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LAIKUSOK A KERESZT~NYS~G ELSO SZÁZADAIBAN

..Az ósegyházzal fogla lkozó történészek arról novezetesek, hogy a halottakat
arccal a jövő felé forditj ák a sí rju kban ." Peter Brow-nak ez a mond ása kül ö
nösképpen érvényes az ósegyház laikusainak eredetét, szerepét és feladata it
vizsgáló szakemberek történelm i munkáira.

A keresztény laikus kérdése ugyanis nem vonzza és nem is sugallja tul
ságosan a történészeket. Vizsgálódásuk területét. tárgyát sokkal inkább maga
a történelem, az anyag gazdagsága valamint az elódök kutatásai és iránymu
tatása i határozzák meg. Forrásdokumentumokban ugyanakkor igen szegényes
a téma. Az első században egyetlen írásos emlék, Római Kelemen kor intusiak
hoz irt levelének egy talányos mondata utal a keresztény la tkusokra, s egészen
a második század végéi g, Alexandriai Kelemen i rásáig senki sem emlrti újból
a kifejezést. Számottevó történelmi kutatásokat végeztek az utóbbi száz esz
tendőben , különösen az elmúlt évtizedekben az úgynevezett ..keresztény szol
gálatokról" (ministeria christiana) . de ezek a vizsgá latok nem vezettek sem
általánosan elfogadott, sem összefüggó eredményekre.

Elégedjünk meg tehát azzal , hogy pusztán e szolgálatok vetü leteként tár
gyaljunk a kérdésról? Elevenitsük fel az 1891-ben megje lent Kirchenlexikon
problematikáját (amit azóta is sokan elmarasztalnak) . amely a ..laikus" cím
szónál egyszerűen utal : ..lásd kleriku s"? Láthatóan és érezhetóen ma is ez a
történelmi irányzat uralkodik, legfeljebb több-kevesebb alkalmazással a je len
leg i aktuális kérdésekre. A történész azonban nem elégedhet mag azzal. hogy
leszűk íti a II. és III. század mezsgyéjén megjelenő jelenséget a kle rikusok és
laikusok közötti határról a szolgálatok problematikájára. De awal sem eléged
het meg, hogya klerikus-laikus különválasztás ma közkézen forgó megállapitá
salvaI és elméleteivel vizsgálja az első két század szolgálat ainak történetét.

A1apvetó módszertani kérdés merül fel tehát itt : Megirható annak a törté
nelme, amelyról százötven év alatt egyetlen egyszer történik említés? Vagy a
harma dik század hajnalával kell kezdeni a történelmet, amint azt a keresztény
intézményekkel fog lalkozó tört énészek zöm e te szi? Ebbő l a korból maradtak
ránk ugyani s alapvető doku mentumok. Hagyju nk tehát árnyék ban egy korsza
kot, amelyet aztán - éppen ismeretl ensége miatt - [deall zálunk? Megcsodál
juk benne az eszményi kereszténység et s azt a mode llt, ame ly seg itsé gével
igyekszünk feloldani a napjainkban tapasztalt feszültségeket és ellentéteket ?
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Nem. A keresztény történész nem hagyhat üresen egyetlen lapot sem. Fel
adata kettős : egyrészt utalások és tanúságtételek alapján állltsa helyre a ténye
ket , másrészt ped ig őrizze meg múlt-jellegüket. A "szisztematikus" teológ ia a
hagyomány összhangját keresi az egyes korokban, a történelem pedig - Paul
Veyne mondásának megfelelóen - "különbségek leltárát " próbálja fe lál litani.
A történész számára ezek a néha kics i, máskor j e l en tős különbségek tesz ik
múlltá azt a kort, amelyet vizsgál. Mindenekelótt azonban arra kell törekednie,
hogy elhatárolja egymástól az egyes korszakokat.

I. Laikusok az ősegyházban. Kisérlet a korszakok elhatárolására

A ránk maradt dokumentumok seg ítségével a keresztény intézményekkel
foglalkozó tö rténész három , viszonylag jól elhatárolható korszakot különit el.

Az elsó két század adatanyaga elég szegényes, s értelmezése is sok kérdő

jelet vet föl. 180 és 260 között - kétségk ívül - egyházi és 'intézményes válto
zás következett be, s a IV. századtól kezdve fejlettebb, amaihozközelebb
álló egyházi szervezettel találkozunk.

a. A két e lső század

Sok más társadalmi jelenséghez hason lóan nehéz pontosan meghatározn i
a keresztény laikátus születésének idejét. Az újszövetségi írásokban nem talál 
kozunk a "l aikus" kife jezéssel, jóllehet a szö már forgalomban volt, a pap i
ruszokon is megtalálható a Kr. e. III. századtól kezdve : a la ikusok a "bennszü
löttek" és a "közigazgatás alá esők", vagy is azok, aldk szolgáltatásokkal ill etve
fóre eső i ll etékkel tartoznak a közigazgatásnak azért,hogy befrják őket az
anyakönyvbe ("Iaograph ia" vagy "capil ati o plebeia").

Az irodalomba az elsó század végéról származó keresztény Irattal. Római
Kelemennek a korintus iakhoz írt híres levelével került be 'a " laikus" szó . A
szövegösszefüggés homályos, éppen ezért vitatott; a mondat rövid és rejté lyes :
"A laikust laikus törvények kötik."

I:rtelmezésünk szer int - Kelemen teológiájának összefüggésében - a kife
jezés arra vonatkozik, akii az Oszövetség betartásától reméli üdvösségét. Vagy is
arra, ak i még nem tökéletes tag ja a népnek, a~i nem jutott el a lelki meg is
merésre. Római Kelomen laikusa tehát egy olyan zsidó , aki abban látja egyetlen
feladatát, hogy engedelmeskedjen a törvényeknek. Csak a III. századtól kezdve
vonatkozik a " laikus" szó az "egyszerú hívő keresztényre " . Az egész II. század
folyamán a "szent rész " , "az Atya választottjai", "Krisztus nyája" , "választottak"
és a " t estvérek" kife jezéseket használták a keresztények megjelölésére.

b. Változás az Egyházban: a 180 és 260 közötti időszak

Elsőként Alexandria i Kelemen használja a II. század végén a "laikus" szót
olyan értelemben, hogy azzal a keresztények egy bizonyos csoportját jelöli
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meg: "Az apostol szerint az egyszer házasodott férfi - legyen az presbiter,
diakónus vagy laikus - ha feddhetetlenül él a házasságban , megmenekül azál
tal, hogy gyermekeket nemz" (Stromata III , 12,90).

Az úgynevezett "enkratita " (meg tartózta tás) vita sajátos légkörében emlí ti
ezt a szót : a keresztények ingadoztak, hogy le- vagy felértékeljék-e a világot
l ~ifejezetten : a házasságot és a gyermeknemzést). Ebben az összefüggésben
tehát a laikus úgy jel enik meg, mint lsten népének tagja . A püspökökhöz, pres
biterekhez és diakónusokhoz hasonlóan h áz ásodjé k Ő is egyszer. A " laikus"
szó tehát megtisztelő. Kifejez i, hogy az i ll ető az lsten népéhez tar tozik, s em
lékeztet az ebből származó erkölcsi követelménye kre. Ilyen értelemben a
laikusok az elitet képvisel ik.

Ne feled jük , hogy a keresz ténység je lentős lintézményes változáson megy
keresztü l akkor , amikor fel tűni k ez a fog alom, mint a kereszt ények egyik cso
port jának a neve. A keresztény közös ségek erősen szaporodtak létszá mukban,
s a kor szellemi vezetői (Alexandriai Kelemen , Tertullianus a 200 körül é l ő

nemzedék számára, 20 éwel későbbieknek pedig Hippolütus és Origenész)
feladatuknak tartották, hogy összeegyez tessék a kereszténység elkerülhetetlen
szervezetts égét annak lelk:i dimenz iójával. Sokan ugyanis isszakívánták a
múltat, amikor is kevesebben voltak , de buzgóbb keresztények.

Ekkor tűnik fel , s tolód ik .is el a határ a kereszt ény társadalmon belül a
laikusok és aklertkusok között , amelynek jogosságát nem fogad ta el mindenki.
Yita iratok s a li turgiai szabályok felállí tására vonatkozó első kísérl etek tanús
kodnak a vita hevességérő l. Úgy látszik, hogy a " laikus" szó kristál yosodási
pontként szerepelt a " liturgiára", a tanítás (kifejezetten a tanítók [ = dokto
rok) s katek éták) szerepére a püspökök bünbána ti hata lmára és a közösség
gazdasági vezetésé re vonatkozó ellen tétekben. Főként az utolsó pont világítja
meg a ..laikus " fogalomban rejlő teo lóg iai megokolást. A laikusnak van sajátos
szolg álata (min isterium): biztosítan ia kell az oltár szolg ájának a megélh etését.

Akár a Didaszká liát, akár Origenészt, akár Cyprianust tanulmányozzuk, a
230-as, 260-as évek szerző i egyérte lmüen uta lnak az ószövetsé gi tipo lóg iára.
Az Egyházban, az ószöve tségi törvényhez hason lóan, "nem szabad eltéríteni
feladatuktól azokat , ak ik az isteni szolgálatra szente lték maguka t, s arra kény
szeríteni öket , hogy profán foglalkozásoknak szenteljék gondo lataikat s gond
jaikat" (vö. Cypr ianus : I. levél). Cypr ianus óta tehát pontosan meghatározot t
mindkét kategória szerepe : a laikus a klerikus lelk:i gondozottja, akit viszont
anyagilag ő gondoz.

c. A keresztény lét új formá i

Cypriánus korában, a III. század közepén kira jzolódnak az alapve tő egyházi
struktúrák. A lY. századtól kezdve két tényező jarul hozzá a " laikus" fogalmá
nak átalakulásához: Konstantin " megtérése" és a szerzetesség (monach izmus).
Kiélez6dik a 'klerikusok és a laikusok közötti két pólusú viszony.
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Néha eltúlozzák Konstantin megtérésének tört éne lmi jelentőségét a keresz
tény intézményekre nézve, de minde nesetre tény, hogy 320-tól megváltoz ik a
keresztény csoportok élete . A klerikusok hamarosan "kiváltságosak" lett ek, a
püspökök székhel yet változtatnak. hogy ezáltal feljeb b kerüljenek a ranglé t
rán, s egyesek eltávolodnak a hely i közösségektől. A IV. század a világ; köz
igazgatás és a bürokrác ia aranykora, s aranykora lesz a klerikusoknak is :
mindkét csoport gyarapszik és terebélyesedik. Ez vezet oda, hogya " laikus" ,
az " egyszerű kereszté ny" függő s alárendelt viszonyba kerül a két párhuza
mos hierarch iával, a világi és egyházi hatalm asságokkal szemben.

Szüntelen viták folytak a Szentháromságról, a Nikaiai Zsinat követő i és
ellenzői között , ezért a püspökök újabb zsinat összehlvását kérték a császár
tól. ValenNnianus (364-375) valószl nűleg már torkig volt az Egyházon belü li
vilá kkal, ezért száraz, kimért hangon csak ennyit válaszolt : "En csak egy laikus
vagyok, nincs jogom beleszólni ezekbe a kérdésekbe" .

Az Egyház kezdetben tárt karokkal fogadta a császári hatalom megtérését,
s hamarosan törekedett is arra, hogy - függetle nsége feladása né~kül - éljen
kiváltság os helyzetével. Szent Ambrus, Milánó püspöke az állami hata lom
ell en fordu lt , amikor az " laiku s" birá knak akarta alávetni a püspököket. Ebben
az összefüggésben a "laikus" szó értelme közel áll ahhoz , amit mi is haszná
lunk, amikor a ..világ i" vezetőket szembeál1ftjuk az eqyh ázlakkal.

Valósz ínű azonban, hogy a keresztények harmadik csoportjá nak, a szer
zeteseknek a megjelenése jelen tette a legfontosabb tényezőt a .Jalk átus"
és az egyházi Intézmények történetében. Néhány nemzedék leforgása alatt
(Remete Szent Antal, a "humanista" monachus ok alap ftó ja, Szent Vazul s a
cenobita Pakhomius stb.) átalakul az értékrend. Papok elhagyják közösségüket.
hogy remeték legyenek, bár megőrzik ..papi kara kt erüket" ; szerzeteseket 
személyes érdeme ikre való tekin tettel - meghatározott egyházközség nélkül
szentelnek pappá. Ezek a tények nagymérté kben megváltoztatják az egyházi
szolgálat fogalmát, következésképpen a laiku sokét is. Ettő l kezdve a papság
és a szerzetesség magával sodorja mindazt, ami csak keresztény "eiit nek"
tűnik . Kezdik csökkentett értékűeknek tartani azokat az egyéneket, akik se
nem papok, se nem szerze tesek, hanem csak egyszerű " laikusok". világ iak.
Ebben az értékrendszerben azzal büntetik a súlyos vétket elkövetó kleri kust,
hogy "visszahelyezik 8 talkus álla pot ba" . A keresztény őskor végén, Nagy
Szent Gergely korában 8 kler ikusok, a .rektorok", azok, akik ősszeeqyeztet 

ték a lel kipásztorkodást és a szerzetesi eszményt, az egysze rű szerzetesek,
vagyis a .rneqtartőztatók" (continentes) felett áll tak, s ez utóbbiak a laikusok
felett. A IV. század végétől ..8 lai kus" fogalma kezd keveredni az " egysze rű

hívö ével", ill etve Szent Pálnak a Kor intusiakhoz Intézet t el ső levelében emlí 
tett "i diotai"·okéval (vö. Kürosz l Theodorétos : Commentar ium super 1Cor 14.).
De a fogalomban mindI/égig megmaradt eredetének kétértelműsége és több
féle je lentéstar talma . Min dig vissza lehetett nyúln i hozzá, ha szükség volt egy
katalizátorra a rendszeren belüli vitás kérdések levezetésében.
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II. A különbözőségek leltára

A laikusok történetét áttek intve - a kereszténység kezdetétől az Egyház
öskorának végéig - elérkezünk egy olyan idösza khoz, amelybe n a laikus arcé le
saját osan ismert, s zavaróan hason 1ft korunk laik usáéhoz. A laikus fogalma a
VI-ik századtól a XX-ig jó néhányszor fo rdít köpönyeget a poli tikai életben,
de kevésbé változik az Egyházon belül. A klerikus áll apoto t jelző tonzúrával
szentesül a határ a laikusok felé, amely aztán megdöbbenl'Ó szil áidságró l ta
núskodik ezer éven keresztül: a X. századi ún. Pontit ica le Romano-g ermani
cumtól VI. Pál 1968-ban megjelent római pontifical éjáig és az 1972. augusztus
15-j "Ministeri'a quaedam " Mot u proprió-já ig. A kleri kális kiképzés lépése i lép
csökké válnak, amelyek szimbo likusan eltávolítják a jövendő papot a laikus
áll apottól.

Gyakran azonban inkább a különbségek mintsem a hasonlóság ok által válik
érdekessé, sugall atossá a tört énelem. Ezért térünk vissza most kiindulópon
tunkra, hogy rövid leltárt kész!tsünk azokról a kü lönbségekről , amelyek fel
merültek az átte kintett korszakokban. Ezáltal új szemszögből láthat juk a " lai
kus" fogalmát és a használatával törvényszerűen együtt járó kockázatot.

A. A laikus nélküli kor

Az első és legjellemzőbb különbség az, hogy létezett egy laH'usok nélküli
korszak, amely ikben a laikus foga lma is elképzelhetet len volt az Egyházban.
Kétségtelen, hogy ez a tény megütközést kelt a mai felfogásban , és emiatt
néha másképp írjá!k a történelmet. A mai ember i nkább hajlandó arra, hogy
kétségbe vonja a klerikusok létét a kereszténység kezdetén, mintsem a laiku
sok ét, akik "magától értetőd ően " létezte k. Ennek ellenére a történésznek
mégis azt kell keresn ie, hogy miért keletkeztek a " laikusok" . miért és hogyan
jelentek meg a "keresztény la ikusok ".

Az igazat megvallva, a történész jelenleg még nem képes elfogadható mó
don megmagyarázni, hogy miért vezették be a keresztény szóhasználatba a
" laikus" fogalmát, de lega lább rámutathat, hogy mikor történt ez, és megáll a
prthatja ennek a változ ásnak fóbb összetevőit.

Ha igaz az a feltevésünk, hogya " laikus" szó és fQ9alom e ls ő használata
Római Kelemen leve lében nem a keresztény embert, hanem a zsidó nép egy
tagját Jelöli, akkor ál11thatjuk , hogya .Jalkus keresz tény " kifej ezés a második
század második felében született meg. Akko r jelennek meg az el ső laikus ok,
amikor erősen kís ért és ellentéteket szül az enkra tia. Számuk olyan korban
gyarapodik, amikor a 'keresztény csoport J el en tős számbeli növeked ésének
lehelünk tanúi. Lehetetlen pontos számokkal IdfeJezni ezt a növekedést, de
tény az, hogy fontos küszöb átlépésének, ugrásszerű változásnak tűnhete-tt

azok számára, akik átélték.

A növekedéssel szükségessé vált a kere-sztény közösségek számára, mint
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minden embercsopo rtb an, hogy .irányelveket foga lmazzan ak meg, s hivatalo
san lefektessék a szervezet életében nélkülözhetetlen szabályokat s ki osszák
a szerepeket. A számbeli növekedés késztette óket arra , hogy enyh ftsenek az
eljö vendó keresztényekkel szembe n támasztott igényeken? Avagy a növekedés
sel oly erósnek érezték magukat, hogy nem vona kodtak gyengébbeket is be
fogadni? Kétségtelen, hogy a hívek nagy számú beáramlása néhányszor pur i
tán reakciókat váltott ki, s ezek egyházakat akartak megkü lönböz teln i az Egy
házban. Válasz tan i kellett tehát az enkratia, a bels ő tisztaság és a küldetés
között. 180 és 260 között döntö ttek a keresztények, habár nem minden vita
nélkül. Erre a dön tésre felmerült a laxizmus (erkölcsi lazaság) vádja is, s a
kor szak . tradrclonaustél " nosztalg iával fo rdultak egy 'idealizált, az el it ura lta
múlt felé. Ebben az összefüggés ben helyezhetó el a másod ik különbség : a
" laikus" foga lom eredet ileg nem a hívek alak talan tömegét, hanem az elitet
nevezi meg.

8 . Az el it-ker esztény " Ia'kus" ?

8 ár a II I. század elején az Egyház már híve i közé fogad ta azokat is, ak ik
esetleg másod ik vagy harma dik házasságot kötötte k. a laikus éppúgy csak
egyszer házasodhatott, akárc sak a presbiter vagy a diakónus. s nem többször.
Egyre töb b kle rik us áll a közö sségek szolgálatába , akikre a hIvek mind inkább
áthárftják keresztény kötelessége iket, de a laikusoknak minden pillanatban
mélt óknak kell lenniük , hogy váll alhassák a pap i szerepet : vagy is ugya naz a
a kötelességü k, méltó ságuk s fóleg erkölcsi életük mint a klerikusoknak . A
klerikus-Ieíkus különbséget ekkor még sokan az egész közösségtól szab ado n
elfogadott megegyezésnek tartják . Ilyen értelemben mondja Tertull ianus : " Esz
telenek lennénk, ha azt gondolnánk , hogy ami t ilos a kler ikusoknak, az meg
enge dett a la ikusokna k. 8ár la ikusok vagyunk, nem vagyunk mégis papok?"
(De exho rtat ione castltalis 7,2-6)

A "laikus " keresztény ténylegesen akkor születik meg az Egyházban , ami
kor - az óskeresztény kor végén - lényeges fo lyamat Indul meg a számb el i
gyarapodással. Még nem tudják, hasznosabb-e növeini a 'klerikusok számát.
akik képesek vezetni a beáramló hfveket, vagy pedig mInden áron meg kell
ór izn i (a " laikus eróközpontok" felhasználásával) a tömeg dinamizmusát. Ilyen
érte lemben a laiku s elit-keresztény, aki még emlékezetében tartja, hogy pap ,
jó llehet egyide júleg egyre inkább a kle rikusok kizárólagos osztályrészévé válik
a papi feladatok gyakorlása. Ebben a korban tehát ingadozó a la ikus sz ö je
lentése; jel entéstartal ma tágí tható de szúkfthetó is. Jelentheti azok nak az
érett s méltó férfiaknak az elit jét, akik egyszer házasodtak, anyag ilag hozzá
jár ultak az oltár szolqáínak fenntartásához. Mintegy a " klerikusok tartalékát"
képezik, akik közü l - ha szükséges - pappá lehet szentelni egyeseket. De
"demokratizálódhat" is, úgy hogy a szö magába foglalja a keresztények összes
ségét. Ez utóbbi történik meg a IV. század folyamán.
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C. A n ők nem tartoznak a laikusokhoz

Jóllehet a laikus fogalma jelentésváltozáson ment át, s álta lános alkalma
zást nyert, egy "történelmi botlás " továbbra is utal az eredeti kettősség re. Ezt
bizonyítja a laikusok történetének harmadik különbsége. A dokumentumo kban
alig észrevehetően, fi noman [elenlk meg , de még is 'j.gen jelentős , mivel érinf az
emberiség felét : a nők nem tartoznak a laikusokhoz.

A laikus-klerikus elkülönülés létrejötte után többmint egy századon át a
nőket soha sem emlitik és illetik a "laikus" poz itív jelzővel. Nincs vita , nincs
po lémia erről a kérdésrő l : a nők mintha egyszerüen kívü l maradnának az újon
nan megalakult egyházi ezervezeten. Talán ők nem akartak klerikusok lenn i?
Több szöveg az ellenkezőjét látsz ik bizonyítani (vö. a Traditio apos to lica 10.
pon tjában rejlő tételt : A keresztény kor egyházfegyelme, 79. o. Erdő Péter for
dítása. Bp., 1983 A keresztény írók V.) Vagy elképzelh etetlen vol t ez a III. szá
zad társadalmi és kulturális környezetében? A III. századba való átmenet évei
ben észlelhető azonban bizonyos törekvés a nők emancipác iójára. Nem rendel
keztek volna elegendő anyag i függetlenséggel, hogy szemé lyesen tehessenek
eleget a laikusok "sajátos" szolgálatának, azaz az olt ár szo lgái eltartásának?

Nehéz lenne eldönteni, mely ik vo lt a legfontosabb ok . Tény az, hogy csak
akkor sorolják először a nőket is a laikusok közé, amikor olyan személyekről

van szó, akik előbb eretnek diakonisszák voltak (vö. a Nika ia i Zs inat 19. kánon
ját. ~rtelmezésé rő l lásd A. G. Martimor : Les diaconesses, essa i historique ,
Roma, 1982, 99-1 02 o.). Ekkor fejezödik be a laikus mozgalom, s a foga lom
lényeges kifejlödése , amely napjaink ig nem változik az Egyházon belül : azáltal
laikus valaki, hogy nem klerikus kereszt ény. Nem kétséges, hogy amiatt "lé p
tett ék elő laikussá " a nőket l s, mert egyesek közül ük szemet vetettek bizonyos
szolgálatokra. Sajnos, amikor ez az " előmozd í tás" megtörtént, a " laikus" már
elveszítette eli tista poz.ití v értelmét.

D. A " laikus szolgálatok" kérdése a szervezet i bizonytal anság je le

Rövid áttekintésünk befejezéseként újból fölvetünk egy kérdést, azt, ame
lyet a III. század hajnalán tettek fel , s amely - bizonyos érte lemben - közel
visz az akkori keresztényekhez : "A klerikusoké minden szolg álat? " Létezhet-e
egyáltalán " laikus" szolgálat?

A II. század ele jén csak három szolgálat alkotta a klérust : a püspök i, a
presb iteri és a diakónusi. Jó néhány szolgálatot tehát nem klerikusok gyako
roltak, hanem olyan keresztények, ak iket ma .Jaikusoknak" neveznénk. Kife je
zetten ide tartoztak a kulturá l ls szerepet betöltő doktorok , tan ítók, kate kéták
és a felolvasók. A történelem tanúskod ik arról, hogy ezek a szerepek ténylege
sen nem élték túl azt a nemzedéket, amelynél intézményesül t a kler ikus-laikus
határ. Egyes fe ladatok (mint például a felolvasóké) tartalma klürült, s ezzel
j e l en tőség ét veszítette a szerep . Más teend ökkel. mint például akatekézissel,
elsősorban kle rik usokat bíztak meg. Végül a tanítás (didaská lia) teljesen tilos
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let t a laikus oknak. Mindez gyors lépésekben valósult meg; fél század elég volt
arra, hogy a közösség azon feladatai, amelyek et eddig nyilvánosan a laikusok
gyakoroltak, nagyrészt a klerikusok kezébe kerüljön, ak1ik egy re több teret
nyertek. Az a benyomásunk, mintha a klérus léte term észetszerűen a laikusok
kizárásához lett volna kötve.

Igen rövid , átmeneti, bizonytalan és egyensúlyozó 'korszakban létezett tehát
az, amit ma " laikus szolgálatoknak" nevezünk, s amil az 1972-es "M inisteria
quaedam " címú Motu proprio óta ismét próbálnak értékelni. A közösség első

pillanatban igényt teremlelt egy laikus elitre, a másodikban azonban kia lakult
a szervezeIt klérus, amely arra törekszik, hogy kielég ftse a közösség alapvető

és lényege s szükségletei t. Az Egyház életében ez a korszak rövidebb annál ,
amikor még nem volt se klerikus se laikus . Ez az a korszak, amelyben mintegy
tükörben nézhetjük magunkat.

Bármilyen okok miatt is idealizáljuk ezt a kort, a benne felfedezett modell
nem képezheti a végleges megoldást, mert csak egy krfzisben levő korszak
számára szolgáltathat átmeneti eleme ket. Merre tart ez az átmenet? Történel
mi kutatá saink arra köteleznek, hogy ne hallgassuk el ezt a kérdést. Milyen
cél felé I e h e ,t vagy k e II haladni ma, amikor újra értékeljük a 200-as éve
kéhez hasonló modellt? A I e h e t ő s é g a helyi szükségleteknek megfe le
lően fog változni.

A laikus szolgálat alkotná egyes nyugati, klérusában kiöregedő egyházak
fennmaradási l ehetőségét? A laikusok szolgálatai segftenének átvészelni egy
válságot, amely után újból megfo rdulna a kle rikusok élet-piramisa? S ha ez a
kísérlet nem sikerül, bízzuk magunkat más egyházak misszlcnárlusl gondos
kodására? Törjük szét azt a formát, amely alkalmatlannak bizonyu lt társadal
munk kulturáli s változásai közepette? Készen állunk, hogy új fogalmakban fe
jezzük ki a keresztény társadalmi intézmények sajátosság át, s megdöntsünk
néhány hagyományos felfogást, amelyek bástyája a klerikus-laikus megkülön
böztetés?

A k e I I - et az Egyháznak kell eldöntenie, annak tudat ában, hogy a tör
ténelem se nem parancsol, se nem tilt egy határozott megoldást.

Valószínú , hogy ebben rej lik a történelmi folyamat és a jelen változások
döntő tét je.

Forrás: Lumen Vltae, XLI (1986),367-378

Szántó Konrád

LAIKUS MOZGALMAK AZ EGYHÁZBAN A XIII. SZÁZAD FOLYAMÁN

A Szolgálat 71. számában Siegfried Muhrer "Laikus, légy az, aki vagy" cl mú
tanulmányában írja, hogy az Európa szívében fekvő egyházak jövője nagy
mértékben attól függ , "mennyire vagyunk képesek bennük felébreszteni
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