
Ökumenizmus és katolicizmus

A katolikusok nem tagadják, hogy más közösségek keresztényei is követik Krisztust.
A tanítványságról szóló legjobb múveket protestánsok írták, akik közül Dietrich
Bonhoeffer nemcsak abban tűnik ki, hogy megírta A tanítványság ára círnú rnűvét, ha
nem hogy a tanítványság gyakorlását egészen a vértanúságig vitte. A tanítványok kö
zössége végtére is nem állhat elkülönült vagy ellenséges csoportokból. Minden ke
reszténynek küzdenie kell egy olyan egységért, amelyet megvédenek a hitvallás, a
szentségek és a papi rend kötelékei. Az eredeti és irányadó elképzelés szerint a ta
nítványok közössége megköveteli, hogy mindenki szolidaritásban egyesüljön azokkal,
akik az apostolokat követik a felügyeleti hivatásban, és hogy a lelki közösség fenn
maradjon a "Szent Péter-i hivatal" viselöjével, hiszen elsősorban rá van bízva az általá
nos egység szolgálata. Az ökumenizmus tehát arra irányul, hogy helyreállítsa a tanít
ványok közösségét azon kereteken belül, amelyek a harmonikus hitvallást és az
evangélium útján való igazi közösséget biztosítják.

Huber Mária fordítása

LUKÁCS LÁSZLÓ

Testvérek közössége - az egyház

Papi és szerzetesi hivatások

A papi és szerzetesi hivatások megfogyatkozása az elmúlt két-három évtizedben egy
re növekvő gondot jelent szinte az egész egyházban - a drasztikusan csökkenő szá
mok újra és újra meghökkentenek bennünket, amikor statisztikákat böngészgetünk.
A papságtól és a szerzetességtől megválók száma felszökött. A papi és szerzetesi hiva
tást választók száma pedig a korábbiakéhoz képest a töredékére süllyedt, s ez ag
gasztóan összeszorította jövő kilátásainkat. E tények láttán sovány vigaszt jelent az,
hogya nyugat-európai országok többségében mintha túl lennének már a hullámvöl
gyön ( ez hazánkról sajnos nem mondható ell). Azzal sem nyugtathatjuk meg magun
kat, hogy a teológiai fakultásokon végzett civil hallgatók aránya változatlan maradt,
sőt emelkedett - a házas diakónusok és a szakképzett civil munkatársak kitöltik te
hát a pasztorációban keletkezőhézagokat.

A kép teljességéhez hozzátartozik az is, hogy az egyházmegyék felelős vezetőit és a
híveket is elsősorban a papi hivatások alakulása foglalkoztatja, hiszen a közvetlen és
föl nem adható feladat a hívek lelkipásztori ellátása. A szerzetek mindig is afféle ön
kéntes szabadcsapatnak számítottak az egyház köztudatában: jó, ha vannak, de az
egyház fennmarad egy-egy szerzet kihalása után is. Hasznos munkát végeznek külön-

649



bözö karitatív területeken, kiegészítik, segítik, sőt akárhányszor átveszik a lelkipász
torok feladatait és példát adnak az odaadott életre. Mégis "önellátóan" élnek az egy
házon belül - gondjaikat is oldják meg tehát maguk. Hazánkban az utóbbi években
megindult hivatásgondozó tevékenység csak lassan jutott el oda, hogy a papi és a
szerzetesi hivatások gondozását-ébresztését felvállalja, s a szerzetesi életre elhivatot
tak igen szúkös lehetőségekközött választhatnak.

Egy-egy szerzet élete valóban mulandó - az egyháztörténelem során alakult szer
zetek jelentős hányada megszűnt vagy a halódás stádiumába jutott néhány száz éves
virágzás után. De az egyház lényegének egyik alapvonása veszne el, ha a szerzetesi
életben és még inkább a vértanúságban megvalósult radikális és totális Krisztus-kö
vetés kihaina vagy - akár jel-szerű, tehát intézményes formájában - eltűnne az egy
ház életéből. Marcuse "egydimenziós embere" figyelmeztethet bennünket, kereszté
nyeket is: bármilyen lelkes, kitúnöen képzett "aktívák" állnak is az egyház szolgálatá
ba. tevékenységüket csak az hitelesítheti, hogy újra és újra akadnak olyanok, akik
ténylegesen is, tehát nemcsak ígéretben, elképzelt szándékban - mindenestül Krisz
tusnak szentelik az életüket, akár a halált is elvállalva érte a vértanúságban vagy a
szüzesség "fehér vértanúságában". A Szentlélek jelenléte garantálja, hogy ez a dimen
zióvesztés nem következhet be az egyház életében - de sohasem felejthetjük el, hogy
ezek az egészen Istennek adott emberek mindnyájunkért vannak, s létük az egyház
ban éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az egyházi struktúrák fenntartása.

Mind az egyetemes egyház, mind a helyi egyházak tudomásul vették a hivatások
fenntartásának új keletű gondját.

1. Az 1970-es években sok nyugati országban felülvizsgálták a világi és szerzetes
papság életformáját. Különböző felméréseket végeztek, s az értékelések nyomán több
országban intézkedéseket hoztak a papság "élet- és munkakörülményeinek javításá
ra". A szerzetesek pedig a II. Vatikáni zsinat nyomán felülvizsgálták életüket és sza
bályzatukat. Új szabályzatot állítottak össze vagy módosították a régit, a zsinati ag
giornamento szellemében.

2. A megoldási kísérletek közé kell sorolnunk azokat a törekvéseket is, amelyek
más eszközöket kívánnak igénybe venni a papság megfogyatkozott létszámának eme
lésére. Az elmúlt évtizedekben heves viták folytak az egyházban a papság lényegéről

és a papsághoz odaengedés nélkülözhetetlen feltételeiről. A római katolikus anya
szentegyház jelenlegi gyakorlata szerint csak teológiai főiskolát, illetve egyetemet
végzett, nőtlen férfiakat lehet pappá szentelni. Többen túl szigorúnak és a papság lé
nyegéhez hozzá nem tartozó, csupán jogi előírásnak tekintik ezeket a feltételeket, s
könnyítésüktől vámák a jelentkezők számának újbóli növekedését. így vita zajlott a coeli
bátus kötelező voltáról, illetve esetleg nős férfiak, "viri probati" pappá szenteléséröl, Fe
szegették azt a kérdést is, vajon föltétlen követelmény-e az akadémiai végzettség. A nem
katolikus keresztény egyházakban pedig gyakorlattá lett a nők odaengedése a papi szol
gálatra (napjainkban az anglikán egyházban kap polgárjogot ez a gyakorlat).

3. Új feladatkör született az egyházon belül: a hivatásgondozás. Ennek keretén belül
az egyetemes egyház szintjén két kezdeményezést említenénk. 1963 óta minden évben
megrendezzük a hivatások világnapját, 1973-ban pedig összehívták a hivatásgondo
zásért felelősek első nemzetközi kongresszusát Rómában. 1982-ben lezajlott a máso
dik ilyen kongresszus is. Alapelveik. javaslataik irányt mutattak és ösztönzést adtak a
helyi egyházak ilyen munkájának.

Bár az új tevékenység a hivatásgondozás nevet viseli. valójában azonban a jelenleg
folyó munkát helyesebb volna hivatásébresztésnek nevezni, hiszen e munka kereté
ben fiatalok "toborzása", lelkesítése folyik arra, hogy vállalják a papi vagy a szerzete
si életformát. A név pontosítása egy fontos hiányosságra hívhatná fel a figyelmet: múlha
tatlanul fontos volna a hivatásébresztő munka kiegészítése a hivatásgondozással:
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meglévő papjaink lelkigondozásával. Erre inthet az, hogy az Ige hirdetőinek kell első

sorban hallgatniuk az Isten igéjét, hogy akik evangelizálnak, azok maguk is folytonos
evangelizálásra szorulnak, hogy papi munkánk eredményességének elsődleges fölté
tele a saját személyes communiónk Krisztussal. De elgondolkoztathat az a bevett
szakmai gyakorlat is, hogy a mások személyes gondjaival nap nap után súlyosan meg
terhelt munkakörökben dolgozók (lelkigondozók, pszichiáterek stb.) mindenütt kü
lönös gondot fordítanak a gondozók gondozására - személyes törődéssel, rendszeres
esetmegbeszéléssel. Nemcsak azért, hogy szakmai jártasságukat fokozzák, hanem
azért is, hogy saját személyiségük ne szenvedjen kárt hivatásuk teljesítése közben.

A hivatásgondozás eddig megvalósult múvének legsúlyosabb fogyatékossága azon
ban mégsem a fentiekben keresendő.Az 1982-es kongresszusnak mondotta II. János
Pál pápa: "A hivatások ébresztése az egész keresztény közösségre tartozik." Mégis azt
kell mondanunk, hogy a hivatásgondozás ügye mindeddig a papok és szerzetesek
belügye maradt, az eddigi megoldási kísérletek többsége egy beszűkült egyházfoga
lomra épült, ezért legföljebb rövid távú, tüneti kezelést adhatott. Pozitív megfogal
mazásban: hivatások csak az egész keresztény közösség, tehát az egyház eleven és termé
keny életéből nőhetnek ki.

Klerikusok és laikusok az egyház történetében

A fentieket jól megvilágítják az egyháztudat legfontosabb és legjellemzőbb változá
sai az apostoli kortól kezdve napjainkig.

Az őskeresztények értelmezésében az egyház az Eukarisztia körül egybegyűlő hívő

közösség, communio. Szent Pál mindig Krisztus testének egységében szemlélte az
összes kegyelmi adományokat és a hivatalos szolgálatokat is, s az egység megőrzését,

a Test építését tartotta legfontosabb feladatának. A megkereszteltek egész közössége
kap meghívást az önátadás krisztusi életére, - az Atyának halálig engedelmességre 
másrészt a testvérek szolgálatára: ki-ki a neki juttatott kegyelmi adomány szerint ta
nítja-buzdítja a többieket, siet az elhagyatottak-rászorulók segítségére, vagy hirdeti a
pogányok közt Krisztus evangéliumát.

A hierarchikus és a karizmatikus adományok az apostolok korát követő időkben egy
re határozottabban elváltak egymástól, az episzkoposzok vezető szerepe kétségtelen
né vált. Az alapvető egység azonban továbbra is fennállt. Az episzkoposz egészen
.Krisztus valóságos testének", az egyháznak szentelte életét: egy-egy közösség szolgá
latára szentelték fel. A közösség minden tagja a neki juttatott kegyelmi adományok
nak megfelelőenépítette azt - az episzkoposz viszont gondoskodott arról, hogy e sok
féleségben megmaradjon a hitnek és a szeretetnek az egysége, az ortodoxia és az or
topraxis. (Hogy ez nem ment mindig könnyen, azt legjobban a korintusi egyházköz
ség élete példázza!) Mind az egyházközösség, mind az episzkoposz számára keresz
tény életük "csúcsa és forrása" az Eukarisztia volt, amelyet közösen mutattak be, az
egész közösség aktív részvételével: tota aetas concelebrat, az egész közösség konce
lebrál - mondja Aranyszájú Szent János, természetesen az episzkoposz elnökletével.

Az egyház communio-jellege azonban a 4. századtól kezdve lassan háttérbe szorult,
s a papság egyre jobban elkülönült a hívektól. Kialakult az "ordo" fogalma - ez "olyan
magasabb rendű társadalmi réteget jelöl, amely hivatala vagy kivételes helyzete
miatt különleges jogokkal és kötelességekkel bír".

A papság és a hívek osztályának különválása, ez a sajátos "dualizmus': Paul Zuleh
ner bécsi professzor szerint "az egyház alapvető skizmája", egészen napjainkig meg
határozta az egyház számos struktúráját, híveink és papjaink szemléletét. Az elkülö
nülés következtében sajátosan beszúkűlta papság feladatköre, másrészt viszont elsze-
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gényedtek az átlagkeresztények életlehetőségei az egyházban. Aki igazán keresztény
akart lenni Krisztus radikális követése által, annak be kellett lépnie valamelyik ko
lostorba - a tökéletesség állapota ugyanis a szerzetesek privilégiumává lett (ez a meg
különböztető kifejezés még a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból is csak hosszú vi
ták után maradt ki!). Aki pedig teljes jogú tagja akart lenni az apostoli egyháznak,
annak pappá kellett lennie, hogy az ordo szentségében részesülve a papi rendhez
számíttassék - a szakrális különbség a középkor folyamán egyre fokozódó mértékben
társadalmi magasabbrendűséggelis járt.

A különválás azonban sajnálatosan elszegényítette a papság feladatkörét is. Az első

századokban az egész keresztény közösségnek, Krisztus valóságos testének építésére,
az egység szolgálatára kapott felhatalmazást. Ezen az átfogó feladatkörön belül per
sze ők elnököltek kizárólagos joggal az Eukarisztián, az egész egyház által bemutatott
hálaadó áldozaton. A 7-8. századtól kezdve azonban szentségi felhatalmazásuk egyre
inkább az Eukarisztia bemutatására szűkül le (a szóhasználat nem sokkal később

megváltozik. s az Eukarisztiát nevezik .Krisztus valóságos testének". A 9-11. századtól
szokásba jönnek az "abszolút papszentelések" - a mise bemutatására kapnak felha
talmazást, anélkül, hogy egy konkrét közösség szolgálatára állítanák őket - III. Sán
dor és III. Ince pápa rendelkezései csak a "tisztességes megélhetés" biztosítását kötik
ki feltétlenül. A népvándorlás megkeresztelkedett népei egyre kevésbé értik már a
latinul mondott misét. A papok, illetve a szerzetesek a gyakran fallal is elzárt
szentélyben végzik a liturgiát a középkori katedrálisokban - a liturgiából egyre job
ban kiszorult egyszerű hívek valóban csak a szegények bibliáját tanulmányozhatják a
gyönyörű díszes ablakokon. A 8. századtól kezdve a mise kánonját halkan mondják, a
pap a népnek hátat fordítva mondja a misét, a hívek nem viszik többé adományaikat
az oltárra, a kolostorokban megkezdődik a "magánmisék" mondása. A misében az
egyszeru "qui tibi offerunt" (akik neked felajánlják) formulát felváltja a ma is haszná
latos: "pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt" (akikért neked felajánljuk vagy
akik neked felajánlják - I. misekánon).

A két különvált osztály azonban nem egyenrangú félként áll egymással szemben: az
egyház fogalma egyre inkább a papságra szúkül le. A 10. századtól kezdve a frank biro
dalomban egyre gyakrabban találkozunk ilyen megfogalmazásokkal: "Ecclesia quae
in sacerdotibus maxime constant" (az egyház, amely főleg papokból áll) (Codex
Theodosianus), "ecclesia nihil aliud est, nisi populus fidelis, sed praecipue clerus
censetur in hoc nomine" (az egyház nem más, mint a hívő nép, de elsősorban a pap
ságot jelöljük ezzel a névvel) (VIII. János - mindkettőt idézi: Handbuch der Dog
mengeschichte III. 3c 32. lap.).

A 11. században az invesztitúra harc körűli elméleti és gyakorlati vitákban VII.
Gergely és vele az egyház szabadságát a császárral szemben védelmező teológusok
egyre határozottabban leszűkítik az egyház fogalmát a papságra, sőt (a pápa által
irányítottl) püspökökre. Az ekkléziológia egyre inkább hierarchológiává alakul. "Az
egyház szabadságáért folytatott küzdelem egyre nyilvánvalóbban az »ordo clerícalis«
függetlenségéért folytatott harccá alakul" - írja Yves Congar. Sokatmondó a 11. szá
zad Róma-hű teológusainak megkülönböztetése: az ecclesia az egyház intézményét és
annak hivatalos pap-képviselőit jelenti, a keresztény közösséget ettől kezdve chris
tianitas, illetve populus christianus, keresztény nép névvel illetik.

Ez a különbségtétel a 12. századra általánossá válik. Az egyházban három rend (or
dines) található: coniugati, continentes et virgines. praelati. A klerikusok és a szerze
tesek a lelki dolgokban (spiritualia) illetékesek, a laikusok pedig a földiekben (ter
rena), az egyház dolgaiba tehát ne szóljanak bele (i. m. 113.).

Az ezredfordulótól kezdve egyre nagyobb erővel jelentkeztek a klérus és a hierar
chia hatalmával és gazdagságával szembeforduló spiritualista mozgalmak: Elvetik a
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hatalmi (klerikális) egyházat, s vele a laikusok evangéliumi testvériségét állítják
szembe. Ernst Troeltsch megjegyzi, hogya szekta-jellegű közösségek első megjelené"
sei ezek a mozgalmak - bár kétségtelen, hogy kritikájuk számos igaz elemet is tartal
mazott. Az egyháziak hatalmát és gazdagságát számos szerzetes és szent is keményen
ostorozta! "Mi, Krisztus szegényei - vagyunk az egyház", mondták az eretnekek. A
kérdés különböző élességgel ettől kezdve újra meg újra fölvetődik: melyik az igazi
egyház? Ki tartozik hozzá? A 13. század közepének teológusai rámutatnak arra, hogy
az egyház nem csupán tetszésünkre bízott belső kegyelemközösség, hanem az apos
tolokra visszavezethető,Róma által vezetett történelmi intézmény is.

A 13. századtól kezdve azonban újra és újra találkozunk olyan törekvésekkel, ame
lyek a "congregatio fidelium" (hívek gyülekezete) klasszikus megfogalmazása szerint
a laikusoknak is meg akarják adni az őket megillető helyet az egyházban. Ezekben az
egyház belső reformját sürgető mozgalmakban elsősorban a kolduló rendek játszottak
jelentős szerepet.

A II. Vatikáni zsinat egyházképe

A klérusra, sőt a hierarchiára leszűkült egyháztudat szinte a II. Vatikáni zsinatig ott
kísértett a keresztény életben. Aki elszántan akart az életszentségre törekedni, az
szerzetbe lépett, hogya "tökéletesség állapotában" élhessen. A hívek "szent népből",

"laoszból" a szó mai, rosszul csengő értelmében vett laikusok, hozzánemértők lettek;
lelkipásztori ellátásban részesülő "egyházi gondozottak". Hozzászoktak az önállótlan
sághoz, a vezetettséghez, a kiszolgáláshoz. Eleget tettek misehallgatási kötelezettsé
güknek, s egyébként is igyekeztek megtartani Isten és az Egyház parancsolatait. Tisz.
telettel engedelmeskedtek pásztoraiknak, akik tanították, vezették őket, és kiszolgál
tatták nekik a szentségeket, de egyéni felelősségtudatuknem fejlődött ki. A papságot
sokan választották élethivatásuknak. de bizony nem mindig a szolgáló, az életét az
emberekért feláldozó Krisztus követésében, hanem gyakran természetfölötti, sőt ter
mészetes szempontból sem a legnemesebb szempontokra figyelve.

Ez az állapot mégis mindaddig jól funkcionált, amíg az egyház az állammal egybe
forrva társadalmi és kulturális nagyhatalom volt, s a kiskorúnak maradt "köznép"
minden tekintetben a felülről jövő irányításhoz és ellátáshoz szokott hozzá.

Századunkra azonban az egyház a legtöbb európai országban egészen más helyzet
be, más társadalmi körülmények közé került. Az egyház és az állam a legtöbb fejlett
országban szétvált. A modern társadalmakban a hagyományos történelmi egységek
(pl. egy falu közössége) részben szétestek, részben nem fedik már a helyi egyház leg
kisebb egységének, a plébániának kereteit. A klérus nem tartozik többé az uralkodó
osztályhoz, inkább a társadalmi jelentőségébenmegnövekedett, ám még mindig egy
irányú közlekedést biztosító szolgáltatá ágazatba nyert besorolást.

A modern ember felelősen cselekvő, önálló személy, aki közösségeiben is kölcsö
nös és aktív felelősségvállalásra, részvételre, demokratikus irányításra törekszik.
Érthető tehát, hogy egyre anakronisztikusabbnak érezte azt a patriarkális viszonyt,
amely a hívek és a papság között az évszázadok folyamán kialakult. Mind emberi,
mind kegyelmi szempontból egyre lazább közösségnek érezte azt az egyházat, amely
nek tagja volt.

Századunk ötvenes éveiben több országban mozgalmak indultak a világiak nagy
ko rúsításá ra. Ezek eredményeképpen a laikusok egyes rétegei is belekapcsolódtak az
egyház tevékenységébe (Actio Catholica), mindez azonban csak részleges eredmé
nyekhez vezethetett. A lassan érezhetővé váló, majd egyre kínosabb paphiány pótlá
sára megindult a világi szakemberek képzése és alkalmazása a lelkipásztori rnunká-
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ban. Az egyház kettészakadottságán (laikusokra és klerikusokra, ezúttal már a civil
szakemberekkel is kiegészítve) ez azonban nem sokat változtatott. Nem vezethet ad
dig eredményre a papi és szerzetesi hivatások számának növelésére irányuló erőfe

szítés. amíg elszigetelten csupán hivatások ébresztésére irányul, anélkül, hogy a
fentiekben vázolt beszükült egyháztudaton változtatna.

Az egyháznak a II. Vatikáni zsinaton lezajlott öneszmélése új egyháztudat kialakulá
sához vezetett.

Ennek az új egyházképnek témánk szempontjából három legfőbb mozzanata: kö
zösség - meghívás az életszentségre - küldetés az apostolságra.

l. Az egyház: közösség. "Bár egyeseket Krisztus akarata tanítóknak, a misztériumok
kiosztóinak és pásztoroknak rendelt mások javára, mégis teljesen egyenlő mindnyá
juk méltósága és tevékenysége minden hívő kőzös feladatában, Krisztus teste építésé
ben." (LG 32) Ugyanez az új Codex megfogalmazásában: .Krísztusban való újjászűle

tésük folytán az összes Krisztus-hívök közott méltóságuk és cselekvésük tekintetében
valódi egyenlőség uralkodik, így mindnyájan együttműködnekKrisztus testének épí
tésére, ki-ki a maga állapotának és feladatának megfelelöen." (208. c.)

Ebben a közösségben mindenki meghívást kap az istengyermekségre, s részesül az
egyház küldetésében (216. c.). Minden keresztény jogosult és köteles tehát részt vál
lalni az egyház alapfeladataiban, "hivatalában": Jézus nevében egyháziasan kell cse
lekednie. E közösségen belül mindenkinek, a legegyszerubb kereszténynek is sajátos
karizmáia van, amely nem hivatali megbízásból, kinevezésből ered, hanem a Szentlé
lektől származik. E karizmák persze igen sokfélék lehetnek, kinek-kinek sajátos élet
állapota, kora és adottságai szerint. Az egyház egész népe Krisztus papságában része
sedik, nem a papéban. Egyháziasan cselekszik, a közösséget összefogó lelkipásztor
irányításával, aki az egyház hivatalos képviseletére is megbízást kapott az ordo szent
sége által. (Karl Rahner említette egyik beszélgetésében a következő hasonlatot: a
sakk-egylet sakkozókból áll, egy elnök vezetése alatt. Ő jogosult arra, hogya klubot
vezesse és hivatalos fórumokon képviselje. Az egylet hatékonysága azonban nemcsak
az ő kiválóságán fordul, hanem inkább azon, hogy a tagok milyen jól sakkoznak. Hoz
zátehetjük: nem biztos, hogya legkiválóbb sakkozóból lesz a klub elnöke.)

2. Az egyházban keresztségénél fogva mindenki meghívást kapott az életszentségre 
ez tehát nem a szerzetesek privilégiuma. A Hegyi beszéd radikális követelései min
den keresztényt felszólítanak arra, hogy reményüket egyedül az Isten Országába
vessék, ne pedig a mulandó világba: a házasoknak is szűzi-várakozásban kell élniük,
engedelmesen kutatva-követve Isten akaratát; s szegényen, minden lényegeset Isten
től remélve, készen tehát arra, hogy megosszák másokkal azt, amijük van. "Az egyház
ban mindenki, akár a hierarchiához tartozik, akár annak lelkipásztori gondozása alatt
áll, meghívást kap az életszentségre, az apostol szava szerint: »Az az Isten akarata,
hogy szentek legyetek.s" (LG 39.) A Codex szerint pedig: "Minden Krisztus-hívö köte
les azon igyekezni, hogy állapotának megfelelöen szent életet éljen, s az egyház erősö

désén és megszentelödésének állandó előmozdításánmunkálkodjék." (210. c.)
3. Az egyház az üdvösség jele és eszköze az emberiség számára - tehát minden tagja

keresztségénél és bérmálásánál fogva köteles részt venni az egyház alapvető feladatá
ban, a világ megszentelésében és evangelizálásában. A két világháború között tartott
népmissziók egyik kedvelt jelszava ma visszásan cseng a fülünkben: "Mentsétek meg
lelketeket!" A zsinat nyomán megérett a felismerés, hogya keresztény nem lehet
"magánzó" - másokért, másoknak kell élnie Istentől kapott küldetésénél fogva.
"Minden Krisztus-hívönek kötelessége és joga azon fáradozni, hogy az üdvösség is
teni híre minden korban és az egész világon minden emberhez egyaránt eljusson."
(211. c.)
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Az egyházközösség megúJulása felé

Ezek az alapelvek határozták meg a zsinati okmányok szemléletét az egyházról. A
zsinat jegyzökönyveiböl megtudhatjuk azt is, milyen sok eltérő vélemény, mennyi el
lenállás és heves vita után jutottak el ezek a felismerések az általános elfogadásig.
bizonyára nem a Szentlélek közremúködése nélkül. A zsinat befejezése után húsz év
vel azonban azt kell mondanunk, hogy az új egyházkép sokak tudatában még mindig
nem vált elfogadottá, és sok helyütt nem vált élő gyakorlattá. A rendkívüli szinodus
előkészítésekormegkérdezték az egyes püspöki karokat, véleményük szerint mennyi
re valósultak meg a zsinat célkitűzései. Több püspöki kar elsősorban azt kifogásolta,
hogy a laikusok egyenjogúsításában és az egyházi életbe való bevonásában nem ju
tottak messzire.

Az elmúlt két évtizedben számos kísérlet történt arra, hogy az egyház ne csak a
népért éljen, hanem valóban a nép egyháza legyen: társadalmi nagyhatalomból váljék
hitvallók közösségévé. A legjelentősebb eredményeket a bázisközösségek érték el,
nemcsak szűlöhelyűkön,Dél-Amerikában, hanem Európában is. A nagykorúsodó ke
resztények nem kívántak többé passzív tárgyai lenni a lelkigondozásnak, hanem ma
guk is aktív részt kívántak vállalni az egyház életében: kiskorú eltartottakból nagy
korú eltartőkká, a közös terhek viselöivé felnőni. Nem érték be azzal, hogy tagjai az
egyház láthatatlan kegyelmi közösségének - igényelték azt is, hogy e közösség meg
fogható, emberi kapcsolatokat is teremtő formákban jelenhessék meg.

Az így megalakult bázisközösségek új életlendületet adtak az egyháznak, de több
országban számos súrlódás is támadt körülöttük - nem csupán a régihez szokott
konzervatívok gyanakvásából, hanem a bázisközösségekkel jelentkező veszélyek lát
tán is. A Szentszék és a magyar püspöki kar is figyelmeztetett arra, hogya bázisközös
ségek csak a hierarchiával kapcsolatban, annak irányítása alatt múködhetnek - ez
biztosíthatja egységüket a többi közösséggel és az egyetemes egyházzal. Fontos azon
ban az is, hogy az egyházban is nélkülözhetetlen pluralizmus és az egyének személyes
szabadsága megmaradjon. Nemcsak az lehet teljes értékű tagja az egyháznak vagy
akár egyegyházközösségnek, aki egy kisközösségben tevékenykedik. Az egyházközsé
get vezető plébánosra pedig összes híveinek gondozása van rábízva - nincs tehát joga
ahhoz, hogy egyetlen lelkiséget követő, valamelyik konkrét kisközösségbe kényszerít
se be híveit. A nagy-egyház - amely természetesen szintén számít tagjainak aktív rész
vételére - és a kisközösségek így kiegészíthetik egymást. A nagy-egyház biztosíthatja a
mindenkit megillető pluralizmust, a különböző lelkiségek, karizmák egymás mellett
élését s összefogását az egy Test építésére - a kisközösségek pedig az egy lelkiséget
követökböl, a szorosabb közösségi formákat igénylőkből alkothatnak lelkes és a
nagy-egyház számára is hasznos, élő egyház-sejteket.

A zsinat utáni egyház plébániái akkor élnek igazán, ha az aktív részvételhez válto
zatos közösségi formákat nyújtanak a hívek összességének és egyes csoportjainak. A
szentmiseáldozatot kiegészítik egyéb paraliturgikus istentiszteletek, egyéni és csopor
tos áhítatok, amelyekben a pap esetleg csupán egy résztvevő a többiek között, hiszen
a hívek mindnyájan kötelezve érzik magukat az istentiszteletre, akkor is, ha pap
nincs jelen vagy nem szervez ilyent.

A katekézis sem a pap kizárólagos joga és kötelessége, nem is csupán a hitoktatásra
felkészült civil munkatársaké. Jó, ha a hittanórák, jegyesoktatások egy részét civilek
végzik, gyakran nem is hitoktatóként, hanem valóban tanúságot téve hitükről, gya
korló házasként házaséletükről.El kellene azonban jutnunk oda, hogy valóban mind
nyájan magunkénak érezzük az evangélium hirdetésének, a hitre és keresztény életre
nevelésnek feladatát - alkalmi vagy szervezett beszélgetésekben, esetleg egyvalaki
nek a lelkigondozását. vezetését elvállalva. A jegyesoktatás például még az említett

655



formákkal kiegészítve is néhány vagy több órából álló "tanfolyam" marad. De mind
két fél számára hasznosabb volna. ha a házasságra készülő fiatal párt a plébános
összeismertetné egy keresztény családdal, hogy az ő életükön keresztül tanulják meg
a keresztény és emberi házasélet titkát. Főleg olyanok szorulhatnak rá erre, akik a
saját családjukban nem láthattak megfelelőmodellt a jó házasságra.

A hívő közösség egészét megmozgató feladattá válhat a diakónia is. Egyes plébániá
kon utcaapostolságot, utcák szerint elosztott szeretetszolgálatot szerveznek, másutt a
fiatalok látogatják a segítségre, gondozásra, vagy talán csak emberi szóra vágyó ma
gányos betegeket, időseket. Nem csupán a rászorulók nyernek ezáltal, hanem mind
azok, akik e szolgálatokba belekapcsolódnak. Minél többen vesznek részt aktívan a
liturgiában, a katekézisben, és a diakoniában, annál élőbbé válik a plébánia, a szónak
nencsak csoportdinamikai, hanem kegyelmi értelmében is.

Sorolhatnánk persze a veszélyeket, a nehézségeket is: néhány hangoskodó igyek
szik magához kaparintani a hatalmat s elnyomni a csöndesebbeket; ügyetlenebbül,
nehézkesebben oldanak meg egyet-mást, mintha a pap maga végezné el; az egyház
község tagjai között akadnak régi szelleműek, akik megbotránkoznak a civilek elő

retörésén a templomban, s lesznek olyanok, akik türelmetlenül az újat keresve még
radikálisabb reformokat sürgetnek. Mindez azonban semmiképpen sem lehet akadá
lya annak, hogy felismerjük és elvállaljuk feladatunkat: a zsínat - tehát az őskeresz

ténység - szellemében élő egyházközösség kialakítását.
Ezek az új egyházközösségek egyáltalán nem teszik fölöslegessé a lelkipásztort, sőt

éppen kiteljesítik szentségi szolgálatát. Hittestvérei leveszik válláról a terhek egy ré
szét, feladatai mégis megszaporodnak. s bizonyos szempontból talán meg is nehezül
nek. Ezeknek az egyházközösségeknek a zsinat szellemétől áthatott, új szellemű lel
kipásztorokra van szükségük. Mindez természetesen nemcsak megújult teológiai
szemléletet. és lelkiséget kíván tőlük, hanem a megszokottól eltérő, rugalmasabb, nyi
tettabb. mégis szilárdabb vezetési-szolgálati stílust is. Hans Urs von Balthasar egyik
korai könyvének ezt a címet adta: A bástyák leomlanak. Leomlik a válaszfal a papság
és a hívek között is, mondja az egyház helyzetét elemezve, majd hozzáteszi: ha egy
erőd bástyái leomlanak, sok" mindent maguk alá temetnek és elpusztítanak. De a fa
lak leomlásával új, szabad tér keletkezik, egy új élet kezdésének lehetősége.

BODORIK SÁNDOR

Hamvas Béla
csüggedt estéken
az idő házától távol
mindenki eltévedne
Atyánktól Igét
örököltünk
tengerbe vetettük
csillagokat
nyúzó éjeken
bolyongó remeték
merülnek a
teremtés mélyére

656

a könyvalagutakban
zajtalan az élet
az érzékek kihúnynak
és sötétbe fúlnak
hatalmas a szenvedés
melya tudás alatt
uralkodik
lsten és a világ
közé talán
észrevétlenül
elvegyűlhetunkmég


