
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

NAPIRENDEN A PAPSÁG PROBLÉMÁI

A fenti címben foglalt kijelentést az elmúlt év sok eseménye és megnyilat
kozása támasztja alá. Az alábbiakban ezekből mutatunk be egy rövid [iizért, amely
a legjellegzetesebb momentumokat ismerteti. Szükségesnek tartjuk: ezt a tájékozta
tást azért is, mert az itt említett eseményekről sok túlzó és a valóságot eltoTzító
közlés látott napvilágot, vagy hangzott ela rádiókban. Írásunk: célja, mint általá
ban az ebben a rovatban megjelenő többié is, nem az állásfoglalás, hanem a tárgyi
lagos és et lényeges elemeket kiemelő tájékoztatás, információ.

A Párizsban megjelenő Informations
Catholiques Internationales múlt évi de
cember 15-i száma közölte ezt a hírt:
Franciaországban egyetlen év alatt 41
százalékkal csökkent a szemináriumi je
lentkezések száma. Ezt a tényt Renard
bíboros lyoni érsek közölte. aki egyház
megyéjének papi tanácsa előtt számolt be
arról, hogy 1969-ben 475 újonnan jelent
kező lépett be a franciaországi nagysze
mináriumokba, szemben az 1968~as 811-el
és az 1967-es 810-el. A papi hivatások
problémájával foglalkozó Irameia országos
központ megállapította, hogy az említett
475-höz még hozzá kell venni azt a
mintegy 60 diákot, aki az egyetemek
teológiai fakultásán, és azt a 10 munkás
ifjút, aki különleges tanfolyamon készül
a papi hivatásra.

A visszaesés még így is szembeszőkö.

Minthogy pedig a fenti híradás nem
valami francia különlegességet közöl, ha
nem szimptomatikus jellegű, könnyen
megértjük VI. Pál pápa aggodalmát,
amelynek a' római Kúriához intézett 
és közlésre ugyancsak december l5-én
került - karácsonyi beszédében adott
hangot. Felvetette a kérdést: milyen az
egyház mai állapota? S a saját kérdésére
adott válaszban megállapította, hogy a
zsinat a fokozott figyelem, sőt bizonyos
értelemben a szellemi feszültség állapotát
teremtette meg. Jelentős fejlődés útját
rajzolta ki a teológia területén. Fontos
üggyé tette a lelkipásztorkodás kérdését
és jelentős újításokat rendelt el a litur
gia és az egyházjog terén. Kitárta az
ajtókat az ökumenikus gondolat szá
mára és megindította azt a folyamatot,
hogy az egyház közelebb kerüljön a mai
világ emberének valóságához. A kultu
rális és társadalmi téren megindult át
alakulások hullámai ily módon nem
álltak meg az egyház kapui előtt sem.
Inkább komoly önvizsgálatra indították
az egyházat, és ez a folyamat még ma

is tam. A fölmerülő problémák között
mimt Iegfontosabbat, első helyen a pap
ság problémáját erneste ki a pápa. .

A legnagyobb fokú vigasztalásra szolgál
- VI. Pál pápa szavai szerínt -, hogy
a papság nagy többsége példás vallásos
és erkölcsi életmóddal, önzetlen' lelki
pásztori tevékenységgel, az egyház iránti,
meggyőződésből fakadó hűséggel és szol
gálátkész lélekkel tűnik ki, Látunk azon
ban két másik korjelenséget is,", amely
a hírszolgálat könnyűsége és a nyil
vánosság kíváncsiskodása révén nagyobb
jelentőséget kap és általánosan ismer
tebbé is válik a fentieknél. Az eíső

ilyen korjelenség a Szeritatya szerínt a
pap széles körben elterjedt bizonytalan
sága a saját állapotával, helyzetével kap
csolatban. Ez a bizonytalanság vonatko
zik magára a papi hivatásba vetett hitre
éppen úgy, mímt a pap emberi .és egy
házi nevelésére, vallásos és apostoli kül
detésére, hierarchikus és szociológíaí
helyzetére, belső és külső erkölcsére és
küldetésére a modern világban. Fontos
tehát, hogy tanúságot tegyünk a papság
nagy többségének erős hite, küldetése és
kötelességtudata mellett. Vissza kell ad
nunk minden papnak hivatása, kiválasz
tottsága, szentségí megbízatása biztos
tudatát. Biztosítani kell a pap személyi
méltóságának tiszteletét; és biztosítami
kell a pap számára az elégséges megél
hetést is, hogy az áLtala vállalt önkén
tes szegénység keretein belül folytat
hassa munkás életét. A római hatósá
goknak az egyházmegyék segítségére kell
sietniök a szemlnáríumokban folyó élet
újjáalakításában. Hangoztatta a pápa,
hogy amint már más alkalommal is
megtette. ezúttal is kijelenti: k'ülönös
figyelemmel kíván ezzel a problémakör
rel foglalkozni, és ezen a téren bizalom
mal reméli a püspökök együttműkö

dését.
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A másik .Jcorjelenség" a pápa szerírrt, •
hogy a papok és szerzetesek egy, bár
elenyészően csekély, mégis megfontolan
dó százaléka hűtlenné válik azokhoz a
kötelezettségekhez. amelyeket Krisztus, az
egyház és a saját lelkiismerete előtt

ünnepélyes formában, szabad döntéssel
és Isten iránti szeretetből vállalt. Ez a
mí töviskoronánk - mondotta szó sze
rint a Szentatya. Tökéletesen megértjük,
hogy minden ilyen esetnek megvannak
a maga sajátos nehézségei, és a maga
nemében míndegyík emberi dráma. Az
iránt is megértéssel vagyunk, hogy nem
szabad ítélkeznünk ezeknek a boldogta
lan embereknek belső nehézségeiről,

még ha magatartásuk keserűséget és bot
rányt okoz is Isten népének a szemében.

Ezt a második korjelenséget is meiv-.
rehatóan ]r~11 t~::;.ulmányoZlI1i,ugyanakkor
a pápa ebből az alkalomból ismét han
goztatta azt az apostoli kötelességét és
lelkipásztori szándékát, hogy érintetlenül
fenntartda a lartin egyházban a szent
cölibátust, és ezzel kapcsolatban kifeje
zésre juttatja azt a reményét is, hogy a
papok, a fiatalok éppúgy, mint az idő

sebbek, Isten kegyelmével mindenkor
megértik és megvédik majd ezt a tör
vényt és tanúságot tesznek nagy érté
kéről a lelki életben és a lelkipásztor
kodásban.

VI. PáZ pápa idézett beszédének utóbbi
két szakasza egy egész sor kisebb-na
gyobb feltűnést keltett eseményre reflek
tált, amelyek aránylag rövid idő alatt,
alig több mint egy éven belül történtek,
és mind azt bizonyítják, hogy a papság
kérdése az egyház életének fontos napi
rendi kérdése lett. Ennek tünetei a laikus
státusba helyezési kérelmek, amelyekről

a Szeritatya is beszélt, és amelyekkel
kapcsolatban erősen túlzó számok láttak
napvilágot. Valójában nem is az esetek
száma, mint inkább a szereplő szemé
Iyiségek kiemelkedő volta tette szenzá
cíóssá ezeket a lemondásokat. De bár
mennyire érdekesek lennének is ezek az
esetek - nem utolsósorban a pápai be
szédben említett "emberi dráma" szem
pontjából -, számunkra itt most fonto
sabbak azok az események, amelyek té
mánk szempontjából szimptomatikusak
nak tekinthetők.

Püspöki és papi összejövetel Churban

Ilyen volt az elmúlt évben elsősorban

az európai püspökkari konferenciák kép
viselőinek. júliusban a svájci Churban
tartott szűmpoziona, amelynek tárgyát
a következőképpen fogalmazták meg: "A
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pap a világban és a mai egyházban".
A szümpozíonon reprezentatív küldött
séggel képviseltette magát valamennyi
európai püspöki kar. A megbeszéléseket
- amelyek egyébként nem voltak nyil
vánosak - Döpfner bíboros beszéde
nyitotta meg. A német püspöki kar el
nöke ebben az előadásban inkább mint
egy teológiai alapvetését adta a papi
hivatásnak, különös tekintettel a zsinat
idevágó tanításaira. Kitért ezzel kap
csolatban az Isten népe minden tagjá
nak általános papságára. "Ez az általá
nos papság - mondotta -, amely az
újszövetség értelmében valódi papság,
nem tette feleslegessé a hivatali papsá
got, hanem inkább élesebb fényt de
rített értelmére es határozottabban kije
lölte a helyét. A hívek papságát egé
szíti ki a hivatali papság, amely mínt
egy szentségí és aktív szimbóluma ali
előbbinek. A kettőnek egymásba kell ha
tolnia."

A szümpozíon tárgyalásait Suenens bí
boros konferenciája zárta be: ő feltehe
tőleg a tárgyalásokon elhangzottak
nyomán, gyakorlatibb szempontból kö
zelítette meg a kérdést. "Mindenek
előtt úgy gondolom - mondta - nyu
galommal és valóságérzéssel kell a vál
ság szemébe néznünk. Es ugyanakkor
történeti érzékkel is, amely sok elképze
lés viszonylagosságáról tanúskodik. Ha
egy film segítségével levetíthetnénk a
pap arculatát a századok során, a leg
különbözőbb papi, püspöki, sőt nápai
típusok vonulnának el előttünk. Már a
különböző korokban viselt ruha is jel
lemző és festői látvány. Minő különbség
a jeruzsálemi presbiterek és a Konstan
tin utáni papok, a középkor és a rene
szánsz klérusa, a trienti zsinat vagy a
II. Vatikáni Zsinat előtti és utáni papok
között ..."

Suenens bíboros szertint erkölcsi, szocí
ológiaí, teológiai pasztorális síkon
kell a jelen válságot megközelíteni. A
hivatások csökkenésével kapcsolatban
ugyanis túl könnyen mondíuk ki az íté
letet, hogy az Hjúságból hiányzik az ide
alizmus és a Ielkí nemesség. Az igazság
azonban az, hogy az általános anyagi
asság és az egész társadalmi életet el
árasztó erotika ellenére a fiatalok még ma
is szívesen áldozzák oda életüket nagy
ügyeknek. Csak fel kell ismernünk azo
kat a pozitív értékeket, amelyek vonzó
erőt gyakorolnak rá: az őszinteséget, az
élet értelmességet, a szomjúságot az egy
szerűségre, a hitelességre és az igazság
ra. Szocíológíai szempontból a mai pap
nem óhajt többé valamilyen "társadalmi



osztály" tagja lenni, amely kirekesztli
a világból. BeI1J11e akar élmí a világban.
A világ érdekében akarja szolgální az
egyházat. Meg akarja találni a helyét az
egyre jobban szekularizálódó világban,
és kritikus szolidaritásban akar együtt
élni a világgal. Persze, amikor ilyen el
utasító módon reagál a "klerikális stá
tusra" szociológiai síkon, semmiképp sem
akarja elutasítani azt, ami papi kiildeté
sének lényege. Nincs tehát másról szó,
mint azoknak a történetileg kialakult
privilégiumoknak az elutasításáról, ame
lyek az ancien régime társadalmi szer
kezetéből folytak, A kezdet kezdetén az
egyház nem ismerte a "klerikális stá
tust". Az egyháziak csak a IV. századtól
kezdenek társadalmilag kiemélt helyzetbe
kerülni, az V. században kezdenek el
különítő öltözéket hordani, és a VI. szá
zadtól válik fokozatosan általánossá a
latin egyházban a cölibátus, meg a ton
zúra a világi papok számára is. Az új
szövetségben nyoma sincs a klérusnak
mint "szociológiai státusnak". A lJup
hiereus kifejezést csak a zsidó és a pogány
papokra alkalmazzák. Hiszen csak egy
pap, egy közvetítő, egy mester van:
maga Krisztus. A keresztények pedig
míndannyían ugyanannak a papi nép
nek a tagjai. S ha ezek után azt kér
dezné valaki, mi a pap különleges kül
detése, azt lehetne válaszolni, hogy
amint minden kereszténynek megvan a
sajátos szolgálata, sajátos karizmája, a
pap az, aki állandó szolgálatot teljesít
a közösségért, mínt olyanért. Krísztus
a közösség szelgálatára hívja a papot,
a szolgálat mindon feladatával együtt.

A szümpozíon végén nem adtak ki hi
vatalos nyilatkozatot, csak a titkárság
tet'e közzé kivonatosan a viták során

.elhangzottakat, Kiderül ebből a tit
kársági közleményből. hogy az össze
jövetelen részt vett püspökök alaposan
megvítatták a papság problémáját, be
leértve a cölibátus kérdését is. A püs
pökök megegyeztek abban, hogy báto
rítaní kell, de el is kell mélyíteni azo
kat a kutatásokat, amelyek a papi kül
detés fogalmát igyekeznek tisztázni,
igénybe véve minden idevágó tudo
mánvágat.

A püspökökénél majdnem nagyobb
nyilvánosságot biztosított a sajtó an
nak az összejővetelnek. amelyet ugyan
csak Ch urban a püspöki szümpozion
nal párhuzamosan azok a papi csopor
tok rendeztek, amelyeket a "kontesz
tálók" gyűjtőnévvel szoktak illetni. A
legtöbb európai államban, sőt az ame
rikai kontinensen is kialakultak az el-

rnúlt évek során ilyen kisebb-nagyobb
papi csoportosulások. Ezek - mint a
Herder Korrespondenz múlt évi júliusi
száma beszámol róla - gyakran na
gyon különböző célúak. Vannak közöt
tük olyanok, amelyek elsősorban cso
portérdekeket szolgálnak; mások in
kább az egyházi reformra törekszenek,
vagy új elhelyezkedést keresnek az egy
ház számára a társadalmon belül. Szer
vezettség tekintetében a legkülönbözőbb

változatok fordulnak elő, kezdve az egy
egy kérdés szakszerű megtárgyalására
alakított ad hoc csoportoktól az egy
házmegyei szintű, vagy esetleg még azon
is túllépő nemzeti szintű szerosabb szer
vezetig, mint amilyen például a Fran
ciaországban 1969 eLeje óta működó

Échanges et Dialogue (Csere és dialó
gus) nevű papi egyesület. Franciaor
szágban emellett van még egy másik
mozgalom is, a Concertation (egyeztetés,
összhangba hozás), amely részben pa
pokból, részben laikusokból áll, es kap
csólatot tart az előbbivel. Amerikában
is kétféle mozgalom működik, közü
lük az egyik bizonyos szakszervezeti

'tendenciákwt mutat, míg a másik. a
Priestly Association for Free Ministry
(A szabad egyházi szolgálat papi egyesü
lése) jellegében sokkal közelebb áll az
európaíakhoz, arnelvek Ném~to~~z8.gban

és Ausztriában SOG (Szolidaritási kö
zösségi) csoport néven alakultak meg.
Működnek ilyen csoportok Belgiumban,
Hollandiában, Olaszországban és Spa
nyolországban is.

Nagy vonásokban azzal lehetne jel
lemezni ezeket a papi mozcalmakat,
hogy amíg a latin nvelvterületiek (be
leértve Latin-Amerikát is) erősen szo
ciális irányúak és gyakran nyíltan a
szociális forradalom mellé állnak, ad
dig az angolszászoknál navvobb hang
súlyt kap a demokratizálódás az evvhá-a
ban, a német nvelvterületíek pedig el
sősorban az egyház túlsávos inté7.""é
nvíesülését kifozásolják. Ami összefűzi

őket, az a nyugtalanság: hovv '" 7."inat
által kezdeményezett megújulás. a
XXIII. János pána által meghirdetett
aggiornamento elakad a megmerevedett
strukturák és a beidegzett szokások el
Ienállásaiban

No", az eurőnal püspöki karok kép
viselőivel egyidőben ezek a papi cso
portok ic; elküldték képviselőiket a
sváící Churba, remélve, hogy párbe
szédet kezdhetnek a püspökökkel azok
ról a kérdésekről, arnelveket fontosnak
tartanak. Erre a párbeszédre - rava
részt a szenzáció-hajhászó sajtó [óvol-
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tából - nem került sor. Legalábbis
nem abban a formában, ahogy a papi
összejövetel rendezői szerétték volna.
Végül is a churí papi gyűlés 1969 Jú
lius 8-i és július 9-i ütésén tóbb egy
hangú határozatot fogadott el. Ezekre
a határozatokra talán a latin szárny
nyomta rá legerősebben a bélyegét. Ez
ért kapott a határozatokban különös
hangsúlyt az engagement, a közéleti el
kötelezettség ; és ennek következményei
voltak az ilyen jellegű megállapítások:
"Lehetetlenség egy ember számára úgy
élni, hogy Illefoglalkoztassa a társadalom
szervezete, vagyis a gazdasági, a szak
szervezeti, a közösségi, a családi és a
kulturális életé, hiszen a teljes ember
helyzete vált kérdésessé". Továbbá:
"Nem akármilyen politika felel meg az
emberi méltóság tiszteletének, hanem
csakis az, amely harcol az újfajta rab
szolgaság, a pénz primátusa, a kivált
ságok és a kizsákmányolás ellen, és
amely előmozdítja az emberi személyd
ség teljes kibontakozását." Hangsúlyoz
ták a gyűlésen résztvevő papok, hogy
a "papi hivatásnak nem lehet az a
következménye, hogy a papot l}ülönle
ges társadalmi osztályba helyezzük; az
evangélium iránti hűség megköveteli,
hogy a pap felszabaduljon a kleriká
lis státusból." De ezeknél radikálisabb
követeléseket is hangoztattak, így pél
dául azt, hogy a papok az egzísztencíá
jukat biztosító munkát vállalhassanak,
tehát ne függjenek anyagilag a felet
tes hatóságoktól (itt nyilván ugyanaz
az elgondolás kísértett. amely annak ide
jén a munkáspapok intézményét; is lét
rehozta), és állást foglaltak a cölibátus
fakultatív volta mallett. A sajtószenzá
ción túl a követeléseknek ez a radika
lizmusa is akadályozta, hogya püspöki
szümpozíon tudomásul vegye ezt a papi
gyűlést; csak egy óvatos találkozóra
került sor: a püspöki összejövetel három
tagja találkozott nem hivatalosan a pa
pi gyűlés néhány kiküldöttjével.

A papi csoportok Rómában

A papi csoportok már sokkal job
ban előkészített újabb gyűlésére 1969
októberében került sor, párhuzamosan a
püspöki szinodussal. Mintegy 130 kül
dött vett részt a találkozón. A profán
sajtó ezúttal sem maradt adós a szen
zációs jelentésekkel, ellen-szinodusról
beszéltek, tüntető fölvonulásokat jósol
tak, mínderre azonban nem került sor.
Bár arra sem, hogy a "szolidaritási pa-

118

pi csoportok" valamilyen egységes prog
ramot kidolgoztak volna. A megbeszé
lések alapjául egy ún. "piros könyv"
szolgáít, amelyben németül és franciául
közölték azokat a tervezeteket, amelye
ket a különböző európai csoportok ké
szítettek elő. A füzet címe: "Fölszaba
dítani az egyházat a világ fölszabadítá
sáért", Hat tárgykört ölelt fel ez a mun
katérvezet és A.B.C.D.E.F. poratok alatt
sorolja fel őket. Az A. pont címe: Egy
ház a világ számára. A többek között
ezeket olvashatjuk benne: "A múltban
a hívek túl gyakran szorítkoztak arra,
hogy az emberi nyomorúsággal szem
ben, vigasztalásul a túlvilágra hivatkez
zanak. ahelyett, hogy ennek a nyomo
rúságnak okait keresték volna és részt
vettek volna abban a harcban, amely
igazságosabb, testvériesebb és felelősebb

társadalomra irányult"; ,.az egyházért
való világnak részt kell vennie a kol
lektív eseményekben és rá kell mutat
nia az idők jeleire. Csak így ismerhetik
fel az emberek, mire hívja el őket

Jézus Krisztus az időbeli események
közepett, amelyeknek néhány aspektu
sára külön szeretnék felhívni a figyel
met; ezek: a demokratizálás és együt
tes felelősség biztosítása a társas élet
mínden vonalán, a kizsákmányolás mín
den formájának, a faiok, osztályok, kul
túrák, nemek elnyomásának és disz
kriminálásának meg kell szűnníe, mint
hogy útjában állnak az Isten akarata
szerirrtí emberi egyeniogúságnak", A B.
pont azt feiti ki, hogy a "helyi egy
házak valódi egyházak". A C. pont ezt
a cimet viseli: "Az egyház és az emberi
szabadság". Ebből idézzük: "Szerte a vi
lágon mindenütt egyre inkább tudatá
ra ébrednek az emberi [ogoknak. Egyre
több ember követeli a szabadságot és
az emberhez méltó életet, és dolgoznak
is ezért. Forradalmak, fölvilágosodás, az
emberi jogok proklamácíója, a népek
harca a gazdasági és politikai függet
lenségért, a nők ernancipácíója, a sza
kítás a ·szexuális tabukkal ; míndezek
jelei annak a keresésnek, amely az em
beri szernélyíség méltóságára irányul.
Mi több: a lehető legnagyobb szabadság
elve, amelyet csak ott és olyan mérték
ben lehet korlátozní, amiilyen mérték
ben szükséges, egyre inkább általános
követelésévé lesz a társadalmi életnek".
Ugyanakkor "a szabadságot ma már nem
lehet a XIX. század fogalmai szerínt ér
telmezni, tehát úgy, hogy az az izolált
egyén fölszabadítása minden kötelék alól.
Olyan világban, ahol a társadalmíaso
dás (a szocialízrnus) egyre erősebbé vá-



lik és az egységesülő emberiség egyre
közelebb kerül egymáshoz,. a szabadság
és a felelősség csak a testvériség és a
jószomszédság kontextusában valósítható
meg. A szabadságot ezért ma nem le
het többé indívídualrsztíkusan ' és liber
!inisztikusan értelmezni: csakis a kö
zösség keretében és az emberek közötti
kapcsolatok szolgálatában képzelhető

el." A továbbiakban megállapítja a
munkaterv, hogy: "A történelem során
a kereszténység és az egyházi intézmé
nyek a felvilágosodás, az emancipáció
és a testvériség mozgalmaíval szemben
többnyire bizalmatlan és elutasító állás
pontot foglaltak el ... Önmaga érvénye
sítése érdekében az egyház túl gyak
ran támasskodott a világi hatalmakra
ahelyett, hogy mindenkinek a szabad
ságát védelmezte volna míndenfajta el
nyomással szemben. Ezáltal ténylegesen
gyakran ideológiai fölépítményül szol
gált igazságtalan szociális és politikai
viszonyok számára, és ellenforradalmi
erőként akadályozta ezek megváltozta
tását." Mindez a röpirat szerzői szerint
azért volt így, mert magán az egyházon
belül is hiányzott a szabadság. Szerin
tük tehát elsősorban az egyházon be
lül kell megvalósítani a szabadságot, le
kell építeni az öncélú íntézrnényességet,
végét kell vetni a bürokratikus ügyínté
zésnek, stb. stb. A piros könyvnek ez
a pontja a Humanae vitae enciklikával
kapcsolatos állásfoglalást is tartalmaz,
lényegében az enciklika bírálóinak szel
lemében.

A munkaterv D. pontja a papi szolgá
lattal kapcsolatban fejti ki a szerzők né
zetét, Mint legjellemzőbbet idézzük be
lőle az alábbiakat: "A pap elsősorban

mint pásztor szolgálja a többieket. Ö a
próféta és az előljáró a közösségi gyű

lésben, a szolgálatteljesítő az istentisz
teletben; ő koordinálja a különböző
karizmákat, amelyeket a lélek minden
kinek kiosztott. Személyének. valamint
tevékenységének méltósága tekintetében
a pap emellett alapvetően egyenran
gú a többiekkel. A pásztori szolgálat
ra szóló karizmatikus adományt, amely
a lélek szabad ajándéka, az egyházköz
ség ismeri el, és akézfeltevés erősíti

meg; s azzal a feladattal jár, hogy min
denkinek segítsen a szereteten alapuló
egység növelésében és kibontakoztatásá
ban. Ennek a célnak elérése érdekében
a papnak testvérként keH a testvérek kö
zött élnie, osztoznia kell életükben és
szelgálnia kell nekik. Semmilyen dön
tés nem függ egyedül az ő akaratától,
hanem sokkal inkább valamennyi karíz-
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ma összjátékától. A keresztény közös
ség csak akkor tudja betölteni üdvtörté
neti küldetését, ha Krisztussal együtt
fordul a szegények és elnyomobtak fe
lé." Az E. pont a püspöki tisztséggel
foglalkozik. "A püspök a szó legneme
sebb értelmében felügyelő, aki össze
kapcsolja az evangéliumi inspiráció kez
deményezéseít, ahol szükséges, összehan
golja az új nézeteket és formákat, li

így, mint a rábízott egyházmegye leg
főbb szolgálóia, biztosítja a vallásbeli
egységet. Feladata elsősorban az, hogy
elevenen tartsa az evangélium hirdetését,
elöl járjem az irás kutatásában és meg
értésében, őrködjék afelett, hogy egy
házmegyéjének minden templomában
hírdessék az evamgélíumot", Ugyanez a
pont síkraszáll amellett, hogy a püs
pököt a helyi egyházközségek válasz
szák meg. A hatodik, F. pont végül a
pápaság, a Péter-szolgálat kérdésével
foglalkozik és annak reformját sürge
ti. Ezzel kapcsolatban szól a színodus
ról, amelyre szerinte a pápaválasztás
feladatát is át kell ruházni.

Rómában érthető idegenkedéssel fo
gadták em a papi találkozót, annál is
inkább, mert az a hír járta, hogy a
"kontesZltáló papok" zavarni akarják a
színodus munkáját, Ilyesmi azonban nem
történt. A papi csoportok szószólója,
Robert Detry belga lelkész a sajtónak
adott nyilatkozatában kijelentette, hogy
a papi szolídarítási csoportok római ta
lálkozója nem akar sem ellenszínodus,
sem párhuzamos színodus lenni. "A pa
pi szolidarütásí csoportok - mondotta
- az égvház jelenlegi nehéz válságá
ban mindenkivel együtt kívánnak mü
ködni, akiknek az egyház reformja a
szívén fekszik", és gyűlésük fő célja a
piros könyvben lefektetett tárgykörök
megvitatása.

Am, hogy Rómában is mennyire el
térő módon ítélték meg a papi találko-

vzót, jól mutatja két félhivatalosnak te
kinthető kommentár. Az egyiket Fede
rico Alessandrini, az Osservatore Roma
no helyettes főszerkesztője írja az Os
servatore della Domenieában (ami nem
az Osservatore Romano vasárnapi kiadása
vagy melléklete, hanem önálló, képes
magazin), s ebben kijelenti, hogy a til
takozó papok közül sokan már volta
képpen az egyházon kívül állnak, a gyű

lést foglalkoztató kérdések pedig "tisz
tára negatív tényezőt" képviselnek. A
papi találkozó erre a cikkre tiltakozó
levelet küldött Federico Ales"~andri7>"inek.

Viszont a vatikáni rádió hírszolgálata
október l4-én szó szerint a következő
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kommentárt fűzte a gyűléshez: "Rómá
ban jelenleg gyűlést tartanak azok a
papok, akik »szolidártsnak,- nevezik
magukat, és Európa különböző orszá
gaiból jöttek össze, hogy tanulmányoz
zanak néhány olyan problémát, amelyet
a mai egyház legsürgősebb kérd-isének
tekintenek. Ugyamakkor néhány más "pa
pi csoport is van Rómában, akik az ún.
»papi testvériség« mozgalmához tartoz
nak. Míg az előbbiek újító eszméket és
programokat hirdetnek, az utóbbiak kije
lentették, hogy tradícionalista és intran
zíngens vonalat követnek. Három teoló
gus, név szerint Rahner, Congar és Gon
zales - akik a teológiai bizottság tag
jai - találkoztak a szolidáris papokkal,
hogy fölülvizsgálják követeléseik teoló
giai és egzegétikaí alapjait. Kívánatos
lenne, hogy a véleménykülönbségek
és ellentétek a zsinati utasítások helyes
értelmezésének a fényénél és a pápai
tanítóhivatallal összhangban kiküszö
bölésre kerüljenek, és - mínt VI. Pál
mondotta ma - a szeretet és egység
legyen az a két alapelv, amely megha
tározza a [ogkörök és feladatok hie
rarchikus elosztásánál azoknak munká
ját, akik Krisztus üzenetének az em
berek közöttí terjesztésére hivatottak."

A Rómában ülésező papi csoportok
kihallgatást kértek VI. Pál pápától is.
Erre a kíhallgatásra ugyan nem került
sor, de az elutasítás módja semmikép
pen sem volt merev: az egybehangzó
jelentések szerint a Szeritatya nem
akarta elítélnd ezeket a papi csoporto
kat viszont minden félreérthető lát
sza~ot is el akart kerülni. A pápa
ugyanis ugyanakkor, amikor közölte,
hogy nem fogadhatja a papi gyűlés kül
döttségét, megbízta a jezsuita P. Tucdt,
a Civiltil Cattolica főszerkesztőjét. lép
jen kapcsolatba a szolidaritási csopor
tokkal. A szinoduson részt vevő püspö
kök közül is többen találkoztak hazájuk
papi csoportjával, így König bíboros és
Marty párizsi bíboros-érsek, Roger
Etchegaray felszentelt püspökkel, az
európai püspökkari konferenciák ös z
szekötő írodálnak vezetőjével együtt.

Mario von Galli kommentárja

Érdekesen foglalta össze a római pa
pi találkozó eredményeit az Orientierung
hasábjain megjelent "Római levelé"
ben Mario von Galli, a neves jezsuita
publicista, az Orientierung szerkesztősé

gének vezetője. Cikkének címe: "Siker
telen volt-e a papi találkozó?"
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"A papi csoportok bezárták gyűlésü

ket - írja Mario von Galli. - Azt hi
szem nem elégedetlenül térnek vissza
rnunkahelyükre, A pápa ugyan nem
fogadta őket: de ők megértést mutat
tak a nehéz helyzet iránt, amelyben a
pápa pillanatnyilag velük szemb~n va~.

A sok ok között, amelyekre a papa hl
vatkozík, nem míndegyik azonos súlyú,
A döntő momentum alighanem ez: a
fogadás ténye elkerülhetetlenül olyan
téves értelmezésekre adott volna alkal
mat amelyeket semmiféle nyilatkozat
tal ~em lehetett volna elhárítani ... hi
szen a szolidaritási mozgalomban részt
vevő papok maguk sem jutottak még
egységes önértelmezésre. Bár reális és
közös ügy köti össze őket, ezt - tekin
tetbe véve az egyes csoportok nagyon
különböző helyzetét (kapcsolatuk a püs
pökökkel, akikkel nem egy csoport már
termékeny párbeszédben van, míg má
soknál a püspök eleve elhárítja a kap
csolatot; az egyes nemzeti csoportok
különböző műveltségi szintje, a más és
más tevékenységi lehetőség) - nem
tudták még pontosan megfogalmazni.
Még a piros könyvecskében foglaltak
sem találkoztak valamennyi résztvevő

helyeslésével. Az olasz papi csoportok
a gyűlés végén szemére hányták a né
meteknek, hogy trlumfalisztikus mód
szer-eket alkalmaztak, manipulálták a
gyűlést és megakadályozták a valódi
vitát. Az ilyen belső növekedési válsá
gok nyilván természetszerűek és nincs
bennük semmi meglepő Mutatiák
azonban, hogy a csoportok egységét
még meg kell találni. Hogy a pána, aki
pedig nvilvánvalóan szeretett volna a
csoportokkal személyes kapcsolatba
lépni, a mai keretek között nem fozad
hatta őket. mert egy ilyen fogadást
azonnal félremagyaráztak volna: ez
könnyen belátható.

A papok egyébként nem is tartották
ezt olyan fontosnak - folvtatia Mario
von Galli. - Nem azért jöttek Rómá
ba, hogy a szinodust meazavarfák, nem
is azért, hogy apápát ínzultálják, vagy
forradalmárkod ianak, hanem hogy
nyilvánvalóvá tegyélc belül vannak az
egyházon és úgy hiszik, az egyhá
zon belül kell egy jo<'os és szük
sézes feladatot betölteniök. Arra az
ellenvevésre, hogy a oaosáz soraiban
csak kisebbséget képviselnek, azt v4
laszolták: ennek tökéletesen tudatában
vannak. és épnen ezért nincs is semmi
észrevétetük más tendenciá iú csoportok
ellen. Mtndonesetr-o az a kí«~"'let. hoov
Rómában egy antilronteszt:lló fr",nf'ia
csoporttal párbeszédbe elegyedjenek,



október l5-én meghlúsult, mert ez
utóbbi csoport képtelen volt rá, hogy
valódi beszélgetést vállaljon.

Ha azt mondaná valaki, hogy a hi
vatalos egyházmegyei papi tanácsok
elegendőek, erre ezt válaszolják az
európai papi csoportok: a hivatalosok
természetesen kiegyenlítő, középutas
állásporutot képviselnek, amelyben az
élesebb állásfoglalások elsimítódnának.
Ebben kétségkívül igazuk van. Jó
azonban, hogy az élesebb magatartás
külön csoportban és annak tevékenysé
gében válik lehetővé. Úgy gondolom,
ilyesmi mindig volt az egyházban, ez
testesült meg az újszerű szerzetesren
dekben (például Assisi Szent Ferenc
első társaiban) és egyéb mozgalmakban.
És ha így tekintjük, talán a jövő re
ménysége is ezeken az egyelőre utó
pisztikus csoportokon nyugszik, s az egy
házban ezeknek mindig nehéz volt a
hivatalos elismerést kiérdemelniök" 
írja Mario von Galli az Orientierung
beszámolójában.

Befejezésül idézünk még" két rövid
bekezdest abból a tanulmányból, ame
lyet a papi csoportok problémáiáról
Klaus Schiiier, a tübingeni egyetem
teológiai fakullásának magántanára írt
a nagy tekintélyű német katolikus fo
lyóirat, a Stimmen der Zeit idei januári
számában:

"Van-e keresztény szempontból mon
danivalójuk ezeknek a csoportoknak?
- veti fel a kérdést. - Van-e olyan
meggyőző lelkiségük, amelyben az em
ber mint pap megértheti őnmagút, és
amelyben mint kercszténv élhet? A
várakozások mellett ott állnak a krttt
kus kérdések is. Hogyan értelmecik eeek
a papok küldetésüket? Akarnak-e
még tudni saját különleges szol-
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gálatukról ? Vajon prédikációjuk
ban és személyes életükben nem
szorul-e háttérbe az ima, az Istenhez
való viszony, a "kereszt őrülete", az
odaadás és a lemondás? Látják-e még
azt, ami a kereszténység lényege - az
isteni megváltást. Krisztus keresztje
által az örök üdvösségre? Vajon isten
tiszteletnek tekinthetők-e még »deszak
ralízált« szertartásaíkv . ." A kérdések
mindenesetre azt mutatják, hogy a
konfliktust, ami a »gyámkodó egyház«
magatartási mintái és elképzelései, meg
az emancípációs kísérlet magatartás- és
kifejezésmódjai között adódik, nem el
kerülni kell, hanem megvívní, hogy
azok a keresztények is, akik még min
dig azt hiszik, hogy ismerik és gyako
rolják a »tulajdonképpení keresztény
séget«, felfigyeljenek sok más keresz
tény helyzetére: a vallás fokozatos
megszűnésére, a tiltakozásra a felelős

ség alól felmentő imádság ellen, a ke
resztény nyelv érthctetűenségére és az
alapvető tudat-átalakulásra."

Tanulmányában Klaus Schiijer arra
a következtetésre jut, hogy mínthory
Európa sok országában egyházszocioló
giai szempontból még mindíg a klérus
a mérvadó réteg, csak tőle várhatók el
az olyan kezdeményezések is, amelyek pél
dául a lelkipásztorkodás szerkezeti meg
változásával, felnőttek ,eológbi képzé
sével, a túl szigorúan vett plébániai el
ven való túllépéssel kapcsolatosak. Ép
pen ezért szerinte a papi csoportok ta
lán éppen azáltal tudnák funkcióiukat
betölteni, hogy az egyház "rendjeit'" el
választó határokat teológiai és szerve
zeti szempontből is lebontják, és ezál
tal mint kléruscsoportok fölöslegessé
teszik önmagukat.

DOROMBY KAROLY

NÉGY f~s FÉLMILLIÓ EMBER ÉLETE VESZÉLYBEN

A FRANCIA PüSPÖKI KAR NYILATKOZATA NIGÉRIÁRÓL

A francia püspöki kar állandó bizottsága a közelmúltban nyilatkozatot adott
kl, melyet Marty és Gouyon bíborosok, valamint Maziers, Puech, Vial és
Etchegaray püspökök írtak alá. Ez a következőket tartalmazza:

"A tél minden bizonnyal félelmetes időszakot jelent Nigéria éhező lakossá
gának életében. A gabonaraktárak teljesen kiürültek, az élelmiszerkészletek fogy
tán. A Nemzetközi Vöröskereszt által szervezett légihídon a segélyszállítmányok
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