kreativitással, nem pedig csügge
dő közönnyel, rezignációval szembenézni feladatainkkal.

Válsághelyzet?
Nem kell túl éles megfigyelőkészség ahhoz, hogy megállapitsuk : mind a papság, mind a hívek

gondolatvilágát, szívét egyre inkább bizonyos szorongó érzés keríti hatalmába: hogyan tovább?
Nem szeretnénk a pesszimisták táborának hangvételével csakis súlyos válságszituációról beszél
ni. Bár kétségtelen az is - erről már sokan szóltak-írtak -, hogy a növekedés, a fejlődés krízise
nem csupán veszélyeket rejt magában, hanem egyszersmind szükséges velejárója az életnek. Meg
szeretném jegyezni: igen nehéz szorongásos, rossz közérzetű emberek számára egyértelmü és
konkrét diagnózist adni. És még nehezebb vállalkozás megfelelő terápiát ajánlani. Ha azonban
az összegyházi helyzetképet tartjuk szem előtt, akkor aligha térhetünk ki a megállapítás elől: a
hűségre, a kitartásra buzdító ünnepélyes és hangos felszólítások ma már nem elégségesek. De
egyéb téves alternatívák is vannak. Hallgassanak bár sokan belső szorongásukról, hunyjanak
szemet a problémák láttán, vagy épp ellenkezőleg,adják elő sarkitva, kié1ezve őket - a végletek
útját Járva nem a helyes irány, nem a megfelelő megoldás felé haladnak. Az adott órában - úgy
vélem- egyedül igazolt és jogos, realisztikus megállapítás: a krízisszituációban ugyan már benne
vagyunk, de az nem fog megoldódni, feltisztulni saját közreműködésünknélkül. S ha még mind
ehhez hozzátesszük, hogy voltaképp nem rólunk, hanem a minket követő, a felnövekvő generá
cióról, fiatalságunkról. annak sorsáról, a holnap előkészítésérőlkell önmagunk lelkiismerete és
Isten előtt számot adnunk, akkor - remélhetőleg - nem mentjük fel magunkat a munka alól az
zal az olcsó, frázisszerűmegállapítással: a mai fiatalokból hiányzik atyáínk és - Uram bocsá' - a
mi vállalkozókedvünk. az áldozatra kész nagylelkűség, az erős hitből fakadó cselekvőképesség.

Túlzottan lenyűgözikőket a gazdasági-technikai fejlődés eredményei és azok élvezete. Nem két
séges, akadnak ilyen fiatalok is. De merjük-e állítani, hogy ők vannak túlnyomó többségben? És
ha igen: vajon nem éppen azért, mert nem kaptak elég "ellenmérget" a gyilkos, terjedő kór sem
legesítésére éppen azoktól, akiktől joggal elvárhatták volna? Tőlünk, papoktól és világiaktól. a
krisztushivők tanúságtevő közösségétől. Vagy már nincsenek ilyen - egymást támogató és a kí
vülállókat isvonzó - közösségeink?

Egyébként én magam egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogya hivő-készség, vagy
ha úgy tetszik, az önmagát elszánni, a nagy ügyért elkötelezni képes nagylelkűség kevesebb az if
júságban, mint apáinkban vagy bennünk. Az már más kérdés, hogy - egy sereg ok és tényező rni
att - miben hisznek, mire vállalkoznak, és kinek a vezetését fogadják el. Egyházi és társadalmi
példák mutatják világszerte, hogy az utánunk következő generáció igen kritikus, már-már félel
metesen kritikus. Ami szemükben idejétmúlt vagy hitelét vesztett, az nem is vonzza őket, azt el
utasítják. Azután: a felnövekvő generáció egyre inkább gyarapszik olyan ismeretekben, melyek
ről mi még alig, vagy semmit sem tudtunk. A közösségi élet pszichológiai és szociológiai mecha
nizmusa már nem olyan ismeretlen előttük, mint 30-40 évvel ezelőtt a mi számunkra volt. Egyre
kevesebb megértést tanúsítanak a negatív, a tilalomfákkal szegélyezett életszemlélet iránt. és el
kötelezik magukat az emberi szabadságra. Olykor brutálisan rántják le a farizeusi, álszemérmes
hazugság álarcát az idősebbek arcáról, és kegyelmet alig ismernek ősi intézményekkel, illetőleg

szokásokkal kapcsolatban. Főképp nem, ha azok melegágyai lettek a farizeusi képmutatásnak.

, A kapcsolatok igénye
Szeműnk láttára kezd kialakulni egy olyan világ - hiszen lassan az utánunk jövők lépnek he

lyünkbe -, ahol több személyes részvételre, együtt-döntésre, közös cselekvésre és még inkább va
lódi, életet formáló, a kritikát kiálló igazságra tartanak igényt. A kapcsolatok igénye közös tár
sulásokhoz, csoportok alakulásához vezet, magával hozva az ilyen közösségformálódás értékeit,
de problémáit is. '

A bemutatott kép csak durva vonásokkal ecsetelt, hiányos vázlat. De ha szubjektív véleményt
szabad megkockáztatnom - és úgy vélem, ez keresztény felfogást tükröző vélemény -, ez az egy
házunkban már-már forradalmi korfordulót sejtető változás, ez a tisztító nyugtalanság, ez a tel
jesebb igazságra és őszinteségre szomjazó igény aligha nélkűlözia Szentlélek ihlető erejét. Ha pe
dig csak kismértékben is - merűnk-e a Szentlélek éltető erejére gondolva szűkkeblűek lenni
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- "benne van" e folyamatban a Lélek tisztító, új életet támasztó ereje, akkor tudatosítanunk kell
azt is, hogy nem az Isten Lelke igazodik a mi megszokott életstílusunkhoz, vagy jól bevált mód
szereinkhez, hanem megfordítva: nekünk kell az ő szavára egyre élesebb füllel, nyitottabb szem
mel ügyelnünk. Hodie si vocem eius audierÚis. . . Ma, ha az ő szavát meghalljátok, ne keményít
sétek meg szíveteket! - figyelmeztet a zsoltáros (94,8). •

És mi mégis aggódunk, óvunk és bizonytalankodunk. Bizonytalanságunk vagy rezignálttá te
szi, visszavonulásra készteti a fiatalokat, a küzdeni akarókat, a több szeretetre vágyókat, a több
szeretetből fakadóan tenni kívánókat - vagy pedig sajátos rezervátumokat, szektás kis világot
alakítanak ki önmaguk számára.

A fiatalok soraiban, de az egész egyházban is jelentkező igények nyomán már-már rendszeres
sé válik a kapkodó improvizáció. Tessék olvasni a külföldi egyházi, teológiai sajtót, vagy néz
zünk talán szét a házunk táján: hol találunk nemcsak ad hoc, alkalomra, egy-egy égető problé
mára, esetleg évforduló alkalmából kiadott - inkább elméletet adó - buzdítást, körlevelet, ha
nem a fiatalok gondjaira is figyelő, és hiteles válaszokat adó pasztorális eligazítást, lelkipásztori
programot? Érthető nyugtalansággal (vagy közönnyel?) nézik, figyelik mindezt azok a fiatal vi
lágiak és a papi pályán indulók, akikre a holnapi munka vár.

A helyzet tehát problematikus, szorongást ébreszt minden Jézus ügyéért elkötelezett pap és vi
lági lelkében. De Ábrahám ősatyánktólmár megtanulhattuk. hogy minden csak .józannak'' tű
nő remény ellenében is lehet remélni; hogy fel lehet szedni a régi, megszokott sátrakat és el lehet
indulni - az Isten útmutatására, a Lélek erejének ébresztésére - a megígért új földre. Hogy .min
dennek úgyis vége", hogy lehetőségeink kimerültek - ez oktalan és reményvesztett állítás. Hogy
azonban egy korszak vége felé közeledünk. és hogy egy új kor vajúdási fájdalmait éljük át 0'0 ez
nem valami évezredvégi, világvégi hangulat - ez realitás. Feladatunk tehát: feltétlenül szükséges
a régi krisztusi alapra felépíteni az újat, Vetera et nova. A halottak temessék csak halottaikat, de
akik Krisztussal és Krisztusban élni akarnak, azok haladéktalanul lássanak munkához.

De óvakodnunk kell attól, hogy illúziókba meneküljünk. Rendkívül kétes, olykor naivan ma
gabiztos megállapítás, hogy majd a rninőség pótolja az egyre inkább veszendő mennyiséget. Ve
szélyes és kétes folyton a "kisded nyájra" hivatkozni. Mert amikor az emberiség milliárdokat
számlál, akkor ez a "kis sereg" semmiképp sem számlálhat csupán néhány tíz- vagy százezret.
A történelmi és szociológiai tapasztalás épp azt igazolja, hogy szükséges a kellő arányú, megfele
lő mennyiség is ahhoz, hogy abból- a mi esetünkben Isten sajátos kegyelmével - a minőség ki
kristályosodjék. A túlontúl csekély és folyamatosan csökkenő számú papság, és az emberiség
összlétszámához viszonyítva csökkenő kereszténység a lehető legnagyobb valószínűséggel csak
középszerű, sőt mélyen az igények és követelmények alatti lelkipásztori, illetőleg aktív világi hi
vőhöz illő munkára lesz képes.

Kétségtelen, Jézus kezdetben a tizenkét apostol kis csoportjára támaszkodott. Nem feledhet
jük azonban, hogy a Lélek hamarosan nagyszámú követőt és segítőt támasztott, akik hallgattak
a hívó szóra és elindultak az evangéliumot terjeszteni. Ha abban reménykednénk, hogy a papság
létszámának gyors csökkenése majd kiegyenlítődik a kevés, de jó minőségű pap, illetőleg világi
munkássága révén, akkor illúziókba menekülünk. Százszorta jobb, hogyha a "kisded nyáj" bib
licista-absztrakt szemléletű kijelentés helyett szembenézünk a tényekkel, és keressük a már-már
tragikus szituációból kivezető utat. Lehet-e, kell-e a jelen helyzetben más modellt szem előtt tar
tanunk, mint az egyház terjedésének kezdeti szakaszát? Aligha. Egyrészt ugyanis az akkor kinyi
latkoztatott igazsággal, illetőleg az Isten Lelke által szentesített gyakorlattal találkozunk, más
részt keresztény őseink józan, reális szemléletével. akik - idegen, vagy épp ellenséges társadalmi
közegben - megtapasztalták az útját-rnódját, ut sermo Dei currat et clarificetur (2Tesz 3,1).

Az őskeresztények példája
Természetesen nem sematikus és primitív biblicizmusból fakadó másolásról van szó (a törté

nelem nem ismétlődik), hanem arról a felismerésről, mely akkor világossá vált az apostolok, a
presbiterek és episzkoposzek számára, és szükséges, hogy ihlesse mai, saját korigényünkből fa
kadó felismeréseinket is. A "nap terhét és hevét" hordozó, lelkipásztorkodó, katekézist tartó,'
evangelizáló papság egyre világosabban látja, amit keresztény őseink régen felismertek : a szolgá
lati papság, a dogmatikaílag is pontosan körülvonalazható "ordo" viselői mellett nem lehet el-
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nézni a világi hívek "királyi papsága" fölött. Mérhetetlenül nagy energiatartalékok szunnyadnak
még - éppen a laikusok tömegére, az elkötelezettek nagy számára gondolva - egyházunkban. Ha
ezeket tudatos tervezéssel Isten országának, az evangélium örömhírének terjesztése érdekében
nem mozgósítjuk, ha rezígnáltan tudomásul vesszük, hogy "ez van ... '', akkor előbb-utóbb a
"kisded nyáj"-nak, a maradéknak minden ereje. lelkesedése főlmorzsolódik, és csökkenő számú
papságunkat is egyre fojtogatóbb, szorongó érzés keríti hatalmába. így válik érthetővé, hogya
lehangolt légkörben sokan keresík - régi ószövetségi példákra gondolva - a bűnbakot. akíre az
után rnindent,mindenkinek a vétkét, mulasztását rákenhetik. A kiszemeltet vagy akiszemelteket
legszívesebben száműznék, vagy hivatalából elmozditanák, hogy azután máshol és mást keresve
ezt az önpusztító kritikus munkát tovább végezhessék. S általában nem a maguk soraiból. ha
nem a felettük, előttük járók közül szemelik ki áldozataikat.

A problémákkal való nyílt szembenézés. a vitás kérdések őszinte megtárgyalása az első lépés a
szorongások, a rossz közérzet föloldására. De lehet-e, szabad-e kimondani mindazt, ami fáj; és
lehet-e, érdemes-e rámutatni arra,hogy hol bújik a bajok gyökere? Vajon a keresztény hivő kö
zösség nem lett-e a sok évszázados gyakorlat nyomán túlontúl félénk es anonim'? Vajon meg
van-e a nélkülözhetetlenül szükséges kommunikáció a püspökök, a papok és a világi hívek ~ö

zött'? És ha nem, akkor milyen más út kínálkozik, mint az. hogy kisebb körökben, csoportokban
kívánják tervezni aholnapot?

Szorongás, rossz közérzet - ez jellemzi ma a világ számos helyén. hazánkban is a papság jelen
tős részét, de a híveket is, ha őszintén szembenéznek a jelentkező nehézségekkel, mindenekelőtt a
papi létszám könnyen érzékelhetö, számon tartható csökkenésével. a templomok kiüresedésével
stb. A papságot ezen felül szorongó érzéssel tölti el saját elszigeteltsége, a társadalom peremére
szorulása is. Ez a szorongás indokolt, hiszen a pap szolgálatának lényege, velejárójaa kommuni
káció, a kölcsönösség, a közvetítő, az embereket egymással összefűző feladat. Mert nemcsak elv
ben és általában, hanem konkrétan, egzisztenciális realitásában kell szem előtt tartanunk ezt a
feladatot. Az ismételten felemlített szorongást még csak erősíti, elmélyíti, ha a pap, a lelkipász
tor, a hitoktató saját közösségére gortdol. Kiüresedő templomára, hittanosainak fogyatkozó szá
mára, sőt a megkereszteltek és szentségi házasságot kötők számának csökkenésére is. Csekély vi
gasz, ha a fölsorolt problémákat úgy igyekszünk feledtetni, hogya Kúria reformját, vagy az egy
házi törvénykönyv készülő megújítását, máskor a papi tanácsok különböző hatásfokú működé

set, jelesebb alkalmakkor (pl. bérmálás, emlékünnepségek) néhány ezer érdeklődő ősszesereglé

sét emlegetjük. Mindez természetesen szép és jó, de alkalmas lehet arra is, hogy ideig-óráig halo
gassa az alapvető változtatásokat, mindenekelőtt az' élő egyházi közösségek kialakításának
szükségességét.

Fiatalság, testvériség
Ha a XIX. században az egyház botrányaként a munkásvilág elveszítését jelölték meg, úgy

utódaink ugyanazt a XX. századdal kapcsolatban alighanem a fiatalok lassú elfogyására fogják
mondani. A fiatalok elidegenedése, eltávolodása az egyháztól- sajnos - világjelenség. Ne tévesz
szen meg senkit, és ne tápláljon irreális reményeket. ha akár Rómában. akár Taizében egy-egy
alkalommal több tízezer fiatal gyűlik egybe. Feltételezve, hogy ezek mind elkötelezett kereszté
nyek, értékelve a jó példát, mégiscsak feltámad bennünk a kérdés: és mi lesz'a többi milliók sor
sa? Vajon elkereszténytelenedik-e Európa számos népe, vajon ez a sors vár-e hazánkra ? A mai
fiatalság - nem kivétel ez alól a papi utánpótlás sem - egyre inkább irtózik a hatalmi fellépéstől.

Ez egyik oka annak, hogy a fiatalok keresik a testvéribb, meghittebb közösségeket.
Van-e terápia. lehet-e ennek a folyamatnak megálljt parancsolni? Meg vagyok győződve róla,

hogy igen. A helyzet javításához sokféle módszer adódhat. A lelkipásztorok és a világi hívek, a
szakemberek és a felkészült hivők közös munkával sokat tehetnének. Itt és most, saját hazai eg
zisztenciális helyzetünket figyelembe véve, ígéretes lehetőségeket lehetne föltárni. Egyfajta - fel
tétlenül hibás és bűnös - alibikeresés volna. ha bárki is kijelentené : nekünk semmi sem lehetsé
ges, mi már semmit sem tehetünk. Igenis, sok mindent tehetünk, adott kereteink és lehetőségeink

még távolról sincsenek kimerítve. Sok mindent el kell végeznünk, hogy a zsákutcából visszafor
duljunk. Ji!.. módszerek, a hodegetikai felsorolás helyett csak egy - szerintem - lényeges tényezőt
szeretnék most kiemelni. Kereszténységünk gyökereitől indulva, a szerves fejlődésre ügyelve,
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azaz keresztény identitásunkat gondosan megőrizve kell az új útra lépnünk. Ezt pedig elsősorban

a keresztény testvériség újjáélesztésében, újraélésében jelölhetjük meg.
A megjelölt út és feladatvállalás - a keresztény testvériség elmélyítése- fontos lehet, ugyanak

kor mégsem forradalmian új. Nem, mert autentikus modell ál előttünk. Modell, melynek realizá
lása keresztény őseink életében nem szociológusok, pasztorálteológusok elméletéből, hanem
Krisztus tanításából és az apostoli egyház útmutatásából. gyakorlatából nyerte életerejét. Ter
mészetesen ez a modell nem ad konkrét recepteket napjaink egyházi élete számára, viszont két
ségtelenül egészséges irányt mutat a ma nélkülözhetetlenül szükséges megújuláshoz.

Mit jelent a mi kontextusunkban a "testvériség"? Amikor meghatározást, vagy legalábbis kö
rülírást igyekszem adni, tudatában vagyok annak, hogy többé-kevésbé szembehelyezkedem egy
szemléletmóddal, mely a II. vatikáni zsinat óta meglehetős népszerűségnek örvend. Mindjárt
elöljáróban megjegyezném azonban: ha egyetemes zsinat üdvtörténeti képet. modellt állít a hí
vek elé, ez nem jelent még kizárólagosságot. Már közhelyként hangzik, hogy a Zsinat nem kivánt
definiciót adni az egyházról, hanem annak életét, életfunkcióit kívánta szentírási képekkel körül
írni. Nos, mintha egy kép, egy sajátos és meghatározónak mondható vonás - a "testvériség" - hi
ányoznék a zsinati képek fölsorolásából. Pedig fontos, hogy egy olyan ősi keresztény értékre rá
mutassunk, amelynek megvalósítása az egyház egészének egyensulyát biztosíthatná.

Az utóbbi másfél évtizedben sokat hallottunk "Isten népéről". Szükséges is szólni róla, külö
nösen, ha az ó- és újszövetségi távlatokat kívánjuk föltárni, ha áttekintő képet akarunk adni az
egész keresztény közösség múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a vándorló egyházról. Hasznos a kép
felhasználása akkor is, amikor az egyház hierarchikus tagozódását kívánjuk szemléltetni. Az ál
talános közhasználatban azonban ott, ahol népről esik szó, olyan fogalmak is°asszociálódnak,
mint a kormányzás, a kormányzat, a vezetők, az alkotmány, a végrehajtó hatalom, az alattvalók
stb. S ez már rengeteg problémát hoz magával.

Ha a keresztény ősközösség életét vizsgáljuk, elfogadhatatlan a megállapítás, hogy az önma
gát mindenekelőtt és alapvetően Isten népeként értelmezte. Kétségtelen ugyan, hogy a keresz
tény ősközösség alkalmasint többször is Isten népének ismerte fel önmagát. Pontosabban ott és
akkor jelentkezett ez a "meghatározás", amikor a par excellence "Isten népével", Izraellel való
viszonyításban tekintették önmagukat. Az üdvtörténeti fázisváltás során a keresztény ősközös

ség többször új Izraelként. Isten igaz népeként, üdvösségtörténeti, univerzális közvetítőként te
kintette magát. A kontinuitás és diszkontinuitás sajátos dialektikájával állunk itt szemben, mely
az első. két-három generációnak komoly nehézséget jelentett. Végtére is a zsidóságból és a po
~ányságbóI érkező első keresztények számára az ószövetségi iratok együttese még egyszerűen "az
Irás" volt. Ezt olvasták, illetőleg hallották az istentiszteleteken. A meglepő nem is az, hogy az el
ső keresztények önmagukat Isten új népének tekintették. mely várományosa a régi ígéreteknek s
mely megérte azok beteljesülését. Sokkal meglepőbb az a tény, hogy ez az önértelmező definíció
nem foglalt el jelentősebb helyet az őskeresztény idők híveinek életében.

'Mindent egybevetve: ahol az apostolok, az első tanítványok saját régi hitsorsosaikkal, a zsi
dókkal kerültek kapcsolatba téritő-hirdető munkájuk során, ott mintegy kéznél volt, hogy az új
Izraelről, Isten új népéről szóljanak. A pogányokból megtért keresztényeknél azonban ez már
egyáltalán nem volt szükségszerű és kézenfekvő. A fejlődés más irányt vett.

Aki az apostoli iratokat figyelmesen olvassa, észreveheti, hogy azok feltűnően gyakran hasz
nálják a testvérek, a testvériség kifejezést, amikor Krisztus tanítványairól, a hivők közösségéről

van szó. E tény annyira világos, hogy igazolásával aligha kell bővebben foglalkoznunk. Az első

keresztények egymás közti szokásos megszólítása : testvér és nővér. Például: köszöntsétek ...
Hermészt és a náluk élő testvéreket (Róm 16,14)- ajánlom nővérünket, Phoebét. .. (Róm 16,1)
- Pál ... Philemonnak ... és Appia nővérünknek (Filem 1,2). - Azokban a napokban Péter
szólásra emelkedett a testvérek között. .. (ApCsel 1,15)- Testvérek ... kérlek titeket. .. (Róm
12,1).

Szakkutatók általában állítják, hogy ez a szóhasználat magára Jézusra vezethető vissza. Si
mon ... erősítsdmeg testvéreidet (Lk 22,31-32). o •• Mária ... menj most testvéreimhez (Jn 20,17).
- Aki testvérét megbotránkoztatja ... (Mt 5,22). - Ne nevezzétek egymást rabbinak ... mert ti
mindnyájan testvérek vagytok (Mt 23,8). Az ősegyházban e megszólítást az egymás közti beszéd
ben, iratokban körülbelül a II. század közepéig használták. A II. század közepén Jusztinusznál
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olvashatjuk: akkor azután az újonnan keresztelteket bevezetjük azok gyülekezetébe, akiket test
véreknek hívunk (l. Apológia 65; v. ö. Tertullianus, Bapt. 20). Később, a III. századtól, és azóta
is őrzik a lassan veszendőbe menő megszólítást mint a közösségi együvé tartozás kifejezését a
szerzetesrendek, illetve a szerzetesi szabályzatok.

A kifejezést: testvér, testvériség egyébként teológiailag jól értelmezi és alátámasztja a tény,
hogy minden megkeresztelt tagja lett az egyház családi közösségének. Az elsőszülött testvér
Krisztus mellett, vele együtt testvér és nővér az Atyának minden gyermeke, férfi és nő, püspök,
pap, világi hivő egyaránt. Az őskeresztény közösség ebben a családi együvé tartozást kifejező fo
galomban, képben értelmezte-látta-realizálta önmagát, a valóban testvéri Krisztus-közösséget.

Az alapközösségek szerepe
Pál, amikor Puteoliban partot ért, társaival együtt örvendett, hogy ott nagyszámú testvért ta

lál, akik azután vendégül is látták öket (ApCsel 28,15-'I6). És bármerre is utazott az akkori világ
kereszténye, mindenütt testvéri közösség tagjaként fogadták 'be azok, akik ugyancsak testvér
ként éltek, akik ugyanazt a hitet, evangéliumot vallották és hirdették. Ha keresztény életünkben
a testvériség fogalma, a testvéri közösség megélése lényeges - márpedig kinyilatkoztatott szöve
gek alapján valóban az --, akkor lényegesnek, az egyházi megújulást meghatározóan fontosnak
kell tartanunk, hogy napjaink keresztényei, elsősorban a fiatalok mintegy újra felfedezzék ezt az
ősi egyházi szemléletet és kialakítsák az annak szellemében megélt keresztény életstílust. Aligha
véletlen, hogya bibliamozgalom (mely mintegy 60 évre mutat vissza) olyan élő gyümölcsöt ter
mett, melyet ma szokásos kifejezéssel communauté de base-ként, Basis-Gemeinschaji-ként, kis
csoportként, és még egyéb kifejezésekkel tartanak nyilván. Ez volt valaha, keresztény őseink éle
tében is, és ez lesz újra természetes helye, közege a keresztény testvériség megélésének. Naiv el
képzelés lenne, ha azt tartanók: megelégedhetünk a Krisztus-test, vagy az Isten népe képekkel,
azok teológiai, lelkipásztori fölhasználásával úgy, hogy lemondunk a keresztény testvériségnek,
a testvérek szeretetközösségének életünkbe való átültetéséről, illetőleg a gondolat és az életstílus
felélesztéséről. Nem ok nélkül látják egyre többen - pápák, püspökök, világiak - az egyházi élet
megújulásának egyik kulcsát a bázisközösségek közvetítő, erjesztő kovászként ható szerepében.

Ugy vélem, felesleges hangoztatni, hogy ezek a testvéri szellemben fogant és a szeretet gyakor
lata által éltetett kisközösségek nem szakadhatnak ki a nagyobb, az össztestvéri közösségből, és
nem hagyhatják el pásztoraikat. Ugyanakkor azonban gondoljunk Krisztus szavára: ha egyesek
mégis így tennének, ha csak egy is erre az útra térne, a jó pásztornak, a pásztoroknak keresniük
kell és vissza kell hozniuk őket a téves ösvényről a helyes útra.
Végső soron ezek a testvéri alapközösségek olyan élő sejtek, melyek a keresztény örökséget ta

núságtevő módon és alkotó erővel, alkotó fantáziával teszik magukévá. Ennek értéke nagy jelen
tőségű, mert férfiak és nők - köztük természetesen papok is - testvérük arcán felismerik Krisztus
képmását, aki valósággal - ahogy ö maga mondotta - köztük van, velük van, hiszen az ö megvál
tó erejében, szeretetében, a krisztushitben ismerik fel testvéri együvé tartozásukat.

Mindez nem új felismerés, krisztusi szavakra és őskeresztény gyakorlatra épül. A nagy kérdés,
amely egyre égetőbben követeli a hiteles választ: vajon a papság számának sajnálatos és szomorú
csökkenésével a keresztényalapközösségeknek megfelelő és megillető szerepet juttattunk-e és
juttatunk-e egyházunkban. Félreértés ne essék: nem lehet ez valamiféle modern "katakomba-ro
mantika" (ha egyáltalán szabad a két fogalmat így egymás mellé állítani), hanem afelelőspászto
rok általfelismert és ősi keresztény modellt értékelő, a keresztény életet erősítő törekvés.

Ne feledjük: az értéket, így a keresztényalapértéket is csak akkor tudjuk egyetemes voltukban
állítani, elfogadni és hirdetni, ha azokat előbbmí is magunkévá tettük a kisebb testvéri közössé
gekben, természetes és természetfölötti vonatkozásaikban egyaránt. Ha ez az alapvető tapaszta
lás, élmény hiányzik az egyház tagjaiból, akkor az univerzális kiterjeszkedési ambíciók talajtala
nok maradnak. Azt a kérdést most ne érintsük, hogy milyen mértékben vezethet mindez bizo
nyos elkülőnűlésre, szeparatizmusra. Olyan elkülönülésre, mely már nem igényli püspökök és
papok jelenlétét, sőt azokat elutasítva, esetleg az egyház 'élő testéből való kiszakadást eredrné
nyezhetné. A szektásodás útja, az erőket fölaprózó, szembeállító veszély, sajnos, realitás. De ar
ról sem feledkezhetünk el: mi van, mi lesz ott és akkor, ahol a papság (számának fokozódó esők-
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kenése miatt) képtelen közvetlen kapcsolatokat tartani a szaporodó kisebb testvéri közösségek
kel? Mert ez az érem másik odala.

Közeledni egymáshoz
Az egyházi struktúrák új történelmi átalakuláson mentek keresztül. Egy ideig klerikusokról és

laikusokról szóltunk (sajátos módon az utóbbiakat "hivőknek" is mondtuk, mintha a klerikusok
nem lennének azok). Később Krisztus misztikus testéről, majd Isten népéről hallunk egyre töb
bet. Vajon szabad-e, szükséges-e, hogy elfeledjük: kezdetben nem így volt. És anélkül. hogy az
egyháznak Krisztus által megadott alapstruktúráján a legkisebb csorba is esnék, ma is lehetne
úgy, mint keresztény őseink idején: püspökök, papok, világiak élő testvéri közösségben élhetné
nek. Tudjuk jól, a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni. Ez kétségtelen; de amiről szó
van. az nem csak emberi történelem, hanem megélt krisztushitből fakadó, valódi keresztény test
vériségtudatból újjáébredő élet.

Abból a reális, ma mindannyiunk által észlelt, sőt többé-kevésbé személyesen is megtapasztalt
rossz közérzet ből indultunk ki, amely a papság körében-c- beleértve a szerzetespapságot is- a
szemináriumi nevelők, tanárok körében sem ismeretlen, és amelyet a világi hivők is tapasztal
nak. Megállapíthatjuk: ennek a szorongásnak, rossz érzésnek egyik oka - és úgy vélem, nem je
lentéktelen oka - az. hogya keresztény hivők, az egyház tagjai (és most elsősorban nem a papok
ra gondolok) egyre jobban az anonimitás tengerébe süllyednek. Üdvtörténetünk jelen fázisa ked
vezö arra, hogya világi hívek ráébredjenek: megkeresztelt mivoltukból fakadóan, felelősségtu

datból vállalt keresztény testvéri közösségekbe kell integrálódniuk. Ugyanakkor ez az ébredés
jellegű fázis arra is alkalmas lehet, hogya hivő nép és a papság - félretéve minden klerikalizmus
ból fakadó hatalmi komplexust - újra közelebb kerüljön egymáshoz, püspökeihez és újra testvér
ként ismerje egymást. Ha Jézus Krisztust testvérként szabad, sőt kell tekintenünk, akkor ennek
pap, hivő, püspök testvéri kapcsolatában is így kell lennie.

Feltehetjük a jogos kérdést: vajon a papság számának csökkenése, az utánpótlás hanyatlása
nyomán érzett szorongás nem annak a másik, régi rossz közérzetnek és szorongásnak a követ
kezménye, melyet "az anonim világi hivő" évszázadok óta megélt egyházunkban? A kérdésre
nem lehet kizárólagos és egyértelmű igennel válaszolni, de ugyanigy nem mernék határozott
nemmel felelni sem. És talán az sem véletlen, és aligha a Gondviselés ellenére történik, hogya
nők helyzetét egyházunkban lassan kezdik felértékelni. Végső soron itt a keresztény közösség
belső dinamikájanak emberi, ugyanakkor természetfölötti egyensúlyának helyreállításáról van
szó.

Ha a keresztények, papok és világiak egyaránt és együtt ezt a sajátos identitásukat meghatáro
zó testvértudatot és -élményt kellőképp nem mélyítik el, akkor egyházunkban a szorongást, a
rossz közérzetet előbb-utóbb a tartós krízisszituáció fogja fölváltani.

Nem az egyre nagyobb, sokezres létszámú, esetleg jól megszervezett, jól körülhatárolt plébáni
ák léte, vagy szükség adta legitimitása ellen szólunk. Csupán az ezrek és ezrek által igényelt, po
zitív követelményeknek adunk kifejezést: a pap és a világi hivő együtt élje át, hogy nem egy te
kintélyes számú tömegnek esetleg a periférián élő, adminisztratív, bürokratikus módon nyilván
tartott, anonim tagja, hanem valóban "valaki". Megbecsült személy a testvéri közösségek nagy
családjában, mely kisebb családi közösségekből áll.

A szükségesszemléletváltozás és gyakorlat természetesen nem fog magától létrejönni. A konk
rét feltételeket nekünk kell megteremtenünk. A feladatokat nekünk, a ma élőknek, a holnap felé
igyekvőknek kell elvégeznünk. Nem egy-egy jó szándékú, utópisztikus álmokat kergető papnak
vagy világinak, hanem - az adott kereteket és lehetőségeket kitöltő, határozott pasztorális prog
ram szerint működő helyi egyházaknak - püspököknek, papoknak és világi hivőknek együtt.

A történelem olyan órájában, amikor az emberiség nagy családjában világszerte erősödik az
igény arra, hogy "testvérré legyen minden nemzet, minden ember", amikor világszerte fokozódik

. - az egyházon kívül is - az igény, hogy az emberek kisebb, áttekinthetőbb, testvéribb közössé
gekhez tartozzanak, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ezt az ősi keresztény örökséget mi, az
egyház tagjai ne kamatoztatnánk, vagy ha szűkséges, ne élesztenénk újjá. Olyan nehéz lenne ez?
Talán mégsem. Hisz mindannyian, papok és világiak, ugyanarra a reményre születtünk, mind
annyian az Atya gyermekei és az elsőszülött Jézus Krisztus testvérei vagyunk. Azé a Krisztusé,
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aki szegényember volt, nem akart semmit birtokolni, hatalomra sem kivánt kerülni; aki szembe
szegült a hatalom kisértésével. Tele volt szeretettel, és életét adta az emberekért. - De most te
gyük föl a kérdést: hol található Európában ez a keresztény, krisztusi szellem? Ki ébreszti fel
csodálatunkat '! Megcsodáljuk-e a ,szegényeketés az önfeláldozókat? Azokat, akik szeretnek, és
felébresztik-e csodálatunkat, akik szeretetből testvérré válnak; akik mindenkit, kiváltképp hit
sorsosaikat (domestici fidei) testvérként fogadják el '!

Ne feledjük: a világ, amelyben élünk, a körülöttünk élő embertömegek csak azt fogadják el,
amit maguk is látnak, tapasztalnak. És mit láthatnak ma? Nemcsak a megosztott kereszténye
ket, hanem az egymástól eltávolodó, szétszakadó, az egymástól elidegenedő keresztényeket is.
Ha ennek ellenkezőjéről: az egymáshoz közeledésröl, a szeretetben fogant testvériségről. azaz Jé
zus szeretetéről nem teszünk világunkban tanúságot - hitelünket fogjuk veszíteni.

SZEPESI JÓZSEF VERSEI

Rőzseszedő

Kötél-övében fejsze lóg
rövid nyelű, kecses,
borotvaéles gally-falá,
s a vállán -rmondd. mi ez?-

karcsú, hosszú karót cipel,
a végén vaskampó ;
hintázik lágyan fel, le, fel
e bűvös ringató.

S amint megáll, ím felszökik
fűtgén e furcsaság
lombok közé, hol úgy tűnik

legtöbb a száraz ág.

Kicsit matat, majd hirtelen
recsegve - ej no, ládd! 
vergődő zsákmány szemtelen
markában egy faág.
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Valahol várnak engem
Valahol várnak engem
szomorú valakik,
és meg kell majd ölelnem

.va/akit, valakit.

Várnak valahol engem
ágrólszakadt árnyak,
és el kell majd temetnem
egy árnyat, egy árnyat.

Valahol várnak, régen
elsiratott álmok,
és fel kell majd idéznem
egy álmot, egy álmot.

Várnak valahol engem,
jaj, kallódó szivek,
és meg kell majd sebeznem
egy szivet, egy szivet,

Valahol hűvös csendben
vár lázas alkalom,
kigyúini bús szemekben
egy napon, egy napon.


