
LUKÁCS LÁSZLÓ Isten szent népe
Az ismert latin mondást ("Habent sua fata Iibelli") kiterjeszthet
nénk: vannak olyan könyvek, amelyek történelmet csináltak és ma
guknak is történelmük lett. Ilyen Yves Congar domonkos atyának
a laikusokról írt tanulmánykötete. A művet 1951-ben írta Congar,
akinek nagy és nehéz szerepe volt a II. Vatikáni zsinat teológiájának
előkészítésében. (A Vigilia legrégebbi olvasói emlékezhetnek rá, ho
gyan cikkezett akkoriban a lap a világiak nagykorúságáról!)

A zsinat végén, 1964-ben azután Congar kiadta a mű átdolgo
zott kiadását, amelyben - immár a zsinat tekintélyével a háta
mögött - önkritikusan építhette tovább saját korábbi próbálkozá
sát, amikor még a korszellemmel szemben igyekezett feszegetni az
évszázados hivatalos szemlélet korlátait. A zsinat gyökerében (tehát
a bibliai és patrisztikai alapokból kiindulva) újította meg az egy
házról korábban alkotott képet. Eszerint az egyház: Isten papi né
pe, amelyben minden megkeresztelt hívőnek azonos a méltósága.

Az elveket a zsinat egyértelműen megfogalmazta, de hosszú
időnek kell eltelnie, mire azok életté válnak az egyházban. Con
gar könyvében idézi egy bíborosnak fél évszázaddal korábbi
anekdotáját: valaki megkérdezi egy paptól, mi a laikusoknak a
helyzete az egyházban. A válasz: "Kétféle helyzetük lehet: térdel
nek az oltár előtt, vagy ülnek a szószék előtt." A bíboros hozzá
tette: a pap elfelejtett egy harmadikat: amint a zsebükbe nyúlnak
pénzért.

Négy évtizedes lefojtottság után sok jószándékkal és áldozattal
kezdődött meg a magyar egyház újjáépítése. Az új szabadság új
lehetőségeket hozott: korábban az állami intézkedések is akadá
lyozták a civilek aktív részvételét az egyház életében. A hitoktatás
igen szűkre szabott lehetőségei csak papokat engedtek a gyerekek
közelébe, a hazai és külföldi nyilvánosság előtt csak "egyházi sze
mélyek" jelenhettek meg az egyház képviseletében.

Az újjáépülő magyar egyház számára kivételes lehetőség és ki
hívás az, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemét most átültesse a
gyakorlatba, s a megújuló magyar egyház Isten egész népét fog
lalja magában.

E számunk a laikusok helyzetét vizsgálja az egyházban. Két át
fogó tanulmányt követően arra a kérdésre kerestük a választ: mi
lyen (világi) szakértelmekre van szükség egy korszerűen és haté
konyan működő egyházban. Végül körképet adunk olyan meg
újulási-lelkiségi mozgalmakról, amelyek élnek és hatnak a ma
gyar egyházban. A választott téma túlnőtte egy folyóiratszám ke
reteit - folytatni fogjuk a tanulmányok közlését és a lelkiségi
mozgalmak, katolikus társulatok bemutatkozását következő szá
mainkban.
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