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Az egyházközségi szervezet életre keltéséről*
Javaslat a laikusok bevonásáról az egyháZi szervezet munkájába

A téma felvetésének indokaihoz

Nem adhatokvégleges kidolgozott javaslatot, inkább a problémák felvetése és a lehetséges
út keresése a célom. Azon is sokat gondolkoztam, mit írjak eszmefuttatásom elé címként.
Reform? Van mit megreformálni? Modernizálás? Van lehetőség újítani? Kérdéses, hogy
létezett-e, legalábbis a nagyvárosban, olyan szervezet, amit életre lehetne kelteni, de erre
legalább papíron van lehetőség.

A II. Vatikáni zsinat évek óta időszerűvé teszi a világiak szervezett bevonását az egyház
munkájába. Ha most foglalkozunk ezzel, mégsem csak ezért tesszük, hanem mert
parancsoló szükséghelyzetben vagyunk.

Egyházunkban századokon át kétségbe vonták annak szükségességét, hogy klerikusok és
laikusok együtt munkálkodjanak az egyház feladatainak megvalösításán, A mi egyházunk
szent, hierosz és felépítése, legalábbis a liidentinum óta, egyértelműen hierarchikus. A
szernséggel felavatott és megerősített kiválasztottak, elhivatottak vezetnek, ők a pásztorok, a
nyájengedelmesen követi őket. Protestáns testvéreink olyan történelmi időszakbankérdője
lezték meg e felépítés helyességét, mikor sok volt a rossz pásztor; az eredmény a nyugati
egyházszakadás lett. Azóta a katolikus egyház még inkább ragaszkodott ahhoz, hogy ügyeit
csak teológiailag képzett, a papi rend fegyelmébe szokott vezetők kezébe szabad tenni.

Országunkban csak erősítette ezt a szemléletet, hogy az egyház kiváltságokat élvezett,
az állam, a városok, a nagyobb birtokosok mint kegyurak,.gondoskodtak anyagi szükségle
teiről, inkább segélyezte híveit, mintsem rájuk szorult. Igy ragaszkodhatott ahhoz, hogy
minden, a vallással összefüggőfeladatot (az oktatást, a szervezeteket, a vagyonkezelést, a
propagandát, abirtoklást ) a kléruson belül intézzen és klerikusokkal intéztessen.

Ennek a rendszernek voltak előnyei. A legnagyobb, hogy kényelmes és látszatra
súrlódásmentes. Kényelmes a klérusnak, mert körön belül, külső ellenőrzés és nyílt
ellenzék nélkül intézheti összes ügyeit. Vonzó azoknak az egyházi személyeknek, akik
papok lettek a pasztorációra való teljes elhivatottság nélkül, s így az egyházi rendben
lehettek tudósok, írók, bírák, hivatalnokok.

Kényelmes a rendszernek, hogy a káderutánpótlás az egyházi renden belül áttekinthetőés
hosszú távra szervezhető. Nincs fluktuáció a pályák között, jobb állás, kereset utáni hajsza,
nem gond a család lakása, elhelyezése. Aki rátette kezét az eke szarvára, az ott marad
mellette, szinte katonai szervezet és fegyelem körében rendeződnekaz egyházi teendők.

Kényelmes volt a rendszer a hívőknek is, mert nem kellett állást foglalniuk, mérlegel
niük, problémákat megoldaniuk. Csak engedelmeskedniük kellett; mindenre kaptunk
receptet, elirányítást, s abban a tudatban követhettük, hogy az Krisztustól jő, hogy
"aki Titeket hallgat, engem hallgat". Elfogadtuk, hogy az "elmenvén, tanítsatok" csak az
egyházi rendnek szöl, hogy a "tegyetek tanúságot mellettern" nem ró önálló feladatot
válogatás nélkül minden keresztényre.

• Tanulmányom az új id. szabályzat előtt készült. A hivatkozások a régi szakaszaira, vagy
míndkettőre egymás után vonatkoznak, ahol csak az újra, azt külön jelöltem.
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A mai világban azonban ennek a rendszernek előnyei mellett hátrányai is egyre
szembeszököbberr mutatkoznak meg. Sebezhetöbb a klerikális egyház. "Megverem a
pásztort és szetszélednek a nyáj juhai." Pap nélkül jószerivel megszúnik a keresztény
közösség, A hívek nem érzik át kellően a felelősséget az egyház ügyeiért, mintha nem is az
ő ügyeik lennének. Hankiss Elemér Diagnózisok c. kitűnő kis könyvében írja korunk
magyar államáról: "Védtelenebbekké tesz minket a válságtünetekkel szemben az, hogy a
magyar társadalom nem érzi felelősnek magát a problémák, a bajok sokaságáért. A
kormányzat az elmúlt három évtizedben magára vállalta minden kérdés megoldását,
helyettük dönt, helyettük gondolkodik, rászoktatta az embereket arra, hogy aktív
részvételük nélkül is el tudja kormányozni az országot." (133. o.) Máshol megállapítja,
hogy a bajokról való informáltságunk túl hiányos ahhoz, hogy felelősségetérezhessünk
értök. Az utolsó három században egyházunkról is elmondhatjuk ugyanezt.

A II. Vatikáni zsinat, nyilván a világegyházban már korábban is rnutatkozö problémákat
felismerve, változtatni akart ezen a helyzeten. Több zsinati dokumentum szöl a világiak
apostoli elhivatottságáról, tevékeny közreműködésük szükségességéröl, felelősségükről a
hit terjesztése terén, az egyetemespapság méltóságáról. Elolvastuk ezeket a dokumentumo
kat, itt-ott azon viták anyagát is, amelyekben születtek, hallottunk szomszédaink és
testvéreink bajairól, de nem tettünk döntő lépéseket a megjelölt úton. Igaz, sok minden
történt. Odaengedtük a nőket az oltárhoz. Felengedtük a világihíveket a lektori pulpitusra.
Több a - bár szúrt - információ egyházunk gondjairól. De aligha mondhatjuk el, hogy
ráléptünk a zsinat által e tekintetben kijelölt útra, még kevésbé, hogy azon haladunk.

Helyzetünkben ez a tétovázás ugyan nem teljesen indokolatlan, mert nálunk a meglévő
megóvása is gond a sokáig ellenséges, de legalábbis közörnbös környezetben, nemhogy új
út keresése. Mind a papság, mind a hívek nehezen mozdulnak az újítások útján, jóllehet a
zsinati intézkedések, kezdeti és egyesek részéről jelentkező tétovázás, húzódozás után
meglepőgyorsan visszhangra találtak és eredményt hoztak. Nem is állunk egyedül ebben,
más szocialista országokban is megőrződött az egyház klerikális felépítése, persze más és
más okokból: a lengyeleknél azért, mert egyelőrevan pap bőven,a cseheknél pedig eddig
nem volt mód semmiféle újjal való próbálkozásra.

Az eddigi rendszer fenntartására nincs elég pap. Már ma sincs és rövid időn belül
egyáltalán nem lesz. Meg se kell verni a pásztort, hogy a juhok elszéledjenek, a pásztorok
elfogynak, és így fog szétzüllení a nyáj! Amint végre illetékes egyházi fórum is
megfogalmazta, a laikusok bevonása az egyház szervezeti munkájába parancsoló és sürgős

szükségszerúséggé vált, mert rövid az az idő, amíg ez még úgy oldható meg, hogy a
klerikusok átadják a munkát. Ha tovább halogatjuk, nem lesz kitől átvenni, nem lehet a
folytonosságot biztosítani.

A magyar laikus katolikusok közül sokan érzik a felelősséget egyházukért, a közösséget
ezekkel a gondolatokkal. Szeretnénk egyházunkat megőrizni, megmenteni magunknak.
Ugyanakkor nem tudjuk, mit tehetünk ezért. Nem vagyunk kellően informálva, jórészt
még az egyházi szervezet belső ügyvitelének mechanizmusáról sem. A mai hierarchikus
felépítés mellett a laikusok nem rendelkeznek hatáskörrel és lehetőséggel arra, hogy
bizonyos feladatköröket átvegyenek, azokért felelősségetvállaljanak. Kísérletezesre pedig
nem nagyon van idő, olyan utat kellene találni, ami bizonyosan járható.

Mit tehetünk?

Mit tehetünk az adott helyzetben? Először is tisztázni kell, mi az, amit a klérus munkájából a
laikusok átvehetnek. Melyek a feltétlenül papi teendők, melyek a fontosabb, bár nem feltét
lenül klerikust igénylők, és melyekben nélkülözhetők. Mennyi időt vesznek igénybe, milye
nek a személyi vonzatok, és 5-1Oéves távlatban mennyire látszik biztosítottnak ellátásuk.
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Egyházunk ugyan a Krisztussal való benső lelki rnisztikus kapcsolat révén él és áll fenn,
de benne van a világban. Ezzel jár, hogy vannak ingatlanaink, ingóságaink, jövedelmünk,
költségeink, iskoláink, sajtónk, tanulóink és öregeink, jármúveink és nyilvántartásaink,
könyv- és levéltáraink, bíróságunk, szegényeink - hogy a szimbólum nyelvét használjam,
lámpáink, amelyekhez olajat kell szerezni, tárolni, betölteni - és e feladatokat folya
matosan el kell látni. Ehhez nem lesz többé elég a látszategyüttmúködés. Nem elég, ha a
klérus kis sZámú beavatottat az általa elegendőnek vélt mértékben tájékoztat esetről

esetre egyháZa problémáiról. Nem lesz elég részünkről a szabadidő egy részének
feláldozása e célra, nyugdíjasaink mégoly áldozatos buzgólkodása sem. Olyan hívekre lesz
sZükség, akik hivatásszerűen, de legalább főfoglalkozásban vesznek át feladatokat az
egyháZi szervezetben, és felelősséggel, szaktudással látják el azokat.

Nyilvánvaló, hogy a papi rendnek kell ellátnia az egyháZon belül továbbra is mindazokat
a teendőket, amelyeket a szentség, az apostoli szukcesszió folytán csak pap láthat el.Ahogy
a nőktől sem lehet a családi teendők közül átvenni asszonyi lényegükből fakadó
feladataikat, a gyermekszülést, táplálást, a papok sem adhatják át azt, amit hitük szerint
csak ők tehetnek: a szentségek hordozásat és kiszolgáltatását. Bérmálni és papot szentelni
püspök fog ezután is, áldozatot bemutatni, feloldozni és a betegeket megerősíteni

papjainknak kell, bármilyen kevesen vannak is.
A keresztség és a háZasság szentségére ez nem áll ilyen dogmatikus egyértelmúséggel,

mert az elsőt mindenki kíszolgáltathatja, az utóbbit pedig úgyis a felek szolgáltatják ki
egymásnak, csak egyháZfegyeimi előírás a proprius parochus tanúságtétele az aktusnál 
mégsem hiszem, hogy itt kell keresnünk a terhek átvételének lehetőségeit. E téren,
valamint a szentelmények kiszolgáltatása terén, az alsóbb papi rendek felélesztése lehetne
megoldás. Ezzel tudomásom szerint foglalkozik is az egyház vezetősége, e téren azonban
nem tudunk megoldást kínálni, legfeljebb véleményt mondani.

A szentségek kiszolgáltatása, az áldozat bemutatása, a papok képzése és nevelése, az
ezzel kapcsolatos igazgatás a klérus dolga, és az is marad hihetőert még nagyon sokáig.
Ugyanígy az marad, amíg csak lesz rá hivatás, a katolikus iskolákban a tanítás és nevelés
fontos feladata. Ezen túl azonban elvileg minden más megosztható a világiakkal, vagy
átadható nekik.

Elöfeltételek

Elvben minden átadható. Ennek azonban szubjektív előfeltételeivannak, mindkét oldalon.
Az első előfeltételt a klérus részérőlkellene megteremteni. Apapságnakvállalnia kell azt a
kényelmetlenséget, hogy kilép az egyháZi rend zártságából, és nemcsak párbeszédet kezd
a világiakkal. de együtt is dolgozik velük. Vállalnia kell, hogy bizonyos egyházat érintő

kérdésekben a világiak lesznek az illetékesek, hogy időnként ellenvéleményt mondanak;
netán kellemetlen kérdéseket kell velük megbeszélni; hogy szemmel fogják kísérni, és
nyiltan véleményezik az egyháZi szervezet működését. Vállalni kell a demokratikus
kooperatív kormányzási mödszert, Ez lassübb, időnkéntnehézkesebb, mint a tekintélyelvi
rendszer, de sZükséghelyzetben hihetetlen tartalékot képes mozgósítani. A papságnak
mindenekelött a pasztoráció ellátását kell vállalnia. Nem lehet majd úgy vélekedni, "én
ugyan pap vagyok, de oly fontos kormányzati, tudományos, adminisztratív vagyművészi
feladataim vannak, hogy nem ülhetek a gyóntatószékbe kisszerű problémákkal veszköd
ni". Ha választani kell a feladatok között, a papság legfontosabb dolga az elveszett bárány
felkutatása a pusztában, a szentségekben rejlő kegyelem eljuttatása a rászorulókhoz.

Vállalni kell az egyháZianyagi ügyek, a vagyonkezelés nyíltságát is. Félő, hogy sok helyütt
ez lesz a legnehezebb kérdés. Pedig elkerülhetetlen, hiszen ha a hívektől várjuk - és
joggal várjuk - az egyháZiakanyagi sZükségleteinek biztosítását, akkor engedjünk nekik is
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betekintést a felhasználásba és annak eldöntésébe. míre használják föl az anyagiakat. A
klérusnak a vagyonkezelés és a beruházások intézéséhez hiányzík a kellő szaktudása,
emiatt és jóhiszeműsége miatt is könnyen szenvedhet hátrányt. Itt van tehát a legnagyobb
sZükség és a legtöbb lehetőség is a közrernüködésre.

A második - szubjektív - feltételt a hívek részéről kell megteremteni. Nekik is
vállalniuk kell a feladatot. Vállalni kell a foglalkozasszerü részvételt az egyház feladataiban,
vállalni kell a tájékozódás, érdeklődés, véleménynyilvánítás, együttműködés, ellenőrzés

terheit. Vállalni kell a közösségí létet, azt, hogy nemcsak a nekünk rokonszenves paphoz
kapcsolódunk és rajta keresztül áttételesen egymáshoz, hanem meghatározott közösség
ben egymáshoz is, és együtt a pásztorhoz. Az esetlegesen összeterelt vagy összecsoporto
sult nyáj szellemisége helyett a keresztény testvériség tudatát kell megtalálni, felébresz
teni. Régebben megvolt ez a falusi közösségekben. Ma már ott is megfogyatkozott. A
városokban, kivált a nagyvarosokban. sohasem volt meg. Amint már megírták, egyházunk
botránya, hogy alig-alig találta meg a munkáspasztoráció formáját, amikor ez az életforma
tömegjelenséggé vált.Amunkás életformája mobilisabb, mint a röghöz kötött földművesé,
s ezért alig maradt a területí egységekben működő és szervezkedő egyházközségek tagja.
Szomorü, de többnyire anyagi helyzete is oka volt ennek. Egyházunk sokszor lehajolt a
szegényekhez, de többnyire felettük állt, és nem közöttük. általuk élt. Itt, a mi nagy
városunkban, nekünk, katolikus keresztény hívőknek meg kell találnunk egymást, hogy
felnőjünk a feladathoz. Ez is kényelmetlen. A felebarát elviselése, ferre parem, Szent pál

egyik legnehezebb parancsa. Ki az én felebarátom? Kérdezzük ma is sok esetben, ha
szembetalálkozunk azzal a kötelezettséggel, hogy a sok kellemetlen köröttünk nyüzsgöt
magunkhoz mérten szeressük. Nincs nekünk, mai embereknek, ebben túl nagy gyakorla
tunk. A felebarát mint konkurens, mint környezeti ártalom, mint zajforrás, mint
kellemetlenség jelentkezik. Államunk is, egyházunk is abban a tudatban nevelt bennünket,
hogy nincs szükségünk egymásra, ellátnak bennünket egyenként, felülről.

Szükségünk van készségre a feladatok vállalásához. Türelemre a kezdeti nehézségek
áthidalásához. Jóindulatra és alázatosságra az együttműködés során megmutatkozó
súrlódások áthidalásához, a félreértések, személyi sérelmek elviseléséhez. Szükség van
arra, hogy tudatosítsuk: az ügy nem csekély számú kiválasztottak ügye, nem egy laikus
klérusé, újabb egyházi rendé, hanem minden keresztény hívőé: az egyházunk ügyeivel való
törődés éppúgy hozzátartozik ahhoz, hogy a katolikus egyház tagjai vagyunk, mint az
apostoli hitvallás közössége, Ha ezeket a belső előfeltételeket biztosítani tudjuk, akkor
remélhetjük a cél elérését. El kell kezdeni tudatosítani, minél előbb, rninél több papi
közösségben, minél több templomban, mit vár ma tőlünk az egyház.

A megvalósítás útja

Keresni kell a tárgyi megvalósítás Iehetőségét is. A keretet, amelyben a hívek az egyház
ügyeivel találkoznak, a személyeket, akik a többiek képviseletében és egyetértésével,
együttműködésévela feladatokat átveszik. Alighanem alulról, az egyházközségi szervezet
ből célszerű ezt a munkát megkezdeni. Az egyházközség olyan jogilag elismert és
megalapozott szervezet, amelyben a hívek és papjaik ( szándékkal vettem előre a híveket)
együtt munkálkodnak az egyház helyi feladatainak megvalósításán. A 3222/1938. VKM.
határozat azon egyházközségeket, melyek a ma érvényes, a Magyar Püspöki Kar által
4590/1938. sz. alatt jóváhagyott szabályzat alapján Iétesülnek, lényegileg, külön kormány
hatósági jóváhagyás nélkül is megalakultnak tekinti. E jogszabályt 1984. január l-jén
átdolgozott formában, kísérleti jelleggel adták közre.

Tény, hogy e jogszabály sok része elavult. Lényegileg azonban ma is megalakítható e
szerint a világi hívek helyi szervezete, és ahhoz nem kell előzetes állami hozzájárulás.
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Adott jogi fonna életrekeltése és felhasználása nagy előny minden újjal szemben, ami
külön jóváhagyást igényel. Akérdés az: egyáltalán fel lehet-e használni ezt a sémát arra, ami
a célunk. A szabályzat szerint elvben minden plébánia egy egyházközséget képez, de mód
van arra is, hogy a plébánia egyes részei (például lelkészségek) külön egyházközséget
alkossanak, arra is, hogy kisebb plébániák közös egyházközségben egyesüljenek
( 1-2. §) Ez az egyházmegyei hatóság döntésén múlik Minden katolikus hívő a szabályzat
szerint korra és nemre való tekintet nélkül tagja annak az egyházközségnek, amelynek
területén tartósan lakik (3. § 7-2. § 6.) Az egyházközség tagjai a szabályzat szerint
jogaikat és kötelességeiket - az új 3. § összefoglalást igyekszik adni - mint egyházközségi
vá!asztók, az egyházközségi képviselőtestület és az egyházközségi tanács által gyakorol
ják. (5. §)

A szabályzat szerint az egyházközség jogi személy. Demokratikus önkormányzattal
rendelkezik Területi szerv; nem esetleges odatartozás egy rokonszenves paphoz, hanem
feladat és jog az adott közösség életében való részvételre. Ezt tudatosítanunk kell. Az
egyházközség minden felnőtt tagja jogosult e munka során az egyházközség végrehajtó
szerveit megválasztani. A választásra jogosultság szabályai esetleg korszerűsíthetők(6. §
új 15. §), amire még visszatérünk, de nagyban-egészben használhatók A fővárosban

elhagytuk a választási formákat. Álláspontom szerint vissza kell azokhoz témi. Nagy belső

erőt rejt a választási rendszer. Nem szabad meghagyni a híveket abban az érzésben, hogy
róluk döntenek nélkülük, tehát nincs rájuk szükség a döntések meghozatalánál és
megvalósításánál. A választott képviselő- és végrehajtótestületek hatásköre ugyanis
jogszabályban adott. Ugyanakkor széles körben lehet tudatosítani a felelősséget, ami a
joggal jár, feltéve, hogy ezeket a testületeket nem felülről hozzuk létre. Ellene vethető

ennek a javaslatnak, hogy a hívek tanácsai sok egyházközségben hasznos munkát végeznek
mai formájukban is, amikor lényegében a plébános által megbívottvilágiakvesznek részt a
munkában, szabadidőbenés önkéntes vállalás alapján. Ezvalóban ígyvan. A mi plébániánk
például sokmilliós beruházást bonyolított le úgy, hogy annak irányítása a gyakorlatban tel
jesen az ahhoz értő világiak kezében volt; jelentős karitatív tevékenységet végez ugyan
ilyen módon és a liturgikus életben is messzemenöen igénybe veszi a hívek közreműkö

dését. Ugyanez a helyzet az adminisztráció terén is. Éppen ezek a tapasztalatok és ered
mények bátoótanak fel arra, hogy ezt az együttműködést széles körben javasoljam. Véle
ményem szerint azonban egyrészt ez országosan nincs így,másrészt nem is kívánható meg
általában ilyen, vagymég fokozottabb mértékben. Amellett a mi egyházközségi tanácsunk
sem a hívek képviseletében jár el, ennek pedig megvannak a maga hátrányai, korlátai.

Az egyházközségi választótestillet

Magam is érzem, hogy a gyakorlatban az egyházközség életre hívásának legnehezebb
kérdése az egyházközségi választások megtartása. Sokféle formáját tudom ennek elképzel
ni. Mindenesetre elengedhetetlen hozzá, hogy meghatározzuk a választásra jogosultak
körét. Ehhez pedig valamilyen nyilvántartást kell létrehozni. Ettől sokan eleve húzó
doznak

Plébániánk napirendre tűzte, hogy a gyakorló, egyházközségi hozzájárulást fizető

hívekről nyilvántartást fog vezetni. Ezt általánossá kellene tenni és esetleg kibővíteni.A
pasztorációs munkában is segítene, ha lenne a plébániáknak kimutatásuk a területükön
élő hívekről. Az alapot valóban képezhetné a hozzájárulást fizetök névsora, néhány, a
választás miatt szükséges adattal kibővítve. Lehetövé kellene tenni azonban, éppen a
választások miatt, hogy erre a jegyzékre önkéntes jelentkezés alapján a hívek felvetet
hessék magukat. Elképzelhető, hogy amúgy is szükséges felvilágosító munka mellett
kihirdetjük: egy hosszabb, hathónapos időszak alatt minden hívő, aki az egyházközség
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tagjának érzi magát, vetesse magát nyilvántartásba a plébánián, akár szöbeli, akár írásbe
li jelentkezés útján.

El kell dönteni, felvegyünk-e egyáltalán olyan híveket a szavazók jegyzékére. akik az
egyházközség anyagi terheihez egyáltalán nem járulnak hozzá. Hogy a szegényeket ez
okon ki ne zárjuk a jogosultak köréból, meg kell találni a módját, hogy indokolt esetekben
felmentést adhassunk a hoZZájárulásfizetése alól, vagya plébános, vagyesetleg az ő és a
világi elnök jogkörébe utalva ezt a kérdést.

El kell dönteni, felvehetők-e a névsorba azok a hívők, akik rendezetlen házasságban
élnek, akik ateista szervezet tagjai,vagyakik gyermekeiket nem nevelik keresztény módon,
esetleg meg sem kereszteltetik. Bizonyos határozott állásfoglalást az életvitelben talán
meg lehet kívánni azoktól, akik egyházunk ügyeibe felelősséggelbeleszólhatnak. Megfo
galmazás kérdése is ez, kérhetjük azok imáit, akik nem tudnak a követelményeknek
mindenben eleget tenni, nem szabad őket szerétetünkből kizárni, de formális toleran
ciának e téren talán nem indokolt helyt adni. Mindenesetre e kérdések eldöntendőkés
nem könnyűkérdések. Indokoltnak tartom a választói korhatárt 18 évben megállapítani.
Más kizáró okok, mint elmebetegség, büntetettség, stb. fenntarthatók a régi szabályzat
szerint, egyébként sem valószínű,hogy nehézséget okoznának.

A választás gyakorlati lebonyolítása

Az így összeírt választók jogának gyakorlása a képviselőtestület megvá1asztásánál a másik
megoldandó kérdés. A képviselőtestületnek olyan létszámúnak kell lennie, hogy még
akcióképes legyen - legalább a plébániatemplomba beférjen -, de létszámánál fogva
lehetőleg az összes hívővel közvetlen kapcsolatot biztosíthasson. Nyilván kell majd
valamilyen javaslatot készíteni, hivatalos listát közreadni, a megválaszthatók névsorával.
Lényegében azon fordul majd meg a kérdés, sikerül-e olyan mértékű közvéleménykuta
tással összeállítani ezt a listát, hogy a hívek a magukénak érezzék. Ezzel kapcsolatban is
ajánlatos hosszabb - néhány hónapos - határidőt adni arra, hogy a választásra jogosultak
a képviselőtestületi tagokat előzetesen javasolhassák. E javaslatokat figyelembe kell venni
a listák összeállításánál. Ügyelni kell a területi, korbeli, foglalkozási megoszlásra, hogy a
testület minél színesebben és jellemzőbben képviselje a híveket.

Azelőzetes közvéleménykutatással összeállított javasolt listát közre kell adni - például
a templomi hirdetőtábIán -, hogy a hívek megismerhessék, és utána kell a szavazást
megszervezni. Ezt sem indokolt egy napra szűkíteni,hanem írásbeli nyilatkozatot kellene
kérni hosszabb, mondjuk egy hónapnyi időszakban a listára, az esetleges személyi
módosításokra, azzal, hogy az akár a templomban egy gyűjtőládába, akár a plébánián
leadható. Természetesen a szavazó személyének azonosíthatóságával, hiszen a választói
jogosultság felülvizsgálandó.

Ily módon a hívek érezhetik, hogy a képviselőtestület tényleg képviseli őket és a
továbbiakban is kapcsolatot tarthatnak azzal. Thdatosítani kell, hogy tényleg őket

képviseli, tájékoztatni kell őket munkájáról, ezzel a Vatikáni zsinat szellemében a hívek
közrernüködése és felelőssége az egyházközség dolgaiért remélhetőleg jelentősen

növekedni fog.

Az egyházközségi képviselőtestület

A szabályzat szerint az egyházközségnek két szerve van, a képviselőtestület és a tanács. Az
egyházközségi képviselőtestület, amely közvetlenül választott, egy sor jelentős kérdésben
jogosult a döntésre az egyházmegye jóváhagyásával. Választott tagjainak száma 1000 hívőnél
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12, minden újabb 1000 után 1,de nem több mint 30. (13. §) Ezmégműködőképeslétszám.
A képviselőtestületnek hivatalból tagjai az egyházközségekben működő papok, a területén
működő egyházi iskola képviselője és a kántor (22. §-14. §). Az egyházmegyei hatóság
kinevezhet az egyházközség tagjaiból a választott tagok egyötödénél nem több személyt a
képviselötestületbe (22. § c. - 16. §). (Az új szabály ezt az arányt Ikreemeli.)

A képviselőtestület a szabályzat szerint öt évre választható. Az időközi kilépések
pótlására (elköltözés, elhalálozás, lemondás, választói jogosultság megszúnése miatt)
póttagok is választandók, akik esetleg hallgatókként részt vehetnek a képviselőtestület

munkájában. A képviselőtestület választja meg világi elnökét, az egyházközség gondnokát,
jegyzőjét, pénztárosát, választhat más tisztségviselőket is szükség szerint (27. §).
Ugyancsak a képviselőtestület választja meg tagjai sorából az egyházközség operatív
végrehajtó szervét, az egyházközségi tanácsot, a számvizsgáló bizottságot ( és a felszólalási
választmányt). Utóbbi két szerv a költségfelhasználások felülvizsgálatának, illetve a
választói névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos panaszok intézésének hatáskörét kapja.
A képviselőtestületnek a szabályzat szerint jelentős a hatásköre. Szabályrendeleteket
adhat ki az egyháZközség igazgatására (53. § b.). Választja az egyházközség kántorát, új
egyházközsegívilági állásokat szervezhet, javaslatokkal élhet az egyházmegyei hatóság felé
az egyházi állások betöltésére, meghatározhatja ezen állások javadalrnazását (53. § e-g.).

Az egyháZközségi képviselőtestületnek tehát jelenleg is érvényes jogköre kiterjed
státusok létesítésére az egyházközségben, a szükséges, a papságtól átvehető és átveendő

munkákvállalására. Ezjelentős jogkör, amellyel élni kellene. Mint említettem, fontos volna
minél több ügykör felelős és folyamatos ellátásáról megfelelően fizetett alkalmazottak
útján gondoskodni. Az egyházközség képviselötestülete jogosult a költségvetés megha
tároZására és a felhasználás ellenőrzésére;módjában áll tehát gazdálkodni a rendelkezésre
álló anyagi eszközökkel. Ugyanakkor módja van tolmácsolni a híveknek, hogy a rendel
kezésre álló eszközök esetleg nem elégségesek. A képviselőtestület jogosult dönteni az
egyháZiépületek fenntartásáról, jogosult ingatlanokat szerezni, felhasználásukról határoz
ni (53. § j-l.). Végül jogosult a képviselőtestület a területén lakó katolikus gyermekek
sikeres vallásoktatása érdekében is intézkedéseket tenni (53. § u.). Olyan jogkörök ezek,
amelyekkel sok minden megoldható abból, amit ma szeretnénk, Érdemes vállalni értük a
képviselőtestület létrehozásával járó feladatokat.

Az egyházközség tanácsa

Az egyháZközségi tanács kisebb, a képviselőtestület által választott szerv az állandó
Ügyvitel biztosítására a képviselőtestület jogkörébe tartozó összes kérdésekben. Elnöke
ugyancsak a mindenkori plébános és a képviselőtestület világi elnöke. A taglétszám nem
előírt, ezt a képviselőtestület határozza meg. A tanács hatáskörébe tartozik a választások
lebonyolítása (63. § a.), a költségvetés elkészítése, a zárszámadás előterjesztése, a
gazdálkodás kérdései, az egyháZközségi hozzájárulás összegének meghatározása és a
beszedéséről való gondoskodás - képviselőtestület határozatai alapján; az egyházközségi
építkezések intézése, az egyháZközség alkalmazottaival munkaszerződéseketköt meg, és
azokról tájékoztatja a képvíselőtestületet, jóváhagyja a választói névjegyzéket, általában
intézkedik az egyházközségi igazgatás ügyeiben.

A mai hívek tanácsának ez az egyházközségi tanács felel meg, noha hatásköre
jelentősebbés létszáma kisebb, mint a ma szokásos. Lényegében itt nyílik möd arra, hogya
világiak a gyakorlatban minél többet átvegyenek a feladatokból, illetve intézkedjenek azok
intézményes átvételéről. A tanács a képviselőtestülettel azonos ideig működík, tagjai
visszahívhatók és újraválaszthatók. Az egyháZközségi tanács létrehozásánál arra kell
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ügyelni, hogy ez kifejezetten operatív testület: ha nagy a létszáma, nem tud kellő

intenzitással működni, mert nehéz összehívni, informálni, nehezebb tanácskoznia,
döntenie. Az egyházközség nagysága szerint 5-15 tag között kellene alétszámot
meghatározni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hívek és a képviselőtestület által ellátott
ügyköröknek csak a "témafelelősei" valók ebbe a tanácsba. A tényleges munkához,
feladatkör szerintváltozó jelleggel és létszámmal, elsősorbana képviselőtestület tagjaiból,
de akárazon kívül állókból is, munkacsoportokat, bizottságokat lehetne szervezní, mint
ahogy azt a városmajori egyházközség ideiglenes szabályzata javasolja és mint ahogy ez,
legalábbis a pénzbeszedés és a karitász terén állandóan, a templomfelújítással kapcsolat
ban eseti jelleggel a mi egyházközségünkben is gyakorlat. Ilyen munkacsoportokkal sok
minden megoldható: a hívekkel való kapcsolattartás szervezése, a liturgikus munkában
való közrernüködés, a tanácsadó- és szeretetszolgálat stb. A képviselőtestület ki- és
megválasztásában meg lehetne valósítani bizonyos területi elvet is, egy·egy képviselő

testületi tag lehetne felelőseháznak vagy házcsoportnak, üzemnek vagyiskolának. Ezzel
megvalósítható az egyházközség összefogása.

A liturgikus munkában valósult meg leginkább a hívek részvétele. Énekkar, egyház
zene, templomi vetítés, ministrálás, pénzbeszedés. felolvasás mindmegannyi olyan feladat,
amibe a hívek már legtöbb helyen bekapcsolódnak. Ennek van persze a legmélyebbre
nyúló hagyománya is, sekrestyés, kántor, orgonista, ministráns már hosszú ideje nem papi
személy volt a legtöbb helyen.

Meg kellene szervezni a tanácsadást a kisgyermekes szülök és fiatal házasok számára.
Tudatában kell lennünk annak, hogy a vallási ismeretek mégoly jó templomi hitoktatással
való továbbadása sem lehetséges aktív családi közreműködés nélkül. A következő

generáció vallásos neveléséhez a példamutatás mellett a családi liturgikus élet és a tételes
vallásismereti tanítás is szükséges, A most gyermekes szülők jelentős része maga sem
kapott olyan alapokat, hogy erre minden segítség nélkül képesek lehetnének Igen sok jó
ötlet, mödszer adható át e téren, s ebben nagy se,gítséget nyújthatnak azok, akik maguk is
Végezték mindezt. A lélek ott fú, ahol akar, de az Ur útját egyengetni kell: meg kell találni a
módját annak, hogy az egyházközség az összes szülöknek minél több segítséget adjon
döntő fontosságú nevelő munkájukban. Nagy szerepe lehet ebben a laikus családos
híveknek

A másik terület, ahol a rendszeres tanácsadás megszervezése a hívek bevonásával sürgős
lenne, a házassági tanácsadó szolgálat. A keresztény házasság szabályainak megtartása a
mai életben rengeteg etikai, jogi, orvosi, pszichológiai probléma dé állítja a híveket,
minden korosztályban.

Gyakorló ügyvédként észleltem, idejében adott orvossággal mennyi házasság meg
mentésére lehetne remény. S azt is, mennyire tájékozatlanok a hívők is e téren az egyház
előírásairól. Laikusok, akik maguk is küszködnek e gondokkal, sokat adhatnának
egymásnak. Egyáltalán sZükség lenne arra, hogy a fiatalok gondjaikkal katolikus orvoshoz,
pszichológushoz, katolikus jogászhoz fordulhassanak, mert a szakmai előírásokma sokban
nem fedik az egyház előírásait.

Vannak azonban területek, ahol ez a "bizottsági" munka, ez az alkalomszerű segítség
nem elégséges. Az adminisztráció, az anyakönyvektől a levéltárak és pénztárak kezeléséig,
a műemlékvédelem, a műszaki feladatok összefogása és szervezése, mindenekfelett pedig
a vagyonkezelés, a pénzkezelés minden fázisa szakértelmet, rendszeres és folyamatos
tevékenységet követelnek Ezt a xv. Benedek pápa által jóváhagyott egyházi törvénykönyv
is előírtamár a III. könyv XXVIII.fejezetében az egyházi vagyon kezelésével kapcsolatban:
a megyespüspök erre szervezzen maga mellé tanácsot két vagy több, a világi jogban is
járatos férfiúból káptalanának meghallgatása után, hacsak a helyi szokással ezt már eddig is
valamilyen hasonló alkalmas mödon meg nem oldották (1521. §). Ugyanígy a helyi
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vagyoni igazgatásra is alkalmas férfiakat kell kijelölni kellő szakértelemmel, három évre
szóló és esetenként meghosszabbítandó megbízással, és ebbe a munkába a laikusok is
bevonhatók a megyespüspök felső felügyeleti joga mellett (1522. §). Ez az 1917-ben
megjelent törvénykönyv azóta sokban meghaladott, ám ebben a vonatkozásban még a
gyakorlatba sem ment át míndenütt, (Az új codex azóta megjelent.) Más kérdés, hogy e
munkából, amit a papság válláról mi, hívek, levehetünk, egyes részeket nem lenne-e
indokolt kerületi, esetleg fővárosivagy egyházmegyei szinten megszervezni: így például a
jogi, a műszakí, vagy a könyvelésellenőrzési teendőket. Mindenesetre olyan feladatok
ezek, amelyek ma sok felszentelt papot lekötnek, pedig ők nem ezt tanulták: e feladatokat
világi szakemberek el tudnák látni.

Jelentős részt vállalhatnak a laikusok a vallásoktatásban is. Itt elsősorban a teológiát
végzett világiakra gondolhatunk, akiket szakképzettségük alkalmassá tesz. Ott, ahol a
lelkipásztor nem tudja már megfelelően ellátni a hittantanítást, az egyházközségi
képviselőtestület hitoktatói állást szervezhet. Más országokban ennek gyakorlata van,
nálunk is volt előzménye, és aligha kerülhető el újabb bevezetése.

Hogy hol kell még szervezett státusokkal segíteni a bajokon, hol lesz elegendő a hívek
képviseletének "társadalmi munkája", az adott feladatok és az egyházközségek anyagi
lehetőségel fogják eldönteni. A megvalósítás során a gyakorlatban szarnos olyan kérdés
adódhat, amelyekre most nem is gondolhatunk. Nem volt célom az érvényes egyházköz
ségi képviseleti szabályzatot e tanulmányban paragrafusról paragrafusra átdolgozni és
korszerüsítení. ez jogászi feladat. Szabadjon talán annyit kijelentenem, hogy a szabályzat
alkalmas arra, hogy annak alapján újjászerkesztés nélkül, pusztán az elavult részek
figyelmen kívül hagyásával az egyházközségeket újraszervezzük, és működésbe hozzuk.
Annak alapján a képviselőtestületek és az egyházközségi tanács, valamint az egyházközség
tisztségviselőinek jog- és feladatköre meghatározható. Tartalmazza azokat az alapvető

jogosultságokat, amelyekkel laikusok a szükséges egyházközségi teendőkre társadalmi
tisztségként vagy foglalkozásszerűen beállíthatók. Megoldható általa az egyházi rend
szükséges teherrnentesítése és a hívek bevonása annak életébe. A módosítás a püspöki kar
útján indokolt és időszerű, de amíg végleg meg nem történik, addig is érdemes lenne
felhasználni a meglévőt. Melyek hát a soron következősürgős teendők?

1. Fel kell mérni, hogy a klérus a pasztoráció mellett öt, illetve tíz év múlva milyen
feladatokat fog még ellátni, illetve hol tapasztalhatók maris égető hiányok?

2. Tudatosítani kell papi koronákon és az igehirdetésben a hívek előtt is, melyek a
feladatok és milyen elvárások mellett oldhatók meg.

3. Meg kell valósítani az egyházközségi választók összeírását, ennek tükrében esetleg
össze kell vonni vagy meg kell osztani egyes egyházközségeket az alkalmatos létszám
megteremtésére.

4. Az egyházközségekben létre kell hozni a választott képviselőtestületeket.
5. A képviselőtestület által megválasztott egyházközségi tanácsoknak meg kell határoz

niok, melyek az előttük álló feladatok közül a társadalmi munkával, illetve világi
státusokkal megoldhatók.

6. A státusokat létre kell hozni és fokozatosan fel kell tölteni.
Nem foglalkozhattam a felsőbb, esperesi vagy egyházmegyei szinten megvalósítható

világi közreműködéssel, noha utaltam ilyenekre is. Fontosabbnak tartom az alulról
történő szervezést: nem másodktérust kell kialakítanunk, hanem olyan tudatos egyház
községi szervezetet, amelyben minden hívő megtalálhatja a neki való és általa igényelt
helyet, s ahol a feladatot vállaló világi hívek éppen papjaik idejét szabadítják fel arra, hogy
az egész közösség minden tagjával fenntartsák a kapcsolatot a szentségeken keresztül,
személyes jelleggel.
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