
SUENENS BíBOROS NYILATKOZATA

AZ EGYHÁZ EGYSÉGE
A II. VATIKÁNI ZSINAT SZELLEMÉBEN (2. rész)

Suenens bíboros nyilatlkozatánaik első részét [úlíusi számunkban közöhtük,

A bíborosok kollégiuma.

r. C. L: Ön ezt írja: "Tekintettel a Szent Kollégium döntő szerepére a pápa
megválasztásában, azt kívánnánk, hogy egy ilyen súlyos következményű kér-«:
dés tanulmány tárgya legyen." A társfelelősség diadalra jutása nem hozza-e
magával majd egy napon a pápa megválasztásának új módját?

SUENENS BlBOROS: Kényes kérdést vetett föl, ezt azonban nem kerül
hetjük meg, ha le alkarjuk vonni a II. vatikáni zsinat minden következmé
nyét. Valóban meggyőződésem, hogy egy napon újra szemügyre kell majd
venni a vállasztás módját, a püspöki kollegialitás fényénél. Theology of Vati
can II. (A II. vatikáni zsinat teológiája) címü jelentős könyvében, Butter püs
pök, a kiváló angol teológus, alki a zaínat teológiai bizottságának is tagja volt
felteszi a Ikérdést: Jogszerűen ílcit dllet meg a tekintély az egyházban a pápa
halála esetén? Válasza igy hangzik: a püspöiki kart, mint ilyent. Az ő szemé-o
ben a pápa halála esetéri a bíborosa. kollégium számára fenntartott rnono
pólium nem igazolható másként, mint hogy a világ püspöki kara delegálja
valamáképpen a kollégiumct. A teológusoknak mélyrehatóan meg kell vizs
gálniuk ezt a problémát, Míndenkí tudja, hogya bíborosi kollégium feladat
köre és összetétele is erősen fluktuált a történelem során.

Hiszen éppen a legutóbb, a zsinat óta következett be az a változás, hogy
immáron csak püspök-ofborosok lehetnek és erre az intézkedésre azért került
sor, hogy megkíséreljék a püspöki kar és a bíborosi kollégrum közőttí du
alizmus kiküszöbölését,

Az az érzésem, hogy az adaptációt ugyanezen a kollegiális vonalon kell
folytatni. Ez azt követelné meg, hogy a választó testület például első fokon
a püspökök testülete legyen, majd utána másodfokon a püspököknek egy szű

kebbre fogott kollégiuma: esetleg közvétlenül a püspöki szinodust kapcsol
hatnánk be, a szinodusnak ilyen vagy olyan típusát? Nem tudnám megmon
dani. De rnindenképpen figyelmet és tanulmányozást érdemel--ez a kérdés.
Az egyház java szempontjából ennyire fontos kérdés megérdemli, hogy a
pásztorok és hívek foglaJ1k:ozzanak vele; és az egyház koncepciójának megha
misítása lenne, ha valaki kijelentené, hogy ez a kérdés csak a pápát illeti
és az egyház t,a,gjai ki Viannak zárva belőle. Ez annyit jelentene, hogy vissza
esünk abba a jo,gá.szd. szemléletbe, amely oly sok bajnak az okozója. A prob
léma külőnben már egyszerűen a.bból a tényből kifolyólag is fölmerül, hogy
a pápa halálakor az ő akarata, mínt olyan nem létezik többé, míközben az
egyházon belül a tekmrtJély nem halhat meg.

A mód tehát, ahogyan a bíborosok kiválasztása megtörténík, már önma
gában teológiai problémát vet föl; Látják, hogy mennyire igaza van Prou
dhonnak, Nem tudjuk megkerülni!

Egyikoron' a kilrályok tetszésük és legjobb beilátásuk szeránt intézték az
állam ügyeit. Megha nem is mondták, mint állítólag XIV. Lajos: "Az állam
én vagyok", mindenesetre hadseregeket állítottak fel, pénzt verettek, előírták
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az ~dóka.t, és javadialm:akat és nemesi címeket osztogattak azoknak, akiknek
jónak láttáile
. Míndermek vége van, 's a döntések jelenleg a kormányzott nép egyetérté-

sével és az ő küldötteí révén történnek. Az egyházban az "uralom" tovább
adása még nincs teljes mértékben rendezve. Az "uralomról" beszélünk és nem
a tekíntélyről, mint olyanról, ami lényegében változatlan s amit isteni jog
rögzitett, ami azonban fejlődhet és fejlődnie is kell mindabban, ami esetleges
benne és alá van vetve ;;t szokások változásának. Hogy csak a nemesi címek
példájánál maradjunk, amelyeket a királyi akarat egyszerű kinyilvánításá
val kaphatott meg valakí, vajon nem ennek a maradványát kell-e látnunk
a mindenféle "egyhá2Ji ~telő címekben" kezdve a szerit sír vagy a mál
tai lovagrendtől egészen az egyház "heircegeiig" ; a protokol szerint ez utób
biak a bíborosok.

A százados eltolódás rossz közérzete fogja el az embert, valahányszor
egy bíborosa. "rangra emelés." kerül bejelentesre. Azonnal megkezdődik az
interpretációs jáltélk: ki most a kegyelt és ki nem az? Mi az oka, hogy X ki
esett és a nem várt ,Y bekerült? Ez a tipikus magános döntés, amelynek ob
jektív kritériumai ismeretlenek és amely kívül esik minden dialógusori. Senki
sem vitatja az eljárás jogszerűségét, A probléma csak az, vajon ez a sok év
százados szokás beleillík-e a. kollegialLtás vonalába, a II. vatikáni zsinat szel
lemébe. Míndnyájan a múlt örökösei vagyunk, s míndenképpen hibás lenne
antikollegiális szándékokat látni ott, ahol valójában csak egy hagyományere
je működik, ami időtlen időlk óta magától értetődő: csak azt szeretném, hogy
elkövetkezzék a nap, amikor ez a kérdés tanulmányozásra kerül, összhang
ban Isten népének véleményével.

Az L C. L áprilisi számában olvastam munkatársuknak alábbi sorait, ame
lyeket a püspökök kínevezésének kapcsán írt le: "Hogyan kerül sor a kinéve
zésekre, milyen bizottság készítette elő öket, milyen kritériumok alapján és
ki szelgáltatja az adatokat?"

Ugyanezek a kérdések vetődnek fel akkor is, amiikor a bíborosok kineve
zésére kerül SIOT, és mindenki szeretné, hogy egy-egy ország püspöki karának
véleménye színtén ott legyen a dossziéban. Minden olyasmi ugyanis, ami kl

kegyeltség. a "fejedelmi tetszés" gyanúját keltá, azonnal az abszolút monar
chiák korát idézi föl és rossz közérzetet teremt. Korunk különösen érzékeny
a krti,tériumok objektívitása iránt.

A kiválasztás kérdése annál is inkább fontos, mert a jelenleg érvényes
jog szerínt a pápa megvádasztása a bíborosi kollégium feladata. Szükség van
tehát arra, hogya jog összhangban legyen a helyzet valóságával és az osztó
igazságosság követelményeivel, hogy tehát az egyház sokszerüsége híven
tükröződjék a ko'J.:1égiumhan. íme megint itt vagyunk a helyi egyházak teo
lógíájánál, amelyet szintén nem tudunk elkerülni,

A részegyházaknak az egyetemes egyház központi gépezetében nem a
megkereszteltek százalékszámának arányában, hanem a hiteles gyakorló ke
resztények arányában kellene képviselve lenniök, figyelembe véve a rítusok
különbözöséget is. A követelmény egy olyan igazságos elosztás, amely ameny
nyire csak Lehetséges, tiszteletben tartja a nemzetek és kontánensek egyen
súlyát, mindenkor figyelembe véve azt, amivel ténylegesen hozzájárulnak a
közösség javához.

Kívánatos, !hogy ez a kollégium helyes képét adja az egyháznak éspedig
nemcsak a tegnapi, hanem a mai és a holnapi egyháznak is: szükség van a
nemzedékek egyensúlyára. ha az egyház el akarja kerülni struktúráinak el
meszesedését és meg alkar nyílni a jövő számára. Az öregkor tapasztalata
nagyon értékes, de ugyanilyen értékes a fialtalabbak kezdeményező készsége
és lendülete is, !hogy ősszefogjanak a nova et vetera, amint az evangélium ta
nácsolja, Mind e követeíményekkel szemben szemügyre kell vennünk a pil-
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lanatnyí valóságos helyzetet. A korpíramís" a légutóbbi kínevezések átlagos
életikora 59 év -, a nemzetek közötti 'egyensúly hiánya - 41 olasz bíboros
83 európai bíborossal szemben -, sok problémát okoz és figyelmes tanulma
nyozást követel, melynek számot kell vetnie egy bonyolult helyzettel s egy
olyan múlt örökségével, amely nem fedi többé az egyház érdekét. Nem lenne
szerenesés dolog, ha ezt a reformot alkac1ályozná 'az aggodalom, hogy míként
lehetne fönntartani az egyházon belül a címeket. Azok úgysem helyénvaló
ak. Nem valami épületes látvány, amikor Szerit Péter és Szerit Pál eminen
ciás uramozzák egymást. Az idevágó részletesebb tájékoztatás érdeikében
ajánlanám, hogy olvassanak el egy kitűnő kis könyvet: A hiúság az egyház
bana címe és P. Winniger írta. Teljesen meggyőző.

Engedjenek meg még egy megjegyzést. Különbőző publikációkban fel
merült az az ötlet, hogy a 18!ikus híveiket is be kellene valamilyen formában
kapcsoini a pápa megválasztásába. Attól eltekintve, hogy nehéz elképzelni,
miként lehetne ezt az ötletet a valóságba átübtetni, nekem az az érzésem,
hogy ennek az önmagában jogos kívánságnak megvalósulása érdekében a leg
helyesebb lenne szerosabban bekapcsolni a laikus híveket a püspökök meg
választásába. Ez esetben ugyanis a püspökök nemcsak teológiailag, hanem lé
lektani szempontból is jobban elismert szóvivői lennének annak a népnek,
amelynek vezetésére hivatottak.

A llápa és a Kúria.

r. C. L: Egy további idézet a bíbo1'os ú'r könyvéből: "Az r. vatikáni zsinat
után a pápaság úgy tűnt fel a nem katolikus világ szemében, mint egy ab
szoLút monorchia, amely összeegyeztethetetlen a kollegialitás bármilyen for
má,jával". NIegkérdezhetném, hogy vajon a II. vatikáni zsinat után miképpen
kell látnunk a főpapi funkció t, figyelembe véve a kollegialitást. És indisz
kréció lcnne-e részünkről, ha megkérdeznénk biboros urat, mi a véleménYIl ar
ról a gyakmn jölmerülő óhajról, hogy ne olasz pápát válasszanak? Előnwzdí

taná ez a kollegialitást?

SUENENS' BIBOROS: Míndjárt az utolsó kérdésre válaszolek. Legyen a
pápa olasz, vagy nem olasz" ami a fontos, az maga a funkció, amelyet a II.·
vatikáni zsinat fényénél és az egyház, valamint a viMg új helyzetének szem
pontjából szemlelünk. A pápa nemzetiségi hovatartozandósága szerintem tel
jesen másodrendű kérdés.

S most már rátérhetek a funkcióval kapcsolatos kérdésre, Nyissanak ki
egy pápai évkönyven: Az első, ami szembeszökík, az a funkciók sokasága,
amelyeket a pápa a maga személyében egyesít. Ö egyidőben Róma püspöke,
a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Olaszország prímása, a
Nyugat pátriárkája, az egyetemes egyház feje és úgyszintén a Vatikán állam
fője.

A döntő kérdés az, hogy ebben az együttesben mi isteni jogú, és mi az,
ami csupán történeti esetlegesség? Fontos, hogy kidomborítsuk a két lénye
gles és isteni [ogú funkciót: minden pápa szükségképpen Róma püspöke és az
egyetemes egyház legfőbb pásztora.

Mint a római egyház püspökének, minden pápának kötelessége, hogy ezt
az egyházat a vVág valamennyi egyházának anyjává és vezetőjévé tegye
mater et caput omnium ecclesiarum - ahogy azt a lateráni templom hom
lokzatának felirata rnondja. Ez a pápa római püspöki székesegyháza. El kell
ismerni a római egyháznak ezt a primáltusát, abban a hitben és abban a
szeretetben, amely ott volt már "Isten római egyházának" kezdeténél ; Péter
és Pál alapította, az ő vérük és még sok szerit és mártir vére tette élővé

• Eg:',' közösségen belül akors'z<2rinti mcgoszjás gra,fiikUlS áJbrája,.
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ezt az egyházat. Róma Vlallási és leikipász'bocl ragyogása mindenkinek te
kíntetét magára kellene, hogy vonja, Róma legyen a keresztény élet fénye,
a vékára kitett gyertya.

A római egyház természetfölötti tekintélye fontos elem, ha azt akarjuk,
hogy a papának, Róma püspökének teljes vonzó ereje legyen. Mínden, ami
magában Rómában emberi nyomorúság vagy visszaélés, minden más helynél
inkább laz egyház botránya. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
ott a helyszínen gyarapodjanak a hivatások, hog)' a kultusz, éppenúgy mint a
lelkipásztorkodás iÍtlt mintaszerű legyen, utánzásra inditó, az egyházak épü
lésére szelgáljon. Itt azonnal látjuk, hogy minden, ami a központot a sokféle
bürokraeíkus és admmísetratív tehertől mentesítí, mennyire az evangélíumot
szolgálja és mekkora jótétemény nemcsak az egész, világ, de elsősorban Róma
számára, Ez a szellem sugallta, hogy a legutóbbi pápák állandóan Ielhívták
a Kúria mánden tagját, hogy idejének egy részét a helyi apostolságra for
dítsa.

Tekintsü:k át most gyorsan azokat a funciókat; amelyek pusztán történeti
esetlegességgel bírnak. A Vatikán város feje a pápa annak következtében,
hogy azelőtt pápai állam is létezett; ami-semmiképpen sem alapul isteni jo
gon, bárhogy gondolkozott !Í.s felőle az ultramontán Manning bíboros, aki azt
akarta, hogy eet a tételt vegyék be a Syllabusba, vagy amint azt lényegében
még az én időmben lis vallotta P. Capelle a Gregorianán.

A pápa a római eartomány érseke és metropclitája is, valamint OLaszor
szág prímása. Itt most efrY új tény merül fel: az olasz püspöki kar legutóbbi
megalakulása. Ez az intézkedés a decentralizácíó vonalába illik be és meglesz
a hatása az olaszországí egyház kormányzatára és életére.

Mínt a Nyugat pátr'iárkája, a pápa e címen különlegesen szorosan Iű

;l;ődik a latin egyházskhoz. Ö szabályoz egy sor dolgot a latin egyházban, amit
nem szabályoz már a Kelen egyházakban, amelyeknek saját pátrrárkájuk
van. Tudjuk mennyire fontos Keleten a pánriárka szerepe. A decentralizáció
ilyen formája kezdő lépésnek tűntiík, egy gazdag jövő zálogának az egyház
szempontjából, különösen az ökumenizmus távlatában,

Visszatérek a pápa szerepére, mint az egyetemes egyház fejére. Amil
rnándjárt az elején meg kell j!~yeznli: ez a cím átruházhatatlan. Péter min
den utódja istem jog alapján személyesen bdrrtokolja. Ami 'semmiképp sem je
lenti azt, hogy megbízatását laz egyházon vagy a ly;oJlegialitáson kívül gya
korolja, de azt igenis jelenei, hogy ez olyan funkció, amellyel nem bízhat meg
más valakit.

Semmiképp sem szabad összetéveszteni a pápaságet a tőle függő íro
dákkal. Egyik barátom, a világi apostolságban működő laikus, elmondotta,
hogya Kúria bízonyos hivatalaival folytatott levelezése nagyon hosszú időn

át kíábrándító volt, mert a válaszok úgyszólván mindig negatívak voltak,
egészen addig a napig, mesélre nekem, amikor más nyelven kezdte megír
ni leveleit. Akkor a válaszok már egy másik osztálytól [öttek, IS ezek teljes
mértékben krielégítőelk voltak. Anekdota ez, de figyelmeztet arra, hogy van
bizonyos távolság a pápaság és az adminisztratív apparátus közott.

A római Kúría néllkmöZlhetetlenemberi gépezet, de olyan természetfö
lötti valóságok seolgálatáoan, 'amelyek túlhaladják őt. Ha valaki a Kúríát, mínt
"r,endszert" bírálja, ez nem jelenti azt) hogy akár az egyházat, akár a pápasá
got bírálja. Em világosan meg kell mondani, A történelem mínden lapja erről

a megkülönböztetésről tanúskodik. ,
Az I. vatikáni zsinat alkalmából a püspökök hosszú jegyzéket állítottak

össze a Kúría működésében jelentkező hibákról, amelyek azóta sem tűntek

el minsI. És hogy a jelenkori történetről is beszéljünk, mindenki tudja, meny
nyire panaszkodott XXIII. János a Kúria hegemóniája rniatt: annak hogy el
határozta a zsinat összehívását - és a zSlÍ.11Iat a teológia definíciója szerint is
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a Kúria fölött áll - egyik célja éppen az volt, ezt biztosan tudom, hogy he
lyes aranyra korlátozza a Kúria szerepét.

Egyébként nekünk magunknak is, a saját egyházmegyei szintünkön is
meg kell szabadulnunk rmndattól, ami a püspököt a bürokratikus jogászi És ad
minisztratív apparátusba zárja, s erre épp azért van szükség, hogy jobban
eleget tehessünk elsődleges feladatunknak, ami nem más, mint elvinná az
evangéliumot a vi!lágba a maga teljes tisztaságában és pünkösdi frisseségé
ben.

Ez a csúcsban végrehajtott felszabadítás, a kormányzati "repdszernek"
ez az újjászervezése széles körű tanulmányt igényelne, amihez nagyszabású
nemzetközi munkatársí gárda munkáját kellene igénybe venni.

Nem csupán a szakmai teológusok, de olyan 'emberek, akiknek szakmája
a nemzetközi hivatalok, mint például az ENSZ, organizációs technikája, rend
kívül becses segitséget jelentenének; be lehetne vonni a nagy "management"
vállalatok vezetőit, szooiológusokat, a tömegkapcsolatok és a fejleszés "speci
alistáit".

Széles látókörü munkát kell elvégezni késedelem nélkül. Pozitív értelem
ben, gondolom, a nagyobb szükségnek felel ez meg. Negatív szempontból hoz
zásegíthetne. ahhoz, hogy bizalom támadjon azok iránt, akik szerte a világon
az egyház iránti szeretettől vezettetve bírálják a jellenlegi struktúrákat, ki
mutatva elégtelenségeiket.

El tudom képzelni, hogy hasznos lenne tanulmányozni azt is, amit ebben
az irányban a gyakorlati kormányzati munka módosítása, a "regionalizáció"
vonalán a nagy szerzetesrendek hajtottak végre, amelyek la zsinat után az új
időkhöz alkalmazták alapszabályaikat. A jezsuitákra gondolok,alk:ik, gond9
lom, hosszasan tanulmányozták a központ és a periféria közöttí kapcsolatot
egyrészt a maguk használatára; másrészt a keresztény iskolatestvérek alapsza
bályainak kidolgozásához.

Mindez természetesen mut,atis mutandis érvényes, minthogy az eredmé
nyeket magának az egyháznak, az egyház kormányzási módjának hasznára
akarjuk fordítani, vannak azonban politikai törvények, a "politikai tudomány"
értelmében, amelyeket nem lehet büntetlenül figyelmen kivül hagyni.

Erről szólva eszembe jut egy barátom, nem hivő ember, a Res publica
című folyókat főszerkeszeője, Leo Moulín, akinek közl:eményei az adatok va
lóságos kincsesbányáját tartalmazzák arra vonatkozólag, hogy a kőzépkor szer-o
zetesrendjei miképpen járultak hozzá az akkori Európa demokratizálásához.
A dolgok különös fordulata lenne, ha moet a világ adná vissza ezt, a kölcsönt
az egyháznak.

Mennél inkább megszabadul a pápaság az őt beborító szélsőséges eentra
lizációs rendszertől, annál inkább ki tudja bontakozitatni tévedhetetlen egye
temes küldetését, Vajon a pápa elidegeníthetetlen és egyedülálló karizmája
nem azonos-e az egység, a közösség karizmájával?

A pápa a közösség kőzéppontjában áll a részegyházak közöbt, az evangéli
um és a húsvéti hét egységében, túl a teológusokon és a különféle liturgikus
vagy pasztorális íkif,ejezésmódokon, amelyek ezzel a hittel: mind ősszeegyeztet

hetők.

Nem lényeges, hogy a pápa maga szabályozza a kultusz klifej,ezési formáit,
lényeges azonban az, hogy vigyázzon az eucharisztikus hit csorbíthatatlansá
gára és a szükséges tisztéletre anélkül, hogy mínden nép számára előírná a ki
fejezésmódokat.

A pápa az egyházak közösségének kőzéppontjában áll annál a szerepnél
fogva is, amelyet mint kezdeményező és összeegyeetető az egyház egész világ
ra kiterjedő missziós tevékenységében játszik. Nincs jogunk, mondotta ismé
telten a II. vatikáni zsinat, hogy egyedül a pápa vállain hagyjuk a világ evan
gélizációjának tetriheit egészen a föld legtávolaibbi SlaI1káiig. Le kell fordíta-
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nunk a gyakorlat nyelvére azt, amit VI. Pál "a püspökök világrnéretekben
jelentkező társíelelősségének"nevezett.

A részegyházak és Róma közötti közösséget megkönnyíti majd a Kúria
folyamatban lővő nemzetköziesitése s annál inkább teszi ezt, mennél inkább
jár együtt az eszmék nemzetköziesítésével és az országok közötti pasztorális
tapasztalatok kicserélésével. Ha nem ez lenne a helyzet, ábrándokat kerget
nénk,

Róma nemcsak [ogszerirrt, de ténylegesen is a találkozás páratlan értékű

központja lehetne! Olyasféle hely, mint az ENSZ New Yorkban, amely azért
értékes a világbéke szempontjából. mert olyan párbeszédeket tesz lehetövé,
amelyek bárhol máshol lehetetlenek, vagy nagyon nehezek lennének.

Rómában megvan az egyetemesség iránti érzék és a dolgok globális szem
lélete, amelyet jó, ismerni, és ami nemegyszer alkalmas arra, hogy kimutas
sa egy~egy helyileg egyszerűnek tűnő kérdés összetettségét, Másrészt a Kú
riának hozzáférhetőnekkell lennie a valódi dialógus számára: nem szükséges,
hogy úgy mutatkozzék a püspökök felé, mint akinek kiváltsága van arra, hogy
azonnali megoldással szelgáljon. A kollegialitás olyan mesterség, amit vagy
együtt tanulunk meg, vagy egyáltalán nem. "A zsinat tekintetében, mondotta
XXIII. János, mindnyájan noviciusok vagyunk". Tegyük hozzá: a kollegia
litás terén is.

Semmi építő jellegű dolog nem érhető el, ha minden még olyan lojális
kritikát, minden kérdésessé tételt gőgnek vagy rosszindulat megnyilvánulá
nak tekintenek. Hitelesen igaznak lenni, teljes tisztelettel, de szolgalelküség
nélkül; ez a leglényegesebb előfeltétele minden, a megújulásra irányuló
együttműködésnek...

Jelenleg, ha a püspökök valamilyen csoportja taűálkozni óhajt, azt a hit
szatot keltik, hogy korispirálnak. A zsinaton is szenvedtünk amiatt, hogy le
heteltlenség volt az olyan találkozás, ami nem illett bele a szabályzat keretei
be: a Jonas bár," a nagy lárma ellenére, némi segítséget jelentett, ele nem
tette lehetővé a felItlerrült kérdések teljesen nyílt, igazi megvitatását. Micsoda
eszményi találkozási hely lehetne Róma, ha a Szerit Péter bazilika kupolá
jának közelében fellelhető lenne valamilyen találkozási hely a véleménycseré
re, ahol nem kellene az embernek igazolnia magát amiatt, mert nincs a többi
ekkel 'azonos véleményen; ahol félelem nélkül Iehetne beszélni arról, mit lehet
ne tenni annak érdekében, hogy segítsük az egyházat küldctésében. Semmi
n€1U olyan hasznos, mínt a személyes érintkezés, ami néha pillanatok alatt el
oszlatja a f'élreértéseket, és sokkal többet ér a leírt szövegeknél még akkor
is, ha föltételezzűk, hogy azokat példaszerű tárgyilagosság jellemzi és nem bi
zonyulnak, mint gyakran megtörténik, görbe tükörnek.

Ugyanebbe a vonaliba tartoznék annak az ötévenkénti beszámolónak az
újra átgondolása, amelyet a püspököknek Rómába kell küldeníök ugyanúgy,
mint az ad limina látogatásoknak. amelyeket a jogszabályok ezerint rendszeres
időközökben minden megyéspüspőknek el kell végeznie. Míndcn püspök ar
ra vágyik, hogy ez a Látogatás ne legyen egyszerű formaság, hanem a hit
szelleme, a nyílt dialógus és a tökéletes odaadás jellemezze.

Minél inkább sokasodnak és meniesülnek miriden ioqgszi formalizmustól
a Rómához fűződő kapcsolatok vonalai, annál inkább 'g,l~(bgodik az egyház
a sokféle pasztorális tapasztalat vegyülésével: és az e<:;yház annál inkább tud
ja erőit a kortársí világ nagy problémái felé fordítani.

A pápa a közösség középpontjában áll a különböző keresztény egyházak
között is, meghosszabbítva él, már eddig is bejárt nagyszerű utakat: talako
zás Jeruzsálemben tegnap, Genfben holnap ...**

• A 2J~TII8.t id1ejére a S2lenJt Péter ba:zJ.lika sekrestyéje meJiliett berendezlett esz,pll"€sSZiÓ, ahol
szendvíeseket és frissitőlret sw1gálta.k fől.

•• MJln;t tudju.k a' ,pá,p.a g,e.nrfi látagatásaaa.&ta megtörtént,
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S a további közösség, túl magán a kereszténységen; a kőzösség a világ
rninden emberével, akár' vallásos, akár nem, túl a faji különbségeken, hábo-
rúkon, frontokon. .

Milyen nagyszerű kép, VI. Pál pápa az ENSZ-ben, amint megindultan
felszólal a leszerelés és a béke érdekében, páratlan módon megtestesítve azt
az egyházat, amely a nagy emberi család szívében van elhelyezve, azonosul
va annak félelmeivel és reménységeivel, élő jelképeként a Gaudium et Spes
nrk: a világ nem csalódott benne.

A Times április 5-'i számában olvastam Arnold Toynbee-nek, az agnosz
tikus angol gondolkodónak tollából az alábbi megindító szavakat: "Mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberi szíveket megérintsük és
egyesítsük"..,The change oÍ the heart is the heart of the matter."* Majd
utána a pápáról szólva így folytatja: "Amikor VI. Pál pápa a jeruzsálemi
szerit helyeken végzett zarándokútja során leszállt az ammani repülőtéren.

olyan tömeg fogadta és üdvözölte, amely 90%-ban muzulmánokból állott.
Egy későbbi útja során Bombayba érkezett, egy eucharisztikus kongresszusra,
s ott ugyanolyan meleg fogadtatásban volt része egy olyan tömeg részéről,

amely 99%-ban híndukból állott. Kőnnyű kitalálni, miért nyerte meg a pápa
ezeknek a tömegeknek szívét, noha nem vallották az ő vallását: ezek a töme
gek fölismerték, hogy a pápa gondoskodása nem korlátozódik csupán a saját
nyájám, hanem a szívére öld mínden embert, bármilyen valláshoz tartoz
zék is, mínt. ahogy Pál pápa ezt megmutatta és továbbra is mutatja a világ bé-
kéjének érdekében kifejtett erőfeszítései során." .

E sorok, amelyek Toynbee új könyvéből az Experíences-ből származnak,
nemes tiszteletadást fejeznek ki a pápaság iránt. Kézzelfoghatóvá teszik egy
olyan egyház fejének páraalan evangéliumi misszióját, amely a II. vatikáni
zsinat meghatározáss szerint: a világ egységének szentsége,

A nuncius szerepe és küldetése.

1. C. l.: Hálásan köszönöm a feleletek nyíltságát és őszinteségét. Megkér
hetném még bíboros urat, hogy kommentálja néhány szóval azt amondatot.
am ely könyvében nagyon szíven ütött: "Fontosabb a nllncílls teológiája, mint
a nemzetisége." Netán azt jelentik ezek a szavak, hogy a zsinat utáni egy
házban a nunci.us szerepét is újra meg kellene vizsgálni.?

SUENENS BlBOROS: Valójában ügyesen kitérhettem volna a kérdései
elől, azt hiszem azonban, hogy fölszabadító és megtisztító erővel bír, ha be
esületesen kimondja az ernber azt, amit lelkie mélyén igaznak tart. "Az igaz
ság, mondta Jézus, szabaddá tesz benneteket." Az igazság pedig legjobban a
szabad levegőn bontakozik ki. Diplomáciailag; jól tudom, helyesebb zárt ajtók
mögött megtárgyalni oa kérdéseket, de ha el is fogadom bizonyos esetekben a
titkos diplomácia hasznosságát, nem hiszek a titkos pasztorációban és tudom,
hogy a titok már önmagában a status quo fenntartása. irányában hat. Vagy
család az egyház, V'a,gy egyáltalán nem is létezik; és a családon belül szabadon
lehet beszélgetni, hogy eloszlassuk a félreértéseket és megtisztdteuk a levegőt.

A nunciusok helyzetének kérdése valóban fölmerült; sok országban vi
tatkoznak róla, Fontos is ez a kérdés, mert hiszen a központ t.'IS a periféria
közöttí mindennapos 'kapcsolatról van szó. Minden, ami ezt a fermészetfölöttí
kapcsolatot erősíti, lényeges a katolikus és római egyház szempontjából.

A probléma leegyszerűsítése érdeikében külőnbséget kell tenni a nunci
us két funkciója között, Az egyik diplomáciai -jellegű: ő a Vatikán állam
negykövetej- [ogszerüen mánden országban ö a diplomáciai testület doyenje.

• A !lzívek átalakitá'sa II dJOOg:ok lényege.

511



A nuncius másik funkciója vallási [ellegű, Konkréten kifejezve ő a Kúríá
nak egyik decentralizált tagja, akinek feladata, hogy a helyszínen őrködjék

a kanonjog megtartástm ésellenőrizzie a püspököket,
A problémát két funkció összeszövödése okozza, S a kérdés több ízben

is fölvetődött a zsinat során. A II. vatikáni zsinat teológiája arra hív fel
bennünket, hogy gyökerüknél ragadjuk meg a dolgokat, vizsgálva, mi a célja
ennek a két funkcióinak. S ez mélyreható restrukturízálást követel.

A nagyköveti funkció nem mentes rnínden problémától. Miért egy papra,
egy püspökre kell azt bízni: egy püspökre, akinek nincs népe és nincsenek
lelkipásztori feladataí ? Nem lenne helyesebb laikusokra bízni ezt a feladatot,
mint ahogya zsinati atyák ,több ízben kívánták?

Ehhez egy másik probléma is csatlakozik. A nunciusok diplomáciai funk
ciója gyakran kerül kényes helyzetbe. Hiszen ez a funkció a politikai hatalom
szintjén teremti meg a dialógust Rómával, és így a szegények szava nem
kerül meghallgatásra, ISiŐt olykor még el is fojtják Latín-Amerlkának ez egyik
nagy panasza. Netán ki kellene nevezni a pápának még egy követét, akinek
a megbízása a szegényekhez, az alacsonyabb sorban élőkhöz szól: egy másik
emberr-t, akinek az lenne a feladata, hogy a nép szintjén teremtse meg a kap
csolatot, fölismerje az ott jelentkező értékeket és megértesse azokat Rómában?

A nuncius vallásos funkciója még gyökeresebb kérdéseket vet fel, ha fl

kollegíalitás zsinati teológíájából indulunk ki. Ha ól. színodus ezen a vonalon,
mínt azt programja Ierögzítí, valódi és közvetlen kapcsolatot teremt, igazán
lojális És testvéri köteléket létesít a pápa és a püspöki karok között, vajon
szükség van rá, hogy továbbra is fönntartsuk minden országhan a püspöki kal'
fölé rendest állandó ellenőr intézményét? Nem lenne-e elegendő esetenként
a kényes kérdések megoldására megbízni valakit? Vajon nem lenne-e a lelki
pásztorkodás sokkal dínamikusabb, sokkal hatékenyabb ésa helyhez illőbb,

ha a püspöki karok Rómával közvetlen kapcsolatban állva vállalnák a rájuk
háruló felelősséget, illem pedig egy gyakran kétértelmű ellenőrzés alatt?

Az ilyen jellegű átalakulás nagyon kívánatos és sürgős szerintem, ~s addig
is, amíg mélyreható reformra sor kerül, néhány írstézkedés azonnal és nagy
mértékben megjavíthatná, mínőségfleg jobbá és gyümölcsözőbbé tehetné a
viszonyt Róma és a helyi egyházak között. A nuncius míndennapí feladatköre
bizonyos analógtát mutat él. kormányok titkos szolgálatával. Ellenőrző megbíza
tása van a fennálló rend, azaz a római Kúria által minden ország számára
előírt rend fenntartása érdekében. Mennél inkább részletekbe menő ez a sza
bályozás, annál inkább meg kell sokszorozódnía a nuncius éberségének ; men
nél inkább fejlődik ez a szabélyozás, annál kényeslelbbé válik ez a feladat.

Funkciójánál fogva a nuncius az, akihez panaszkodni mennek, ő a följe-
lentések postaládája - és Isten a megmondhatója, hogy az idők folyamán
mennyi van ezekből. Az elégedetlenlek bizalmasaként. ha nem vigyáz. vállalnia
kell a kockázatot, hogy olyan emberek hálójába kerül, akik ellenséges érzel
meket táplálnak a püspökökkel szemben, mégpedig a Iegkülönfélébb okokból.
Míndenütt ez a helyzet és kínek-kinek a temperamerutuma szerint jelentkezik
kisebb vagy nagyobb hangsúllyal.

Fontos lenne, hogy minden nuncius át legyen hatva a zsinat teológiájával.
Most gyakran annak a kurialísta teológiának szempontjából ítéJci meg az em
bereiket és a helyzeteket, amelyre általában megtanították.

Rs ez az, amiért leírtiam könyvemiben az ön által idézett mondatot : "Fon
tosabb a nuncius teológiája mint a nemzetisége."

Az egyház jövője mínden országban szorosan összefügg azzal, hogy kiket
jelölnek a püspökségre.

Egészen természetes lenne tehát, hogy a nuncius a szóban forgó ország
ból való ember legyen, aki ismeri az ottani nyelvet és szokásokat; ez nagy
mértékben elkerülhetővé tenné a félreértéseket.
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Végül szűkséges lenne, hogy a nuncius fő küldetése ne legyen afféle ne
gatív rendőri feladat, hanem arra irányuljon, hogy élő és bizalomteli kötelé
ket teremtsen fl központ és a periféria között, szem előtt tartva az Isten or
szágának építését annak az új világnak valóságában, amelyamiénk.

/'. II. vatikáni zsinat szelleme ezerint való nunciusnak csák időbelileg

korlátozott megbízatásai lehetnének. Ez kiküszöbölné azt a nehézséget, hogy
"karrielrt" - szörnyű szó - befejező elfoglaltságot kelljen valakínek ikeresni
ami szinte önműködően merül föl manapság a "bíborosi kínevezéseknél".
Ebből származik jelenleg az olasz túlsúly, amelyet felül kellene vizsgálni,
és 'ez az a' "tiszteletbeli kárpótlás", amelyet jó joggal kifogásotnak az egyház
ban minden síkon.

A helyi származású nuncius nem lenne többé belebonyolódva a diplornáciá
ba és juridizrnusba. Jelenleg csak elszórtan tevékenykedik püspökként, inkább
csak úgy mellékesen, anélkül, hogy bele lenne kapcsolva az ország lelkipász
torkodásába, Megszűnnék ez az "idegen test" jellege, és élő kapcsolatot je
len rene Rómával. Kiküszöbölődne az ellenőri szerepe, de megmaradna ügyvi
vőnek, hogy ott végezzen ellenőrző munkát, ahol arra szükség van, és a fela
datokhoz illő nagyobb lelkipásztori fölkészültséggel ellátva. Kilépnek a túlsá
gosan bürokratikus szerepből És ha szükség van rá, szóvívője lehetne a püs
pöki karnaik is a kormánynál, minden más nemzetközi viszonylatban is, ame
lyek napjainkban egyre jobban ISzaporodnak.

Most már csak arra a megjegyzésre kell válaszolni, ami nyilván elhang
zik majd: a fenti elképzelés szerintí nuncius, aki túl közeli kapcsolatban 'van
a püspökökkel, vajon bírja-e majd még a központ bizalmat?

A nehézség fennáll és érthető; hiszen nyilvánvaló, hogy a nunciusnak
mindenkor kényes Iesz a szerepe. A püspökök minden további néLkül elfo
gadják, hogy bizonyos ellenőrzés gyakoroltatik a pápa nevében; a döntő az,
hogy milyen utaikon és médokon történik ez.

Végső soron a Szeritszék választ és dönt: nem valószínű, hogy lehetet
len lenne a helyszínen találni olyan embert, aiki el tudja látni a funkciót,
hogy a közponc ésa periféria közötti kötelék ügyvivője legyen és aiki való
ban vallásos nagykövet lehet.

Péter, Pál és János egyháza.

r. C. L: Bíboros úr azt írja könyvében: "El kell ismerni. hogy az egyház
nyu.gtalan órákat él át napjainkban." Ez még nyilvánvalóbb ma, mint egy
évvel ezelőtt volt. Az egész világ láthatja ennek a nyugtalanságnak a meg
nyilatko,zásait. Nehezebb azonban felderíteni e nyugtalanság okait. Ön szerint
mii: ezek? Mi az oka a legkülönbözőbb országokban jelentkező elpártolások
nak? Miért hagyja el olyan sok pap a hivatását, miért oly sok szerzetes és
szerzetesnő a közösségét; mi az oka a hivatások szinte világszerte Jelentkező

válságának; miért oly kevés azoknak a fiataloknak száma, akik hajlandók fl

távozókat leváltani?

SUENENS BIBOROS: A kérdés valóban ott van az ajkakon. A válasz
nem lehet egyszerű; túlságosan sok elem játszik közre, semhogy viiágosan
körülrajzolhatnánk a jelenséget, Szerintem a leghasznosabb, ha figyelmünket
azokra az okokra irányítjuk, amelyek tőlünk függenek, a saját hibáinknak,
hiárrycseágainknak folyományai.

Minden fajta tévedéssel, elhajlással. erőszakkal szemben a legelső teendő

az, hogy felismerjük benne azt a részigazságot, amely vonzóvá teszi és ezáltal
veszéíyessé, és hogy ezt a részigazságot elválasszuk a torzító túlzásoktól.

Nos, a szemben lévő oldalon a legkülönbözőbb oelemeket találjuk.
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Ut vannak a Iázadók - akHmt én 'nem neveznék a szeros értelemben
vett kontesztálóknak -, telhárt azok, akik szakítanak az egyházzal és azután
kívülrről bíráljék.

Azután itt vannak azok, akik rosszul érzik magukat az intézmény jogi
formái között és zaj nélkül elhagyják azt.

S aztán itt vannak azok, akik kontesztálnak" a szó hagyományos és nyelv
tani értelmében, ami nem más, mint tanúsásrot t/enni. Más szóval tehát olyan
k eresztények, akik tanúságot tesznek az egyház kebelén belül az evangélium
és a kőzös öir'Ökség nevében annak érdekében, hogy ez az egyház "ráncdk
nélküli és szeplőtelen legyen".

Még ha panaszaik azonosak is a forradalmárokéval. itt eg-észen másról
van szó. Akáa- csak a forradalmárok, de az egyházon belül, perbe fogják a
juridizmust, de nem a jogot; az autorttarizmust, de nem él tekintélyt; a lega
lizmust, de nem a törvényt; az elmeszesedést, de nem a rendet; az uriifor
mitást, de nem az egységet.

Az elégedetlenség legélesebben a római Kúriával szemben nyilvánul meg,
de mínden más hatóságót is érint, A hivatalviselők aszerint tompítják vagy
élesítik a panaszokat, hogy mílyen fokban nyitottak a zsinati megújulás iránt;
túl azonban a személveken a ,.rendszert" veszik célba, korunk egyházának
intézményes és szoeíológíaí .mechanízrnusát".

Az egyház hű fiainak szemében nem a pápa tekintélye kérdéses, hanem
;>•• .rendszer", amelynek foglya, és amely azonosítja öt a római kong-reg-ációk
legjelentéktelenebb döntéseivel is, akár aláírta öket. akár nem. A kívánatos
az lenne, hocy egészen a Szentatváig menően sikerüljön meg-szabadulni attól
a trendszer-től, amely mliatt már századok óta panaszkodnak anélkül, hogy
sikerült volna felszabaduilni alóla és megváltoztatni.

Mert bár a pápák követik €ig'vmást, a Kúria marad. A zsinat ideién eze
ket cl szavakat tulaidonították 'a Kúria egyik prelátusának: ,.Hagyjátok, hadd
beszéljenek a püspökök. a vérrÉm mégis C!',8J!< hazamennek: mi azonban. mi
itt maranunk Él5 maid heiyrehozzuk az elkövetett hibáikat." Lehet, hogy
CS8.k kitalálták ezt a történeteit. oe jól tükröz (''''v bizonyos fajta mentalitást.

A," a kivánsárr, hogy a legfőbb tekintélyt sikprüliön vézre felr'>ozfl:badít8.ni
prv olyan rendszer-től. amely - honv c-ak errv lerzf'rissebb példára hivátkoz
zak - arra kényszeríti <3 nápát. hoov tel{inté]v/~nrolk teljes súlyával írja elő

~.7 öltözködés le'P''1próhb részleteit, beleértve a bojtokat. zsinórokat élS csuk
Ivákat. vagy például azt, hogy mi legyen a neve cl Szont pp't!E'r dóm műhelvé

nek. Súlvos öröksége e,gy olyan múltnak. arne-lv bizonvos pillanatokban mi nd
annyiunkat beburkol ólomfonadékával. Szerit Pét'2Ir nri"JátuSi"l túl dráza szá
munkra ahhoz. sPIlTI'hogy engedhetnénk. hogy egy rendszer ilyen mértékben
megalázza őt a világ szemében.

Mi több. a kifogások és panaszok sokfélpségoe míndannvíunkat azzal 112

alapvető szemrehányással szembesít, amely a le~g'y'aJk'r,abba:n hangzik el a vi
lág felől az eg-yházzal szemben: nevezetesen. hogy elárulta az evangélium
tisztaságát, ahelyett, hogy élné, és nem megfelelő hirdetője az úrnak és az
ő szellemének.

'Ez a kérdés gyöke!'e. Nem azt vetik szemürrkre, hogy nem vag-yunk ke
reszténvek, hanem azt. hosrv nem vaf.'.'Yunik eléCf9'é azok. A kontesztácíó mín
np-neikelőtt iS70rOTIg-ó felIT1fvás, hogy messzabaduliunk mindattól, amí struk
túráinkban és önmagunkban nem felel meg az e,gys'l!erüsé$,eIk. a szabadsás
nak, a keresetény testvériségnek. Sokak számára. a'kik elhagy;,á!k a napi hi
vatást - persze nem mindegyikük számára -- fl cölibátus kérdése, bármilyen

~ A kOlllteszMJ.ás (fnancláUiL: eontestatíon, osaszul; coneestazsone, németül: lrontestadon) lIlIIO

gyarna egy seöva; ,~efOll'Ctithatatlaill, többértelmű szö, amefy egyszeere jelent ibl1ráJJatot, eJvitatáBt
kércl.ésesSé tételJt és - mMlit SU<eIIlem1 brR>Oil'OIS 18 ubal rá - 1laInúSkiodást is.
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fontos legyen is önmagában, nem az elsőrangúan döntő kérdés; ami kockán
forog, az az egyház hitelt érdemlősége, amikor az igazság és a szerétet evan
géliumának tanúságtevőjekéntlép fel. Szokás volt egy időben úgy szembeállí
tani a római, a protestáns és az ortodox egyházakat, hogy elnevezték őket

Péter, Pál,i1Letve János egyházának. Péter a garanciája az egységnek és a
legfőbb tekintélynek; Pál az Isten gyermekei szabadságának és a nemzetek
felé való kinyílásnak fáradhatatlan hirdetője, túllépve korának törvényein és
törvénY'hozóin; János a szemlélődés és a szerétet apostola.

Az anntézisek e szellemes játékát nem fogadhatjuk el. Mi egyszerre és
szétválaszthatalanul Péter, Pál és János egyháza akarunk lenni. Mi az apos
tolok örökösei vagyunk, és nem egysküké. Feladatunk, hogyelismerjük Péter
szükséges tekinrtélyért éppen úgy, mint Isten gyermekeinek elengedhetetlen
szabadságát is, És hogy Pálhoz hasonlóan visszautasítsunk mánden olyan ju
ridizmust, ami a régi törvény rabszolgaságára emlékeztet és elfojtja az éleitet ;
mint ahogy Jánossal el kell ismernünk az imádság és a szeretet primátusát
is, ami nélkül nincs kereszténység,

Róma olyan, mínt egy tölgyfa, amely megnövekedett. A tölgyfa kiterjesz
tette ágait és a madarak védelmet találtai; rajtuk. Élősdi folyondár fogja azon
ban körül a törzset és kiszívja nedveit. A tragikus az, hogy bizonyos emberek
összetévesztik a folyondáI'lta tölgy kécgével. A kéreg fontos része a fának,
szükséges, hogy kemény és erős legyen, hogy jobban óvhassa a fa nedveit.

Egészen más valamí azonban a folyondár, azaz az ősrégi szokások, eljá
rások, tilalmak szővevénye, amelyek ártalmasark a fára és el is talkarják a
szem elöl.

Szabad kételkednünk abban, hogy az élet egykor majd diadalmaskodik
minden fölött?

Nem. A keresatény a hit embere és a hit a reménységbe t orkollik, mint
ahogya szeretetbe is torkollik. Ami persze semmiképp sem jelenti azt.
hogy valamiféle hivatalos optimizmusnak adjuk át magunkat, arnilyen a

,banket:í1:'Ek végén szokásos. Nem. Az egyház története nem más, mínt hosszú
húsvéti triduum, amelyben állandóan megismétlődik a nagypéntek, a n<1gy
szombat és a húsvét reggele. A nagypéntek állandó időszerűsége le:he'terUc'lmé
tesz mindenféle naiv opttmtzmust; hiszünk az emberben lakó bűnben és a
rossz hatalmában is. De a húsvétkor Föltámadottnak jelenléte biztat arra,
hogy tovább vándoroljunk azzal a derűs meggyőződéssel: "Tudom, hogy kinek

. hittem".
Köves úton bandukolunk : ez azt jelenti, hogy beszennyeződünk, elfára

dunk, csődöt mondunk, de a Mcstcr velünk van.velkísér bennünket Emmaus
útján.

Engedjenek meg befejezésül még egy megjegyzést. Ha beszélgetésünk csu
pán az egyházon belüli dialógusra szorítkozott is, azért épp oly :kevéssé fe
lejtem el, mint önök, hogy az egyház a világért van. és, hogy olyan hamaro
san, amilyen hamarosan csak lehetséges, túl kell jutnia belső feszültségei n,
hogy jobban eleget tehesserr feladatának az emberekkel és az emberek előtt

álló óriási problémák iránt.
A Lumen Gentium kezdetű zsinati határozat nem választható el a Gan

dium et Spes-től.

"Home is where one starts kom" - mondja Eliot. Az outhon az a hely,
ahonnan elindulunk. Ezt csak azért idézem, hogy kellő megvilágításba helyez
zem mondanivalómat. Ha tehát a házat tágasabbá, levegősebbé. lakhatóbbá
kivánjuk tenni, ez nem felhívás arra, hogy bezárkézzunk oda, hanem csak
az a célja, hogy megadja azt a családi biztonságot, ami lehetövé teszi szá
munkra, hogy a többi emberrel együtt határozott léptekkel járjuk a világ
nagy útjait.
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