
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
A SUENENS-INTERJÚ VISSZHANGJA

Suenens bíboros sajtónyílatkozata,
amelyet két részletben, lapunk júliusi
és augusztusi számában közöltüns; két
ségkívül az utóbbi idők egyik legfigye
lemreméltóbb egyházi eseménye volt.
Mint tudjuk, a nyilankozatot a párizsi
Informations Catholiques Internationa
les közölte május 15-i számában, de
párhuzamosan, már a megjelenést meg
előzően elküldte az interjú kéziratát
több külföldí katolíkus saítóorgánum
nak A német nyelvterület számára a
svájci jezsuitákfolyóirata, az Orien
tierung közölit~, s jellemzően a nagy
érdeklődésre, 'ltóSőbb em a számot az
eredetinél magasabb példányszámban
kétszer ís újra .,kellett nyomni, s az elő

fizetők száma ezerrel növekedett. Ola
szul a Bolognában megjelenő Il Regna
!közölte az ínteriút, majd havi mellékle
tében az egyik legnagyobb példány
számú olasz katolíkus családi lap,
a Famiglia Cristiana. Angolul a Tab
let. lengyelül a Kmklkóban megjelenő

Tygodnik Powszechny közölte. Itt
most csak a saerkcsztőségünkbe be
érkezett fordításokat említettük, de
tudomásunk van róla, hogy ezeken
kívül is még több nyelven és sok

VI. PÁL PÁPA

VI. Pál pápa június 23-án fogadta a
konzisztóríumok termében a bíborosi
kollégtum Rómában tartózkodó tagjait,
akik névnapja alkalmából köszöntötték
a pápát, Az üdvözlő beszédet Ti!iserant
bíboros mondotta és a Szentatya válasz
beszédének első felébern hangzott el az
a néhány bekezdésnyi rész, amelyet a
saitó később úgy méltato tt, hogy ez
volt a Szeritatya válasza Suenens bí
boros <kezdeményezésére. Míridenesetre
a pápa beszédében nem említette a
brüsszeli bíboros-érsek nievét és a bírá
lókról szólva, végig többesszámot hasz
nált. Ennek ellenére a szöveg néhány
mondata félre nem érthetően arra
utalt, hogy az abban foglaltak a belga
bíborosnak is szólnak, A pápai beszéd
idevágó része így hangzük:

ön, bíboros úr (Ttsserant), utalt né
hány nehézségre, amelyekkel utunk so
rán manapság találkozunk. Nos, ezek a
nehézségeik 1iennállnak és míndenkí is-
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lapban látott napvilágot a belga bíbo-
ros-prímás nyilatkozata, amely
amint az várható volt világszerte
hatalmas visszhangot keltett. A mélta
tások százai jelentek meg, amelyek
mellette vagy ellene foglaltak állást.

Olvasóink tájékoztatására rnost itt azt
a négy hozzászólást ismertetjük, helye
sebben közöljük szószerínt, amelyoket a
legjelentősebbnek érzünk és amelyek
jól mntatják a mai egyházban tapasz
talható legfontosabb Irányzatokat is.
ElSŐIlek VI. PáL pápának a bíborosi kol
légium előtt ez év június 23-án elmon
dott beszédéből közöljük az idevágó
részletet. Teljes egészében közöljük Pe
ride Felici bíborosnak az Osservatore
Romano július 3-i számában megjelent

. cikkét. majd Léqer bíboros volt mont
reali érsek sajtónyilatikozatából a7lt a
részt, amely témánkhoz tartozik. A bí
boros ezt a nyilatkozatot a Corriere
deLla Serának adta és a lap június 22-i
számában közölte. Befejezésül Karl
Rahner professzornak azt a cikkét kö
zöljük, amelyet a német püspöki kar
lapja, a Publik írt a lap júUus 4-i szá
mában.

merí őket. sőt, többfélék és nagyobb
számúak, mint ahogy a bíboros úr em
lítette öket.

E nehézségek közül néhány, úgy érez
zük, súlyos veszélyeket rejt magában
Isten egyháza szempontjából és súlyos
felelősséggel terheli azokat, akik okoz
zák őket, EzekIcözt a két legfontosabb:
egyrészt a csekély érzék a doktrinális
ortodoxia iránt azzal a félotélkenyen őr

ZÖ:tit depo.~itum fideivel kapcsolatban,
amelyet az egyház az eredeti apostoli
prédiikációkból örökölt és amely a szerit
írásban és a hiteles hagyományban jut
klfejezésre s amelyet az egyház gondo
san megfontolt és hitelesített a maga
felelős tanításában a Szentlélek Krisz
tustól megígért vezetése alatt. Bs ugyan
így. érzésünk szerínt, sok bajnak oko
zója - s míndnvá iunknak sajnálnunk
kell ezt, ha valóban szeretiük az egy
házat - bizonyos elterjedt bizalmatlan
ság a hderarchíkus hivatalok gyakorlá
sával szemben, azzal a híerarchíkus hi-



vatallal szemben, amely krisztusi meg
bízatása alapján egyesíti és vezeti Isten
népét, annak ,különböző szil11Jtű csoportja
it. Manapság nem körtnyű dolog felelős

helyen állni az egyházban. Nem könnyu
egy egyházmegyét kormányozní és na
gyoojó1 megértjülk azokat a föltétele
ket, amelyek közepette püspöktestvé
reill1lk feladatukat végezni kényszerülnek.
Nem lehetimk továbbá. érzéketlenek
azokkal a nem míndlg pontos, nem
míndíg jogos, és nem mindig óvatos és
alkalmas bírálatokkal szemben, ame
lyekkel ikülönböző oldalakról, a könnyeb
ben sebezhető "római Kúria" elnevezés
alatt az apostolí Szeritszéket llIetik.
Könnyű és talán kötelező is lenne bt
7JOnYOS, ezekke1a tömör és sommás el
lenvetésekkel kapcsolatos állftásokat
helyreigazítani; úgy gondoljuk azonban,
hogy Isten népe, a dolgok i~azságáról

értesülve és a szerétetből eredő remény
séggel megvllágosítva, önmaga is köny
illyen megteheti ezt. Mi csak azt mond
juk, hogy nyugalommal vesszük fontoló
ra 8Z apostoli Szeritszék irányában el
hangzó észrevételeket, míközben kettős

éTZJéS Wlti el lelkünket: az alázatos és
őszinte tárgvílagosságé, amely kész ar
ra, hogy figyelembe vegye ezeknek az
ellenszegülő magatartásoknak nyilván
való índokalt, és hajlandó arra.vhosry m6
dosítsa a fennálló, pusztán jogászi pozí
ciókat, amikor az ésszerűnek látszik.
Óhajunk. hogy állandóan és bensősége

sen melcijítsuk a !kánoni törvénvhozás
szellemét. az egyház jobb szelsálatára
és a kortársi világhoz sz61ó küldetésé
netk jótékolllv és hatékonv feilesztésére,
és úgyszintén azzal a hajlandósáegal el
telve. hogy megértsük és magunkévá
tezvük az. egysé~ben meavalósuló [ogos
pluralizmusra irányuló küIöntiéle törek
véseket. Ennek az érzésünknek - ame
lvet önök és az egész római Kúria
osztanak veliink - bizonyítéka a rend
kívüli színödus összehívása és az a fo
lyamatban levő hatalmas munka, amely
a kárion jOg revíziótára irányul, széles
körii és sokféle megbeszélés révén; amint
hogy bizonyítéka az általunk és a Kú-

FELleI BíBOROS
Pericle Felici bíboros, aik! - akkori

ban még mlnt samcsatat címzetes érsek
- a zsinat főtitkára volt, egyik legprog
nánsabb képviselője a római Kúriának,
Az Osservatore Roman6b~n megjelent és
alább közölt cikkében ő sem említi SUe-'
nens bíboros nevét. A cikk címe viszont
teljes világossággal uta! arra, hogy

ría hivatalai által folyamatosan kibo
csátott okmányok, mint például az a
hosszasan tanulmányozott és a közel
múltban kibocsátott Irat, amely a pápai
képviseletek kérdését rendezi. a zsinat
határozatával összhangban; ugyanúgy
megemlítjük a liturgikus reformra vo
natkozó nagyszámú rendelkezést, ame
lyeket színtén a zstinat óhajtott és ame
lyeket a magunk részéről hűségesen

végre 'kívánunk hajtani. Hozzátehetjük
még, hogy sz:ánd~kun,kban áll szerető fi
gyalemmel összegyűjteni azokat a kü
lönböző kívánságokat, amelyek az egy
házon belül II papi élet megújításával
kapcsolatban jutottak kifejeresre és hogy
meghallgassuk azokat a törekvéseket,
amelyek összhangban vannak a katoli
kus papságnak és nélkülözhetetlen hiva
tásának helves koncepcíőiával, és a pa
pok megfelelő előkéBzl~e, na~obb

tökéletességére, az egyházme~e életébe
való szervesebb ookapcSolódására és a
modem társadalomba való hatékonyabb
beilleszkedésére irányulnak.

A máJs~k érzés 'cl nagy bizalomé, ame
lyet nem kívánunk me~l!adnl azoktól
a személvektől sem, akikt5l az említett
kontesztácíók és elhajlások erednek,
mert a szent egyház il'! fiaiban is el kí
vánj'Lk ismerni szándéJkaik alapvető

egY'emességét. és ugvanakkor el kívánjuk
ismerni dolgaink megiavítbának és tö
kéletesitésének állandő szükségességét:
annál sürgetőob ez a szÜlksél!. mennél
nasrvobbak a fo~v8JmatM egyházi meg
újulás mai köve,telményei. Természete
sen azonban legnagyobb bizodalmunk az
egvház védelme és növekvése tekinteté
ben magában az 'e~yházbain van: a püs
pöki karban, a klérusban, a szerzetesek
ben és a katolíkus laikusokban és a jó
lelkek megszámlálhatatlan seregében,
akik csöndben imádkoznak, dolgoznak és
szenvednek Krisztus országáért. Akikhez
eljut e bizalmunk híre, tudják meg, hogy
nagyon kedvesek számunkra és arra int
jűk őket, hogy növekedjenek buzgöság
ban és alktivitásban és hogy imádko
zunk értük és szívből megáldjuk őket.

megírására a Suenens-ínterjú adott al
kalmat. Suenens bíboros interjújánnk
eredeti francia címe így hangzott: Vunité
de l'église dans la logique de Vatican
II. Vagyis magyarul: Az egyház egysé
ge a II. vatikánum Iogíkájában. Mi ezt
úgy fordítottuk, hogy "a II. vatikáni zsi
nat szellemében", mert a magyar olvasó
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számára a logika seóebben az összefüg
gésben semmit sem mond, és értelem
szerűen itt azt jelenrti, ami a zsinat szel
leméből "logikusan" következík. Az olasz
viszont minden további nélkül át tudja
venni az eredeti szóhasználatot és így ke
rült Félici bíboros cikkének élére ez a
cím: La logica del concilio, azaz "A zsi
nat lOlgikája". Minthogy Felici bíboros a
logika szót a cikkben míndkét értelem
ben használja, a fordításban meghagy
tuk ezt és csak zálrójeiben tesszük mellé
a "szellem"sz6t, ahol az, a suenerisi érte
lemben ,kerűl használatra. Ezt írja Felici
bíboros:

A Iogíka nehéz tudományág: Elméle
tJl.l~g ís, de még inkább gyakorLatilag.
Elméleti tér~ arra tanít bennünket, hogy
helyesen gondollkozzunk; gyakorlat! té
Il'enarra, hogy helyesen cselekedjünk.
Voltaképpen aki helyesen gondolkozik,
annak helyesen kellene cselekednie is; de
nem míndíg van így, sőt nagyon gyak
ran nincs így. Azt mondta Ovidius: Vi
deo melf0ra proboque: deteriora saequor
(Met. 7, 20-21)*; mi egyszerűbben így
mondjuk em: jól prédikál, de rosszul
kapirgál. Úgy van az, hogy a szó
(amely a gondolatsor kifejerese Lelhet) és
a cselekvés ,között ott fekJszik a tenger,
vagyis míndazosnak a nehézségeknek
tömege, amelyek végességünkből, rossz
természetünkből folynak és amelyek ne
hézzé teszik a hajózást még akkor is, ha
szaikértelemmel tervezték és készítették
elő. A mai válságok egyike,llJffielyet na
gyon érzünk és amely sok kontesztácíóra
ad alkalmat, az a nl8gyszakadék, ami
aközött van, amit mondumk és aközött,
amit csinálunk Ez indította a Szeutatvát
arra, hogy egyik legutóbbi okrnánvá
ban, amelyet az ifjús.ág neveléséért fele
lőseknek küldött. arra hívta fel őket,

hogy nagyobb mértékben tegyenek tanú
ságot cselekvésben is Krisztus példájára
qui coepit facere et docere.** ManAIPság
szívssen beszélnek a zsinat Iogikáláról
(szel.leméről), vagvis a zsinati dekrétu
mok alkaímazásáról a zsinat által ki
nvllvánítobt szándéknak és szellemnek
mesfeletően, A zs~natd tAnítás, amint azt
mindnváían tudjuk, terjedelmes, ÖSS7.e
teet és bívonvos szemnontokból egészsé
ges-n megű lító is. Enoen e7ért tanul
mánvozní ken: meP1érteni, fe1fort1ni va
Iamermvi dímenzíőtát, nem fp,lp.okezve
mez arról a hatalmas munkáról, ami
szükséges volt a megfogalmazásához.

Néhány nappal ezelőtt került kinyom
tatásra a II. valtikáni zstnac archívu
mának gondozásában két kötetben az a
kiadvány, amely magában fogrlalja mind
azokat a szkéma-tervezeteket, amelye
ket az illetékes bizottságok készítettek
elő a zsinatra a XXIII. János pápától
kapott utasításolenak megfelelően. Ezek
kel kapcsolatban sokat beszéltek és írtak
arról, hogy több mint száz ilyen szké
ma volt. A valóságbarr-hetvenöt szkéma
.készült, amelyek kőzül sok csak feje
zete vo'li ugyanannak a szkémának, oly
annyira, hogya központi előkészítő bi
zottság által elvégzett koordínáló és vá
lógató munka után a zsinat számára már
csak huszonkét sZIkémát terjesztettek
elő. A bőséges és gazdag forrásanyag
gal megszerkesztett okmányok Jókora
tömege ez, amelyek óriási hasznot jelen
tettek a zsinati okmányok kidolgozása
szempontjából. AkI világos értelemmel
tanulmányozza végig a :kiét kötet lapjait,
tehát azokat, amelyek az elókészítő ok
mémyokat tartalmazzák és azokat, ame
I}'Ieken a zsínae dekrétumaí olvashatók,
mínden bizonnyal gyakran tapasztalja
majd, hogy más a stílus, de lényegében
majdnem azonos gondolatokra lel. János
pápa jelenrtJette ki a zsinat megnyitása
alkalmából: "A célunk az volt, hogy
újult erővel szerézzünk érvényt az egy
házi tiBnítóhivatalnak... ami az öku
menikus zsinaton a legfontosabb, az a
következö: hogy a kerlesztény tanítás
szerit letéteményét még hatékonyabban
őrizzük és mutassuk be." Ebben a táv
latban kell tanulmányozní és alkalmazni
a zsinati okmányokat, a zsinat által kez
deményezett aagiornamento megvalósi
tása során, tehát amikor arról van szó,
hogy logikus következetesiséggel fordít
suk le agyakorrlat nyelvére a II. vati
káni zsinat tanításalt: az eltérő han
gokért lelkesedni, még ha ezek a han
gok hitelesnek: látszanak is, avagy ami
még rosszabb, engedményt tenni az ön
kénvességnek a zsinati szabadság ürü
gyén, ellene mond li zstnat Iogikájának
(szellemének) .

*
Egv bizonyos: még míndfg vannak el

lenzői azoknak a reformoknak, arnelve
ket a II. vatíkání zsinat kívánt és ame
lyeket - csodálatos összhangban a zsi
nat szellemével - VI. Pál ültet át a
gyakorlatba. szoros e,gV!Ségben a püspöki
karral. Az is igaz, hoav sok reform, ha
bölesen- alkarjuk megvalósítaní, id15t,elő-

* Látom és hetveslern a j,dbbM. mégis a ross zaa követern.
" Aki elindult hogy cselekedjék és tanít son,
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relátást, bölcsességet, világos megfonto
lást és türelmet követel. A metanoia, ami
rnínden gyümölcsöző és bölcs reform
alapja, nem valósul meg míndíg rövid
idő alatt és a gondolkodásmód megvál
tozása, főleg azoknál, akik más idők

ben és más, önmagukban helyes és bölcs,
törvények alatt nőtitek fel, nem olyasmi,
ami egyetlen szempillantás alatt elérhe
tő! Másrészit mi mást tesznek bizonyos
kontesztátorok, mint hogy buccis inflatis'
szavakat hangoztatnuk, vagy fclclőtlenül

olyan programokat javasolnak, amelyek
nek megvalósitását nem segítik elő egyet
len épkézláb ,gondolattal, egyetlen gya
lwrlati útmutatással. egyetfen őszinte

vagy érdektelen bátorítással sem. VI. Pál,
ak! az életét áldozta a zsinatnak, valóban
csodálatra méltó azért fl maaánosságért,
amellye! a zsinat határozatait megvaló
sítía. l!:s éppen a zsinat fénye az, amely
nél tovább dolg:ozik, személvesem végez
ve azt 8. terjedelmes és nehéz munkát,
amelyet az új kánoniog kodifikációja je
lent, amint az míndenkl számára vilá
gosan kiderül, aki átlanozza a kánom iog
kódex revíziójára kiküldött bizottság
közleményeinek (Communicationes) első

Iaptalt.
Ha szeret iük az egyházat. egynek kell

éreznünk magunkat a pÁnávéll a szere
tet ps az engeaplme,sség kötelékében, amí
hozvásegft ma id bennünket, hog-v a gva
kürl'élth"l tudjuk átimptni az egyház út
mutatásaít. A zsinatnak és mezü iító
munkátának i6 sikere kivétel nélkül
mindenkinek műve annak a ;Oll:körnek
megfelel/)"'n. amit ki-ki Istemtól kanott
az ő e~hÁ?:áhan Ilv mórlon követjük a
zsinat tl'mításlogikáiát (s7eH"'mét).

Ezzel szemberr a ZS;in,élt elkénvelt Jo.g:i
káia szerint és egy olvsn ko1Jeqi~1itás

alapján. amelveta 71sinat ilven értelem
ben sohasern fOlJ'"rlott el. e.g:YPs~k. azon
kívül. hosv bírálják él pána tf'vpkenvsé
gét. Úf"V Játszik még nrtrnátus! tevé
kpnvspg-pt és a70 ee:vhá?:ban elfoP"l::llt leg
főbb t"nítói s?:ere'P:pt is a nüsnökök el
Jpnőr7élS~'I1pk V:'ldV ióváhacvésának akar
iM, alávp~rnL Olykor. ha nem is mond
já'k p?:t kii'pip2'A'ltt"'ll (p707el 'él nvflt kon
cílíartzmnsba esnéne,l{). mégis ezer mó-
don e7~ óh,.,itiÁk kifpiez:ni. .

De rnit mann f'hhpTI II tárvvhom a zsí
'I1l1t? MI következtethető logikusan a
tanH4SÁbnl?

Ha él 7sin,-,t bölcs onrmák"t hirdef,"tt
ki él l11'isnXkö1{-.,-,7. ,-,nnstnl-"tAr1ok, JI 1"iis
pöki konferenciák hatalmáról, valamint

arról, hogy mivel járulhatnak hozzá a
püspökök az egyetemes egyház javához
(az ökumenikus zsinat és a püspöki szí
nodus mint kűlőnbőző jellegű szerveze
tek, csodálatos módon dolgoznak együtt
e cél érdekében): a zsinat ugyanakkor
világos szavakkal erősítette meg a pápá
nak az egyetemes egyház legfőbb pászto
rának és tanítójának primátusát, E pri
mátus személyes tanítóhivatal, amelyet
Szent Péter személyében Krisztust6l ka
pott, hiszen egyedül Péternek mondá
tett: Te vagy a szíkla, erősítsd meg test
véreidet.

Ha a bölcsesség úgy kívánja is, hogy a
pápa a nehezebb kérdésekben konzultál
jon püspöktestvérelvel, sőt esetleg szük
sézes, hogy a konszenzusukat is bírja
(mínt az pl. az ökumeniku! zsinaton ís
történt), sem II megbeszélés, sem a kon
szenzus szorosan véve nem szükséges a
tanítói hivatal érvényességéhez, amelvet
Krisztus személyesen bízott rá. különle
ges segítségéről biztositva ót, rníután őt
tette meg az egyház látható alapkövé
nek

Nem szükséaes itt idézni a zsinat leg
vílázosabb döntéseit. amelyek vissza
vonhatatlanul meaerősítlk az I. vatiká
ni zsinat által definiált dogmát. De cél
szerűnek érzem, hogy hivatkozzam egy
nagvon érdekes szövegrészre, az egyik
zsinati ho-vászólásra (relatio!. amely
a pápa legfőbb tanítói hívatalával kap
csolatos: ,JA hatalom szó mellé) oda
tesszük a legfőbbét is. nehogy úg-y lát
szódiék, mintha a pápa h II tal ma kisebb
lenne. mint a nüsnökí kol1p·gium hátal
ma,rrme~yet alább .lee:fi'íbbnek' nevez
nek. Uzvarrísv nvílvánvaló az is. hozv II

római pápa. hatalmának rNakorlása köz
ben nem függ- a püsnököktől s-m ak
kor. amikor e~ke2Jdi tpvpkPDvségét, sem
amikor folvtatia azt. VéllAiában ugyanis
hatalmát kö7vptlpniil Krtsztustől kélnia
és ezért a 'Püspökök nem kénvs7.erithe
tik. " Viszont a római pána telies sva
bansi~f"P'fll váléls~tia ki m1Jnkptár~'-'it:'lkár

a Dilsnökök, akát- mások kÖ7ül saiát bölcs
mef1i'nnto!ás'3 s-.-i.nt. rninthogv phb"", a
kprnpsb"n ee:venül ő ftplhet." (Cnn,<titu
tionis de ecr1esia szkpmáia 9/l, o.)·· E7f'k
a S7flV,.,k vllávos vÁI,-,szt aon,-,k oly sok
követolésre, amelw"lq,t manansáe - saj
nos a ?:Si"'élt Ioglkáiának nevében! 
hangoztatnak.

•
Más pplr'lá.bt is felsorolhatunk csak

távirati stílusban.
• nagyképű.

00 Az idézett szövegrész nem otvasnatö az egy házról sz616 hittani rendelkezés magyar f'Ordl
tásában. mert csak ·egy zsinati referátum kereté ben hangzott el, de magába a konstitúci6ba
nem kerűlt be.
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A zsinat a legragyogóbb' lapokat írta
a püspökök tanítóhivataláról s a vallá
sos tiszteletről, amely megilleti őket. Bi
zonyos személyek magatartásával kap
csolatban, aiklikinek úgy Iátszík nincs más
gondjuk, mint hogy mindent krítdzálja
nak püspökeikben, hogy mindent kon
tesztál'janark,akaratlanul is fölvetődik a
kérdés, vajon logikusan ez következik-e
a Qui vos audit, me audit; qui vos sper
nit, me spernit-bÖl: amit a zsinat oly
tilágosan megismételt és míndenklnek
emlékezetébe vésett!

A zsinat azt is mondta, hogy a kispa
pok képzéséhez szükség van a felsőfokú

szemínártumokra ; és nagyon ajánlotta a
kis szemínáríumokat, Manapság sok sze
minártum vagy bezárja kapuit; vagy pe
dig nem azolk:nark az elveknek megfele
ll5en működík, amelyeket a zsinat határo.
ZOtJt meg. A szemínartsték nevelése
vel kapcsolatban más formák1kal, más
rendszerekkel kísérleteznek. amilyene
ket a zsinat nem ismert, vagy elftéít,
Hol iM a zsínat logikája (szelleme)?

LÉGER BtBüRüS

A Corriere della Sera tudósítója beszél
getést folytatott Léaer bíborossal, aki je
lenleg az afrikai Kamerunban él. Mint
tudjuk Léger bíboros lemondott a mont
reali érseki székről és egyszeru mísszío
náríueként Afrikába ment. Az újságíró
megkérdezte öt, mi a véleménve az egv
házban tapasztalható feszültségekről.

beszédekről, bíborosi nvllatkozatokról. E
kérdésre válaszolva a bíboros ezeket
mondta.:

Az egyház manapság mínden bizony
nval a rossz közérzet állapotában van.
S ennek oka valótában az is, hogy túl
sokat beszélünk, túl sokat írunk és nincs
már idő a reflexióra, az elmélkedésre,
az imára (sőt a tanulrnánvozásra sem).
Az ezvházban mínden szinten mogezve
zést kellene kötni: nagymértékben csök
kenteni - legjobb lenne teliesen mel
Iőzn! - a beszédeket és cikkeket leg
alább egy év tartamára. Utána mínden
bizomnyal világosabban látunk majd.

Oht, ahol én vagyok, Afriikában. nem
beszélnek az Isten haláláról. ms-rt "az
Iston jelpnléte az, amit a leghatározot
tabban állapítanak meg mlmdnváian, az
anlmtsták. a muzulmánok és az új ke
resvténvek.

Itt nem beszélnek a pápaság halálá
ról sem, mert Afrikában a pápaság nincs

A pap életét és hJvatásáJt olyan világos
vonalakkal rajzolta fel a zsinat, hogy
valóban csodálkoznunk !kell azon a pon
tosságon, amellyel a papság szerit jelle
ge bemutatásra kerül. Egyesek ezzel
szemben szekularizálnIi és delclerikali
zábni akarjáik a papot. Hol itt a zsinat
logikája (szelleme)?

Bizonyos képzeletbeli zsinati tanítások
nevében könnyeibbé és kényelmesebbé
akarnák tenmd a kereszténységet, meg
fosztani a keresztény morált az őt [eí
lemző lelki emelkedettségtől. lerombolni
a keresztet, hogy [ly módon lehessen di
csőítení egy többé el nem fogadható fel
támadást. De mit mondott a zsinat? Ezt
a pápa megmagyarázta június 25-i, szer
dai beszédében. Hát akkor miért idézJik
olyan rosszul a zsínatot? és hol van 11

zsinat logikája (szelűemef?
A példáklat sokszorozní lehetne, de elég

ennyt. Sajnos, ismételjük, a logika nehéz
tudományág. Ahhoz azonban, hogy vala
ki hú legyen a zsinat tamításához, több
alázatra, több hitre van szükség, olykor
pedig egyszerűen csak becsületességre,

megkülönböztetve az egyháztól és az
egyházat még csak most kezdik fölfe
dezni a nagy afrikai tömegek.

Jól tudom, mit akarnak mondaní ezek
kel a kifejezésekkel, de javarészt nem
osztom azokat az aggodalmakat, ame
lyek sugallják őket. A kereszténység a
szeretet által éltetett igazság. Hol van a
szerétet manapság oly sok emberben,
aki am mondia magáról, hogy az "igaz
ság" hordozó ia? A világnak ezzel szem
ben mindenekelőtt szeretetre van szűk

sége, Mert az Igazság szerétet nélkül nem
igazság 'többé, csak elvont geometria,
szofízmus PS SZ8V:lk épülete.

Helves. beszéliiink a struktúrák re
tormtáról az egyházon belül, de ne fe
Ie itsük el, hogy egy olyan magas fokon
j,nt.ézménvesftett el!vhá'z. mint amil ven
XII. Piusé vold, viláaitotta meg fl vilá
gat a háború sötétséze Ideién. és hoav
eav ugyanilyen mértékben int{>7:ményes{
tett egvház segíts,{>g{>vel keltette fől

XXIII. János az örömet, és teremtette
meg a V1Í1]iil:!'ban a l"eménvsée'et. Nem a
töhhé-kevésbé átalHlkíto1Jt inté'7ménvd~

ment;ilk mez az egvházat. h:JnPfm az 'l

szellem, amely az új struktúrákat el
töltQ ma id.

Nem tartom méltámvosnak, ha «ev bf
boros, mí.nt azt Suenens maülnes-bru-

* Aki titeket ha~alt,emgem haillLgalt, aki titeket vet meg, engem vet meg.
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xellesí érsek tette, az újságoikban és
nyilvános előadásokon terjeszti nézeteit
az egyház kormányzatáról, a pápa meg
választásának leghelyesebb módjáról, a
nunciusok funkcióinak [ogosságáról. 'l"isz
teletteljesebbnek tartanám, ha míndcz
előbb megbeszélésre kerülne más piispö
kökkel és bíborosokkal, hogy azután
együttesen terieszthcssék elő a Szentatvá
nak

Azonkívül sok olyan pont van, ame
lyekben a kereszténységnek nem véle
ményekre, hanem bizonyosságra és jó
példára van szüksége, mínt amilyen a
hűség Krisztus helytartója iránt, a püs
pökök és bíborosok egysége Szerit Péter
széke körül. A pápát ki lehet oktatni,
sőt meg is lehet dorgálni, mint azt Sie
nai Szent Katalin tette az avlgnoní pá
pákkal, de azzal a föltétellel, hogy ~n

nek a nagyszerű olasz szentnek a meg
határozása értelmében úgy tekintünk a
pápára, mint az "édes Krisztusra a föl
dön".

A közvélemény manapság nagyon kiáb
rándult és nyilván megérti, hogyapápát
klubeinökké akarják zsugorftaní, az egy-

KARL RAHNER

"A reform követelése - A Suenens
interjútól a római püspöki szinodusig" ez
a címe annak a cikknek, amelyet KUTI
Rahner professzor írt a német püspöki
kar lapjában. Ezt írja:

Az ismert ínter-lút, amelyet Suenens bí
boros adott, egészen a pápáig fölme
nően minden csoport élénken vitatja az
egyházban. Mindenki állást foglal, mín
derrkí vitatkozik. Föltehető, hogy az
ősszel úzvszólván legmagasabb szlnten
folytatódik majd a vita, a római püspö
ki színoduson, Ha a pápa kijelentette.
hogya Szentszék irányában kínyllvání
tott bírálatot alázatos és őszinte tárgyi
Iazossággal kell méltánvolní, ho'gy a nyil,
vánvaló érveik et el kell fogadni és a je
1!é'TJleg érvénves. pusztán jogász! pozíció
kat meg ken változtatnl, amikor ez ész
szerűnek Iátszík, akkor nem kell már
eleve kételkedni abban, hoav a római
püspöki színodus el tud majd érni va
lamit Suenens bíboros törekvéseinek
irárivában még akkor is, ha a bíboros
interjújának római visszhangja nem ép
pen a legbarátságosahb,

A nyilvánosság mint ~~ükséges nyomás
Egy római püspöki színodusnak ma

nemcsak azokban a kérdésekben szabad
tanácsadóari állást foglalnia, amelyek
ben a tanácsát Róma kifejezetten kéri.

házat pedig egy hatalmas. Rotary klub-I
bá - ez semmiképp sem csökkentí a tisz
teletet, ami ennek az érdemes testület
nek kijár -, ahol időnként összejön az
ember, hogy asatal körül ülve kífejtse a
saját nézeteit és "egy kicsit jót csele
kedjék". Értelmetlennek tartom, hogy
megengedték, hogy "i. szentek deklasz
szálásáróI" beszélhessenek, szerenesetle
nül és szinte provokatív módon prezen
tálva ezt a proolémakört, Úgy érzem, a
hitről való egész beszédünk forog koc
kán ...

Visszatérek javaslatomra: Az átmene
ti hallgatásra vonatkozó megegyezésre,
amit ajánlottam. hogy hely és idő legyen
a több elmélkedésre és imádságra. Szá
momra, a harmadik világ közepében,
amely elfogadott engem, éppen mert
azért menrtem oda, hogy ottmaradlak.
mínden bizonnyal nem hiányzdk majd
az idő az elmélkedéshez.

És a magánosságban, Isten hangja,
amely bátorit, hogy reménykedjünk ar.
egyház és a világ jövőben, vllágosan
hallatszik, mint valamí tavaszi ének.

A pápának és a feladatának: is csak hasz
nára lehet, ha a napirendre, a tematikára
és egy Ilyen szímodus egyéb dolgaira
vonatkozólag "alulról" jelentlrezik kez
deményezés, főként ha ez az "alulról"
az ősszpűspökí kar 'kcépviselődt jelenti,
amely összpüspökí kar a pápával mínt
fE'jével együttesen az egyházon belül a
legfőbb hatalmat képviseli, és főLeg ha
egy ilyen színődus semmiképp sem meg
felelő alkalom arra, hogy a pápát a töb
bi pÜSipöktői"eUávolítsákés sajátos funk
cióját leülönösen demonstratív módon
hangsúlyozzák, Egy ilyen kezdeményezés
számára a belga bíboros interjúja na
gyon fontos 6hajókat terjeszt elő. Ter
mészetesen, mint az már az ilyen dol
goknál elkerülhetetlen, ebben vagyab··
ban a pontban, az ilyen vagy amolyan
fogalmazás tekintetében más vélemé
nyen is lehet az ember. Minden ilyen,
az egyház és különösen a római Kúria
reformjára vonatkozó óhaj és követolés
szükségképpen egy új színtézísre irá
nyul, egy új ,,,adagolásra" azoknak az
ellentétpároknak lkonkrét alkalmazásá
nál. amelyek a valóságot adják 60; adek
vát módon egy magasabb elv nem kere
kedhet föléjük. tppen ezért az ilyen
szlntézís (törvény és szabadság, az Q1;y
ráz egysé~ a pápaságban és a l~zegy

!'áza,k önállésága stb. között) míndenkor
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történeti meghatározottsággal bír, t'S

mínr pillanatnyi adottság bírálat tárgya,
és meg is változtatható. A részletek te
kintetében minden bizcnnval mínden
ker vitatkozni lehet; adekvát módon so
ha át nem világítható megítélés kérdése,
hogy egy konkrét esethen a változás
követelését mondjuk-e ki hangosabban,
vagy annak elismerését, hogy minden
változást bizonyos mararíandónak át kell
vészelnie. Az ilyen dolgokban, amelyek
a hit lényeget és az egV:1é1Z \le gma-tkaí
lag adott alapstruktúráit egyáltalán nem
is érintik, az egyházban végre Igazán
el lehetne ismerni a kölcsönös szólás
szabadságot. Egyetlen ember sem állít·
hatja, hogy Suenens bármi módon is vé
tett volna az egyház hítértelmezése el
len. Ha azonban ez nem történt meg, ak
kor mlért reagálnak olyan sokan, olyan
alergíkusan és negatív módon erre az in
terjúra?

Netán azért, mert egy katollkilll ke
resztény vagy egy bíboros nem vihet
ilyesmit a nyilvánosság elé? Erre a
szemrehánvásra egyszerűen azt kell mon,
dani: azoknak, akik ezt a szemrehánvást
hangoztatják, elsősorban is önmagukat
kellene megkérdezniök, vajon ez a
szemrehányás náluk tudatosan vagy tu
dat alatt nem arra szolzál-e csak, hogy
a vitától és a tárgyi kérdésekbe való
becsületes ehmélvüléstől olcsón megsza
badüljanak. Aki nem tud mást mondaní,
mínt ezt a szemrehánvást, annak a le
hető leghamarabb a tárgy felé kellene
fordulnia és Suenonsszel e,gvütt keresnie
a Suenens által fölvetett kérdések meg
otrlásámak ütiait. Vagy pedig azt ken
állftanía, hogy ezek a problémák nem
léteznek. Ez esetben azonban ismét ma
gával a tárgyi kérdéssel állunk szem
ben. Mire való hát ez az egész siránko
zás, hogy az ilvcn kérdések nem tar
toznak a nvílvánosság elé? Hol marad
akkor a közvélemény. amelyről már
XII. Pius kí ielentette, hogy az egyház
nak feltétlenül szüksége van rá? Azt ter
mészetesen józanul és kerülzetés nélkül
el kell ismerni. hogy minden az ezvház
nvílvánossága előtt folytatott tárgyi vi
tával bizonyos ..nvomás" gvakoroltat.ik
azokra, akfk a kívánt változsatások te
kint<>tében végső fokon illetékE's,p,k és
felelősek De vaion miért ne lehetne
ilyen ..nyomást" gyakorolni? Vaion az
er?:vh:'izi tekintélvpk nern elég höksek és
bátrak. hogy el1~:'iJli~rnak az ilyen nvo
másnak, ha az tárp"vil;'H10S!'ln nézve hi
bás irányban hat? JV.[p'l!i'nrl''lítva viszont,
vaion !'lZ evvházl teldnV'IYeik nem s7jn
tén emhe,rPlk-p, akiknf'k inforrn:'if'jn
anyaga, reagáló képessége és eltökélt-
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sége, hogy a látszólag bevált régit, a
még kipróbálásra váró új érdekében
föladjálk, mégis csak véges, és éppen
ezért szüksége van bizonyos "nyomásra"?
Ha konkrét döntések soha sem származ
nak az elméleti ész puszta megfonto
lásából, és ha az egyházi tekintélyek
nek is, mínt véges emberéknek egy eJ.
méletíleg meg nem határozható indítás
ra van szükségük, hogy az érveik súlyát
egzisztenciálisan érezzék és a megho
zandó határozatokat hamar meghozzák,
ha továbbá a hivő nép, amikor a többfé
le jogos lehetőség között választva nem
csak passzív tárgya a fölülről jövő te
kíntélví bölcsességnek, hanem meg is
mondhatja, hogy konkréten ő mít akar,
ha míndezeken túl ma már semmiféle
titikoskJabinetpolitika gyakorlatilag nem
lehe'séges, akkor egyszerűen nem állít
hatjuk többé, hogy azokban a kérdések
ben, amelyekkel Suenens bíboroa inter
jójában foglalkozik, helytelen a nyilvá
nosság,

ms ha ez az interjú bízonyos "mene
külés" lenne a nyilvánosság védelmébe.
akJkor azoknak, akik ezt a .znenekülést"
elítélik, meg kellene kérdezniük maguk
tól, vajon a fölvetett problémák gvor
sitott megoldása nem tehette-e volna
fölöslegessé ezt a "menekti1ést". Már
ízv van, hogy Rómában ma sok minden
túlságosan lassan meev, holott ha nem
akartuk. hogy az egyház és az egyházi
élet kárt szenvedien, a mai idők ütemé
ben kell a dolvokat eUntéznl, és ezt az
ütemet az ezvház nem tudja maza meg
határozni, Ha a kuriális apparátus ÚI!Y,
amint ma van az ilVleTl gyors és mézls
jól átvondolt és bátor változtatásokra
nem kénes, akkor ez csak azt bízonvft
ja, hosv Suonenenek izaza van, amikor
a Kúria reformtát sürgeti. azt a refor
mot. ami bizonvos kezdeményezések el
lenére roée: míndíg várat m"?-:$ra, és
hogy R7ÜksÁg van a naevon [elentős de
centralizácíóra ps a nem 7 "'tl ep'vhánlk
nagyobb örrállósáeá-a. Minderrkénnen
az az ip;azoál!: a bíboros interi1Íiát nem
lehet::lzzal eltntéznl. hogy avt mondfák:
az tlven dole;ok nem t:>rt07ll1ak a nvíl
vánossáz elé. Az interiút cssk m"f'l1k
rn'''lk a t~r"vi kérdéseknek elintézésével
lehet elíntézni.

A merészség a legbiztosabb út

F.gv olyan kis cikk, mint ez is. nem
mp,]vprlhet el abba II sl,k ps lénvP'e'es
r ps7lp1;kf>rd,5.she, M'nplvek phhAn a nap'vnn
tP'l'i"delmp,~ lnt"rilíh"n vetór1tpk fel Mi
előtt avonban """811<-i"z int>..i'Í m pl1ett

vagy ellene állást foglal, előbb ponto-



san tanulmányoznia kellene. Attól fé
lek, hogya nyítatsozat SOK baratja és
sok euenzöje ezt nem tette meg, és ön
kényesen csak azt olvassak ki belöle,
ami tetszik nekik vagy bosszantja öket
érs igy relreísmerík ezt a jol kzegyensú
Iyozoct okmányt, amely az egyhaz gya
korlati erteimezésének terüreten bIZO
nyes vártozasokat világosan és viszony
lag mar korueretan termuraz meg es kö
vetel anelsül, hogy ezáltal az egyház
elmelett erteimezesének SíKJán egyolda
lúsagoa, es ilyen ertelemben "eretnek
ségoe' esnék, Míndenkí tudja, mílyen
nenez az ilyesmi. Legtöbbször az az
eset, hogy az ilyen csupán csak bölcs
és kiegyensúlyozottnak tűnő, dínamlkát
lan "egyrészt-másrészt"-ból a valódi jö
vőre nezve semmi sem derül ki, avagy pe
dig az önmagukban jogos, gyakorlati
követeléseket Olyan elméleti indokokkal
támasztják alá, amelyek valóságos dog-

. mattkai tévedést tartalmazhatnak. Aki
azt hiszi, hogy kiegyensúlyozottabban
gondolkodik, mínt Suenens bíboros, an
nak meg kell kérdeznie önmagától, va
jon a gondolatai hatékonyak is lehet
nek-e az egyház jobb jövője szempont
jából, avagy pedig elit a kiegyensúlyo
zottságot csak fölmentvénynek tekinti az
alól, hogy valóban tegyen valamit.

Az alap-probléma, ami a belga bíbo
ros interjújánark megítélése mögött rej
tőzik, érzésem szerint az a kérdés, va
jon sok míndent és viszonylag hama
rosan meg kell-e változtatrui az egy
házban, avagy pedig már éppen "elég
nyugtalanság" van az egyházban, Persze
így formulázva túlságosan sommás a kér
désföltevés. Mínden bizonnyal varinak
kérdések, amelyekkel kapcsolatban leg.,.
alábbis bízonyos időre legszívesebben
nyugalmat óhajtana az ember; feltéve,
hogy világosan tudjuk, melyek ezek a
kérdések Van viszont nagyon sok sür
gős és nagyon súlyos kérdés, amelyeket
csak az egyházban, az egyház [ogszol
gáltátásában és életében végrehajtott na
gyon jelentős változásokkal lehet meg
oldani. Ezeknek a változásoknak termé
szetesen a múlt gyakorlatával való ér
telmes kontinuitásban kell történniök.
Az a ma még széles körben uralkodó
módszer azonban, amely a változásokat
mindenkor csak a lehető legszűkebb kere
tek között tartott engedményként hagy
ja kivívni, amelyek csak apró módosí
tásai egy már adott és Iegszentebbnek
tartott szkémának, ma: káros, nem tud lé
pést tartani az egyház tényleges gyakor
latával és azonkívül az egyház hitelt
érdemlőséget is kétségessé teszi, Sok
dologban valódi változásra van szük-

ség és nem az elhallgattatás taktíká
jara, az apró kis koncesszíokra, ame
Iyeket ráracsagosan kell kínarcoíní.

Csa,k az egynaz hazassagjogara és
mimnenekelőtt a vegyeshazassagok jo
gara Kell gondolni, ha a monuottakra
pereakat keresunk. Sehol a vílagon nem
Iene, kompromisszumok nélkuí ,bo100
gumi. De na mar eleve a rossz kompro
masszum a legfobb elv, akkor valooan
nem lehet tovaooiépní, Suenensnek iga
za van, ha aggoava megxerdezí, hogyan
fest majd az uj egyhazjog. Vajon va
Ióoan Kerettörveny lesz-e, amely egy
nemzet puspökeínek valódi teret enged
arra, hogy egyházuk sajatosságát a szuk
ségnek megtelelöen kíbontakoztassák,
vagy pedig a kodex bizonyos ",korszeru"
mouosításokkal együtt is csak a rég1i
részletező törvénykönyv lesz-e, amely
egy gyakorlatilag erősen centralísztíku
san korrnanyzozt államot jellemez? Va
jon a püspököknek a jövőben is meg
kell-e majd kérdeznlök Rómában, hogy
megengednetik-e híveiknek a kézzel való
átlaozast, avagy sem? Mindenkorra az
ml-e, hogy maradjon a helyzet, hogy
római prelátusok és kánonjogászok, aktk
egyáltalán nem is lehetnek képesek ar
ra, hogy a németországi helyzetet a ma
ga 1,2 míllió egyházjogílag érvénytelen
házasságával megfelelően méltányolják,
a jurtdiemus mentalításától vezettetve
szerkesszenek vagy védelmezzenek egy
vegyesházasságí törvényt? Az alap-prob
léma valóban az a kérdés, vajon nem
kell-e az egyházban még nagyon sok
és nagyon felemelő dolognak megváltoz
nia, minden nyugtalanság és bizonyta
lanság ellenére, amelyet ezek a válto
zások okoznak, avagy torkig lévén mínd
ezzel a soik bizonytalansággal és nyug
talansággal, alapjában véve a II. va
tikáni zsinatot megelőző évszázad trium
falista monolitizmusához akarunk visz
szatérni. Azon a ponton, ahol ma állunk,
az egyház semmiképp sem maradhat
állva. Vajon hátrafelé, vagy előre men
jen-e, merjen-e még többet, vagy kezd
je el a restaurációt? Megteheti-e, ha
akarja az utóbbit éppúgy, mínt az előb

bit? Az ilyen általános méclegelésekkel
persze nem oldhatók meg a konkrét kér
dések, és még kevésbé lehet velük eret
nek vagy skizmatikus törekvéseket iga
zolnd, Azt azonban, hogy manapság két
séges esetekben csak a mindent vállaló
merészség a helyes út, ezt voltaképpen
már nem lenne szabad kétségbe vonni.
A II. vatikáni zsinat kísérlete még mín
dig hajótörést szenvedhet, de ha hajó-

. törést szenved, ez azért történik, mert
hiányzik a bátorság, hogy ezt a kísér-
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1etet a miMt szellemében tovább foly
tassuk. A Suenens-ínterjú azon a meg
győződésen alapul, hogy a merészség a
legbiztosabb út manapság, azon a meg
győzödésen. hogy a II. Vatikáni zstnat
kísérletét bátran folytatni kell; és ezért
lehetne ez az interjú afféle progiramadó
irat a püspöki színodus számára, arrnely
nek mégis csak az a feladata, hogy a II.
vatíkání zsinat alapvető programját a
zsinat szellemében bátran átvigye a gya
korlatba.

Az egyház nyílt rendszer

Az ínterjúkörül zajló vita mögötc rej
tőző alap-problémát persze másképp is
lehet nézni. Némelyek nyilván jogtalan
nak tekintik, ha valaki, méghozzá a
nyilvánosság előtt, olyan kérdésekben
emelkedik szólásra, amelyekben a pá
pának keLl. döntenie. De még ha el is
tekintünk attól, hogy bízonyos értelem
ben soha sincs kimondva az utolsó szó,
még az ex cathedra defínícíók esetében
sem, hiszen azokat még míndíg tovább
lehet értelmezni, és ha továbbá el is
tekintünk a nyilvánosság előtt folytatott
vita már fentebb letárgyalt kérdésétől,

mégis teljes higgadtsággal megkérdez
hetjük: vajon azért, mert a pápaé "az
utolsó szó", vajon övé-e az utolsó előtti

ils? És erre a kérdésre csak "nem"-mel
lehet válaszolni. ÉS aki mint az egyhá
zért társteíelösséggeí bíró keresztény
magának igényli ezt az utolsó előtti szót,
ez még nem jelenti azt, hogy tiszteletlen
a pápával és a pápaság intézményével
szemben. Még akkor sem, ha olyan dol
gokat mond, amelyekben a pápa más vé
leményen van és talán éppen ezért Su
enens fönntartását, mely szerínt csak a
tárgyról beszél és nem személyek ellen,
esetleg nem tartja túlságosan meggyő

zőnek.

Az ember lehet a legszentebb és a
legönzetlenebb lelkületű, és mégis té
vedhet egy helyzet megítélésében és a
helyzetből következő döntések tekinte
tében. Az ilyen dolgokban, ezt minden
katolikus gyermek tudja, nem tévedhe
tetlen a pápa. Miért látják akkor egye
sek olyan hallatlannak és el.ítélendónek,
ha valaki annak a véleményének ad ki
fejezést, hogy ebben vagy abban a pont
ban Rómának nincsen igaza? Vajon az
ilyen bíráló nem hihet éppen úgy a pri
mátusban és nern lehet ugyanolyan tisz
telettel a pápával szemben, míntrnások?
A Szent Péter és Szerit Pál közöttí, a
galatákhoz írt levélben (2,14) említett
konfliktussal 'kapcsolatban azt mondía
Aquinói Szent Tamás: "Ez az eset el-
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sősorban az egyháZi elöljáróknak szelgél
például: hogy alázatosak Legyenek és fo
gadják el a kisebbek és az alárendel
tek teddését; másodsorban az alárendel
teknek szoígál például: hogy buzgoak és
szabadszelleműek legyenek és ne této
vázzanak az elöljárokat megfeddni kü
lőnösen aikikoc, ha azoknak et-járása nyil
vános és sokak. számára jelent veszélyt"
(Comm ad gal 2,3). Szerit Pál nyilván
valóan Illem kérdezte meg előbb Pétert,
vajon megfeddheti-e őt. Még azon is le
het vitatkozni, hogy ez a feddés egyál
talán jogos volt-e. De azon voltaképpen
már nem is lehetne vitatkozni, hogy az
egyház legfőbb vezetőségének eimére is
küldhetünk bíráló szavakat anélkül,
hogy erre fölszólítottak volna

Az egyháznak megvan a legfőbb ve
zetése, de ugyanakkor nem egy zárt, to
tális szerkezetű rendszer, amelyen belül
egyetlen, a rendszerben immanens pont
ból kiindulva válik minden egyéb meg
engedhetővé, és kerül meghatározásra.
Az egyház nyílt rendszer már csak azért
is, mert a formális jog a maga egészé
ben is csak egy részleges elem ebben a
rendszerben, és éppen ezért még a leg
főbb hivatali és jogi intézmény, amely
a rendszeren belül semmiféle jogi in
teaménynek nincs már alárendelve, sem
teheti ezt a rendszert totálisan zárttá,
A Szentlélek nem kötelezte magát arra,
hogy az egyházban jelentkező minden
helyes ösztönzést és irányzatot csak Pé
ter hívatalán keresztül érvényesít. Ezt
persze elméletileg nem is állítja senki
sem. De a véleménykülönbségek konk
rét, egyes esetében sem szabad olyan ér
zékenyen reagálni, mintha mégis ez
Lenne a helyzet. Ha az egyház nyílt
rendszer, amelyben az eredeti kezdemé
nyezések a legkülönbözőbb pontokból in
dulhatnak ki, anélkül hogy ezek a kezde
ményezések és összejátszásuknak ered
ménye valamilyen, a rendszeren belüli
immanens pontból előre kiszámítható
lett volna, akkor természetesen az egy
ház életében több meglepetés és konflik
tus válik lehetövé, mint abban az idő

ben, amikor a pápaságot, ha elméleti
leg nem is, de gyakorlatilag majdnem
olybá tekintették, mint azt a bizonyos
rendszeren belül immanens pontot,
amelyből mínden kiindul, amelyre azon
ban senki nem gyakorolhat befolyást anél
kül, hogy erre kifejezetten felhatalmaz
ták volna. Ha azonban a véleményeknek
és irányzatoknak ez a pluralizmusa az
azért való gondosságon alapul, hogy az
egyház a maga feladatait kifele és be
lele egyaránt a lehető legjobban be
töltse, akJkoraz ilyen reális tartalmú



konfliktus-sz:ltuáci6k hasznosabbak az
egyház számára, mínt az a helyzet, ami
kor úgy teszünk, mintha mindenki mín
denben egyetértene, avagy pedig amikor
a komoly véleménykülönbségek lehető

ségét csak elvontan ismerik el. Az egy
ház nem lenne Krísztus egyháza, ha
nem tudna ilyen konfliktusokkal élni.
Az ilyen konfliktusok elkerülhetetlenek,
de élni lehet velük, és termékenyek
lehetnek.

Mínden bizonnyal sok keresztény van
az egyházban, akik az egyház iránti sze
retetből féltő gondossággal néznek a leg
közelebbi római püspöki színodus elé,
rnert ennek az új Intézménynek foko
zatosan ki 'keH állania az alkalmasság
próbáját, hiszen eddig ez még nem tör
tént meg, A belga bíboros interjújában,
úgy tűnik, jó program rajzolódik ki, több
ilyen piispöki színodus számára is.

SUENENS BíBOROS A BIRÁLATOKRÓl

Befejezésül és a dokumentáció teljes
.sége érdekében álljon itt még néhány
mondat Suenens bíboros-érsek június
23-i brüsszela sajtónyilatkozatából,
amelyben az őt ért birálatokkal kap
csolatban fejtette ki nézetét.

Elmondotta a bíboros, hogy, nem fo
gadja el, hogy perbe fogjálk. szándéká
nak tisztaságát. Azt sem fogadhatja el,
hogy egy olyan vita, aminek a struktú
rák keretében kellene maradnia, átto
lódjon a személyes 'területre, híszen ép
pen ezt akarta interjújával elkerülnl,
Amikor a kérdéseket intézték hozzá, ví
Iágosan megmondta, hogy válaszol azok
ra, de csak: írányzatokról, funkciókról
és intézményekről, mint olyanokról
óhajt beszélni és nem személyekről,

akiknek szándéka vitán föltil áLl. Ha
most mégis összekeverik a személyeket
az íntézményekkel, ezáltal figyelmen kí
vül hagyják az árnyalatokat.

Az interjú a Iegvílágosabban kifejtet
te, hogy az egyház igazgatási szervezeté
nek reformja, valamint az a mód, aho
gyan az egyházi tekintély gyakorlásra
kerül, már az I, vatikáni zsinaton föl
merült. Ebben az összefüggésben telje
sen világos, hogy arról van SZÓ, hogy
mechanizmusokat és funkciókat tanul
mányozzunk és nem arról, hogy szemé
lyek fölött Itélkezzünk. Hangoztatta Su
enens bíboros, hogy megoszolhatnak a
vélemények abban a tekinJtetben, hasz-

nos dolog-e az ilyen problémák nyílt
megvitatása. Véleménye szerínt azonban
osak a vitalitás és az erő jele, ha az
egyházon belül elfogadjuk az őszinte,

nyílt építő és az egyház, valamint annak
feje iránltí szeretettől áthatott dialógust.
Egészséges és normális dolog, ha vitátko
zunrk az egész egyházat érintő életbevágó
problémákról, különösen, ha ezek a
problémák annyira sürgetőek, hogy az
egész világot érintik. A bíboros szerint
a vitával kapcsolatos türelmetlenség,
amely az egység megőrzésére hivatko
zik, a mai világban káros. Egyébként a
különböző országokból laikusoktól és
egyházi személyektől sok helyeslő nyi
latkozatot kapott és ezek egyöntetűen

azt, hangoztattak, hogy gondolatai hoz
zájárulhatnak az egyházban szükséges re
formok meggyorsításához. Suenens arra
is rámutatott, hogy csak. az alakíthat ki
ítéletet nyílatkozatáról, aki a szöveget
teljes egészében Ismerí. Szeretne arra is
emlékeztetni, hogy VI. Pál pápa 1963.
szeptember 21-én az egész Kúriát felhív
ta arra, hogy a bírálatort alázatos lélek
kel és köszönettel fogadja. Ezzel kapcso
latban még hozzáfűzte: "Rómának nines
szüksége úgy védekeznie, hogy azt a be
nyomást keltse, mintha nagyothalló len
UJe: annál kevésbé van erre szüksége ak
kor, amikor a megjegyzések barátoktól
és testvérektől jönnek".

DOROMBY KAROLY

Isten így szól: szélesítsd ki gondo~kodásod ~átóhatárát. Próbá~d meg az én sze
memmel látní a világot. Hordozd lelkedben mínden isteni gondomat és tágítsd ki
szivedet az enyémnek mértéke szerint. Anélkül, hogy megfeledkeznél a hozzád kiizel
áHókról, gondolj minden emberre, az idegen nyelvúekre és idegen fajtájúakra, akik
benépesítik a földgolyót: ők is testvéreid. Ajánld fel gyakran őket nekem, hogy
megáldhassam őket. Semmi, ami emberi, nem lehet közömbös számodra... A ke··
,'esztény nem az az ember, aki úgy ezeret engem, hogy közben megfeledkezik a
világról, hanem o~yan ember, aki az irántam való szeretetből meríti az erőt ahhoz,
hogy a vi~ág szolgá~atának áldozza magát.

Gaston Courtois
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