
majd a következtetés: " Mind ezeket értv én, keresztyének: szeressük egy-mást,
mint lsten Ilait , Chr istus attyafiait, mint magunk saját tagjait . .." (VII,369)

1. lásd : Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfodulóján , RÓma 1987, 492. old .
Szerk . lukács lászló SJ és Szabó Ferenc SJ . - Szabó F., lukács L. BItskey 1., Szántó
K., Mészáros 1., Frlcsy A.. Gyurás 1., Herner J .. Harglttay E. és Polgár l. tanulmányaI.
- 2. lásd errOl Ory Miklós Pázmány Péte r tanulmányi ével (1970) c . könyvét és közös
bevezetOnket a Szent Is tván Társulat által kladott Pázmány-antológlához: Válogatás
mtiveibOI (1983). 1.. 11-86. - 3. lásd: Szabó F.• Pázmány hltelemzése a grazi . De
Flde-traktátusban", Pázmány Péter emlékezete, 99kk. - 4. Vö. BItskey István, Hurna
nlsta erudlctö és barokk vIlágképp (1979). - 5. Irodalomtörténet. 1971 /1. 4lkk: .Páz·
rnány" . - 6. H. Frles .•Wandel des Klrchenblldes und dogmengeschlchtliche Éntfal
tung· , ln: Mysterium Sa lutis, IV/ I, 223-285. - 7. Ory M., Pázmány Péter lelkisége,
Klagenfurt 1964.

Franco ise Tailleur

A VILÁGIAK A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN

XXIII. János pápa előszeretettel mondogatta : egészen spontán módon , mint
egy új tavasz zsengéjeként támadt az a gondolata, hogy zsinatot hivjon össze.
Számára s mindazoknak, akiket a II. Vatikán i Zsinat megér intett, tagadhatat
lan, hogya Szentlélek a Zsinattal kife jtette hatóerejét az Egyház szivében. A
vtlágiak természetének s hivatásának újrafelfedezése volt ennek egyik gyü
mölcse . Az elmú lt hatvan év történetét tek intve határozott fejlődést állaplt
hatunk meg.

A fe j lődés állomásaI

1906. február 11-én jelent meg a Ve h e m e n t e r kezdetü enc ikli ka. Eb
ben X. Pius a következőket írt a: "Egyedül a lelklp ásztorí testület rendelkezik
a joggal és a szükséges tek intéllyel ahhoz, hogy előmozditsa (az Egyház) min
den tagját a társadalom célja felé ; ami a sokaságot ill eti: nincs más köteles
sége, mint hogy hagyja magát vezetn I és tanulékony nyájként kövesse pász
tora it ."

Valóban ez volt Krisztus szándéka , aki "azért jött, hogy a juhoknak élete
legyen, éspecHg bőségesen legyen " (Jn 10,10)? Az egyháznak ez a hierarch izált
fe lfog ása a laikátusnak csak negativ önazonosságot és olyan passzivitást
szánt , amely semmi helyet sem hagyott a Lélek lendületének.

De a húszas években a hivők tuda tára ébrednek az elkereszténytelenedés
nek. XI. Pius észreveszI a nép között m üködö p ásztorok nyugtalanságát, aklk
többek között talá lkoztak a munkásosztály kizsákmányolásával és elhagyat ott 
ságával. Belg iumban a fiatal Cardijn abb é plebániáján meghallg atja a fiatal
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munkásokat. Felkelti fel e l ősségérzetü ke t és kia lak ft körükben - soraikból 
egyapostolcsoportot. Megszü letik a hír es JOC (= Jcunesse Ouvri ére Chré
tienne), a ke reszté ny if júmunkás mozga lom . Később az 'ifjúság aposto li rnoz
galma szétágazik : a falusi és az egyetemi ifjúság kö rében is elte rjed. Az új
tapasztalat egyáltalán ncm a bégető nyájé ! Az uralkodó egyháztan próbá lja
igazolni ezt a valóságot; keresi a "t anulékony nyáj" új tapasztalatának teoló
giai megf ogalmazását . Hogyan lehet megalapozni a vi lág iaknak ezt a missziós
tevékenységét? Az idősebbek még emlékeznek arra , hogy a hivatalos szöve
gek a világiak m a n d á t u m á r ó I , megb ízatásáró I beszélt ek : " A katol ikus
akció a világiak szervezett részvétele az Egyház hierarchikus apostolságában."

Ez a m i s s z i ó s m e g b í z a t á s kezdetben kie légí the tte azokat, akik
teljes erővel keresték önazonosságukat. Ott , ahol hiányzik a pap vagy távol
van a püs pök , a világiak hiva talos megbízatással hird etik az Örömhírt , közben
újra kereszténnyé teszik testvéreiket. De fo kozatosan bele gyökereznek élet
körülményeik be, meg ismerik környezetük prob lém áit , várakoz ásait, értékeit,
hiá nyossága it és t ragéd iáját is. Lassan tuda tára ébrednek a társad almi szövet
bonyolultságának , amel ybe beépültek és amelytől most már elvála szthatat la
no k. Megtanulják a helyzetelemzé st, és mélyebb indítékok at ta lálnak az elkö
telezettséghez. Érzik a fö ld i valóságok súlyát.

Az így " akt ivizált" világiak mesterekre, teo lógusokra talá lnak. Ki tudná pl.
fel mérni P. Yves Congar domonkos befo lyását a laikátus teológ iája terén?
Egyháztanában mindig ügyelt a hierarch ia-Iaikátus fogal ompár mind két olda
lára, megtalálta a testvér i nyelvezetet, mind ig érthető maradt eszmefutlatásai
ban.

De végül is a vi lágiak mandátuma, k üldetése problémáka! 'l etelt fel. "Azt
ké rdeztem : ho nnan származik ez a meg b izatás, mi is ez a ,nyolcadi k szent
ség'?! Vajon az igaz i megbízatás nem a keresztség ből és a bérm álásból szár
mazik?" (Fr. Vari ll on S. J .: Beauté du mond e et sou ff rancc des ho mmes, Cen
turi on, Párizs 1980, 97. o ld.) Nemcsak az élen járó lelkészek tették fe l ezt a
ké rdést. A világiak magul: is hangsúlyoz ták új ő nazo nossáqukat, azt, hogy
Krisztus Testének tag ja i, be vannak oltva a sz ötöt öbe, Kr isztustó l kü ldetést
kaptak, fe l e lő se k evilági elkötelezettségeikért. A biblikus és liturg ikus moz
galom is segített abban, hogya világiak tudatára ébredjenek egyházi küldeté

sük nek.
A nyitás a hierarchia legmagasabb fokán is észlelhető . 1946. febr. 20-án

XII. Pius a bí borosi kollég iumh oz intézett beszédében kitér a világ iakra: " . .. ál
taluk az Egyház az emberi társadalom él ete lve . Következésképp főleg nek ik
ke ll egyre világosabban tudatára ébredniök, hogy nemcsak az Egyházhoz tar
toznak, hanem ők magu k alk otják az Egyházat, vagy is a h ívők közös ségét a

földön."
A világ iak apostolsága nemz etközi kongresszusán, 1952-ben és 1957-ben

XII. Pius talán első ízben hat ározza meg a világ iak apostolságát úgy, mint sa
játos felelősséget (nem pusztán részesedés a hierarchikus apostolságban l).
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Túl a Misztikus Test egyháztanán, lassan kibontakoz ik az lsten népe esz
méje is, amelyet a II. Vat ikáni Zsinat átvesz a L u m e n G e n t i u m ba. Isme
rete s, hogy az " Isten népéről" szóló 2. fejezet hosszú viták után kapta meg
vég leges he lyét a zsjnatí konstitúcióban. Ki kell ett emelni azt, hogy lsten népe
a Szentl élek által létezik, Jézus Krisztus Istene nagyl e l küségébő l. A Lumen
Gentium 31. pontja így határozza meg a világ iaka t: "Világi h ívőkön az összes
keresztényeket kell érten i az egyházi rend és az egyházban [öv áhaqyott szer
zetes ség tag jainak kivételével; itt t ehát azokról a keresztényekrő l lesz szó,
akik a maguk részéről az egész kr lsztu sl nép küldetésében járnak el az egy
házban és a világ ban, hiszen a kere sztség Krisztus te stébe épí tette be őket,

lsten népének tagjaivá, és Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének részeseivé
tette. A világi h ívőknek sajátos és megkü l önböztető von ása a vil ágba-tartozás."

A már elkötelezett világiak így elnyerték a jóváhagyást. Ok is lsten népéhez
tartoznak. Igy tehát mindaz, amit az Egyházról mondtak, ráju k is vona tkozo tt.
Lélt anilag, nem pusztán megbízatás révén elkötelezettek az Egyház kül detésé
ben, a megfe le lő jogokkal és kötelességekkel. Magától értetődö tt , hogy Krisz
tus egyháza számára apostoli szo lgálatot akar t és nem lenn e teljes Krisztus
Egyháza e valóság nélkül.

II. János Pál pápa a zsinat egyháztanát fejti ki, amikor ezeket mondja (1986.
jún. 7-én a Világiak Taná csa tagjainak): "Semmi sem világíthat ja meg és ser
ken theti jobban a világiak részvéte lét az Egyház életében és kül detésében,
mint a Zsinat kommúnión alapuló egyh áztanára való figyelés és annak a lendü 
letnek tudatosítása, amely et a mai világ új evang élizálásának ado tt. (. . .) Arr ól
van szó, hogy minden szinten át kell vinni a gyak orlatba ezt a kommún ió-egy
h áztant. az egyházi közösség rő l és a belőle fakadó kü ld etésrő l szóló tant , ta
nuléko nyan követve lste n Lelke sugallatát, fok ozat osan tudatosítva Krisztus
Teste minden tag jának méltóságát és keresztségi fel elősségé t : e meg keresz
tel tek nek a világ sójának és világosságának kell lenniök."

Csakugyan minden ebbő l a dogmat ika i felfog ásból fakad , amelyet a II. Va
tikáni Zsinat megfo ga lmazot t : "J é z u s K r i s z t u s E g Yh á z a k o m 
m ú n i ó (szeretet közöss ég)." Ahogy a Lumen gen tium 2. magyarázó je gyzete
mond ja: Ezen "nem valami szétf olyó é r z e I m e t ért ünk, .. hanem s z e r
ve z e t s z e r ú val ó s á g o t, amely jogi alakot követel, és ugyanakkor a
szeretet éltet i. u

Ennek az élő szervezetnek láthatatlan eleme tehát a szeretet. A szeretet
teremti meg az alapvető egységet és a kapcso latokat lsten nép e tagjai között ;
a szer etetben kölcsönösen t isztel ik úgymás sajá tos funkcióját (feladatát).

Azt lehetne ellenvetni , hogy az új kánonjogi kódex kifej ezésmód ja elma
rad a Zsinat világiakról alkotott felfogása mögött. Csakugyan a 207. kánon
1. §-a pl. így határozza meg a világ iakat : "Az egyh ázban a k ri sztushívők közölt
isteni rende lés folytán vanna k szent szolgálatot tel jes ítö személyek, ak iket a
jogban kler ikusoknak is nevezünk ; a többieket ped ig világ iaknak hIvjuk."
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E tényt talán megmagyarázhatjuk azzal, hogy az új kánonjogi kódex intéz
ményes jogi formu lába önt i azt, ami egyébként misztérium. Csak sajnálhat juk
a kife jezés elszegényedését. Ennek ellenére a jogi szöveg számára is lsten
népén belül helyezkednek el a papság kül önböző formái, amelyeke t lsten népe
egészéne k javár a ismer el. Mert lsten egész népe "vál asztott nemzetség, ki
rályi papság , szent nemzet, tula jdonul lefogla lt nép (. ..l. valaha nem nép,
most ped ig lsten népe ... " (1Pét 2,9-10).

A világ iaknak keresn iök kell az Úr szándékait, mert nem pusztán teo lógiai
ku tatá sró l van sz ö, hanem 'igazi erőfeszítés ről, hogy a Szentírás for rásából me
rí tsenek.

Igy a világi h ívők újra felfedezik, hogya prófétai és kirá lyi papság funkc ió
jával (tisztével) vannak felruházva. rudatára kell ébrednl ök sajáto s hivatásuk
dimenzióinak, és keresníök kell ennek kapcsolódásait a felszentelt papsággal,
hogy kiny ilvánítsák az Egyház kommún iój át.

A lalkátus hivatása: evilági hivatás

"A világi hivőknek sajátos és meg kü lönböztető vonása a világba-tartozás . . .
Sajátos hivatásuk alapján a laikusok dolga az, hogy az ideigvaló do lgok inté
zése és lsten szerint való rend ezése által keressék az lsten országát . . . Itt
hívja őket az lsten, hogy szerepük a kovászé legyen: mintegy belü lről szen
teljék meg a világot ... Különleges módon őrájuk vár tehát az, hogy az evilág i
dolgokat , amelyekben benne élnek , mindenestől úgy világítsák meg és úgy
rendezzék, hogy e dolgok mind ig Krisztus szer int menjenek végbe s fej lődje

nek és váljanak a Teremtő és a Megváltó d icsőségére " (LG 31).
Ezt a sajátos hiva tást a c o n s e c r a t i o m u n d 'i (a vi lág megszente

lése) kifej ezéssel szekt ák je löl n'i. Jegyezzük meg : a kifejezés nem a Zsinaton
született, hiszen már XII. Pius is alka lmazta a világiak apostolsága 1957-es
nemzetközi kongresszusán. Láthatjuk tehát a Szentlélek múködés ének nyomait :
a tavaszi kibontakozást lassú csírázás előzi meg.

Hangsúlyoznunk kell : a világi hívek sajátos és e l sőd leges hivatása az evi
lági valóságok feleme lése. Szóval és tettel ezen a területen gyakor olják pró
fétai papságukat.

Kr isztus maga támasztj a életre a megtestesülés teológiáját. O maga az em
ber i életet éli, belemerül, komolyan veszi, megújít ja, visszaállítja teljes távlatát.
O veszi fel elsőnek új szövet ségbe (a kenyérbő l lett Eucharisztia által) az evi
lági rendet. Mi tanítványai vagyunk. A világiakn ak kell tanúskodniok testvéreik
körében, a világ szívében arról , hogy az evil ági való ságok nemcsak eszköz
értékkel bírnak az ember végső céljához viszonyítva, hanem megvan a saját
értékük, amelyet a Teremtőtől kaptak : ezt kell megérl elni és kibontakoztatni.

A földi valóságokkal szemben a világ iaknak két szé lsőséges magatart ástól
kell óvakodniok : annyi ra áthatja őket az Abszolútum felé való törekvés, hogy
eltompul , elhalványul szemükben a földi valóságok belső értéke, autonóm iája
és méltósága. Vagy ellenkezőleg : anny ira előtérbe emelik és bálványozzák az
evilági értékeket, hogy gyakorlati lag ezeket tesz ik meg abszolútnak. Úgy kell
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tehát t iszteln i a földi valóságokat, ahogy maga lsten tl sztell , de eszközként
kell felhasználn i ő ket a mindennapi életben. (Lásd a GS 43. pontját a földi
feladatok húséges teljesítéséről.)

Mi tehát a világi hívő feladata, hogy a fö ldi valóságokat lsten országa épí
tése fe lé irányítsa?

Itt hosszabban idézzük F. Varillon S. J. megfontolása!t , ak i a franc ia kato
liku s akc ió lelkésze volt (id . könyv, 155. old. és kk.). P. Varill on jezsui ta atyá
tól kölcsönö zzük ezeket a bekezdéseket, aki hagyta, hogy a világi fiatalok ta
nítsák, s aki ugyanakk or csodálatos képzést bizto sított nekik : az Evangé lium
fényében értelmezte a fö ldi valóságokat , egyszerre a megtestesü lés és a te rmé
szetfelett i szell eme hato tta át. Ezt írta a világiak l elkiségéről:

"Az ember feladata az, hogy megalkossa az embert. Bármi legyen állapo
tunk - házas vagy cö lebs - , életkoru nk, nemünk, fog lal kozásunk , közvetve
vagy közvet lenül az embert kell megalkotnunk, hiszen az ember még nem
kész . . . Az ember egyszerre term észet és szabadság. A szabadság lényege
az, hogy önteremt ö (önmeghatározó) . Isten nem késznek teremti a szabad
embert, hanem m e g a I a p o z z a a lehetőséget, hogy az ember megteremtse
szabadságát .. . Nem vagyunk szabadok, meg kell teremtenünk szabadságun
kat. A természetre támaszkodva ...

. . . Ha az emberi feladat ez: megteremteni az embert a szabadság megte
remtésévei, a természetre támaszkodva, akkor az evilági valóság az ember
döntéseinek színhelye . .. Mi az evilág i ( időbel i)? Az a vi iág, ahol az ember
human izáló tevékenysége kibontakozik. Minthogy arról van szó, hogy meg kell
teremteni az embert, az ember csak akkor lesz ember, ha döntései humanizá
lók . Az ember emberré teszi magát azzal, hogy embert teremt.

Márped ig ... a konkrét ember mind ig szituált : család , foglalkozás, haza
határozzák meg. Mind ig hatnak rá az események. Alá kell húznunk a s z i 
t u á c i ó k a t és az e s e m é n y e k e t : csa ládi, foglalkozásbeli, polit ika í
eseménye k .. .

Ezek a helyzetek és események kérdésessé teszik az értékeket, vagyis
igazságosság vagy igazságtalanság, igazság vagy tévedés , szabadság vagy
szo lgaság , tes tvér iség vagy gyú lölet. Egy helyzet sohase semleges, egy ese
mény sohase ,t iszta ' ...

. .. Erkölcs i döntés az, amely - a tényektől kiváltva - győzelemre akarja
vinn i az értékeket. Szükségszerúen az evilágihoz kapcsolódik . .. Következés
képpen minden erkö lcs i dön tés az evilágival konfrontált szabads ág konkrét
döntése : az ember elmerü l ebben az evil ágiban, akár akarja, akár nem . . . De
a keresztény hisz abban , hogy a Szentlélek jelen van a szabads ágban , ezért
az erkölcsi döntés lelki döntés lesz; a keresztény szóhaszn álatban ugya nis
a lelki a Szent lélekre utal ; azt jelöli, amiben a SzenIlélek kezdeményez, amit
a Szentlélek belü lrő l átalakít."

Igy tehát a világiak tevékenysége révén az Egyház valóban kovászként hat
a világban , megerjeszti az evilági valóságokat. Az evilágiba való betestesü lés
éppen a világ i h ívő sajátos hivatása. " Az Ige testté lett és közöttünk lakozott"
(Jn 1,14); azok, akik befogadták, együttmúködne k vele , hogy előseg ítsék m í n
d e n ember t e I j e s fejlődését (VI. Pál : Popu lorum progressio, 14).

Ezek a földi valóságok számosak és változatosak. A társadalmi, pol itikai
vagy kulturális felelősség révén a keres ztény világiak elkötelezik magukat :

44



szolidaritást vállalnak minden emberrel, előseg ítik a fejlődést , részt vesznek
ko ruk küzdelmeiben. I:rettek az Evangéliumra, amely vonatkozási pont és vilá
gosság számukra.

Az evilági valóságok autonóm iája , amely megállapítja és vállalja a szeku
larizációt, nem jelenti s z ü k s é g k é p p e n azt a szekularizmust, amely füg
getleníteni akarja a világ fejlódését és az emberi cselekvést a Teremtő és
Megváltó IstentóI. - Ismeretes, hogya pogány reneszánsz korában nem egy
keresz tény aszkéta azzal gyanúsította és kárhoztatta ezt a "világot" , hogya
csalárd élvezet és a rossz szimbóluma. A keresztények megvetették ezt a
"világot ", rettegtek az általa képviselt ismeretlen előtt , tek intetüket az ég, a
végső valóságo k felé fordították. Elhagyták tehát azt a terüle tet, ahol üdvös
ségüket munkáln iok kellett volna . Ugyanakkor szemük elótt zaj lottak le a
világraszóló események : a felf edezések, a társadalmi változá so k, amelyek új
problémákat vetettek fel. Anélkül, hogy kifejezetten akarták volna, a keresz
tényeket elragadta a koráramiat: végül is a kiváltságosok oldalára kerül tek
és távol álltak a szociális igazságosságért folytatott küzdelemtól. Igy már az
eszkatologikus reménység könnyen a " nép ópiuma" szerepét játszhatta .. .

Ebben az összefüggésben, nevezetesen a felv ilágo sodás filozófiája és az
ipari kap italizmus megjelenése hatására bon takozik ki a szekul arizálódás. Nyu
gaton eltünik a "keresztény rendszer" , magával együll szétfo szlatva azt az
ideológiát, amely a középkori feudalizmus maradványaként a szakral izálást
vall otta. A "k eresztény társadalom" tapasztalata nyomokat hagyott egészen
napja lnklq, és néha nosztalg iát kelt. De ezentúl már autonóm iát követel az
ész, a technika és a tudomány, az egyén i szabadság - követvén saját tör
vényeiket.

A most vázolt fe j l ődés meghatározó vol t a laikátus új értelmezésében. A
világiak sajátos hivatása az evilág i valóságok prófétai átalakítása. Arra hivattak,
hogy Krisztus szakramentumának tanúi legyenek a szeku larizált világ szívében .
Megél ik a már elérkezett és még eljövendő lsten országa kezdete it ; hozzá
járulnak eljö veteléhez mint a megtestesült és üdvözítő lsten partnerei, része
sedve Krisztus személyes áldozatában.

Felelős pluralizmus

A társ adalm i élet szekularizálódásában az a jó , hogy eltün tetett bizonyos
kétértelmüségeket. A II. Vatikánum hangsúlyozta azt, hogy az Egyház nem
hatalmat akar gyakoroln i, hanem szolgálni óhajtja a világot, az embereket. A
szekularizál t feladatok megvalósításában a világ i hívó saját lelk iismereti fele
lősségére van uta lva. Neki kell kifinom ítanla íté lóképességét, s az Evangélium
ban ihletet és mértéket találnia, hogy aztán ahhoz igazítsa életét. Innen ért
hetó , hogy a döntések és magatartások külön félék lehetnek, sót még egymás
tól határozottan ellérók is. Kezdetben a valóságok azonosak mindenk i szá
mára, de a nézópon tok, elemzési rnódszerek. a tájékozó dás és a képzés, sót
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a vérmérséklet szerint különbözök lesznek a vélem ények. A pluralizmus iga
zolható, sót szükséges.

Ha a különféle helyzetek különféle ítéletekre és választásokra sarkallnak
is, az Evangéliumot mégsem mondhatjuk semlegesnek. A profán kérdésekben
hagy helyet többfajta ítéletnek és állásfoglalásnak. Igya keresztények kül ön
féle csoportokba, egyesül etekbe , sót pártokba tömörülnek; a születéstöl a ha
lál ig, az isko lán, az egyetemen, a munkahelyen stb . átfogja őket a "keresz
tény " szervezetek hálózata azzal a kockázattal, hogy gettót alko tnak. Ugyan
abban a helyzetben viszont más világ iak pluralista csoportosulásokba tömö
rülnek , hogy kollégáikkal , hitetlen társaikkal küzd jenek , cselekedeteiken ke
resztül nyilvánítva ki az őket mozgatő fényt és erőt. A munka vil ága, a szegé
nyek felszabadítása, a fej lődésben elmaradt népek segítése, a béke szolgá
lata, a fiatalok és kisemmizettek felkarolása; gazdasági prob lémák, közéleti
gondok, az élet t isztelete, je lenlét a tudományos kuta tásban, a művészetek

ben és a kul túrában : íme, számos feladat, amelyeltből ki-k i választhat vonzal·
mai és adottságai szerint. Bármilyen szolgálatra köte lezik is el magukat , fel
fedez ik, hogy minden területen a hozzáért és az elsö követelmény. A plura
lista világban ez a hozzáértés lesz a hitelesség tesztje. XXIII. János pápa P a 
c e m i n t e r r i s kezdetű enc iklikájában (1963-ban) hangsúlyozta ezt a szem
pontot: "Hogy egészséges elvekkel hassák át a oivHizációt és keresztény
szell emmel itassák át azt (a világ iak), nem elég szenek meg a hit fényével,
sem a buzgó jóakarattal a jó előmozdítására . Jelen kell lenn iök a társada lmi
intézményekben, be l ü lről kell befol yást gyakoro lniok azok szerkezetére. Már
pedig a modern civilizá ciót fő leg a tudomány és a techn ika megszerzése je l
lemzi. Nem lehetség es tehát az intézményekre való hatás tudományos hozzá
értés, techn ika i alkalmasság és fog lalkozásbeli jártasság n élk ül. "

A G a u d i u m e t S p e s kezdetű zsinati kons titúció (43. pont) nagy rea
lizmussal így idézi fel a felelős pluralizmus kérdését:

"A világi hívők eleve jól kiművel t lelk iismeretére hárul a feladat, hogy az
isteni törvényt a föld i társadalom életének irányítójává tegyék . Papja iktól vi
szont a lelk i világosságot és erőt kell várniok. Ne higgyék azonban, hogy lelki
pásztora ik mindenhez értenek, és az összes felmerülő, esetleg súlyos kérdé
sekben is azon nyomban gyakor lat i mego ldást tudnak ajánlan i, vagy hogy ez
lenne a papok küldetése. Válla lják csak a világ i hívők a maguk sajátos szere
pét, keresztény bölcsességgel és engedelmesen figyelve a tanítóhivatal eliga
zító szavaira.

Bizonyos körü lmények között , akárhányszor, éppen a dolgok keresztény
szemlélete ajánl egyeseknek valam ilyen megoldást. Más hívők viszont, amint
ez gyakorta és egészen jogosan megtörténik, nem kisebb őszinteséggel más
képp vélekednek ugyanarról a dologról. Ha mármost a mindkétfelől javasolt
megoldásokat, a felek szándékán kívül is, sokan meggondolatlanul kapcsolat
ba hozzák az evangé lium tan ít ásával. nem szabad elfelejteni , hogy ilyen ese
tekben senk inek sem szabad az egyház tek intélyét a maga véleményének tá
mogatására lefogl alni. Mi,ndig őszinte párbeszéd útján iparkodjanak magukat
a másikkal megértetn i, a kölcsönös szeretetet gyakorolva és a közjóval törődve

mindenekfelett.•
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A szöveg őszinte párbeszédet említett. Minél érettebbek a hitben a világi
h ívő k , minél felelősségte l jesebbek elkötelezettségükben , annál inkább igény
li k, hogy a párbeszéd őszinte és hite les legyen. Előfordu lhat , hogy ebbő l prob
lémák születnek. De álta lában úgy túnik, hogy hasznos a párbeszéd, amikor
a felek őszintén törekszenek az igazság közös keresésére és a felvi lágosítá
sok közl ésére. Ilyen magatar tásnak kell uralkodnia lsten népének tagja iban,
akár a laikusok egymás között, akár a laikusok a hierarchiával tartanak pár
beszédet.

Talál ó példát éltünk meg evvel kapcsolatban II. János Pál belg iumi láto
gatásakor. A falu képvise lő i úgy találták, hogy a tervek kkíolqozásánál nem
vették eléggé figye lembe igényeiket. Egyébként is kemény az életük , amit
gyakran kevésre becsülnek, sőt mellőznek a közfelfogásban. Liege-be, vallon
ipari városba hívták össze "az Egyházban elkötelezett s a világ épít ésén dol
gozó franc ia nyelvú világ iakat" , hogy találkezhassanak a Szentatyával. S végül
is éppen a Katolikus Akció falusi, agrár szektorának egyik vezetőjét, Gilson-nét
választották ki, hogy képvise lje az Egyházban elkötelezett s a világ építésén
dolgozó francia nyelvú (vall on) világiakat. Gilson -né külön gondot fordított
arra, hogy érzékel tesse II. János Pállal a falusiak helyzetét. Sokan ellenezték
eljárását, s óvták is ettő l. Ö egyszerúen , minden cirkalom nélkül ecsetelte a
falus i né p helyzetét és problémái t. A fal usi bázisközös ségek szószólóinak nyel
vezeté t használta: úgy beszélt mint a nép, amelyet jól ismert s amelyet kép
viselt. Lehet, hogy a Szentatyát körülvevő személyiségek nem szekták meg,
hogy valaki ekkora szabadsággal beszéljen a pápa jelen létében. De akik
átélik ezeket a problémákat, azok azonnal megérezték, hogy most valóban
közel kerültek az Egyház legfelsőbb elöl járójához, bár legtöbbször csak a má
sod ik helyre szorulnak az egyházi életben.

Gilson-né a következőket mondotta:
"Álmodozni kezdtem. Ha Szent Péter utóda eljönne az én falumba, Gau

me-ba, a falus i asszonyokhoz és férf iakhoz , akkor egyszerúen megh ívnánk ,
hogy járjuk be a vidéket. Útközben üdvözölné aJánosokat, Lajosokat, Márto
nokat és Andrásokat s mindazokat , akik a földeken dolgoznak, s azt kérde
zik: Nem jön-e majd holnap egy város i megbízott, hogy egyes helyi hatóságok
cinkosságával nyara lótelepnek vagy betonozott autópá lyának sajátí tsa ki ezt
a jó földet .. . , Megmutatnán k neki a nemrég még virágzó kisüzemek s ki
sebb méretú tany ák kongó romja it, amelyeket árván hagyott a fiatalság , hogy
csalóka kereset után fusson. Megkérnénk Szent Péter utódját , hogy álljon meg
egy percre az egyik falusi iskolában, amely még fennmaradt az elkötelezett
szülők akaratából, akik meg szeretnék menten i a falus i kultú ra alapsejtjét.
Meglátog atnánk a prob lematikus gyermekek számára létesült tanulmányi köz
pontot vagy egy "emberi mére!ú közösség " védett múhelyét (sérültek részére
fenntartott múhely - a fordító megjegyezése).

Azt ts megmondanánk neki, hogy dobra verés nélkül , de lassan és bizto
san megvalósulnak a II. Vatikáni Zsinat határozatai. Csopo rtok gondolkoznak
és cselekszenek az evangélium szellemében: világi hitoktatók múködnek, s
bár úgy tű ni k , hogy megfel edkeztünk a körmenetekről , növeksz ik azok száma,
akik közösséget válla lnak egymással. Férf iak és nők vállalkoznak lelkipásztori

47



fe ladatokra, jóll ehet visszautasítják, hogy elklerikálisodott laikusok legyenek,
akik elszakadtak az ember i társadalom sajátos felelősségeitöl."

Gilson-né sajnálatát fejezte ki, hogy a Szentatya nem látogathatta meg a
falusi bázisok által szervezett kiáll ítást.

,..Ennek a kiállításnak az indítékai ugyan is a következők voltak : - vidékü nk
évszázadokon keresztül átszármazott hite ; - az a hátrány, amely az Egyházat
érte, amikor - főleg az ip ari forrad alom óta - elvesztette kapcsolatát a nép
széles rétegeivel ; - az a szükséglet, hogy ma egy politi kailag, f ilozófiailag
és vall ásilag valóban plura lista társadalomb an kell múködnünk, vagyis egy
szekularizált környezetben, amelyben - fő kén t Vallon iában és Brüsszelben 
a keresztények kisebbséget alkotnak ; - az a törekvés, hogy szolidárisak le
gyünk Európa s az egész világ, főleg a Harmadik-Világ népe ivel. Az elkötele
zett keresztények, Krisztushoz hasonlóan, fel akarják tárnl korunk 'igazságtalan
ságait, s inkább tetteikkel mint szavaikkal akarnak segíteni, megosztani a ki
semmizettek sorsát illetve megvédeni őket.

A laikusoknak, férfiaknak és nőknek fő vágya, hogy e g y ü t t v á I I a I 
h a s s a n a k f e I e I ő s s é g e t (co-responsabll lt é) az Egyháznak ebben a
fe ladatában. A kölcsönös m e g é r t é s és e g y ü t t m ú k ö d é s eme gond
jában - amely minden szinten szükséges lenne - még nem minden pap és
laikus osztoz ik. Pedig e g y ü t t e s e n alkotj ák lsten népét.

Az elkötelezett keresztények nem mind ig érzik magukat ugyanazon a hul
lámhosszon mlnt az "i ntéz ményes" Egyház, s emiatt szenvednek. (. ..l Nem
ellenkezik az evangéliu mi értékek kel azok kultúrája és magatartása - mind a
társada lom mind pedig az Egyházon belü l - , akik birtokukban tartják a tudást,
a vagyont és a hata lmat?

A hagyományos értékek ben változást állapíthatunk meg mind falun mind
pedig a városi körny ezetben. Tagadhatatlan azonban az, hogy az új maga
tartás a remény hordo zója lehet. Ma is éppen olyan hitelesen élik mint régeb
ben a családi köt eléket és húséget, a sz ül öl felelősséget, a vallás gyakorlatát,
a katekézist, a szentségeket és a nevelést, csak új körülmények között és új
hangsúlyokkal."

Gilson-né kitért még egyéb kérdésekre is. Utalt a nők helyére az Egy
házban:

" Kétségtelen: nagy részük elfogadja és el ismeri, hogy kiváltságos a szere
pük a gyerm ekek nemzésében és nevelésében, de t ö b b e t kívánnak, Szent
atya i F e I e I ő s s é g t e I j e s feladatokat akarnak válla lni az I:gyházban (. . .l
Vallon ia és Brüsszel keresztény férfiai és női (...l készen állnak arra , hogy
az Evangélium követelményeinek vonal án küzdjenek a szegények és a kisem
mizettek érdek ében: egy s z o I i d á r i s világért. "

Egyesek tartó zkodó hall gatással fogadták ezt az őszinte és nyílt beszédet.
Nem válik kérdésessé az egység ebben a pluralizmusban? De felvethetjük:
Milyen az egységről alkotott felfogásunk? Ha merev és monolit ikus, félő, hogy
a feszültség szétrobbantja. De lsten vándorló népe tudja, hogy ideiglenes bi
roda lmában menete l, olyan egységben , amely nincs készen adva, hanem meg
kell alkotni, várva az Úr visszatértét. Ez az egység az é l ő testhez hason lí t,
amely tagjai kül ön bözőségétől csak gazdagszik, feltéve, hogy kész a halál
feltámadás áll andó húsvéti tapasztalatára.
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Az Egyház épitése

A Zsinat (LG 33) kieme li még a világiak apos tolságának következó szem
pontját: .. .. . A minden keresztény hívót ér intó apostolságon kívül a világ iak
még különféle módokon is bevonhatók közvetl enebb együttmúködésre, a
hierarch ia apostoli mun kájába, azoknak a férf iaknak és nóknek a példájára,
akik Pál apostolnak segítettek az Evangé lium hirdetésében, sokat fáradozva
az Úrban (vö. Fil 4,3; Róm 16,3kk). Arra is alkalmasak, hogya hierarchia fel
vegye óket egyes olyan egyh ázi munkakörökbe, amelyek lelk i célt szolgálnak. "

Minden megkeresztel tne k hivatás a az Egyház épí tése ; azért kapták a ke
gye lmet és az Úr ajánd ékát (esetleg személyes kar izmát), hogy szolgálj ák lsten
orsz ága kibon takozását. A világiak teh át a fel szentelt papo kkal egy üttmúködve
az Egyház építé sére hivatottak, szolgálatuk Kr isztua hármas, prófétai , pap i és
kirá ly i tisztjének megfelelö. A világiak így ..Jézus Krisztus áll al Istennek ked
ves lelki áldozat ta" (1Pét 2,5), a kialakulóban levö lsten országa bajnokaivá
válnak , és társulnak Krisztus bún fele tt aratott gyöze lméhez. Igy számos és
különféle papi funkciót végezhetnek a hívek.

A II. Vatikán i Zsinat nagyban hozzájárult a világ iak fe lelösségének kibonta
koztatásához. Kialakullak a katekét ikai csoportok hálózatai. Olyan világ i kate
kéták múködnek, akik tuda tosan elkötelezték magukat a közösségek megújí
tására és a tanúságtételre. Missz iós területeken bejárják a katekéták a dom
bokat-vö lgyeket, hogy felkeressék a szétszórt közösségeket. Örködnek felettük,
oktatják öket, várva arra, hogy megérkezik a pap, aki bemutatja az euchariszt i
kus áldozatot. Latin-Amerikában - de a mi országainkban is - a vi lágiak a
pap nélkül i közösségek összegyú jtöi és vezetö i. Meg tart ják az igel iturg iát , ki
oszt ják az Eucharisztiát. Maga a liturgia sem kizárólag a felszentelt pap ügye:
világi csoportok vele együtt készítik el ő a kommentárokat, a hom il iát , a hívek
könyörgéseit. A lelkipásztori tanácsokban a világiak a különféle állapotokat
vagy tevékenységeket képv iselnek az egyh ázmegyei hatóságoknál. Sajnálhat
juk, hogy a Zsinat , amely kötelezövé tette a pap i tanácsok létrehozását, nem
rendelte el a lelk ipásztori tanácsok megteremtését. Tetszölegesek maradtak,
tanácskozásuk nem dön tö.

Jegyezzük meg : a gya korlati életben, a bázis szintjén, a szervezett vagy
spontán közösségekben a világ iak nagyobb szerepet kaptak , mint azt az Egy
ház hivatalos dokumentuma meg jelölle. A Ministeria quaedam kezdetú (1972.
aug. 15) rendelkezés óta a lektorok és akolitusok ..intézményes" (hivatalos)
szolgálatot tel jesítenek a liturgiában. Márpedig az új kánonjog, amely az Egy
házról mint társaságról tárgyal , nemcsak a felszentelt szolgálatokat, hanem
az ..intézményes" szolg álatokat is férfiaknak tartja fenn. Ugyanakkor a tény
kétségtelen : Számos plébániai közösségben nök és férfiak egyaránt felo lvas
nak a miséken, ministrálnak, segítenek az áldoztatásban. A Lélek ott fúj, ahol
akar . Az említett tényben is prófétai jelet kell látnunk? Talán azt sugallja, hogy
nagyobb teret kellene juttatni a nöknek az Egyházban? A Zsinaton az egyik
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felszólaló atya felhlvta a figyelmet arra. hogy az Egyház hiveinek több mint
felét a nók képviselik.

Figyeljük meg még. mit mond a Lumen Gent ium a karizmákról :
..A Szentlélek az lsten népét nemcsak a szentségeken keresztül és a papi

szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíli erényekkel, hanem ajándékait
,tetszés szerint juttatva kinek-kinek ' (1Kor 12,11), sajátos kegyelmeket is oszt
szét a h ívők minden fokozata között. Ezekkel a kegyelmekkel alkalmassá és
készségessé teszi óket különféle munkák és feladatok vállalására, az Egyház
megújhodása és továbbépltése érdekében .. ." (12)

A világiak apostolságáról szóló határozat (Apostolicam actuositatem. 3)
pedig ezeket írja : "A hívóket apostol ságukhoz külön leges adományokkal is
ellátja a Szentlélek (vö. 1Kor 12,7) . .. Ezeknek a kegyelmi ajándékoknak, még
az egyszerübb karizmáknak az elfogadásából is, szárm azik minden egyes hívó
nek az a joga és kötelessége, hogy ezeket az emberek javára és az Egyház
éprtésére fordítsa az Egyházban és a világban."

Ezek a zsinati dokumentumok Hl egysz erre utalnak az " intézményes" és a
spontán karizmákra. " A Lélek által felkeltett tetlekról, tanúséqtételekről, újdon
ságokról. profetizmusról, kontesztálásról is szó van itt, de m á s o k r ó I. mint
amelyeket az Egyház ismert intézményes keretei között megvalósít, sót néha
ezekkel egy bizonyos feszültség alakul ki" (G. Thils) . Természetesen lényeges.
hogya kar izmákat elismerje a hivatalos egyház : .Valódlsáqukat és c élszer ű

felhasználásukat illetóen azokra tartozi k az ítélet, akik elöljárók az Egyházban,
és akiknek külónösképpen feladatuk nem a Lélek kioltása. hanem az. hogy
vizsgáljanak fe lül mindent, és a jót tartsák meg (vö. 1Tessz 5.12 és 19-21)"
(LG 12).

Az olyan karizmákon kívül , amelyek láthatóan gazdag és termékeny tevé
kenység forrásai. lehetséges, hogy mások bizonyos ellenkezésre sarkallnak.
Vajon Krisztus nem volt ellentmondás jele? Nagy alázatra és szegénységre
van szüksége az Egyháznak. hogy észre vegye azt a fuvallatot, amely az Úr
hangját hordozza.

A világiak kapcsolata a hierarchiával

Szerencsés volt . hogya Zsinat az lsten népe foga lmat használta az Egyház
jelölésére. A bibliai kép felidézi a választott nép bolyongását a pusztában.
ahol semm i sem volt megállapodotlan biztos. Elméletileg mindenki el ismeri,
hogy a Zsinat alapvetóen megújította a tanítást a klerikusok és a laikusok
kapcsolatáról. De még át kell vinni a gyakorlatba a Zsinat tanítását az egymást
kiegészrtó funkciók. szerepek helyes elosztásában. II. János Pál pápa mon
dolla 1986. ápr . 25-én az olasz Katolikus Akció közgyülésén: "Az Egyház alkot
mánya alapján hierarchikus. van tehát hierarch ikus apostolság. amely a fel
szentelt szolgálatok sajátja; van a világ iaknak is sajátos apostolságuk, amely
abban nyilatkozik meg. hogy az Egyház jelen van olyan helyeken és körül
mények között, ahol csak a világiak révén válhat a föld sójává ."
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A Lumen Genti'um 37. pontja leírja a papok és a világiak eszményi kap
csolatát:

"A világi hívőknek ... joguk van ahhoz , hogy felszentelt pásztoraiktól bő
ségesen kapjanak az Egyház lelki java iból , legfőbb támaszként az lsten igéjé
bői és a szentségi kegyelmekből ... Tud ásukhoz. ill etékességükhöz és ráter
mettségükhöz mérten szabadságukban áll , sőt olykor kötelességük is, hogy
véleményt nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban . . . A világ i hívők,

mint minden Krisztus-hívő, keresztény engedelmességgel készségesen fogad
ják el rnindazt, amit a felszentelt pásztorok Krisztus képviselőiként mint taní
tók és vezetők kimondanak az Egyházban . . . A felszentelt pásztorok viszont
ismerjék el és gyarapílsák a világ i hívők megbecsülését, tekintélyét és fele
lősségét az Egyházban; szívesen használják fel okos tanácsukat, bizalommal
ruházzanak rájuk tisztségeket az Egyház szolgálatára, hagyjanak nekik sza
badságot és teret a cselekvésben, sőt bátor ítsák őket, hogy kezdeményezze
nek -is ... Azt a jogos szabadságot, amely a föld i társadalomban kijár minden
kinek, ismerjék el és tisztel jék a lelkek pásztorai."

trdekes a malines-brüsszel-i egyházmegyék példáján megv izsgálni, hogyan
valósul meg ott a hierarch ia és a lai kusok közötti együttmüködés.

1983-ban nagyméretü, 700 tagból álló laikus küldöttség gyült össze az egy
házmegye felelősei köré, s tárgyalt a kérdésről: " Hogy állsz, Brüsszel egy
háza?" 1984 novemberében 300 brüsszeli kiküldött beszélte meg a témát: "A
missz ionárius egyház." 1985-ben 400 hívő foglalkozott a következő kérdéssel:
" Húsz éwel a Zsinat után - Hogy állunk mi?" Az egyházmegye hivatalos ve
zetői az első két gyülés résztvevőitől véleményt kértek a további teendőkről.

Azt ajánlották, hogy hosszabb lejáratú tervben, a belga egyház jelenlegi fő

kérdésének keretében ("Új evangelizálás") s a tervezett Római Püspöki Szin6
dussal párhuzamosan tárgyaljanak 1987-ben a témáról: "Világiak küldetése az
Egyházban s a világban." Mindez azt célozza, hogy hatékonyan készíts ék elő

a brüsszeli egyház 1988-as általános közgyülésél. Ezt tartották szem előtt a
brüsszeli helyi egyház 1986 novemberi fórumán: "A brüsszeli helyzet nyilatko
zattételre szólítja fel a brüsszeli egyházat." Három kérdést mély ítettek el : 1.
Brüsszel kulturális helyzete (beleértve a bevándorlás kérdését); 2. Társadalmi
és gazdasági helyzet Brüsszelben (a munkanélküliség égető kérdése); 3. A
családi helyzet Brüsszelben. Ez a fórum az első szakasza a két évre terjedő

programnak. Brüsszel francia nyelvü lelkipásztorkodásáért felelős segédpüs
pök, a Helynökségi Csoport és a Lelk ipásztori Tanács sürgette a " brüsszeli
egyház tevékeny közegeinél " : " pozitív módon fontoljuk meg, mit is akarunk
tenni. Lelkipásztori tervet kívánunk kidolgozn i a brüsszeli egyházmegye szá
mára, amely 1988-ban a nagygyülés megbeszéléseinek tárgyát képezi. Az 1986
os fórum után tehát egy átfogó folyamat indul majd meg véleménykutatással,
mozgósílással és döntésekkel a brüsszeli francia nyelvü helynökségre vonat
kozóan. A segédpüspök és helynökségi csoportja követni fogja az egész folya
matot s kívánja, hogy mielőbb ajánlatok szülessenek arra vonatkozóan: melyek
a legégetőbb kérdések az egyházmegyében, s hogyan kell azokat megoldani.
Ez az 1988-as nagygyülés résztvevői számára az anyag , amit majd tudomásul
vesznek, megfontolnak, s amelyről egységes véleményt alkotnak; ez határozza
meg a következő évek munkáját. Hosszú ez az eljárás, de idő kell ahhoz, hogy
mélyreható munkát végezhessünk ..."

Nem könnyü előmozdítani, átélni és követni az ilyen tárgyalások munkáját,
mert ezeket az ajánlásokat a gyakorlatban nem mind ig valósílják meg sem a
világiak sem a papok. A párbeszéd és együttmüködés kényes és nehéz fel-
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adat. Nagy nyitottsá got, készséget, alázatot és érettséget követel. A világiak
képviseletének szervezeti formát is kell adni (pl. lelkikásztori tanácsok), hogy
felelós és hivatalos fórumot képviseljenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
Egyházon belül igen nehéz a párbeszéd ott , ahol széthúzó és centralizáló erők

ütköznek össze s okoznak feszültségeket. A világiak azt kívánják, hogy ne csak
szabadon kifejezhessék véleményüket, hanem meg is hallgassák óket : evan
gélium i légkörben a közös (megosztott) felelősséget akarják gyakorolni.

A II. Vatikáni Zsinat a testvériségben egyesült pásztorok képét idézi fel ,
akik lsten népét szolgálják. "Igy végső elemzésben az Egyház mély stru ktúrá
ját nem a papság és a laikátus kettőssége, hanem lsten népe és szolgái el
idegen íthe tetlen szolldarlt ása jell emzi" (H. Denis).

A világilak, ak ik megél ték ezt a kegyelmet, meggyőzódéssel tanúsítják: a
felszentelt szolgák és a világ iak páros kettősségében rejtőzik az Egyház gaz
dagsága, a világ megszentelésére és az evangélizálás szolg álatára. Szeretet
közösségben Krisztussal, ak-i mindenkit kivét el nélkül é letszentségre hív .

Ipacs Katalin

MARCELLO CAN DIA , A SZEGJ:NYEK APOSTOLA

Amikor néhány éwel ezelőtt először találkoztam egy népszerű olasz folyó
iratban Marcello Candia nevével , az evangé lium i gazdag ifjú története jutott
eszembe. A körülcsodált, dúsgazdag milánói gyáros élete delelójén igent
mond Jézusnak, aki ezt a felhivást intézi hozzá: "Add el mindened . .. aztán
jöjj, kövess engem." Igaz, Marcello Candia nem volt már olyan fiatal, mint az
evangéliumi törté net főhőse , de mérhetetlenül garoag. 1963-ban eladta 150
munkást foglalkoztató, Európa-szerte csodált szénsavgyárát és elindult a nagy
kalandra. I:lete hátralévó két évt izedét a brazí liai szegények, lepraso k között
töltötte. 1983. augusztus 31-én, 67 éves korában hunyt el. Ot szív infarktus nem
tudott megbirkózni hihetetlen életerejével, munkaszeretetével ; korunk féle lme
tes betegsége, a bőrrák vitte el azt az embert, aki a brazil Amazonas - vidék
őserdőiben hipermodern kórházat épített minden idők legszörnyűbb bőrbeteg

sége, a lepra áldozatainak.
lsten e csodálatos mai tanújáról sok Irás jelent meg, f ilmek mutatták be

vállalkozásait , interjúk sorozatát készítették vele. A nagyközönség Giorgio
Torelli újságlró és író költői ih l ettség ű könyvéből fedezte fel ezt a nagy olaszt
Az 1980-ban megjelent Da ri c c o c h e era (= Gazdag létére sze
g é n n y é I e t t) c. 100 oldalas könyvecske 100 ezer példányban kelt el.
Ez is mutat ja, hogy a mai emberek mennyire szomjúhozzák az olyan történe
teke t, amelyek Istent hősies fokon szolgáló személyek életét mutatják be.
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