
ASZALÓS JÁNOS

Milyen egyházat akarunk?

Ez az írás a Vigilia augusztusi számában megjelent kerekasztal-beszélgetés (Ho
gyan tovább, magyar egyház?) gondolatait igyekszik továbbgörgetni.

Az egyházról való kritikai beszélgetésünk három tényező páronkénti össze
vetéséből fakad. Ez a három tényező: a jelen helyzet (melynek pontos feltárását
a kerekasztal szereplői annyira sürgetik), Krisztus tanítása, mely ennek a feltá
rásnak szempontrendszerét, normáját szolgáltatja, és az útvonal, amelyen az egy
háznak a jelenlegi helyzetéből kiindulva el kell indulnia, hogy örök céljához
közelebb jusson. Ezt az utat (a Szentlélek útmutatása alapján) meg kell találnia,
meg kell terveznie. A Szentlélek közreműködése által nem vész el a feladat
kreatív jellege. A Lélek irányítása és az emberi döntés elsődlegesennem ellen
tétes, hanem egymást feltételező fogalmak. Ezért merjük leírni, hogy "egyházat
akarunk". Ez a pröfétai tevékenység Isten népe egészének imádkozva gondol
kodó együttműködésétkívánja meg, azaz "a jövő egyházát megálmodni" a klé
rus és a laikusok közös feladata.

A jövő egyháza (nagyon is rész szerint való) vízióinkban hatféle tulajdonság-
ból ötvöződik.

A jövő egyháza:
- közösségi egyház,
- az inkarnáció folytatása,
- a találkozás egyháza,
- a "csak-szeretet" Istenének otthona,
- konfliktuskezelő és tűrő egyház,
- hídépítők egyháza.

Közösségi egyházat akarunk

A közösségi jelleget elsősorban a hivatalival szemben hangsúlyozom. Ma a kí
vülállók nagy része az egyházat valamilyen hivatallal azonosítja, Magyarorszá
gon talán az átlagosnál nagyobb mértékben. "Hivatalra" természetesen szükség
van, még egy kétszemélyes háztartásban is, de nem mindegy, hogy ez a hivatal
csöndben meghúzódik a sarokban, vagy egyeduralkodóvá válik, A közösségi
egyházban (s a közösségben általában) a "hivatal" csak a szükséges adminiszt
ráció lebonyolítására vállalkozhat, de nem lehet hatalma a megszentelődés, az
imádság, az igazság és a közösSégi élet fölött.

A közösségi jelleg ugyanakkor az egyedekb6l álló egyházat is kizárja. Az egy
ház szeme'lyekbőlés nem egyedekbőláll. Amíg az egyed, az individuum egyetlen
célként a saját üdvösségét ismeri el, s a többiekét legfeljebb saját lelke megmen
tésére eszközként használja (lásd a jól is érthető, bár rettenetes kifejezést: "gya
koroljuk a szeretet"), addig a személy számára a másik ember saját személyisé
gének és üdvösségének elválaszthatatlan része, társa. Az üdvözülés közösségi

815



aktus. Természetesen - és ezt hangsúlyoznunk kell - a közösségi életforma
nem jelenthet sem uniformizálódást, sem felmentést az egyéni erőfeszítések alól.

Az egyház közösségi jellege azt is jelenti, hogy közösségek közösségéből áll. A
súlypontja azonban a személyes szeretet, a találkozás erősebb gyújtópontja felé,
azaz a szerveződés alacsonyabb szintjei felé tolódik el. A szívünk szerint való egy
ház elsősorbana családban, a kisközösségekben, az egyházközségekben van jelen.

Ez a hangsúlyváltás szükségképpen decentralizál is; minden kis sejt önálló
életet él, és lelkének kromoszómáiba írt genetikus kód szerint fejlődik, változik,
pusztul el és születik újjá. Ez a kód azonban "tudja" azt, hogya többi sejt is
ugyanannak a kódnak a képmását hordozza, és egymás szolgálatára, szere
tetére, kiegészítésére vannak rendelve, hogy egy nagyobb Test élő részeivé le
hessenek. Ez az eggyé válás mégsem fejlődhet tökéletessé, ha a kisebb egységek
nem rendelkeznek a kezdeményezés nagyobb lehetőségel és a felelősség na
gyobb hányada fölött.

A magyar katolikus egyház ma ettől még nagyon távol áll. Hazudunk, ami
kor "Mi atyánk"-ot mondunk, de nem ismerjük a mellettünk álló hívő nevét
sem. Hazudunk, amikor az utcán meg sem látjuk azt, akivel együtt áldoztunk.
Hazudunk, amikor Isten népének nevezzük magunkat, de az istentiszteleti órá
kon kívül egy lépést sem teszünk azért, hogy kapcsolatainkat a mindennapi,
"evilági életben" szorosabbra fűzzük.

Isten otthonra vágyik ebben a világban. Otthona az egymást szerető emberek
közössége lenne. Vajon megtalálja-e ezt akár a templombajáró katolikus hívek
között?

Az inkarnáció folyamatos kiterjesztését akarjuk

Az egyház a világtól való eltávolodás (exodus) és a világgal való azonosulás
(íncarnatío) dilemmájával küzd. Normális (vagy talán ideális) körülmények kö
zött ez a kettősség jól kiegészíti egymást. Kritikus vagy átmeneti időszakokban
vagy korszakokban (mint amilyen a miénk is) a feszültség ellenségeskedéssé
nőhet és szakadáshoz vezethet.

A kommunista rendszerben az egyház csak a kivonulás útján járhatott. Most
vitathatatlanul az inkarnáció ideje érkezett el. Szembe kell tehát néznünk e két
alapmagatartás erényeivel és korlátaival.

Az exodus tisztán őrizheti meg az egyházat, ha az öntisztulás csatornái nyi
tottak. Ellenkező esetben poshadás, megtorpanás, káros beltenyészet fejlődhet

ki benne, s kialakulhat egy olyan kultúra, mely egy önmagába zárt, áthatolha
tatlan fallal körülvett csoportot dédelget. Ha az ablakok nyitottak, s vala
mennyire az ajtók is, akkor lehetőség nyílik az egészséges megmérettetésre, to
vábbfejlődésre, sót, a társadalom befolyásolására is.

Az inkarnáció ezzel szemben nem ismeri a "kint" vagy "bent" dilemmáját; a
"szent" és "profán" ellentéte is idegen számára. Belülről ismeri és ítéli meg a
világ jelenségeit; a legfőbb bűnnek a merészség hiányát és a kerítések építését
tekinti. Nem ismeri a fenyegetettség érzését sem, de néha éppen ez okozza
tragédiáját. Az inkarnáció észrevétlenül rabságba vezethet, nem ő épül a világba,
hanem a világ épül az egyházba, magával hozván az összes korlátot és hitvány
ságot, amit pedig az egyház - dícséretesen - meghaladni és legyőzni készült.
Elveszti önazonosságát, nem való másra, mint hogy kidobják és letapossák.
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Mindkét egyházforma képes intézményeket létrehozni, haszonnal vagy fölös
legesen működtetni. Különbség is adódik bőven. Az exodus intézményei könnyen
ikorosztázzá merevedhetnek, az inkamációs egyházéi pedig kulturá1is-szociális
mozga1makká egyszerúsödhetnek. Az előbbiek mindent az örök igazságoktól vár
nak - az utóbbiak az igazság örökké új arcára, a prófétai szóra hivatkoznak.

A találkozás egyháza

Martin Buber gondolatai alapján a dolgok egyháza helyett a találkozásét akarjuk
kialakítani. A "dolog" az, ami nincs átitatva a "Te" állandó jelenlétével, a sze
mélyesség el nem múló jelenével. Egyházunkban most inkább a "dolgok" a
súlyosak, legyen az akár az örök igazság, a szentség vagy szentelmény, akár a
hit, az erkölcs, a karizmák. Gyakran a legszentebb találkozás pillanatát, a szent
misét is valamiféle dolognak tekintjük. Erről szóhasználatunk is árulkodik: a
"misehallgatás kötelezettségéről"beszélünk, a "szentségek vételéről",az "erköl
csi parancsok betartásáról", mintha ezek jogi előírások, kötelező parancsok, tel
jésítendő feladatok lennének, sót Istennel is úgy bánunk néha, mintha "Az"
vagy "ey' lenne (megint buberi értelemben), holott Isten ott van minden gon
dolat alján (Ady), sót, átölelve tart, nem tudunk Róla beszélni anélkül, hogy Vele
ne beszélnénk. Saját magunkkal is tárgyként bánunk, absztraháljuk és tárgyia
sítjuk lelkünket is ("lelki életet élünk").

A jövő egyházában természetesen mindezeknek fontos helye van: a teológiai
igazságoknak, az erkölcsnek, a szentségeknek, a szervezetnek, a jognak, az isten
fogalomnak - de csak annyira, úgy és akkor, ahogyan a Találkozás Szentsége
megkívánja.

Az egyház a "csak-szeretet" Istenének otthona

Varillon francia jezsuita egy írásában (F. Varillon S.j.: Önmagáról. Mai írók és
gondolkodók /4, Róma, 1990) arról elmélkedik, hogy Isten következetesen a
"csak-szeretet" Istene, annak minden következményével együtt. Egyháza sem
lehet másfajta. A .csak-szereter" egyháza kizár minden erőszakot és csak az
önkéntes alárendelódés hierarchiáját ismeri. A fölérendelés, az uralkodás, a ha
talom, az előírás, a büntetés, a kizárás, a kiátkozás fogalmai értelmetlenekszá
mára. A Biblia nyomán jogosan beszélünk ugyan Isten ítéletéről, hatalmáról,
büntetéséről. de - ha ragaszkodunk ahhoz, hogy "Isten a szeretet" (Jn 4,17),
akkor megértjük, hogy itt az isteni szeretetből fakadó ítéletről, hatalomról, bün
tetésről van szó, A szeretet világa természetesen megkíván bizonyos "előíráso

kat", sót "parancsokat", törvényt, de ezeknek nem sok közük van a világi tár
sadalom hasonló fogalmaihoz. A szeretet törvényei, előírásai ugyanis inkább
közlekedési szabályokhoz hasonIítanak. Arra valók, hogy össze ne ütközzünk
az egyébként sokféle irányú mozgás során, vagy túl ne szaladjunk a pálya szé
lén, s nem arra, hogy egyáltalán elinduljunk. Ezért rémülünk meg és némulunk
el a jogi formulák, az utasítások, szankciók sokasága előtt. A csak-szeretet nem
ismeri ezt a nyelvet. Ezért riasztja el egyházunk jelenlegi közlésmódja, arca a
szímpatízánsok, de még távoUévők tömegét is, hiszen - a templomba betéved
ve - leggyakrabban ezzel találkozik.
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A csak-szeretet egyházában a tanításnak, az evangelizációnak, a pasztoráció
nak, a közösségí életnek, a szertartásoknak (és sok mindennek) az eddigiektől

lényegesen eltérő, más arcot kell felvennie.
A csak-szeretet egyházát sajátosan az eszköztelenség jellemzi. Kétségtelen, hogy

szükségünk van technikai berendezésekre, információs rendszerre, könyv
tárakra, egyetemekre, konferenciákra; szükségünk van arra, hogy "e1intézzük",
"megszervezzük" feladatainkat, ügyeinket, de egyre inkább gyanakodva nézem
ezek túlsúlyát a személyes, a természetes, a szerves kapcsolatokkal szemben.

Ebben az egyházban a haszonelvűség kizárásával, a tisztes nyereséggel szem
ben az ingyenességnek kell uralkodnia.

A napozás a városi ember számára ritka ünnep: a szabadság, a gondtalanság
szimbóluma. Nemcsak a test, hanem a lélek is napra vágyik. Annak a Napnak
a fényére, amelyik nem válogat jók és rosszak, erényesek és gonoszok között.
Ez a napsugár a mindenkit elfogadó, mindenkire feltétel nélküli szeretettel te
kintő, mindenkit egyetlennek, legfontosabbnak, pótolhatatlannak értékelő,min
denki szabadságát a legvégsőkig tisztelő, az útból akár félre is álló Atya szívéből

fakad. Ez ma az első mondat, amit az egyháznak mondania kell, amikor Istenről

beszélni kezd. Csak ez után következhet a második mondat: ember, erre a fel
tétlen szeretetre feltétlen megtéréssei válaszolj. Bár el nem maradhat, csak har
madikként hangozzék el a hívó szó: gyere közénk, járj rendszeresen misére,
gyónját... A sorrendet még ma is felcseréljük. s hátulról, a harmadik felszólítással
kezdjük. Pedig ahhoz, hogy valaki életreszólóan megalapozza hitét és Isten pa
rancsainak úijára lépjen, először találkoznia kell az őt míndenkínél nagyobbra
értékelő, személyes közelségre vágyó, de nagyon csendes, halkszavú Istennel.
Ezt a találkozást - rendkívüli esetektől eltekintve - csak ugyanebben a fény
ben fürdő egyházi közösség képes és köteles közvetíteni. Olyan egyház, amely
ből árad Isten minden képzeletet felülmúló öröme és békéje.

A csak-szeretet Istenének otthonában a legfontosabb esemény a hosszú, csön
des, szótlan együttlét Istennel. Az imádság mesterei ezt szemlélődésneknevezik:
Isten beszél a csend súlyos szavával.

A konfliktustűrő egyház

Nem pusztán konfliktustűrőés azt jól kezelő egyházat akarunk abban az érte
lemben, hogy elégedjék meg a szembenálló eszmék, embercsoportok, érdekek
bemutatásával, ahelyett hogy mindenáron keresné az ellenfelet, amit le kell
győznie, a bűnt, amit meg kell bélyegeznie. Esetenként ez is feladata lehet. A
konfliktusok kezelése azonban minőségileg több, mint azok keresése. Az ellen
tétek késztethetnek arra, hogy újabb, szélesebb keretét keressük, vagy építsük
ki az egységnek (Taízé szép példa erre). Ha nem lehet közös nevezőre jutni,
akkor módot kell találni a tiszteletteljes együttélésre. Ha ez sem megy, akkor
először a saját lelkiismeretünket kell megvizsgálnunk: nem bennünk van-e a
hiba? Ha nem, akkor megint mi legyünk az elsők, akik a másság keresztjét
vállunkra vesszük. Ha az ellentétek az egyházon belül feszülnek, akkor nagyobb
részt imádkoznunk és beszélgetnünk kell, s kisebb részben kell intéshez vagy
elhatárolódáshoz folyamodnunk, ám minden hivatalosság nélkül. A fizikai és
szellemi megbélyegzést örökre el kell hagynunk. Ha a feszültségek túlmutatnak
az egyház falain, akkor az arány kissé változik, mert több egyeztetésnek, megbe-
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szélésnek kell helyet adnunk. K~t alapszabályt tartok fontosnaki soha senkiről ne
télelezzünk fel rossz szándékot, Epp ellenkezőleg, keressük, szinte szuggeráljuk a jót
és először az igazat,a bélyesetkutassuk a szembenálló véleményben,magatartásban

A konfliktusok néha feloldhatatlan tragédiához vezethetnek. Ennek kockáza
tát vállalnunk kell, ha már mindent megtettünk az elhárítására. A keresztény
szeretet ugyanis nem arra való, hogya ténylegesen meglévő feszültségeket min
denáron eltakarjuk, rózsaszín ködbe burkoljuk, vagy ellenkező módon elviselé
sükre másoknak és magunknak parancsot adjunk, ha nem követtünk el mindent
a feloldásukra.

A hídépítő egyház

A világ a 18. század végétől kezdve egyre gyorsuló ütemben szakad el az egy
háztól. Magyarországon az elszakadás tényét a kommunizmus negyven éve
tette világossá. A szakadás évtizedekkel előbb indult el, ám kis önámítással
figyelmen kívül volt hagyható.

Az egyháznak ma egyik legfontosabb feladata az, hogy hidat építsen a távol
lévők felé. A hídépítés nagyobb erőfeszítést igényel és többe kerül, mint palotát
emelni önmagunk számára. Persze nem biztos, hogy odaátról elindul valaki is
felénk. A hídon először nekünk kell átmennünk. Az embereket a saját élethely
zetükben, a saját nyelvükön kell megtisztelnünk, szeretnünk és agapéra hív
nunk. Az az egyház, amely nem képes otthagyni a kilencvenkilencet az elkó
dorgott egy miatt - nem Krisztus egyháza; ma pedig a kilencvenkilenc szóra
tott szét, s csak egy maradt meg!

Az egyháznak nem az a dolga, hogy folyton önmaga azonosságát keresse.
Ezt a feladatot messze megelőzi az, hogy mások boldogságának építését szor
galmazza - s itt a "mások" akár ellenségek is lehetnek. Onmaga elvesztése által
hoz százszoros termést, és éppen ebben áll az önazonossága. Vagy - ha úgy
tetszik - az önazonosság hiteles keresése szükségképpen elvezet annak rejtett
bemutatásához és az áldozat szerepéhez, a magát a kereszten elrejtő és feláldozó
Ige példájára. (Fil 2.) A szeretetnek ez a szellemisége csalhatatlanul megmutatja
az egyháznak, hogy mikor és milyen tükörbe kell mégis belenéznie. hogy egy
kicsit rendbehozza magát. Az eljövendő zsinatok azonban bánjanak takarékosan
a tükör előtti ácsorgással. Törekedjenek inkább arra, hogy az elveszett kilenc
venkilenc számára mutassanak olyan tükröt, amely Istent tükrözi vissza szá
mukra. Ezt a tükrőt pedig átlátszó üvegból készítették, a korszeru ismeretek és
tudományok korongján csiszolták simára, az önmagáról elfelejtkező szeretet
foncsorával vonták be fényesre.

A jövő egyháza tehát nem hivatal, nem erődítmény, nem is palota, hanem
családi otthon - kerítés és kapu nélkül. A hídon és nyitott ajtaján keresztül
mindenkinek szabad útja van a tűzhely melegéhez. Mindenkinek helyet szorí
tunk ebben az otthonban: más felekezetűeknek.nem keresztényeknek is, nem
hívőknek is. A katolikusok szent feladata, hogy az érkezőknek a lábát mossák,
még akkor is, ha szitkot kapnak cserébe.

Elhangzott a Zsinati Kör Civileka zsinatért című konferenciáján 1992. okt. 10-én
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