
Felszínesen és vázlatosan, de talán sikerült érzékcltctni, hogy milyen,
minden földi modellt meghaladó, transzcendens, isteni egység az Egyház
egysége. Nemcsak minden emberi értelmet, de minden emberi élményt is
meghalad. De amint az értelem is megsejthet belőle valamit, így vala
mennyire meg is tapasztalhatjuk. Többször találkoziarn idegen keresz
tényekkel különb özö kultúrákból és földrészekró1. Egyesekkel kapcsolat
ban mégis az volt az élményem: úgy beszél velem, mintha már régen
ismerne: a nyelvi és kulturális távolság ellenére úgy éreztem, hogy "bel ü lr ől"

megértett. Szerétete egészen személyhez szóló, egészen közvetlen volt.
Pedi~ most találkoztunk először. Hitem révén tudtam, hogy valamiképpen
a Knsztussal, az egyetlen és mégis minden "lelki" emberben élő "sokféle"
Krisztussal találk öztam mindcgyikben.

Amikor valaki egy más keresztény egyházból a katolikus Egyházba lép,
gyakran így fogalmazza meg élményét: megtaláltam az apostolok Egyházát.
Nemcsak jogutódját, szellemi vagy lelki örökösét; ugyanabba az Egyházba
léptem, amelyben Péter és Pál tanított és ma is tanít, amelybe, Tertullián
szavaival, a két főapostol "vérével öntötte bele tanítását".

Az egyházi egység misztériumának a megismerése és élménye meg
tisztítja ~ nemzeti érzésünket, a nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodá
sunkat. Apoljuk és tiszteljük ezeket, mivcl ilymódon önmagunk és magyar
testvéreink emberségét ápoljuk és tiszteljük. De sohase ragadjon magával
a kollektív nemzeti érzés mámora, hogy bálványozzuk közösnemzeti hagyo
mányainkat, mintha azok a hit valóságaival egyenértékűek lennének. Még
csak ne is gondoljuk, hogy a mi nemzeti kultúránk magasabbrendűmás né
pekénél. Sohase legyen az egy nemzethez való tartozásunk tudata akadály
az "idegen" elfogadására.

Ne féljünk, ha hitünk érzelmeinket is átformálja, ha vallásos lelkesedést
fakaszt. De ne keressük a vallásos érzelmeket, ne azokra fi~eljünk,hanem
az isteni valóságokra, amelyekhez hitünk nyit utat. A hit misztériumainak a
szeretete mindig élményhez vezet, de a hit mindig végtelenüI többet ragad
meg, mint aminek a megélésére képesek vagyunk. Igy lassan, a hamis transz
cendenciákhoz való ragaszkodásbóI, a kollektív nemzeti érzés és a kollektív
vallásos ösztön bűvkörébőI egyre közelebb juthatunk ahhoz a valósághoz,
amelyért minden szentmisében imádkozunk, ti. "hogy egy Test, egy Lélek
lehessünk Krisztusban",

Őrsy László

AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL Új KORSZAKA

Tárgyalásunk témája: összekapcsolni az Egyház életében való
egyetemes részvétel új minőségét magával az Egyház természetével. Illetve:
észrevenni és megérteni ezen új egyetemes részvétel kapcsolatát az Egyház
természetével.

18



Vitathatatlan az a tény, hogy az egész Egyházat átszövi az erős és
egyetemes részvétel igénye. Miclött azonban elfogadnánk ezt a törekvést és
teljes áttekintést adnánk, tudnunk kell: Az élet hiteles forrásából fakad,
vagy a romlás sötét erőit képviseli? A közösség válaszai és visszhangjai szo
kás szerint nagy mértékben többértelműek:a lelkes pártolástól a határozott
elutasításig. Ilyen ellentétes viszonyulások gyakorta súlyos feszültségekhez
vezetnek az Egyház társadalmi testében. Ez cselben vitathalatlan az ügy
tanulmányozásának és megvilágításának igénye . Egy tárgyalás nem elég
séges a tanulmányozáshoz, ám e tárgyalás is megmutathatja a jövő kuta
tások kötelező irányát. Ezért a célunk: megvizsgálni a részvétel fogalmát;
ezután szemü~'I"e venni, mennyire tartozik az Egyház lényeséhez a rész
vétel és meanyire fejezi ki az Egyház természetet ; végül pedig utalni arra,
adhatunk-e ennek teljes létjogosults ágot az Egyház életében és rnun
kájában.

1. Hogyan érthetjük meg a részvéte/ foga/mát?

Nem kezdjük pontos definícióval. Inkább bevalljuk. hogy a részvételt
ilymódon nem határozhatjuk meg, mcrt magfogalom. De mit jelent az, hogy
magfogalom - kérdezhetjük. Kél fogalomtípus szembeállításával szcret
nénk válaszolni.

Egyrészt léleznek fogalmak, amelyek addig a pontig Iejlödtck, hogy
értelmüket kifejezhetjük olyan dcfinícióval, amelynek pontos és majdnem
tökéletes tartalma van. Sok jogi fogalom ilyen, pl. a joghatóság, a felha
talmazás, a tulajdonjog, a szerzödés stb. Másrészt léteznek fogalmak, ame
lyek meglátást jeleznek, aminek a tárgya jól kivehető, ám a föltárás folya
mata még nem Jutott el addig, hogy tartalmáról részletes ismeretet szolgál
tathasson. Számos teológiai fogalomra áll ez: az Uj szövetség hemzseg tőlük.

Jézus Péternek és más apostoloknak lett ígéretei a hierarchikus szerkezet
irányába mutatnak, de a szerkczctct nem határozzák meg pontosan és
teljesen.

A II. Vatikáni Zsinaton találkozunk a fogalmak mindkét típus ával. Egy
részt a Szcnt Liturgiáról szóló Konstitúci óban találkozunk a szeniségek
pontos megfogalmazásával. Másrészt az Egyházról szóló dogmatikai kons
titúció intuitív meglátásokat tartalmaz a kornmuniór ól, a kollegialít ásról,a
participációról, amelyek távol maradnak a pontos meghatározást ól. Alap
fo~almak vagy alapkijelentések ezek. Ha már a zsinat bevezelett ilyen in
tuitív meglátásokat az Egyház életébe, a nép - beleértve a zsinati atyákat is,
akik hazatértek - feladala elfogadni és továbbfejleszteni azokat. A zsinat
tudatában van annak, hogy ezen meglátások a keresztény közösség életének
különbözö szempontjait fejezik ki autentikusan, de nem men l (nem is
mchctctt) olyan messzire, hogy ki is fejtse azokat. Azokra bízta ezt, akik
hallották és elfogadták a nyilatkozatokat és folytatják azok mérlegelését
elméjükben és szívükbcn.

Ha egy alapfogalmat úgy kezelünk, mint egy ércttebbet, ez szükség
szerücn téves eredményhez vezet. A rideg meghatározás, amit bizonyos
tudományos módszer nevében rákényszerítünk, könnyen eltorzítja azt,
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gátolja fejlődésében. Voltak és vannak ilyen kísérletek (kétségtelenül jó
szándékúak) még ajóncvű teológusok, a II. Vatikáni Zsinat kommentátorai
részéről is. Egyesek úgy határozzák meg pl. a kollegialitást, hogy az csak
egyszer valósulhat meg a századok során, amikor egy egyetemes zsinat ülé
sezik. Másik részük úgy próbálja meghatározni ugyanazt a valóságot,
mintha az megvalósulna minden esetben, amikor ketten vagy hárman össze 
jönnek az Ur nevében. Miut ánmár meghúzták a vonalakat, kőnnyű mindkét
félnek, hogy síkra szálljon saját fogalmazása érdekében, és igazi csatába bo
csátkozzék, ami azután csakis meddőés eredménytelen lehet. A baj gyökere
az, hogy a vitázó felek egyike sem érti meg az alapfogalom sajátságos ter
rnészetét, vagy ha igen , nincs türelme, hogy szorgalmazza és kivárja annak
lassú Iejl ődését . Elfelejtik, hogy nem kezelhetik az é l őlé nyeket úgy, mint az
élettelen tárgyakat. A helyes módszertani megoldás: lemondani a precíz
megfogalmazásról, elfogadni a magfogalmak létezését s ezután lassú éré
sükön fáradozni együttesen.

Ilyen érés kétféleképpen valósul meg, legalábbis amikor olyan magfo
galmakrói van szó, amelyek az Egyház gyakorlati életére vonatkoznak.
Létrejöhet tehát ez az érés az átélt tapasztalás és a reflexív folyamat útján.
Tényleg számos magfogalmat ismer az ősegyház gyakorlata. Ezeket a leg
ősibb írott okrnányainkban - az Ujszövcts ég írásaiban - találta. A szerit
s égekszerkezete - eltekintve a keresztségtől és eukarisztiától - el volt rejtve
Iők épp mageseményekben és szavakban. Ilyenek pl. Jézus cselekedetei és
kijelentései a bűnök bocsánat ával, a házasság mcgszentelésével, az apos
tolok szétküldésévclstb. kapcsolatban. Ezek sugallták az ősegyházat, hogy
kifejlessze a szent jeleket és szimbólumokat, amelyek a Szeritlélek meg
szcntclő beavatkozásait hirdetik a közöss égbcn. A szcntségckröl szóló sa
játságos tanítás megfogalmazása azonban ténylegesen a fogalmazó és
reflexívfolyamat által fejlődött ki. Kritikai reflexió tette lehetövé a két jel
nem több és nem kevesebb - pontos azonosítását.

A részvétel fogalmának fejlődésében mindkét folyamatnak mcsvan a
maga szerepe. A fejlődés egyes momentumai csak a tapasztalat útján Ismer
hetők meg. Mások viszont erős elméleti megalapozást igényelnek. A rész
vétel megértéséhez alapvető,hogy elfogadjuk: a részvétel magfogalom. Per
döntő azon eljárás megtervezésénél IS, amellyel a részvételt gyakorlattá
tesszük. Mindig nem járunk kitaposott utakon. Sugallatát kell követnünk.
Hasonlít ez a rnüvész alkotó munkájához: Akkor ismerhetjük föl a kész
képet, amikor már előttünk áll. Bármit is mondunk később a részvételró1,
már most teljesen világos: mindannyiunknak részt kell vennünk ezen fo
galom megértésének fejlődési folyamatában!

2. Feltételezések, amelyekre építjük eszmefuttatásunkat
Egyetlen előadó sem kezdheti levegővel. Feltételezésekre építünk. Illő

tehát, hogy - mielőtt mélyebbre ereszkednék a részvétel kérdésébe 
számot adjak saját felt ételezéseimről. Ezek részben meghatározzák azt ,
amit mondani szeretnék.
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- Az Egyház történelmi valóság, beágyazott az emberi család történel
mébe. A történelem viszont változásokat jelent. Ugyanakkor hisszük , hogy
az Egyházban létezik egy állandó rész, ami megmarad minden változás
ellenére. Benne őrződik az Isten szava, benne a kegyelem forrása örökké
üde. Ezen állandó részen kívül azonban sok szcrkezct és szervezet változ
hat , sőt idővel változnia is kell. A legnagyobb jelentőségű a különbségtcv és
aközött, ami állandó (a Szemlélek erejéből) és aközött, ami változandó
(Isten segítségével és emberi képességgel). Ha erre nem ügyelünk, az Isten
kegyelme meghiúsításának kísértéséhez vagy a szükséges fejlődés mega
kadályozásához vezethet. Bizonyos, hogy ezt a megkülönböztetést szem
előtt kell tartanunk, amikor a részvétel magfogalmat a gyakorlatba ültetjük.

- Napjainkban Egyházunk nagyon mélyreható változásokon megy ke
resztül. Nem az állandó része, de majd minden más vonatkozásában. Tulaj
donképpen egy rohamosan fejlődő társadalmi valóság. Emiatt a részvétel
helyesen csak kapcsolatban a fejlődő és változó közösséggel érthető meg.
Nem valami megcsontosodott, statikus valóság.

- A mai Egyház életében adva van egy bizonvos zavar, amely hasonlít
ahhoz a zavarhoz, ami akkor keletkezik, amikor két- a hegyről lefelé szá
guldó - síelő találkozik a völgyben. Az egyik egy eszmei irányzat, amely köz
vctlcn ül a reformáció utáni időben keletkezett és állandóan táplálódott egé
szen a legújabb időkig. A másik azt az irányzatot képviseli, amely az első

századokban jelentkezett, feledésbe rncr ült, de újraéledt a II. Vatikáni
Zsinat irányclvcibcn : térjünk vissza ősi hagyom ányainkhoz. A részvétel
szigorúan ezen régebbi irányhoz tartozik.

- Bármennyire alapos lehet a kutatás unk, bármilyen közel kerülhetünk
az igazsághoz, annak tudatában kell lennünk, hogy a teljes igazság könnyen
kijátszhat minket. Mi csak arra vagyunk képesek, hogy megközelítsük az
igazságot. Ez tegyen minkct alázatossá, de gyanakvóvá is tesz minkct
minden feltételezéssel szemben, amellyel mások azt fejezik ki, ho~ föl
ismerték a végső megoldást. Vitathatatlan, hogy az Egyház - egyes hitigaz
ságok esetében - az igazságot állandóan birtokolja. De senki sem kapott
garanciát, hogy mindenben megkapja za igazság végső kinyilatkoztatását.
János idézi az Urat: "Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benne
teket a teljes igazságra (16,12). Az elvezerés "a teljes igazsághoz" folya
matban van.

3. Mi a forrása az egyetemcs részvétel új értelmének?

Minek kérdezzük ezt? Mert el kell döntcn ünk: vajon autentikus-e vagy
sem a részvétel ezen értelme. Ennek érdekében meg kell határoznunk a for
rásokat.

Először is, puszta tévedés is lehet, amit a világpolitika sugall, és ami nem
alkalmas az Egyház számára. Mindi~ hallhattunk a nép hatalmáról.
Kísérthet. hogy ezt az - egyébként politikai - elvet az Egyházra is alkal
mazzuk, bár az nem politikai szervezet, hanem Isten titokzatos ajándéka az
emberiségnek. A részvétel ugyanakkor lehet az Egyház alaptermészetének
kifejeződése. Hisz az Egyház "ecclesia", hivatalosan "összegyűjtött közös-
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ség", a hívek gyülekezete. Más szóval, az Egyház egy szcrvczctt testület, s
rnint ilyenben a részvétel nem lehet más, mint a szcrvczct tagjainak eleven
összejövetele és feladataiknak teljesítése.

Tényleg, a részvétel új szellemének közvetlen indítéka egy kitűnő teo
lógiai forrásból ered: a II. Vatikáni Zsinatból. Az Egyházról szólódogma
tikai konstitúció második fejezete úgy írja le az Egyházat, mint Isten egy és
meg nem osztott népét: mindenki hozzá tartozik us>'anazon jogon. Ebbó1
az ünnepélyes nyilatkozatból logikusan következik a részvétel szüksé
gcsségc és a részvétel igénye ugyanazon nép részéről.A hicrarchi árólszóló
harmadik fejezet kifejezi, hogya fő hatalom az Egyházban közös hatalom:
a kollégium, amelyben részt vesz minden püspök Róma püspökének el
nökletével.

A laikusokkal foglalkozó negyedik fejezet világosan állítja, hogy a laiku
sok joga részt vcnm az Egyház apostoli rnunkájában : MA világiak apostoli
tevékenysége magának az Egyháznak üdvözítő küldctésébcn. Az apostol
kodásra maga az Ur rendeli őket a keresztséggel és a bérrnálással" (33). To
vábbá a vallásszabadságról szóló nyilatkozat az emberi személy m éltósá
gának jeles okmánya. Ez a méltóság teljesen nem valósulhat meg, ha a hívek
(emberi személyek!) nem kapnak lehetőségetarra, hogy hatásosan részt ve
gyenek az Egyház életében.

Amennyiben kimondottuk, hogy a részvétel ezen új módjának elsődle

ges forrása teológiai, illő hozzáadni, hogy a modern szociális és politikai fej-
leményektől is kapott bizonyos ihletet. .

A reformátorok tanítása a lelkiismeret egyedüli autoritásáról eredmé
nyezte tulajdonképpen az emberi személy értékének nagyobb megbecsü
lését, ami viszont segítette a poli tikai demokrácia különbözö típusainak lét
rejöttél, meghatározva a részvétel módját a kőzöss ég polgári életében. Mi
több , nagy fejlődésbe lendült az egyetemes nevelés, ami létrehozta a jobban
értesült polgárságot, mely már újszerű kritikai gondolkozáshoz szekott.
Érthet ő, hogy a hívek sem akarnak lemondani az ilyen előnyükről az Egy
házhoz való kapcsolatukban. Egyhamar belátták, hogy nagyban h07J..á
járulhatnak életéhez és munkáj ához.

Végül is leszögezhetjük, hogy a részvétel új formájának elsődleges forrá
sa teológiai, de nem zárhatjuk ki az emberi fejlődés egyéb forrásait scm.

4. A részvétel szamos lehetősége

A részvételnek számos lehetősége van, különböző szintckcn mindenütt
szerepelhet az Egyházban. A laikusok pl. részt akarnak venni a plébánia
életében úgy, hogy az egyházközségi tanács tagjaivá válnak. Feltételezve
persze, hogy ez a tevékenység nem puszta formaság, hanem felelősség

vállalás a plébánia életével kapcsolatos döntéseknél. Egyébként is, ha már
feladatuk hirdetni az örömhírt, akkor ugyancsak feladatuk, hogy az apostoli
tevékenységeknél kezdeményezhessenek. Ismerős Pál leírása a közösség
sok adományáról; mint amilyenek a bölcsesség, tudás, hit, gyógyítás, csoda
tevés, prófétálás, a lelkek megkülönböztetése, a beszéd adománya és a
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nyelvek megkülönböztetése. Az adományok milyen sokasága jelenik meg
közösségcinkben, ha erre lehetőségnyílik!

Az egyházme~és papság ezután szereme részt venni hatásosabban a
püspök pasztorális munkájában, a rendelkezések megfogalmazásában és a
döntések meghozatalában. Gondolok arra az időre, amikor a püspök és
presbitériuma egy szív és egy lélekként. együttcsen kormányozta a népet.
Egyébként hogyan lehet a püspök az egyházmegye egységének jele, ha saját
papságával nincs a közösség erős és gyakorlati kötelékével összefüzve?

A püspökök is igénylik a nagyobb érdclkődést az egész egyház ügyeinek
intézésénél. A II. Vatikáni Zsinat figyelmeztette is őket, hogy ez az aggódás
része hivataluknak. Mi több. mazuk is ismerik az első századok szinodális
kormányzatának különbözö"formáit. Ha az apostolok kollégiuma a püspö
kök kollégialításának protótípusa, Péter utóda bizonnyal a vezető, de úgy,
hogya többi apostolutód körül ötte áll, követi, támogatja, sőt alkalmilag kor
rigálja is őt (amint ezt Pál tette Péterrel) - s közben valamennyiüket eggyé
forrasztja az örömhír hirdetése.

A nők is szeretnének nagyobb közösséget vállalni az Egyház egész éle
tében. Eszünkbe juttatják az asszonyokra bízott evangéliumi adományokat:
Kitarthattak a kereszt alatt s ök voltak kiválasztva, hogy a föltámadás jóhírét
megvigyék az apostoloknak.

A teológia professzorai óhajtják a bensőségesebb közrcmüködést a hie
rarchiával az Isten szavára való reflexió folyamatában. Eszünkbe juttatják,
hogy a II. Vatikáni Zsinat eredményei nagymértékben a teológusok szol
gálataval jöttek létre. Azt is tudják, hogy a legnagyobb egyházdoktorok
egyike-másika nem volt tagja a hierarchiának, hanem alázattal tanított a
teológiai iskolákban.

A felsorolást folytathatnánk. A fiatalok szívesen megosztanák lelkese
désüket és alkotó talentumaikat az idősebbekkel. Az öregek segítenének
felhalmozott tudásukkal és tapasztalatukkal. Túlzás nélkül mondhatjuk,
sok hívő óhajtja és képes is vállalni a nagyobb felelősségetKrisztus testének,
az Egyháznak építésében. Elfogadható-e az, hogy Isten Lelke kevésbé moz
gatja őket, mint ahogy tette a korintusi egyház tagjaival, hogy a bölcsességet
kifejezzék, a tudást kinyilvánítsáka hithirderésre vagy nyelvek beszélésére?
A részvétel ezen új igénye nemde ugyanazon Lélek mííkődésénckjele, aki
megteremti és fenntartja az Egyházat minden időben?

Ha Gamáliel rabbi ill lenne, bizonnyal azt tanácsolná, óvakodjunk az
ítélkezéstől. Ha a részvétel ezen új módja nem Istentől való , úgyis
megszűnik ma~ától; de ha Istentől van, nincs az az emberi erő, amely
ellenállhat neki.

5.Az energia bőséges és kihasználatlan forrásai

Szeretném igazolni, hogy az Egyház életében való részvétel vágyának
nagy része az energia bőségesés kihasználatlan forrásaiból fakad s áramlik.
Az energia Iatcn gyülekezetében (ami az Egyház) az Isten ajándéka, amit
az egyesek vagy a csoportok "épülésre", azaz a híVÓK közösségének fölépí
tésére kapnak. Az egyháztörténelem során az adományok sokaságát kapták
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a laikusok, papok, püspökök, hogy ezekkel gazdagítsák a közösségct, amint
ezt pl. a krisztusi gyülekezet tagjai tették. Az energia - tulajdonképpen rnin
den energia - természetéhez tartozik: ha nincs jó célra irányítva, nyug
talanná lesz, sőt romboló crővéválhat. Tény, hogy sok nyugtalansággal talál
kozunk az Egyházban. Logikusan következik tehát a kérdés: Ezt a nyugta
lanságot nem a felhasználatlan, szétszórt energia okozza-e, amit egyébként
hasznosíthatnánk értelmes részvéttel?

6. A részvétel kommuniá

Félreértésből fakadhat a részvétel elemzésének nagy része: Kiegyen
lítödött ugyanis a politikai demokrácia modclljévcl, ahol a voksokat össze
számolják és a győztcsé minden. Ez a felfogás nagyon messze esik az igaz
ságtól. Vegyünk egy hasonlatot: a részvétel annyit Jelent, hogy az egész test
eleven és tevékeny, a tagok "törődjenekegymással", amint azt Pál elvárta a
korintusiaktól (vö. IKor 12,25).

Ezen "gondoskodás" jelenti: közös döntésre jutni, hogyan szolgálhatjuk
legjobban az egész javát, és közösen elhatározni, hogyan érhetjük ezt eJ. Ha
ezt a folyamatot elfogadjuk, ezzel nem zárjuk ki a fej sajátságos szerepét,
de a tagok nélkülözhetetlen feladatát sem. Ha az egy szív, egy lélek igénye
felé haladunk, ez gyökeresen más folyamatot igényel, mint amit politikai
dernokráciák alkalmaznak. Ezt a sajáts ágos folyamatot eredményesen al
kalmazta az első századok egyháza, de alig ismerjük vagy gyakoroljuk nap
jainkban. Egy példa ecsetelheti hiányos ismeret ünket. Amikor egy egy
házmcl?)'ci pasztorális szinódus hangsúlyozza, hogy a püspököknek el kell
fogadnia azt az ajánlatot, amit a többség megszavazott, vagy amidőn a
püspök erőlteti, hogy joga van elvetni mindazt, amit a szinódus Jóváhagyott,
mindkét fél a politikai folyamat modellje szerint gondolkodik. A keresztény
igazság az, hogy egyikük sem értette meg a kommúnió módját és értelmét.
Bizonyos, hogy belefáradhatunk a hosszú eszmecserékbe. Ez tulajdon
képpen a tényleges visszavonulás a részvétel gyakorlásától. Nem feledhet
jük azonban el, hogy ezen a téren még olyan kevés tapasztalattal rendel
kezünk. Jó időbe kerül, mire a részvétel kezclését és alkalmazását begya
koroljuk. Ennél a pontnál talán a következő kérdés jut eszünkbe: Ha a
részvétel ennyire hozzátartozik egyházi örökségünkhöz, miért veszítettük
azt el? Mi történt?

7. Történelmi fejlemények, amelyek csökkentették a részvételt

Nem célom, hogy a hosszú és bonyolult folyamat törtenelmét Icírjam.
Két történelmi jelenséget választok csak ki, amelyek kétségtelenül hozzá
járultak a részvétel érzékének és gyakorlásának eltűnéséhez,Az egyik jelen
ség a keresztségtől az egyházi rend irányában történt hangsúlyeltolódás
volt. Az őskeresztények a keresztséget tekintették a szeatségek köz ött a Ieg
nagyobbnak. A legnagyobb tiszteletben az újonnan megkeresztelteket ré
szesítették, A külső jelek is méltóságukat hirdették: fehér ruhába öltöz
ködtek, a közösség gyülekezetében külön helyet biztosítottak nekik. Az
értük végzett imádság előnyben volt és még ma is uralkodó a keleti litur
giában. Idővel ezen egyensúly eltelódott. A keresztség megszokottá vált és
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az egyházi rend jelent meg mint olyan, ami a legnagyobb méltóságot adja.
A keresztség magától értetődő lett. Nagyobb teol ógiai viták nem bonta
koztak ki többé körülötte. Az egyházi rend - a maga sokrétű formáival- a
figyelem és a viták középpontjába került. A szimb ólurn-képzöd és - címek,
ruhák, életstílus stb. - szint én a felszentelt személyekre irányította fény
cs óvájár. Márpedig a közösség által felhasznált jelképek nevelői is a közös
ségnek. Napi üzenetként magasra értékelte a felszenteltek rnéltós ágát, míg
alig mondott valamit a kereszteltek rangjár ól. Ennek eredményeként foko
zatosan kifejlődöttaz a felfogás , hogy az Egyház elsősorbana klérusból áll.
A többieknek többé-kevésbé passzív szerep jutott.

Másik tényezővolt a centralizálás folyamata, ami a reformáció után fej
lődött ki. Azért, hogy megmentse a tanbeli és fegyelmi egységét, a 16. szá
zadtól az Egyház új életstílust fejlesztett ki, amivel eltávolodott a középkor
nagy intellektuális vitáitól, eltávolodott a szokások sokrétűségétől (plural
ity),A Szeritszék újonnan létrehívott offíciumai mind több és több hatalmat
nvcrtck, Ha a tanítás egy pontjában vita támadt , ezeknek volt joguk
eloszlatni a kételyt. Ha a helyes és a helytelen vita tárgyává vált , csak ó'k
bíráskodhattak. Ezt az új felfogást erősítette az új törvény is, amit az iskolák
hoztak létre. A törvényt nem úgy értelmezték többé mint az ok kifejezőjét,

ami rendet teremt a közösség életében (az arisztotelészi és tomista hagyo
mány vonalán). A jog a törvényhozó akaratát tükrözte (finom nominalista
felfogás szcrint a keresztény filozófusok között), Ha kétely támadt, fölös
leges volt a vélcrnénycserc, a törvénybozót kellett megkérdezni. Hisz ő lett
minden törvény legfőbb elbírálója. Sőt, ez a tendencia az irányba fejlődött,

hogy a tanbeli nehézségeket is ugyanúgy kezelték mint a fegyelmieket. Ha
feltűnt egy kétely, az illetékes felsöbbs égnek kellett azt eloszlat nia. Szük
ségtelenné váltak a hosszú eszmélöd ések. Uj szokás alakult ki az egész Egy
házban: a teológiai kérdések megfejtéséért az illetékes római offíciumhoz
fordulni! Láthatjuk tehát, hogy ilyen k örűlmények közőrt kevés lehetőség

nyílt bármilyen részvételre.

8. A részvétel mcgn övekcdeu gyakorlatának tcológiai alapjai

Íme a teológiai alapok:
Belekeresztelkedni a keresztény kommunióba annyit jelent, rnint bele

keresztelkedni a (k özrcműk ődésbc) részvételbe. Rendszerint egyedi cse
lekvésként fogjuk fel a keresztséget: A személy Isten fogadott gyermekévé
lesz. Ez azonban egyoldalú meghatározás. Az újonnan megkeresztelt egy
test tagjává lesz. Egy ta& sem létezhet a test nélkül, de a test sem a tagok
nélkül. Minden új tag új helyzetet teremt a testben egyéni adottságaival,
amelyek nem hclyettcsíthct ők, mert nem léteznek másutt. Részvétel (köz
remük ödés) nélkül a test nem teljes, a testnek hiányzik az integritása.

Amikor megbérmálnak egy szcmélyt, megkapja a Szeritlelket. Nemcsak
saját mcgszcntclödése céljából, hanem az Egyház építésére. Ez, kétség
telenül, bizonyos részvételt is jelent a közöss ég életében és munkájában.
Emögött a kijelentés mögött az a teológia áll, hogy a Szentlélek kiáradása
a tanítványokra egyben az Egyház megalapításának végsőaktusa. A b érmá-
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lásszcntségébcn, amikor a személy megkapja a Szcntlclkct, újrateremtődik
az Egyház ezen tagjának Isten által való megerősítésével. Világos, hogy az
ilyen bekebelezés feltételezi a részvételt.

Amikor az eukarisztiát ünnepeljük, részt veszünk Krisztus élő és cselek
vő testében. Itt nemcsak egy pusztán egyéni ájtatossági cselekményről van
szó, Az, aki bebocsátást nyert Krisztus testébe, nem maradhat idegen ennek
a testnek szent cselekményeinél. Érdekes, milyen erélyesen hangsúlyozza
Pál , hogy az Ur asztalánál nem lehet megkülönböztetés: "Mi ugyanis mind
nyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár
pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek ita
tott át" (IKor 12,13). Ez az asztali egység meddő lenne, ha nem folyna to
vább a cselekvés egységében, ami nehezen létezhet részvétel nélkül.

A keresztény történelem tele van a részvétel példáival számos szinten.
Nem tehetünk mást itt, minthogy felsorolunk néhány beszédes tényt, ami
elégségesen igazolja, hogy nem kardoskodunk valami furcsa újítás mellett.
Laikus személyek részt vettek a legtöbb egyetemes zsinat ünneplésében
ilyen vagy olyan formában, vagy az összchívás ánál, vagy tagjai voltak teljes
szavazau joggal. Hosszú időn keresztül és több helyütt szava volt a lai
kusoknak a püspökválasztáskor. Az első századokban a püspökök a pap
sággal való teljes egységben kormányozták egyházmegyéjüket. Pátriárkák
és metropoliták - különbözö vídékcken - huzamosan gyakorolták a kor
mányzás szinodális formáját. Tulajdonképpen a bíborosi testület szcrvczctc
is ilyen szokásból nőtt ki. Végül az egyetemes zsinatok megjelenése sem
más, mint aszinodális szcrkczct teljes kifejlete a legmagasabb szinten. (A
II. Vatikáni Zsinat rámutatott, hogy a püspökök testülete teljes hatalommal
müködhct, bár nem ülésezik zsinat. Rendes körülmények között is részt
vehetnek a teljes, legfelsőbb és egyetcmcs kormányzati hatalomban.)

9. Újabb kulturális fejlemények, amelyek segítik a részvételt

A képzettség szintjénck emelése a laikusok között? A negyedik század
tól (amikor ugyanis az Egyház nyilvános szcrvczcué lett) a modern időkig

az értelmi képzés nem volt közjó. A klerikusok előnyben részesültek, kü
lönösen a felsöbb klérus. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy az
egész papság mindig jólképzctt volt. De nagyjából ők voltak a tanultak. Az
átlagember pedig a tanított. Ez a helyzet megteremtette az egyház
kormányzat sajátságos stílusát: jóakaró, oktatni kész, de nem szívcscn
figyelt a tanulatlanokra. Ez a helyzet drámai módon változásnak indult a
19. század második felében, és változik egész napjainkig. Napjainkban 
legalábbis egyes országokban - a képzettség soha eddig el nem ért szintre
emelkedett. Világos, hogyszükséges a kormányzat új stílusa, ahol azok, akik
tudnak, hatalmat gyakorolnak (nem tagadhatjukl) azok felctt, akik értel
mileg nem kevésbé illetékesek. s talán tényleg nem kevésbé tanultak. Hat
hatósabb részvétel lehetne az új stílus része.

Számos országban - beleértve az Egyesült Államokat is - az Egyház az
eddiginél nagyobb szabadságot élvez, Alapításától- első alkalommal a világ
egyes részein - az Egyházat nem üldözik, nem szorongatja a világi hatalom,
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nincs lekötelezve senkinek valamiféle világias szövctség révén . Tört é
nelmileg ugyanis az első három szá zadban az Egyház állandó eln yomást és
i d ők ö z ö nk én t üldöztetést is szcnvcdcu. A negyedik szá zadtó l szövcts égre
lépett az állammal (különbözö államokkal) , ami még ma is fönnáll számos
országban. A világi hatalom részvétele az Egyh áz életében és mük öd és ében
komolvan bcfolvásolta a hívek részv ételét. Számos országban az állami mi
niszt ériurnok széleskörübefolyást gyakoroltak a pü spököl kinevez és érc. az
egyházi javak igazgatására. a ne velési ügyekben. Gyökeresen más helyzet
ál lt elő az Egyház és állam szétv álasztásának tanával. Az Egyház tökéle
tesen szabad. Nem támogatja őt a világi hatalom. A híveket nagyobb k őzrc

műk ö d é src hívhatja meg a saját közösségcik életébe.

10. A részvéte! és az Egyház tenn észetc

Ezzel kapcsolatban nem kell sokat mondanunk, mivcl a kérdést már ki
mcr ücu ük. Ha a részvétel új szelleme teológiai forrásokból fakad , tényleg
egyeznie kell az Egyház valós természetével. Még pontosabban. forrása
maga az Egyház te rmészete. Ez a részvétel maga a cselekvő, élő, tényleges
Egyház. További fejteget és szükségtclcn. Talán még egy megjegyzést ki
véve: A részvétel megnövekedésével modern egyházunk új korszakba lép.
ft Az értelem új szokását" kell kifejlcsztcnic, ahogy azt VI. Pál kedvenc ki
fejezése mondja. Uj eljárá smódo kat kell kidolgoznia. EI kell hagynia a gon
dolkod ás és cselekvés évszázados (4-8 százados) módjait. Ilyen változás
azonban a legjobb körülmények közepcuc sem könnyű. Egy tényező még
inkább ne hézzé teszi. A történelem jelen pontján mi még mcssze vagyunk
auöl, hogy teljesen felfogjuk az Egyház term észetét. Ahhoz viszont eleget
tudunk, hogy megval lhassu k: az Egyház Isten népének gyülekezete. Hata
lommal van áldva, hogy hirdesse az örömhírt. Ugyanakkor a meg
szcnte l őd és forrása is. Amikor aztán részletkérdéshez érkezünk, válaszo k
utá n kapkodunk , de a titok nem tárul föl egyik napról a másikra. A teológiai
vita legtöbb kérd ése, amely manapság az Egyházat ált alánosan foglal
kozta tja, magával az egyháztannal kapcsolatos: Mennyiben támogatja a
Lélek az Egyházat pl. a moralitá s kérdéseiben, amelyek a biológia legújabb
fejlödését kísérik? Van-e hatalma az Egyháznak, hogy új hagyományt
létesítsen a nÓK szentelés évcl? Képes-e az Egyház rendes körülmények
közőtt megbocsátani a bűnöket gyónás nélkül? Az ilyen kérdések fölvetik
elsősorban az t a problémái: Hol a határa az Egyház Istentől kapolt hatal
mának? Nem csodálkozhatunk azon, hogy a misztériurn (ami az Egyház)
nem szállít olya n gyorsan Iclelctckct, ahogy azt mi szeretnénk. A misz
téri umok kinyilvánulásához i dőre van szükség . Ezért okos, ha bei smerjük:
Nincs itt és most világos válaszunk a részvétel rnérték énck sok kérdésére.
Az Egyháznak kb. öt - va~ talán több - évszázadra volt szükségc, hogy
bizonyos világossá~al kifejezze a Szcnth ároms ágés a megtestesülés tanát.
A teológia közpo nti kérdése korunkban az Egyház. A II. Vatikáni Zsinat
ugyan két ko nst itúciót - egy dogmatikait és egy lelkipásztorit - hirdetett ki
az Egyházról. De ez a vizsgá lódás folyamatának inkább a kezdete mintscrn
a be fejezése. Majd ha mi (vagy ők, a keresztények eljövendőnemzedéke)
képesek leszünk jobba n megér teni az Egyházat, akkor mi (ők) jobb
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helyzetbe kerülünk és megfogalmazhatjuk a részvétel jól megszerkesztett
módját. De mi (a jelen generáció) sem feledhetjük el, hogy - e késés miatt
- az Egyház üdvözítő ereje nem csökkent napjainkban sem. Azt is ki kell
mondanunk, hogy bizonyosan nagyobb részvételre van szükségünk, éppen
itt és most. Mindkettő lehetséges: türelmesen várhatunk és keményen fára
dozhatunk a cél el éréséért.

ll. Összegezés és jövőbe tekintés.

Az aki azt hiszi, hogy teljesen ismeri a részvétel értelmét és helyes mód
ját, figyelmesen hallgasson ide. Egyelőre még csak a magfogalom megvi
lágírásának kezdetén állunk. De azért nem vagyunk tudatlanok. Megala
pozottan hisszük: az Egyház alaptermészetéhez tartozik az általános rész
vétel k ül önbőzö szintckcn, s ezt szorgalmazni is kell. De annak is tudatában
kell lennünk, hogy a szociális test - éppúgy mint a r1Zioló~iai test - belső

egyensúlya és dinamikája nagyon érzékeny és bonyolult. Sietve meghozott
előírásokat erőltetni inkább káros mint hasznos. A tapasztalat legyen
tanítómesterünk. Kísérletezve és t évcdvc éppúgy, mint kísérletezve és si
kert elérve tanulunk. Meg kell engednünk a tévedések bizonyos keretét,
különben a haladás helyét elfoglalja a félénk bizonytalanság. Meg kell
kísérelnünk, hogy előlegezett bizalommal javíthassuk ki a hibákat. Meg kell
őriznünk az eredményesség tévedhctőségét. Nem mintha nem kellene
törekednünk eredményességre. De még mennyire! De tartsuk me~ az ér
tékek helyes ranglistáj át. Először is az Egyház a személyekért létezik, nem
az eredményekért. Időnként fontosabb lehet, ha lehetövé tesszük, hogy a
hívek járuljanak hozzá az Egyház életviteléhez és munkájához, mintsem
valami tetszetős szcrvczési eredményt felmutatni.

Ne bízzunk túlzottan sem a normákban, sem a szerkezetekben. Bizo
nyos, hogy ezek szükségesek. Alkalmas eszközök arra, hogy a szociális test
helyes egyensúlya megmaradjon. De az emberi közösség - az Egyház em
beri közösség! - nemes fejlödését azok a személyek biztosítják, akik böl
csességgel, kegyelemmel és termékeny energiákkal vannak megáldva. Nél
külük a legjobb normák és szerkezetek is csak lármás harangok.

Eszünkbe jutnak ismét a bölcs Gemáliel figyelmeztetőszavai: "Ha ez az
elgondolás vagy mozgalom emberektó1 származik, magától felbomlik. De
ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék a dolog,
mintha Istennel szállnátok szembe" (ApCsel 5,38-39).

Lukács László

EGYSÉGES LELKIPÁSZTORKODÁS, LELKIPÁSZTORI EGYSÉG?

Évtizedeken keresztül kényszerűenszétzilálódott a lelkipásztori egység
a magyar egyházban. A török hódoltság végváraihoz hasonlítottak a magyar
plébániák: mindegyik önmagára utalva vívta a maga harcait, kötötte meg
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