
WILDMANN JÁNos
Az egyház a szolgálat helye

A II. Vatikáni zsinat egyik célkitűzése - a teológiai gondolkodás és az egyház
belső megújulása mellett - a világgal folytatandó dialógus volt. Különösen
XXIII. János pápa viselte szívén a modem világ problémáit. Az egyház feladata,
hogy ezeket a problémákat fölismerje és szolidaritást vállaljon a terheket hordo
zókkal. Az illetékes bizottságok már a zsinati ülések megkezdése előtt több
kérdésben megfogalrnazták az egyház álláspontját, figyelembe véve már a pápa
Mater et magistra (1961) és Pacem in terris (1963) enciklikáit is. A zsinaton részt
vevő püspökök mégis nehezen boldogultak ezzel a feladatkörrel. Többségük
ugyanis még a régi, elsősorban jogi-intézményes egyházképet részesítette előny

ben, amely alapján az egyházi vezetőkarra hajlottak, hogy fölényes, paternalista
stílusban kioktassák a világiakat. Az egyház így a"világot tekintve", sőt a "vi
lággal szemben" jelent meg. Csak többszörös átdolgozás után és a zsinat vége
felé fogadták el a püspökök azt a dokumentumot, amely az egyháznak lIa vi
lágban" betöltött szerepével foglalkozik. Mindaddig nem volt közöttük egyet
értés ebben a kérdésben, ameddig nem kristályosodott ki a zsinat új teológiai
szemlélete és nem fogalrnazták meg a belső egyházi megújulás szempontjait.

A zsinaton lezajlott folyamatot szimbolikusnak tartom: mindaddig nem
határozható meg az egyház helye és szerepe a pluralista társadalomban,
ameddig nem újul meg az egyház teológiai szemlélete, és nem lép rá a belső

megújulás útjára.
Bár a zsinati teológiát az elmúlt évek, évtizedek során többen elemezték,

mégis úgy látszik, a zsinati gondolkodás nem hatotta át egyházunkat. Mintha
egy titokzatos "ancien régime" elkeseredett utóvédharcot folytatna a megúju
lást sürgető II. Vatikáni zsinattal szemben. Tudatában vagyok annak, hogya
szövegek többfajta interpretációra adnak lehetőséget, sőt a megújulást aka
dályozó erők is találnak a zsinati dokumentumokban olyan idézeteket, ame
lyek - azt hiszik - őket igazolják. A történeti-kritikai hermeneutika értel
mében azonban, amint erre egy zsinati teológus, Alois Müller professzor rá
mutatott, "az új, továbbvivő gondolatok specifikálják az általános, már ismert
tételeket, és nem pedig a tudatosan újnak szántakat kell utólag leszállítani a már
mindig is mondottak szintjére. Ha nem így lenne, a zsinat maga nyilvánította
volna ki saját felesleges voltát."1

Egyház, mit mondasz magadról?

A II. Vatikáni zsinat teológiai szemléletének kulcsa a Lumen gentium kezdem
dogmatikai konstitúció. A bevezetésben olvashatjuk, hogy az egyház .Krisztus
ban mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges

egyesülésnek és az egész emberiség egységének" (LG 1). A különböző bibliai
képek és analógiák között különös helyet foglal el az egyháznak, mint Krisztus
titokzatos testének, egyébként korántsem új, teológiai értelmezése. Ahogyan azon
ban a zsinat ezt a régi képet Krisztusból kiindulva értelmezi, már jelzi a szem
léletbeli változást: a jogi gondolkodást egy szentsegi, az egyház történelmietlen
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szemléletét egy a történelembe gyökereződő egyház szemlélete váltja fel. Az uralko
dó egyház átadja helyét egy az adott körülmények között küldetésére figyelő,

szolgáló egyháznak, amely a "szegényekben és szenvedőkben" ismeri fel "alapí
tójának képmását" (LG 8).

A zsinati egyháztan vezérfonala azonban kétségtelenül a konstitúció második
fejeztében található Isten népe teológiája. A bécsi pasztorálteológus, Paul M. Zuleh
ner szerint, a zsinat ezzel a kifejezéssel "búcsút vett egy triumfalista egyházképtől

és kinyilvánította, hogy az egyház nem az emberiség fölé rendelt intézmény, ha
nem az emberekben és emberek között él és történelmükben van úton".2 A "nép"
nem a laikusokat jelenti, hanem valamennyi hívőt, a püspöktől a legegyszerubb
keresztényig. Az egyház önértelmezéséhez az "Isten népe" gondolat két jellemző
vonása különösen fontos, a közösségi és a már említett történeti jelleg.

Az "Isten népe" kifejezéssel a zsinat az őskereszténység egy olyan gondo
latához nyúlt vissza, amely az egyház egységesítő elve volt. Ez a "messiási
nép", ma is "az egész emberiség számára az egység, a remény és az üdvösség
életerős magja", amit Krisztus "azélet, a szeretet ésaz igazság közösségévé tett" (LG
9). Ebben a szeretet-közösségben nincs helye a veszélyes polarizálódásnak,
amely az egyházban szinte két különböző "osztályt", a laikusok és a klérus
"osztálytársadalmát" teremti meg. Ellenkezőleg, az egész nép Krisztus egyetlen
papságában részesedik, és a "hívők egyetemes papsága" és a "hierarchikus pap
ság egymáshoz van rendelve" (LG 1O). Ebben a közösségben mindenki aktív
közremu7cödésre hivatott. Az "aktív közreműködés"kifejezés a zsinati dokumen
tumoknak mintegy visszatérő gondolata lett. Mindez nem egy liberális demok
rácia-értelmezést csempészett be az egyházba, amint ezt sokan vélik, hanem az
egyház közösségének egy új, bibliai alapokon nyugvó megközelítését. Ez a com
munio vagy egység teret hagy az Isten népe sokoldalú adományainak, fő jellemzője

pedig a testvériség és a szeretet (LG 13). Az egyház belső megújulása éppen ennek
a "communionak" a konkrét megvalósítását jelenti.

Az "Isten népe" gondolat másik jellemzője a történetiség. Eszerint Isten
teremtő, megváItó és üdvözítő műve, mint ezt II. János Pál pápa hangsúlyozza,
az emberiség konkrét történeti dimezióiba ágyazódik. Ezért ez a kifejezés az egy
ház "törJénelemtudatát" alapozza meg, amelynek "lényege maga az üdvtör
ténet".3 Igy lesz az "Isten népe" az a történelemben "zarándokló egyház", amely
leveti magáról a középkor titokzatoskodó egyházképét és "ennek a világnak
múlandó alakját hordozza" (LG 48). Karl Rahner joggal figyelmeztet, hogyesze
rint "az egyház nem egyszerűenegy égi valóság, amely távol van a világ bajaitól
és amely zavartalanul átgázol a történelmen, anélkül, hogy átélné és átszen
vedné azt',.4 Az egyháznak mintegy inkarnálódnia kell a világba, hogy szolida
ritást vállalhasson vele és betölthesse benne küldetését. A Gaudium et spes kez
dem lelkipásztori konstitúció éppen ennek a gondolatnak konkrét vetületeivel
foglalkozik: milyen legyen az egyház és a világ viszonya.

Egyház, mutasd magad!

A II. Vatikáni zsinat új egyházképe közvetlenül érinti az egyház belső szerkezetét
és megújulását is. Eddig az egyház egy klerikális piramis képét nyújtotta szigorú
alá- és fölérendelésekkel; ezután a püspöki kollegialitásról szóló tanítás az egyház
közösségi jellegét helyezi előtérbe. A zsinatig az egyházi tekintély a jogra és a
rendre hivatkozott, ezután az egyházi hivatal szolgálati jellege kerül előtérbe. Ed-
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dig a vak és aszkétikus engedelmesség volt az erény, ezután az engedelmesség
nek dialógusképesnek kell lennie. Eddig erős centralizmus (római vagy egyház
megyei> jellemezte az egyházat, ezután megnövekszik a helyi egyház jelentősége.

Eddig az egység egyformaságot jelentett, ~zután az - az említett communió
értelmében- a sokoldalúságban valósul meg. A papságról alkotott hagyományos
kultikus felfogás, amihez gyakran egy túlzott "rendi mélt6ság" kapcsolódott, egy
új ,xlpi képbe integrálódik, amelyet a pasztorális feladatok határoznak meg. A papne
velő intézetekre jellemző klerikális izoládót olyan lelkipásztori irányultságú neve
lésnek kell felváltania, amely megfelel a mai kor követelményeinek és a növen
dékeket közelebb viszi az emberekhez (Vo. LG 18-29, Presbyterorum ordinis és 0p
tatam totius).

Nyilvánvaló, hogy sok papnak és hívőnek, akik még a zsinat előtti teoló
giába és egyházképbe nőttek bele, már ez a szemléletváltás is valóságos sok
kot jelentett. A megújulás egyik központi gondolata ugyanis a laikusok fölér
te1celése volt. Minthogy nélküle nem szüntethető meg a klérus és a civilek
közötti alapvető szakadás az egyházban, és nem jöhet létre az a communió,
amelyről az imént szóltunk. A világ püspökei azonban leszögezik, hogy a
világi hívők "az egész krisztusi nép küldetésében járnak el az egyházban és
a világban", mert részesednek Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének mél
tóságában (LG 31). Alapvetően más szemlélet ez, mint a zsinat előtti, amely
szerint a laikusok csak az egyház hierarchikus apostolkodásából részesedhet
tek.6 Azáltal azonban, hogya világi hívő az egyház küldetésében részesedik,
amelyért maga is felelős, megszúnik a világiakat passzívitásra ítélő szol
gáltató-ellátó lelkipásztorkodás létjogosultsága.

A világiak apostolkodására lehetőség nyílik az egyházon belül és a világ
ban. Az első azt jelenti, hogyacivilek különféle lelkipásztori feladatokat vállal
hatnak, nemcsak egyházközségi szinten, hanem az egyházvezetés területén
is (LG 33 és AA 6). Erdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a püspö
kök a zsinaton kifejezetten visszautasítottak egy módosítási javaslatot, misze
rint a világiaknak erre csak az egyházi hierarchia megbízásából van joguk. A
zsinat szerint ugyanis az egyházon belül létezik "egy sai/tos laikus apostol
kodás", ami nem kötődtk egyházi hatósági engedélyhez. Természetesen an
nak is fennáll a lehetősége, hogya hierarchia apostolkodásának segítésére
hívjanak meg világiakat, amennyiben ehhez nem szükséges a papi rend
szentsége (LG 33). A laikusok SIIjátos hivatása azonban, hogy mindenekelőtta
világban töltsék be apostoli küldetésüket, "mintegy belülről szenteljék meg
a világot" (LG 31). A kereszténynek inkarnálódnia kell a világba, valódi kö
zösségre kell lépnie vele, hogy kovászként átjárhassa azt (AA 2). Isten népé
nek küldetésében ez a laikus speciális feladata, ami l~nyegben és nemcsak
fokozatban különbözteti meg a hierarchikus papságtól. A zsinat által elindí
tott egyházi megújulás egyik próbaköve ezért a világiak szerepének teológiai
és gyakorlati elismerése.

Egyház és pluralista társadalom

Magától értetődik, hogy azaz egyház, amely magát elsősorbannem jogi kate
góriákban és mamut-intézményként, hanem az adott történelemben megjelen6
szerető közösségként definiálja, tagjainak szabadságát, nagykorúságát és felelős

ségét támogatja, másként viszonyul a világhoz is, mint a korábbi évszázadok fo-
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lyarnán. XII. Piusz pápa megkísérelte az egyház társadalnú befolyását erősíteni

és a világot mintegy visszahozni az egyházba. Az egyház társadalmi mon0p6
liumát azonban már nem lehetett vísszaálíítarű, Ezzel a helyzette1 nézett szembe
nyíltan és őszintén a II. Vatikáni zsinat. Az egyház kötelessége, "hogy szüntele
nül vizsgálja és az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit", mert csak így
adhat "korszerű választ az örök emberi kérdésekre" (GS 4). A zsinat elutasította
az integra1izmust, amely a világot az egyház irányítása alá kívánja helyezni, és
elismerte a földi dolgdc viszonylagos önértékit és önállóságát. Az egyház feladata a
megváltozott történelmi helyzetben, hogy - elsősorban a világi hívek apostolko
dása révén - párbeszédre lépjen a világgal, szolidaritást vállalpn és adott esetben
együttmúködjön vele (GS36)."Az egyház nem úgy jelentkezik mint hatalmi központ
a társadalom fölött vagy mellett, hanem mint a szolgálat helye, ahová kivétel nélkül
bárki szabadon fordulhat" - mondta II. János Pál pápamagyarországi látogatása
kor.9

A pápa szerint ez a szolgálat mindenekelőttazt jelenti, hogy az egyháznak
fel kell tárnia a keresztény világszemléletet "az emberi személy megmentése
és az emberi társadalom felépítése" érdekében.to Az egyház ugyanis "arra
kapott megbízást, hogy feltárja annak az Istennek a misztériumát, aki az
ember végső célja; éppen ezért egyúttal az ember számára is feltárja létének
értelmét, vagyis az emberre vonatkozó legalapvetőbb igazságot" (GS 41).
Ezen túlmenően az egyháznak meg kell fogalmaznia olyan alapvető emberi
értékeket, mint a személy, közösség és emberi munka "méltósága, a szelida
ritás, a szabadság és a béke".llA lelkipásztori konstitúció szerint ugyanis
"nincs az a törvény, amely az ember személyi méltóságát és szabadságát
annyira biztosítaná, mint Krisztusnak az egyházra bízott evangéliuma" (GS
41). Ugyancsak az egyház feladata, hogy síkra szálljon azért, hogy ezek az
értékek érvényesüljenek a gazdasági és politikai életben, illetve ahol ezeket
megsértik, azt félreérthetetlenül szóvá tegye.12 Természetesen az egyház csak
akkor lesz szavahihető, ha ezen értékek megvalósítására saját maga ad példát,
mégpedig elsősorbannem új hatalmas intézmények létrehozása vagy átvétele,
hanem közösségí tapasztalata révén. Ezért például egy pluralista társadalomban
élő egyházban a bázisközösségeknek az egyház centrumába és nem peremére
kell kerülniük. Nem elegendő azonban csak alapelveket megfogalmazni, az
"igazságosság és szeretet követelményeinek egyre inkább csak akkor lehet eleget
tenni, ha minden egyes ember" a "mag51 képességei és a mások szükségletei
szerint hozzájárul a közjóhoz" (GS 30). Eppen ez a világiak apostolkodásának
speciális területe.

A svájci példa

Az elmúlt évek során tanuja lehettem annak, milyen erőfeszítéseket tesz az egy
ház SvájcDan a zsinati megújulás érdekében. Nyilvánval6, hogya svájci modell
nem ültethető át a magyar egyházba, hiszen mások a hagyományaik és külön
böző a társadalmi közeg is, amelyben teljesíteniük kell küldetésüket, nem is
beszélve a kantonokra jellemző egyházi és állami sajátosságokról. Ettől függet
lenül tanulságos lehet egy pillantást vetnünk erre az-egyházra, amelyben nem
csak szélsőséges maradiak és halad6k tűrik meg egymást (a konzervatív Haas
püspöknek bizonyára eszébe sem jut, hogy megrendszabályozza, sót fölfüg-
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gessze azon papjait, akik szembeszálltak vele}, hanem képes megváltoztatni sa
ját arcát, adott esetben szerkezetét.

Az új teológiai szemlélet elsajátítása viszonylag egyszerűen és gyorsan
történt, annál is inkább, mert több svájci teológus a zsinaton is fontos szere
pet játszott. Magától értetődik, hogya teológiai megújulásnak Svájcban is
komoly ellenzéke volt, gondoljunk csak Marcel Lefébvre érsek konzervatív
ellenmozgalmára. A konzervatívok nagy táborától függetlenül azonban 1972
75-ig az országban szinódusokat tartottak, amelyeken fölmérték az egyház
állapotát és a zsinati irányelveket figyelembe véve meghatározták jövendő

feladatait. "A szinódusok egyik jelentős eredménye volt, hogy sok laikus az
egyházat a papokkal és szerzetesekkel együtt teljesen új módon élhette át. A
megbeszélések mindenütt nyíltak voltak

f
s a témák az egyházon belüli és az

egyházon kívüli valós életet érintették." 3
Ma a legtöbb plébániára a közösségi szemlélet jellemző. A plébános a hí

vekkel közösen méri fel a szükségleteket, határozza meg a teendőket és végzi
a különböző feladatokat is. Felértékelődött az egyházközségi tanács szerepe,
amelyben a különböző aktív csoportok, egyesületek és a plébánia különböző

társadalmi rétegeinek képviselői foglalnak helyet. A tanács elsősorban a plé
bánia lelkipásztori tevékenységének irányító és koordináló testülete. "Jogilag
a plébános fölött áll, akit szavazás útján választ. Különösen paphiány esetén
és az Isten népe élmény érdekében jelentős szerep jut az egyházközségi ta
nácsnak."14 Az anyagi ügyek kezelését teljes egészében egy másik világiakból
álló testület, az úgynevezett templomgondnokság vette át. A pénzügyekbe a
plébánosnak gyakorlatilag nincs beleszólása. A pénz felhasználásáról gyűlé

seken és demokratikusan döntenek. "Egyházmegyei szinten ugyanúgy egy
laikusokból álló testület feladata az egyházmegye pénzét összeszedni és ke
zelni."15 Megnyílt az út a civilek előtt a szenteléshez nem kötött egyházi
hivatalok felé is. Igy például világi hívek is lehetnek teológia-professzorok,
vagy részt vehetnek az egyházmegye irányításában (a bázeli püspökség iro
daigazgatója például nő).

Az egyház társadalomban betöltött szerepe is jelentősen megváltozott az
1972-es szinódus után. Maga az egyház kezdeményezte, hogya társada
lomban betöltött kiváltságos helyzetét "az adott társadalmi helyzetból és az
egyház küldetéséből kiindulva" kritikusan vizsgálják felül. "Ezen túlmenően

a katolíkus egyház országunk más nagyegyházaival egyetemben" maga tett
erőfeszítéseket arra, "hogy a kis egyházak és világnézeti közösségek is
egyenjogúak legyenek velük.,,16 Megszűntek vagy megszűnőben vannak a
katolikus egyház intézményes előjogai. A tömegkommunikációs eszközök
ben sincs privilégizált helyzetben, ugyanannyi jogot élvez, mint más társa
dalmi szervezet. Bár vannak intézményei, vannak katolikus iskolák és van
egy katolikus egyetem is, az egyház mégsem hatalmas intézményekben, ha
nem elsősorban közösségekben és aktív egyesületekben mutatkozik meg.
Ahol például az iskola egyházi jellege nehezen biztosítható, ott az egyház az
iskolát inkább átadja a helyi hatóságnak vagy államnak és szerződésben rög
zítik az egyház további jogait (például a hitoktatáshoz való jogot>

Említést érdemel az egyháznak a társadalomban betöltött szerepével kap
csolatban a püspökök nyilvános szereplése is. A legtöbben kerülik, hogy
nagy és pompás rendezvényeken tűnjenek fel és így reprezentálják az egy
házat. Ehelyett egyszeruen jelennek meg, nyíltan és őszintén tájékoztatják a
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nyilvánosságot a különböző egyházi és társadalmi problémákról és sohasem
zárkóznak el a dialógustól. Gazdasági, politikai és társadalmi kérdésekben
tanácsadó testületükre, a Justitia et Pax bizottságra támaszkodnak. Ez a bi
zottság huszonegy tagból áll, akik között teológusok, szociáletikusok, jogá
szok, közgazdászok és egyéb szakemberek találhatók. Elnöke egyébként nő.

A bizottság ezen kívül húsz külső szakértővel dolgozik együtt, és a püspöki
kar elé terjesztendő állásfoglalásait alapos felmérések és tanulmányok előzik

meg, amelyekbe bevonják a hívők széles rétegeit is. Az elmúlt évek során
több dokumentumot adtak közre, amelyekben fontos politikai, gazdasági és
szociális kérdésekkel kapcsolatban (például béke, politikai élet, fegyverkeres
kedelem. lakáshiány, géntechnológia, bankügyek) fejtették ki a keresztény
etikai álláspontot. Az egyház állásfoglalásai mérsékelt visszhangra találnak a
társadalomban, de a sajtó és a politikusok alaposabb tanulmányozásukra
kényszerülnek, sót adott esetben a politikai döntéseknél is figyelembe kell
venniük ezek szempontjait. Ugy látszik, az egyház megtalálta helyét a plura
lista társadalomban és megelégszik azzal, hogy saját hatalmi és intézményes
érdekeinek előtérbe helyezése helyett eligazítást és tájékoződást nyújtson az
embereknek.
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