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Aki Svájcban az államegyházjogi rendszerról véleményt alkot, ki
teszi magát annak a veszélynek, hogy tisztázás helyett inkább na
gyobb zavart okoz. Még a benfenteseknek is fejtörést okozhat,
hogy világos képet alkossanak. Ez egyrészt a modellek sokfélesé
géből adódik az erősen szövetségi jellegű államban, másrészt pe
dig abból , hogy ez a rendszer is állandóan változik. Hosszú évek
óta azonban keveset beszéltek róla, mert a svájci politikai minden
napokat erős pragmatizmus irányítja.

Újabb időkben azonban az egyház és az állam szétválasztásá
ról szóló viták és szavazások, főleg pedig az úgynevezett
"Chur-i zűrzavar" a Chur-ból Vaduzba helyezett W. Haas érsek
kapcsán heves indulatokat keltettek. Ezek a tárgyalások időköz

ben az államegyházjogi formáról szóló vita irányába tolódtak el,
s arra, hogy ennek milyen hatása van a kánoni egyház lelkipász
tori tev ékenység ére.' Az államegyházjogi rendszer és a ka tolikus
egyháztan k öz ötti vit át mindenekelőtt a baseli püspök, ·prof.
Kurt Koch nyilatkozatai váltották ki? Ez a vita a helyzetnek csak
előnyére válhat. Arra nem vállalkozhatunk, hogy a szövetségi

. egyházak működésének részletkérdéseit egyenként vizsgáljuk.
Inkább bevezető áttekintést próbálunk adni a kánoni egyház és
az államegyházjogi struktúrák kölcsönös viszonyáról. Ezekből

talán összerakódnak egy összehasonlító pasztorálteológia építő

kövei, mivel úgy látszik, hogya német nyelvterületen tudomást
sem vesznek a nagyon k ülönböz ö államegyházjogi rendszerek
ről, arról nem is beszélve, hogy leszűrnék az összehasonlításból
adódó tapasztalatokat.

II~ Államegyházjogi keretfeltételek

A civil társadalom Hogy a Svájcban létező államegyházjogi formát megérthessük, fi
gyelembe kell vennünk a civil társadalmi adottságokat. A kanto
nok "független" kisállamok, amelyek a szövetségi államot alkot-
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3Svájcban nincs érsek
ség, mert ez zavarná

az egyenjogúság elvét
(19. századi érvelés).

A svájci egyház
társadalmi formái

Szövetségjogi alapok

ják. A közel 3 OOO közösség kis "köztársaságokat" alkot, annak az
autonómiának keretében, amelyet a kantonok alkotmánya megha
tároz. E mögött az egész népet alulról összefogó erős demokrati
kus és polgártársi hagyomány áll. A közösségek biztosítják a pol
gári jogokat, amelyekre a svájci polgárjog épül. Saját adókat is
szednek. - Egy ilyen szövetségi rendszer gyökereiben radikálisan
alulról él. Elsősorban a közösséggel és a kantonnal azonosul az
ember, sokkal kevésbé az egész országgal; ehhez járulnak még a
nyelvterületi különbségek. Az ilyen kis területekből épülő, össze
tett rendszer csak szubszidiárisan működő, föderatív államra tá
maszkodva állhat fenn. Ez minden kantonban és közösségben
máshogy valósul meg. Ez lassítja a fejlődést, mert (a szavazások,
illetve referendumok miatt) mindig várni kell a többségre. Fontos
kérdésekben (mint például a nők szavazati joga vagy az EU-ba
való esetleges belépés) több fordulóra van szükség. Másrészt a
szuverén szavazó (nép) vállalja a felelősséget, és a szavazás ered
ményét egyetlen központban sem lehet megmásítani. A politikai
döntéseket így széles rétegek hozzák meg, és nem a parlament
kényszeríti rá a népre. Ez a háttér határozza meg a svájci egy
házíak) erősen bázisegyház jellegű irányát, amelyben nagy az egy
házközségek súlya, és más országokkal összehasonlítva erőtle

nebb a püspökségek helyzete?
Különösen jellemző és egyedülálló, hogya katolikusok az

egyházi élet szervezeti formái mellett - ellentétben a világegy
házi helyzettel - területileg és testületileg két rendszer tagjai.
Az egyházjog szerint 1 800 plébániához, hat püspökséghez és a
St. Maurice-i apátsághoz tartoznak. Az állami jog viszont megfe
lelő egyházközségi tanáccsal rendelkező egyházközösségekbe,
sőt kantonális egyházi szervezetekbe sorolja őket kantonális egy
házi hivatalokkal. Ezekről az államegyházi rendszerekről lesz
szó a következőkben.

A svájci államegyházjog két jellemzőjét nevezhetjük meg. A
nyilvános jogi elismerés egy meghatározott felekezet tagjait nyil
vános jogi szervezetbe kapcsolja. Ezek a szervezetek területi egy
házközségekre oszlanak, részben egyházközségi szövetségekre
(nagy városokban, mint például Bern) vagy kantoni, illetve tar
tományi szintű egyházi szövetségekre. A tartományi egyház
alapjai tehát, az egyházközségekhez hasonlóan államiak, céljuk
viszont egyházi.

Minden kanton a vallási és lelkiismereti szabadság szövetségi
jogi garanciájaként egy úgynevezett belső teret nyitva hagyott.
Ebbe nem avatkozik bele az állam. Minden esetben ide tartoznak
az egyházi tanok, a kultusz, a lelkipásztorkodás és a diakónia
kérdései, tehát a koinonia területe az azt alkotó martüria, liturgia
és diakónia, illetve a hit, a remény és a szeretet alapfunkcióival.

Az egyházközségek, illetve a tartományi egyház szervezeté
nek külső működésében, amilyen a közigazgatás, a pénzügy és
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részben az egyházi hivatalok (például a plébánosválasztás) te
kintetbe kell venni az állami, illetve kantonális adottságokat és
keretfeltételeket. Ezek többszörösen a kantonok és a civil szerve
zetek alkotmányához igazodnak. A kantoni adottságok ereje
kantonról kantonra meglehetősen változó. A jobb megértés érde
kében utalnunk kell arra, hogy az alkotmányrendszer demokra
tikus alapokon nyugszik, mint ahogya politikai hatalom: a tör
vényhozó és a végrehajtó hatalom, meg a számvevőszék. A
tartományi egyházak szintjén a zsinat a törvényhozó, a zsinati
tanács pedig a végrehajtó szerv, bár ezek a fogalmak is bonyo
lultan különbözöek,

Az államegyházjogi berendezkedés funkciói alapvetően abból
állnak, hogy a gazdasági és tulajdonjogi feltételeket biztosítsák
ahhoz, hogy a plébániai, illetve az egyházi élet személyi ellátott
sága, megfelelő épületei és anyagi forrásai biztosítva legyenek.
Magának az egyháznak küldetéséért és szolgálatáért viszont a
lelkipásztori tevékenységet végző kánoni egyház az illetékes és
felelős. Formálisan tehát kettős rendszer áll fenn, amelynek
"egységét" pusztán a mindkét rendszerhez tartozó személyek
garantálják." Az államegyházjogi rendszer egyháztani értelemben
nem hoz létre egyházat; szerepe csupán kisegítő jellegü' E te
kintetben viszont teológiailag is méltatni kell anélkül, hogy mo
dellként idealizálnánk, vagy pedig egyoldalúan elutasítanánk.
Az sem igaz, hogy az állam egyháztani mélységekbe nyúl bele.
A svájci államegyházjog éppen az államegyház értelmében nem
jog, hanem végső soron az egyház és az állam szétválasztásának
modellje.

III. Történeti fejlődés

5Ezért lepett meg, ami
kor azt olvastam, hogy

az államegyházjogi rend
szereket mint egy ,,zsi

nati egyházszervezet ál
lamilag támogatott és

garantált megvalósulásait
méltattam (a.a.O., 545).

A zsinati egyház szá
momra (az első keresz

tény évszázadok gyakor
latának értelmében) egy

központi hierarchikus
rendszer alternatívája,
ahol államegyházjogi

rendszerben a zsinatiság
egyes szempontjait

W. Haas püspöknek a kinevezése és a személye körüli fájdalmas
viták során meg kellett tapasztalnia a kánoni plébániák és az ál
lamegyházjogi szervek (főleg Zürich kantonban) ellenállását. A
püspök avval érvelt, hogy mindezek a 19. század reformációs egy
házfelfogásából erednek. Ez azonban nem így van, még ha a jogi
formák természetesen újabb keletűek is.

A svájci államegyház legrégebbi és döntő fontosságú intézmé
nye az egyházközség. Maga a kantonális egyházi szervezet persze
először a 19. században jelent meg. Az egyházközség gyökerei vi
szont a középkorig nyúlnak vissza, amikor a hívőket egy-egy plé
bániához, illetve plébániahivatalhoz osztották be. Itt szinte polgár
társi alapon kollektíven elkötelezték magukat az egyházi épületek
fenntartására, s ez a szokás a 9. századba nyúlik vissza. A 14. szá
zad óta ezek az ún. "szövetségek" a .Pfründenek" mellett patró
nusjogot is kaptak, és ezáltal azt a jogot is megkapták, hogy a
lelkipásztori hivatal számára papot állítsanak. Ebből fejlődött ki a
19. században a katolikus tartományok egyházközössége.
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látom, de annak nem
államilag garantált meg
valósulását. Ha a tanul

mányaimat figyelembe
vették volna, akkor

- a fogalmak megvá
lasztásában - érezték

volna, hogy K. Koch
ügyével részben

megegyezem.

A másik vonulatot, amely a 19. század óta hat az államegyhá
zi berendezkedésre, a kolostorok és alapítványok által létreho
zott plébániák alkotják. A kanton átvette a feloszlatott kolosto
roktól a plébánia javait, és idővel céltulajdonként átadta a helyi
egyházszövetségnek, a plébánia illetve egyházközség tagjainak.
Tovább színezik a képet a hagyományos evangélikus kantonok.
Ezek az egyházközségek kizárólag állami alapításúak. Ezek a
régi szokás- és egyházi szokásjog támaszát nélkülöző vagyonkö
zösségek. Legtöbbjüknek államilag biztosított s a püspök által
megtámadhatatlan joguk van papot választani.

Ezek az utalások érthetővé teszik, hogy a svájci államegyház
jog nehezen követhető. Évekkel ezelőtt, amikor az Tablet című

angollapnak idevonatkozó tanulmányt készítettem, egy pakisz
táni érsek azzal a kérdéssel fordult egy szerzetesrend főnökéhez,

hogy a svájci katolikus egyház még valóban római-katolikus-e?
A korábbi münsteri püspök, Heinrich Tenhumberg, amikor egy
szer elmondtam neki a svájci papválasztás rendszerét, a svájci
katolikus egyházat eretneknek nevezte. Ezért is annyira fontos,
hogy lehetőleg tisztán megvizsgálhassuk a dolgok állását, és azt,
hogy hogyan alakítható ki felelős egyensúly az egyházjogi rend
szer és a kánoni egyház kőzt a II. Vatikáni zsinat egyháztani ho
rizontján belül. Először mindenesetre az a kérdés vetődik fel,
hogy ez az egyensúly milyen hatással van a lelkipásztori tevé
kenységre, főleg a plébániai életre.

IV. Lelkipásztori megfontolások

Adminisztrációs
tehermentesítés

Kettős egyházvezetés?

Ha valaki úgy véli, hogy az államegyházi szervezet csak akadá
lyozza a lelki életet és a plébániák innovatív erejét, akkor még nem
ismerte fel azt, hogy ez a rendszer nagy mértékben tehermentesíti
a lelkipásztorokat, és más személyekre osztja a pasztorális szem
pontból kevésbé fontos felelősségeket. Az államegyházjogi rend
szerben a katolikus egyházjoghoz képest ahatásköröket jelentősen
decentralizálták. Ez a svájci rendszer - ha például a németországi
egyházmegyei adórendszerrel hasonlítjuk össze - gyorsabban
működik olyan esetekben, amikor például új lelkipásztori kategó
riákat szeretnének bevezetni (ifjúsági lelkipásztor, szociális mun
kás, felnőttképző, katekéta, lelkipásztori munkatárs), mert az
anyagi támogatás és tervezés az adott közösség, illetve az egyes
egyházközségek feladata.

Az államegyházi szervek (egyháztanács, egyházi gondnokság
stb.) és a pasztorális felelősök (plébános, lelkigondozói csoport,
egyházközségi tanács, esperes, püspök) közötti viszonyban, első

sorban leginkább plébániai szinten, bizonyos párhuzamok jön
nek létre. Ez vajon a gyakorlatban konkurenciát eredményez-e a
plébános, illetve a közösségvezető és az egyházközség elnöke
között? - Annak ellenére, hogy a határvonalakat látszólag éle-
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Schweiz, a.a.O., 358sk.

sen meghúzták, a két terület gyakorlatilag összeér. - Úgy lát
szik, hogy az állam-egyházjogi szervek bizonyos fokig nem
pusztán pénzügyi és építkezési kérdések területén jelennek meg,
hanem a pasztorális tervek költségvetésében (pl. az egyházköz
ségi tanács továbbképzését illetően); mindenek előtt pedig sze
mélyi kérdésekben is döntenek, tehát lényeges pontokat érinte
nek és rangsorolnak. Problémák és súrlódási felületek elsősorban

akkor adódnak, amikor "laikusok" vállalnak állást pasztorális
szolgálatban; a konfliktusok e téren inkább személyi, mint struk
turális jellegűek. Előfordulhat, hogy az egyházközségi vezetők

úgy vélik, hogy ők "személyzeti felelősök", akik a pasztorális
személyzettel kapcsolatban minőségi és tartalmi ügyekben dön
tenek és ellenőriznek. Elsősorban az erősen katolikus és történel
mileg fejlett szövetségi hagyományokkal rendelkező kantonok
ban van jelen a jozefinizmusra emlékeztető ellenőrzési szándék.
Ezzel a "koegzisztenciával" másfelől a kompetencia szétszór
tabb, így szélesebb bázisa jön létre, többeké lesz a beleszólás
joga és a közös felelősség. Ez a püspökséget vagy a plébánost
bizonyos szempontból ismét felmenti a felelősség alól. - Az ál
lamegyházi rendszer városi és kantoni szinten keretet biztosít a
nyilvánosságnak, és ezzel bepillantást és olyan áttetszőséget

nyújt, amelyet az egyház hierarchikus struktúrája egyáltalán nem
biztosít. Az államegyházi forma strukturálisan esélyt ad az ellen
zéknek, mert egyházközségi ügyekben élni lehet a szavazás jogá
val. Az ne tévesszen meg minket, hogya plébániák rendszerint
dinamikusabban fejlődnek, mint az állam-egyházjogi szervezetek.

Hogy hogyan értelmezik ezeket a jogokat, az a plébánia "lelki
ségétől" és szellemi éberségétól függ. A plébániai és egyesületi
csoportosulások mindenek előtt "túlméretezett" építkezési tervek
kel kapcsolatban bizonyulnak kritikus fórumnak. Egyes plébániai
és egyházilag kevésbé kötött csoportosulások ("egyházat álmo
dók") társadalmi és nemzetközi szintű kihívásokkal is foglalkoz
nak, és ezeket az államegyházi szervekkel szemben is képviselik.

Bár Svájcban a pasztorális és egyházi feladatokat vagyonlio
zamból, gyűjtési akciókból (böjti felajánlás, karitász, missziós ado
mányok, médiavasárnapok stb.) vagy perselypénzből, gyűjtések

ból finanszírozzák, mégis az adóbevétel marad a döntő és stabil
finanszírozási rendszer. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a svájci ka
tolikus egyház "alul" gazdag, "fent" viszont - a püspökségek és
püspöki konferenciák szintjén - kifejezetten szegény. Fontos kihí
vást látok ebben a jövőre nézve, mégpedig azt, hogy szabályozni
kell az egyházmegyei feladatok és országos tervek pénzügyi ren
dezését. Jelenleg igen nehéz nyelvterületi, egyházmegyei vagy or
szágos feladatokat megvalósítani, vagy akár egész évre előre ter
vezni. Mivel azonban épp ez a terület egyre jelentősebbé válik, a
svájci egyház most egy hosszú fejlődési folyamatban van, hogy az
összsvájci szolidaritás problémájával szembesüljön."
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Ez a néhány utalás már rámutat arra, hogya svájci államegy
házjogi forma az egyes területi plébániák önálló életét jobban
stabilizálja, mint a plébániák pasztorális struktúráit. Emiatt for
dulhat elő, hogy a világi és egyházi problémákat pusztán a saját
templomtornyuk szűk horizontjából látják és értékelik az embe
rek. Ez aztán szinte szükségszerűen felerősíti a Svájcbari még
mindig jelenlévő egyházi kongregacionalizmust. Nehezen törté
nik meg a szolidaritás, a közös felelősség vállalása a plébániai
szint feletti projektekkel (pl. ökumenikus tanácsadók, lelkipász
tori szövetségek alapítása) vagy regionális munkahelyteremtéssel
(a felnőttképzésben, az ifjúsági lelkipásztori munkában, az egy
házban és az iparban); különösen pedig az egyházmegyei fel
adatokra és az országos kezdeményezésekre igen nehéz
egyházközségi szinten mozgósítani - pusztán intézményes és
mentalitásbeli okokból, hacsak nem történik előtte fáradhatatla
nul motiváló tudatformálás és információátadás.

Pénz és szellem között Mivel az egyházi-pasztorális rendszerek és államegyházjogi
intézmények koegzisztenciája oly sokféle modellben és változat
ban folyik, a helyzetet csak leegyszerűsítetten lehet ábrázolni.
Az alapprobléma kétségtelenül az az aggódás, hogy a svájci ál
lamegyházi formák befolyása alatt a pasztorális célok és szándé
kok elidegenülnek.

Ez a közösség szintjén válik a leginkább kézzelfoghatóvá. Né
melyik kötelező közösségí összejövetelt (költségvetés és számlák)
a jövedelmezőség gondolata határoz meg (takarékosság). Igen
csak fukarrá válhatnak, ha a plébániáktól független tervnek akár
csak szerény támogatásáról is van szó (Mi hasznunk van eb
ből?), máskor viszont egy nagyvonalú ingatlanügynök szerepét
játsszák, amikor például ingatlanok vásárlásáról van szó. Vagy: a
lelkipásztori munkatársaktól elvárt teljesítmények időnként az
ipar példájához igazodnak. A fizetési elképzelések az üzemi el
képzelésekhez és a hivatal szerinti díjszabáshoz stb. igazodnak.
- Ebben az összefüggésben azonban hangsúlyozni kell, hogy az
ilyen meggondolások nagyon is tisztességes motívumokat tartal
mazhatnak, és hogy az államegyházi hivatalokban sok megbíz
ható és az egyháznak elkötelezett ember van, akik a felelősségü

ket és diszkréciójukat igen komolyan veszik.
Mivel a lelkipásztori munkatársakat és természetesen a plébá

nosokat is az egyházközség tartja el, egyes esetekben növekszik
a nyomás, ami egyházi szolgáltatások irányába mutat, amelyekre
az egyházközség alkalmazottja mintegy elkötelezi magát, vagy
találkozik az ilyen gondolkodású emberek mentalitásával. Ahogy
az egyházmegyei centralizmus az egyházi csoportosulások
"pénzforrását" szabályozhatja (pl. az NSZK-ban lévő ifjúsági
szervezetek esetében), Svájcban időnként felfedezhető ez a szem
lélet: az parancsol, aki fizet.
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lnvesztítúra-harc vagy
a megvont részesedés

helyettesítése?

Ennek ellenére a plébániákon sok út és lehetőség adott az
emberek problémáinak és a társadalom által támasztott kihívá
soknak megoldására gondolkodásmódjuk és motivációik nevelé
sével, s ennek megfelelően aztán államegyházjogi döntési folya
matokat is képviselhetnek és támogathatnak. Konkrét példák
támasztják alá, hogya megfelelő mozgásterek gyakran közelebb
vannak és nagyobbak, mint azt a hétköznapok rohanásában és
banalitásában érzékeljük. Itt az ifjúsági nevelés, az ösztöndíjak,
az ifjúsági centrumok, az idősek otthonai, drogosok megsegítése
vagy az ifjúsági hittan területein való feladatokra, a gyermek
munka proktjeire, a felnőttképzésre, a valláspedagógiára, a szo
ciális munkára kell gondolnunk. Természetesen a lelkiségtől, il
letve a plébánia kritikus-prófétai éberségétől függ, hogy a
"kisebbségek" az egyházközséggel el tudják-e fogadtatni és ho
gyan ezeket a törekvéseket, és mennyire tudják kifejleszteni az
ehhez szükséges szívós kitartást.

Tény, hogy az államegyházi hivatalok egyre nagyobb "pasz
torális jelentőséget" nyernek. Mivel pontos elemzés ezen a te
rületen nem lehetséges, csupán néhány tünetre hívjuk fel a fi
gyelmet.

Az egyház tagjainak aktív részénél az egyháztudat jelentős

mértékben megváltozott a zsinat óta. Ezt jelzi a "Kirchenvolks
begehren" és a római megnyilatkozások nyomán keletkező

nyugtalanság a hívek körében. De az egyházi struktúrák a régi
ek maradtak. - Az államegyházjogi eszközök ez alatt a nyomás
alatt - részben szándékuk ellenére - az egyházon belül érzé
keny pontok fórumává válnak. Az államegyházjog és a kánoni
egyházjog formális szétválasztottsága a II. Vatikáni zsinatig a
klérus és a laikusok határozott elkülönítése miatt lényegében
súrlódások nélkül zajlott. Azonban a plébániai életért vállalt kö
zös lelkipásztori felelősség megváltozott tudata most megváltoz
tatja az államegyházi döntési folyamatok tudatát is. - Így az
egyházi nyilvánosságban is tudomásul kellett venni, hogy az
egyházközség hivatalai és a kantonális zsinatok kifejezetten
pasztorális témákat vetettek fel, és ezekbe részben öntudatosan
"beavatkoztak", mint pl.: ifjúsági lelkigondozás, az egyházból
való kilépések, új laikus-szolgálatok, közösségvezetés stb.

Idővel ez a tendencia alapvető problémává lehet, hiszen ha az
államegyházi intézmények pasztorális funkciók felé fordulnak, ak
kor ismét felmerül a kérdés, hogy az állami struktúrák nem avat
koznak-e be az egyház küldetésébe, vagy nem akadályozzák-e az
egyház lelkipásztori küldetését. Ez a rendszer arra is lehetőséget

ad az érintett katolikusoknak, hogy ők is beleszólhassanak olyan
kérdésekbe, amelyeket a kánonjog radikálisan elzár előlük.

Tehát akkor egy új invesztitúra-harc bontakozik ki a svájci ka
tolikus egyházban? Egyáltalán nem! De fennáll az a veszély,
hogy az az áramlat, amelyet jelenleg az államegyházi csatornák
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vezetnek le, más utat keres magának, mert az egyház intézmé
nye nem tudja levezetni e folyamatokat, elzárva előlük a bele
szólás lehetőségét. A katolikusok fölébred t karizmatikus öntuda
ta az államegyházi szervezetekben olyan melegágyra lelt,
amelyet csak zsinati egyházi szervezetben lehetne teológiai és
pasztorális szempontból elhelyezni. - Olcsó kifogás tehát az ál
lamegyházi formán számonkérni azt, amit az egyházi rend nem
ad meg, anélkül, hogy a két pólus kölcsönös egyensúlyát figye
lembe venné.

V. Teológiai kérdések pasztorális szempontból

Hogyha az élő közösségek és az egyház önmagukat az emberi re
mény élettereként értelmezik, ahol a Jézus Krisztus üzenetébe ve
tett hit alapján akarják személyes és közösségi életüket alakítani,
akkor a keresztény hivatás és küldetés pótolhatatlan marad. Az
egyház nem csak azért létezik, mert az állam elismeri. Az állam
egyházi keret nem határozhatja meg, hogy mi az egyház, és mi
ként lehet az élő közösségeket hitelesen megvalósítani. Az egyház
tani kép határozza meg az államegyházi keretet, és nem fordítva.
Kimondhatjuk, hogy célját tekintve az egyház a megélt keresz
ténység helye, és az élő keresztény létet szolgálja. Ez nem lehet
sem állami intézmények, sem államegyházi hatóságok közvetlen
feladata. Ha ezt megpróbálnák, akkor ez ellen teljes határozottság
gal fel kellene lépni. Ebből a szempontból tanulni kell a protestáns
egyházak tapasztalataiból, ahol az államegyházi hatóságok példá
ul az egyes lelkészek lelkigondozói és liturgikus hatáskörébe is be
leszólhatnak.

Egyháztani határok Katolikus oldalról az államegyházi szervek beleszólási lehetősé-

gének korlátozása a finanszírozási szervezekre pontosan az ál
lamtól való távolságtartást célozza az egyház pasztorális szabad
ságának megőrzése érdekében. Ezzel ellentétben az evangéli
kus-református gyülekezetek és a tartományi egyházak maguk
alkotják a jogilag megfogható egyházat. Ott a lelkész vagy lel
késznő közvetlenül ki van szolgáltatva az államegyházi hatósá
goknak. Ezért aztán itt is, ott is lehet hallani, hogy "olyan püs
pököt szeretnének, aki az államegyházi hatóságoktól való
függőséget a saját hivatali körében relativizálná és csökkentené".

A gyakorlati problémát szerintem az a félelem okozhatja,
hogya svájci államegyház befolyása alatt a pasztorális szándé
kokat a pasztorációtól idegen szempontok befolyásolhatják és
diktálhatják. Feltűnő, hogy államegyházi körökben, mind egy
házközségi, mind kantoni szinten, nagy szabadsággal és libera
lizmussal karolnak fel olyan kényes kérdéseket, mint pl. a cöli
bátus, a beleszólási lehetőségek, mikőzben a társadalmilag
izgalmas problémákra (pl. civilszolgálat, banki ügyletek, a böjti
felajánlás témái) ugyanezek a társaságok inkább visszafogottan,
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Pasztorális
meggondolások

Adalékok egy zsinati
egyházrendhez

sőt részben gyanakvóan reagálhatnak - ellentétben más szerve
zetekkel! Az egyház hivatalaiban ez gyakran éppen fordítva van;
ők kritikusan nyitottak a társadalmi problémákra, és inkább
hallgatnak az egyház belső kérdéseit érintő problémáknál.

Az "államegyházjogi hétköznapokban" nagyon vonzó, mennyi
időt, fantáziát, emberi elkötelezettséget és hűséget fektetnek bele
asszonyok és férfiak. Az ő motivációjuk általában alig különbö
zik azokétól, akik a lelkipásztori fórumokon vagy a plébániai ta
nácsban működnek közre. Azonban mégis elengedhetetlen, hogy
a kölcsönös kapcsolat ne maradjon "felügyelet nélkül", és ne
adjon teret az ellenőrizetlen pragmatizmusnak. Emellett a kate
gorikus fenntartás mellett azonban láthatóvá válik majd, hogy az
államegyházi feladatok is kaphatnak teológiai jelentőséget; még
pedig olyan formában, hogy lehetővé teszik, támogatják és alátá
masztják az egyház szolgálatát, vagyis éppen kisegítő funkcióju
kat teljesítik.

Már többször bebizonyosodott, hogy csak az államegyházi in
tézmények teszik lehetővé a fontos lelkipásztori feladatok végre
hajtását. Ezek az intézmények hordozzák és garantálják (részben
a böjti felajánlásokkal együtt) azt, amit mi a közvélemény tájé
koztatásának nevezünk. Az egyház kritikus-prófétai küldetése
miatt rá van utalva arra, hogy hangját hallassa, hallgatóságot te
remtsen, és hogy a nyilvánosságot mind befelé, mind kifelé biz
tosítsa. A svájci környezetben ezt a küldetést manapság egyértel
műen az államegyházi szervezetek és az elkötelezett egyesületek
teljesítik. - Plébániai szinten azonban az egyházközségi tanács
közvetlenebbül és zavartalanabbul eléri a nyilvánosságot, mint
az egyházi támogatás.

Jelenleg úgy látszik, hogya különféle polarizálódások, az egy
házközségek eltávolodása és az egyházi életben kialakuló tábo
rok közepette az egyház pasztorális szervezeteinek nem sikerül
többé az egészet szocializálnia és összetartania. Ez az "összetar
tás" nem eredményez sem mozgalmakat, sem egyesületeket,
egyházközségeket, illetve egyházat; ez valójában már csak állam
egyházi kereteken keresztül történik. Ez képez szervezett és for
mális kapcsolatot az egymással ellentétes táborok és álláspontok
között. Végiggondoltunk-e már, mit is jelent ez lelkipásztori és
teológiai szempontból?

Végzetes volna figyelmen kívül hagyni, hogya svájci állam
egyházi rendszerben megjelennek olyan elemek és tapasztalatok,
amelyek egy zsinati egyházrend felé mutatnak. Túl kevéssé gon
dolják át, mi minden veszhetne el, ha csupán a kánonjog lenne
kötelező erejű, nem pedig vele együtt az államegyházjogi for
mák is: püspökválasztás a baseli egyházmegyében (bár ezt
konkordátum szabályozza, nem az államegyházjog), plébánosok
választása, a lelkipásztori munkatársak kiválasztásába való bele
szólás, férfiak és nők egyenjogú beleszólási joga az államegyház-
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Teológiai éberség
és lendület

jogi ügyekbe (nem pasztorális és teológiai kérdésekben), a "lent
re" áthelyezett felelősség és az ezzel együtt járó felelősségre

vonhatóság stb. Lehet, hogy a viszonylag kicsiny svájci egyház
keretei között be lehet gyakorolni és kritikus-teológiai szemmel
figyelemmel kísérni azt, amit a zsinati modell részeként össz
egyházi kereten belül is meg lehetne és kellene valósítani? Való
ban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez a rendszer
annyiban kijelölhet egy nyomvonalat a jövő számára, amennyi
ben egyes elemei a zsinati egyházstruktúra irányába mutató
összegyházi elvárásokra (vagy víziókra) emlékeztetnek, amilyen
például a részesedés, az áttekinthetőség és a szolidaritás.

A svájci egyház államegyházjogi formája még további történe
ti, jogi, pasztorális és teológiai kutatásra és reflexióra szorul.

Ez nem csupán a svájciak számára szövevényes intézményhá
lózat, amely a helyi mechanizmuson túl alig kiismerhető. Még
érthetőbb, hogy más országok egyházainak vagy a római köz
ponti egyházvezetésnek nehézséget okoz, hogy a svájci állam
egyházjogi rendszert átlássa, arról nem is beszélve, hogy elfo
gadja. Ez azonban egyáltalán nem új. Emlékezzünk csak arra,
hogy a régi svájci polgárok a hozzájuk küldött pápai követnek
azt a figyelmeztetést adták útravalóul, hogy a "svájciak szokása
it meg kell hagyni - a túlkapásaikkal együtt". És XVI. Gergely
pápa 0831-1846) állítólag így sóhajtott fel: "a világ legnehezebb
egyházmegyéje a bázeli" (H. Laemmel). - A 70-es években a
német egyházért aggódó körökben "holland állapotokról" be
széltek, miközben az egyházi bázis részesedési törekvéseire és
az ezzel együtt járó hierarchikus "szervezetlenség" veszélyére
gondoltak. Erre a kifejezésre emlékeztet, amikor a német egy
házban megjelenő "svájci viszonyokat" kifogásolják. Rákérdezve
e kritikára igen gyakran az államegyházjogi formánk elemeit
említik, amelyben a kánoni egyház pasztorális dimenzióit figyel
men kívül hagyják.

Mindenképp fontos, hogy ez a rendszer ne átgondolatlanul, a
saját automatizmusára hagyatva működjön, hanem teológiailag
és gyakorlatilag is figyelemmel kísérjék. Erre az 1972-es zsinaton
maga az egyház kötelezte el magát. Az egyháznak azonban vál
lalnia kell a társadalmunkban és az államban a kritikai-prófétai
jelenlét szabadságát, arra kritikusan reflektálva,elsősorbanazon
ban a gyakorlatba átültetve.

Németh Gábor fordítása
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