
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Békés Gellérttel

- Annak idején volt már "távolsági beszélgetésed" a Vigiliával. Azóta eltelt néhány esz
tendő, másrészt van egypár olyan kérdés, amit érdekes volna megbeszélni. Főleg az öku
menikus közeledés újabb fejleményei érdekelnének. Az sem titok, hogy tavaly betöltötted
a hetvenedik életévedet. Ennek kapcsán visszapillanthatnánk életpályádra is.

- A hét római tanulmányi évem kétségtelenül döntő hatással volt az életemre.
Mindez a háború előtt volt. 1940 nyarán doktoráltam teológiából. A háború alatt Pan
nonhalmán tanári és lelkipásztori munkát végeztem. 1946 öszén Kelemen Krizosztom
főapát visszaküldött Rómába. Akkor kezdtem tanári munkámat a bencés teológiai
fakultáson, az Anselmianumban. Az Újszövetségi Szentírás új fordítását 1951-ben fe
jeztem be. A zsinat után pedig az egyháztan és a szentségek, valamint az ezekkel kap
csolatos keresztény dialógus és általában az ökumenikus kérdések határozták meg
tanári és lelkipásztori munkámat.

- Említenél néhány részletet is a hetven év emiekeibol, tapasztalataibol?
- Gyermekkoromból a balatoni nyarak, a cserkésztáborok, a pesti bencés gimná-

zium irodalomórái és a Bencés Diák című iskolai lap szerkesztésének emléke él ben
nem ma is. A pannonhalmi noviciátus után Róma a fiatal szerzetes lelki és értelmi
szomjúságának beteljesülését jelentette. Rómában kaptam meg a Vigilia első számát
is. Jubileumi számotokban megírtam, milyen hatással volt rám és társaimra. Végre
otthon is megszólalt irodalmi vonalon az a hang, az értékeinek tudatára ébredő nyu
gati kereszténység hangja, amelyet előzőleg Prohászkától és követőitől csak lelki vo
nalon hallottunk. Ez a hang nemcsak tiltakozott a rasszista barbárság ellen, hanem 
a nemzeti hagyományok megbecsülése mellett - meggyőződéssel hirdette Maritain
keresztény humanizmusának egyetemes voltát.

- A római évek után mi várt Pannonhalmán?
- Elsősorban a tanári munka. A pannonhalmi gimnáziumban prefektus lettem és

hittanár. A főiskolán bibliai teológiát tanítottam. De Krizosztom főapát azt kívánta,
hogy a falusi néppel is foglalkozzam. Budapesten nőttem föl, nem sok tapasztalatom
volt ezen a téren. Áldom a főapát bölcsességét, hogy így dunántúli népünket is job
ban megismerhettem. Mint a kis pannonhalmi egyházmegyében az Actio Catholica
titkára, a KALOT és a KALÁSZ lelkésze is voltam. Szombaton, vasárnap kerékpáron
jártam a szomszédos falvakat, a pannonhalmi hegyi iskolában pedig hittanra tanítot
tam a gyerekeket. Mindez az élmény erejével hatott rám. Megtapasztaltam, hogy mi
lyen nagy szüksége van a népnek a lelkipásztorra. A háború éveiben még sürgetőb

ben jelentkezett ez a szükség. Amikor a front átvonult Pannonhalmán, a nemzetközi
Vöröskereszt kolostori otthonának lelkésze lettem. Személyes kapcsolatom volt azok
kal is, akiket zsidó származásuk miatt üldöztek, s a front átvonulása után az asszo
nyok első csoportját magam kísértem Budapestre.
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- Hogyan kerültél vissza Rómába?
- 1946 augusztusában Szegeden, az alsóvárosi zárdában a KALÁSZ-vezetők lelki-

gyakorlatát vezettem, amikor Krizosztom főapát távirata elért. Szívesen mennék-e
Rómába? Lehet ilyen kérdésre nemmel válaszolni? Mégis meg kellett kérdeznem egy
idős ferences atya véleményét, mert úgy éreztem, hogy megfutok az otthoni súlyos
egyházi feladatok elől. Azzal győzött meg az atya, hogy Rómában minden bizonnyal
többet tudok tenni egyházamért és rendemért, mint otthon. Remélem, hogy igaza
volt. Ennek egyik jeIét abban láttam, hogy a teológiai munkán kívül, amihez a rend
szentszéki ügyeinek intézése is csatlakozott, a lelkipásztori munkának is tág tere
nyílt. Akkor indult meg a menekülttáborok magyarságának kivándorlása a tengeren
túlra. Minden Itáliában élö magyar pap segítségére szükség volt. Genovában és Ná
polyban búcsúztattuk az induló hajók kivándorló magyarjait. Mit adjunk nekik, amit
magukkal vihetnek Európából? Szentkép, imafüzet, szentolvasó nem elég. Olyasvala
mi kellene, ami segítségükre lehet nemcsak kereszténységük, hanem magyarságuk
megőrzésében is. Akkor vetődött fel a Szentírás gondolata. A régi szöveg újranyomá
sára nem volt felhatalmazásunk. Elhatároztuk, hogy magunk fordítjuk le az Újszővet

séget. Nem gondoltuk, mekkora fába vágjuk fejszénket. Két év napi több órás türel
mes munkájába került, amíg 1951-re Dalos Patrikkal be tudtuk fejezni. Tudomásom
szerint katolikus részről ez volt az első fordítás görög eredetiből a mai magyar nyelvre.

- Akkor világviszonylatban is újnak számított modem nyelvre lefordítani a Szentirást,
hiszen nálunk Magyarországon is archaizáló fordítást használtunk.

- Újnak számított, bár volt már angol, francia és német nyelvu példa. Főleg a né
met nyelvu zsebkiadást találtuk gyakorlati szempontból hasznosnak, mert fordítá
sunk lelkipásztori céllal készült. Olyan kiadásra volt szükség, amit könnyen maguk
kal vihettek a kivándorlók. S a görög szöveget a mai nyelvre kellett lefordítanunk,
hogy szívesen olvassák, s ezzel is megőrizzék az anyanyelvet. Megmaradjanak ke
reszténynek és magyarnak.

- Mikor kezdtél az okumenizmussal foglalkozni?
- Mindig érdekelt a keresztény egység kérdése. Már a háború alatt munkatársa

voltam az Egység Útja címú folyóiratnak, amelyet Király Kelemen ferences atya szer
kesztett. De szakszerűen csak akkor kezdtem foglalkozni az ökuméniával, amikor a
zsinat után az Anselmianum teológiai fakultásán rám bízták az egyháztani tanszéket.
A zsinat után nem lehetett egyháztannal foglalkozni anélkül, hogy a keresztény egy
ség bibliai és történeti kérdéseit ne tanulmányozta volna a teológus. Nyilvánvalóan
nem ment bizonyos szellemi erőfeszítés nélkül az újszerű látásmód elsajátítása, de 
őszintén mondhatom - megérte. Ökumenikus távlat nélkül ma nincs igazi egyháztan,
de hitünk alapvető igazságait is ökumenikus szellemben kell megvallanunk.

- A teológia mely területeivel foglalkoztál ökumenikus szempontbál?
- Amint említettem, az egyháztan nyitott utat az ökumenizmus felé. Nyilvánvalóan

nem a hitviták egyháztanáról van itt szó, hanem az egyháznak arról a bibliai alapú
megértéséről, amely az egyházban istenemberi, vagyis krisztusi közösséget lát. A
Kyriosz, vagyis Krisztus az ő transzcendens isteni létében, Szentlelke által, az evan
gélium igehirdetése és a megváltás szentségeiben: a keresztségben és az eukarisztiá
ban való részesedés útján valósítja meg ezt a közösséget. Az egyháztan tehát elválaszt
hatatlan a szentségtantól, főleg a keresztségtől és az eukarisztiától s az utóbbival
szorosan összefüggő papi szolgálattól. Minderről azonban csak akkor folyhat ered
ményes dialógus a keresztény egyházak közt, ha közösen meg is tudjuk vallani hi
tünket. Munkaterem az egyháztan, a szentségtan, a közös hitvallás. Olasz nyelven
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ősszel jelenik meg egy könyvem az eukarisztiáról folyó dialógusról (amit magyarul is
szeretnék kiadni) és egy tanulmányom a papi szolgálatról, illetőleg az apostoli utód
lás kérdéséről.

- A keresztény egység szempontjából valóban ezek a kulcskérdések. De milyen gyakor
lati formái vannak az ökumenikus dialágusnak?

- Az ökumenikus munka a dialógus kereteit követeli: különbözö hitvallású teoló
gusok megbeszéléscin. egyházközi kongresszusokon. az eredmények dokumentálásá
val folyik ez a munka. Az első nemzetközi és egyházközi megbeszélésünk az Ansel
mianum teológiai fakultásán 1974-ben volt, az ökumenikus dekrétum zsinati jóvá
hagyásának tizedik évfordulóján. A Lutheránus Világszövetség strasbourgi ökume
nikus intézetével közösen rendeztük ezt a .visszapillantást". Mi az ökumenikus dek
rétum tanítása? Mi valósult meg ebből tíz esztendő alatt? Milyen lehetőségek nyíl
nak az egység további munkálására? Ezekre a kérdésekre adtak választ olyan rangos
teológusok, mint Yves Congar dominikánus, katolikus részről az ökumenizmus pát
riárkája; Nikos Nissiotis, a görög ortodox egyház teológusa Genfben, az Egyházak
Ökumenikus Tanácsában; Lukas Viseher református lelkész, a Tanács hittani bizott
ságának hosszú éveken keresztül elnöke; Vitaly Borovoi, aki akkor teológiai tanár
volt Moszkvában. A mintegy ötven résztvevő közt több katolikus, anglikán és más
protestáns püspök és teológus neve is szerepelt. Nemcsak tanácskoztunk. hanem
imádkoztunk is közösen. Valamennyien jelen voltak a szerzetesek vecsernyéjén, s a
protestánsok egy alkalommal úrvacsorát is ünnepeltek templomunkban.

- Azóta eljutottunk a huszadik évfordulóhoz. Volt-e azóta is hasonló kongresszus, vagy
ha nem, akkor hogyan látod két évtized távlatából az elért eredményeket?

- Nem sok értelme lett volna a huszadik évfordulón újra az ökumenizmus álta
lános kérdéseivel foglalkozni. Az utóbbi tíz évben annyira kibontakozott és olyan sa
játossá vált a dialógus, hogy az általános kérdések megbeszélése nem vitte volna
előbbre az ökumenizmus ügyét. 1974 után inkább olyan megbeszéléseket rendez
tünk, amelyek valamely sajátos kérdéssel foglalkoztak. Ilyen volt 1976-ban az a ta
nácskozás, amely a Rómában múködó katolikus teológusok közt folyt le. Tárgya az
Egyházak Ökumenikus Tanácsa Hit és egyházi alkotmány néven ismert hittani bizott
ságának accrai dokumentuma volt (1974). Ez az irat, már szabatosan kidolgozva, tar
talmazza azt a három témát: a keresztség, az eukarisztia és a papi szolgálat témáját,
amely - a közös hitvallás kérdésével együtt - a mai ökumenikus párbeszéd központi
tárgya. Ha ebben a három kérdésben egyetértünk, s egyetértésünk jeleként közösen
meg tudjuk vallani krisztusi hitünket, akkor lényegében megvalósult az egyházak hit
beli és szakramentális közössége. Külön-külön tárgyaltuk a keresztség, az eukarisztia
és a papi szolgálat kérdését. Megbeszélésünk eredményét közöltük a vatikáni Egység
titkársággal. hogy ezzel is elősegítsük az accrai dokumentummal kapcsolatos katoli
kus állásfoglalás kialakulását. Értékelésünk lényegében pozitív volt, de kritikai meg
jegyzéseink sem maradtak el. Az anyagot a Studia Anselmiana 74. kötetében tettük
közzé, az accrai dokumentum francia nyelvű szövegével együtt.

- Ezután volt-e még ökumenikus találkozátok?
- Második nemzetközi és egyházközi kongresszusunk 1980-ban a krisztusi hit kö-

zös megvallásának kérdésével foglalkozott. Mondanom sem kell, hogy a közös hitval
lás az egyház egységének az alapja. Az egyházi egység, helyesebben az egyházak kö
zössége elsősorban nem jogi vagy szervezeti probléma, hanem a hit kérdése. A hit itt
elsősorban nem a személyi aktust jelenti (fides qua creditur), hanem a hit tanítását
(fides quae creditur). Egységről beszélni anélkül, hogy hitünk lényegi pontjaiban
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egyetértenénk, keresztény szempontból értelmetlen dolog. S mivel a keresztény ta
nítás lényegbeli pontjait a hitvallásban fejezzük ki, el kell jutnunk a közös hitvallás
hoz. Mintegy ötven teológus vett részt ezen a kongresszuson is, amit szintén a stras
bourgi lutheránus ökumenikus intézettel közösen rendeztünk az Anselmianumban.
Az anyagot a beszámolókkal együtt megküldtük az Egyházak Ökumenikus Tanácsá
nak és Confessio Fidei címmel a Studia Anselmiana 81. kötetében is kiadtuk. (Német
fordításban Den einen Glauben bekennen eimmel Lembeck adta ki Frankfurtban.)

- A közös hit kérdéséről nemrégen az európai egyházak konferenciája is tárgyalt Tren
tóban. Kapcsolata van ennek az előzőhöz?

- Trcntóban a befejező liturgikus aktusa történt meg egy ötnapos találkozónak.
amelyet 1984 októberében Riva del Gardában tartottak. Itt az európai katolikus püs
pöki karok ökumenikus tanácsa találkozott a nem katolikus európai egyházak kon
ferenciájának küldötteivel. Az egyházak mintegy nyolcvan képviselője - köztük ma
gyar részről Cserháti József pécsi püspök és Kovács Attila református püspök, Er
délyből pedig Jakab Antal gyulafehérvári püspök - nemcsak elvi síkon foglalkozott a
közös hit megvallásával. hanem főleg arról tárgyalt, hogyan kell ma közösen megval
lanunk hitünket. Ennek az időszerű hitvallásnak alapja azonban az az ősi hitvallás
marad, amelyet a IV. században Niceában és Konstantinápolyban fogalmaztak meg a
zsinatra összegyűlt atyák. Ezt a hitvallást ma valamennyi történeti hagyománnyal
rendelkező egyház elfogadja, aminek döntő jelentőségevan. Ezzel ugyanis nemcsak a
Biblia mint Isten hozzánk intézett szava és Krisztus személye mint "a testté lett Ige"
közös az egyházak hitében, hanem közös a válaszunk is Isten hozzánk intézett szavá
ra. A nicea-konstantinápolyi hitvallást ma úgy tekinthetjük, mint azt a közös vá
laszt, amellyel az egyházak megvallják a Szenthárornságba, Krisztus istenségébe. a
Szentlélekbe, valamint az egy, szent, katolikus és apostoli egyházba vetett hitüket.

- És mi történt Trentóban?
- A rivai találkozó befejezéseképpen október 7-én, vasárnap délután valamennyien

átmentünk Trentóba, és Hume westminsteri bíboros érsek és dr. Appel protestáns
egyházi elnök vezetésével közös istentiszteleten vettünk részt. Ennek keretében mon
dotta el Jeremias sassimai ortodox metropolita görög nyelven a nicea-konstantiná
polyi hitvallást. Közösen imádkoztuk - mindenki a tulajdon nyelvén - a Miatyánkot,
és a testvéri béke jeleként megöleltük egymást. Mindez a trentói nép színe előtt tör
tént. Zsúfolásig megtöltötték a katedrálist. Örömrivalgásban törtek ki, amit szünni
nem akaró éljenzés és tapsvihar követett. Ki ne érezte volna a pillanat történeti je
lenWségét? A XVI. században Trento volt az ellenreformáció városa: itt pecsételődött
meg a nyugati egyházszakadás.

- Mik a papi szolgálattal kapcsolatos teológiai kérdések és ökumenikus problémák?
- A katolikus teológusok egyetértenek protestáns társaikkal abban a kérdésben,

hogy az Újszövetségnek - a Zsidókhoz írt levél értelmében - csak egy papja, egy köz
vetítóje van Isten és ember közt: Jézus Krisztus. Szent Péter első levelének tanítása
szerint Krisztus hívei, az Újszövetség választott népe részesül Krisztus papságában
(2, 5-9). A zsinat egyházról szóló konstitúciója kifejezetten is magáévá teszi a hívek
egyetemes papságáról szóló tanítást (Lumen Gentium, 34). Az ökumenikus gondol
kodás ebben a keretben igyekszik megérteni az Újszövetség népének lelkipásztori és
papi szolgálatát. A püspökök lelkipásztori hivatásáról és a papi szolgálatról szóló zsi
nati határozat is ebben az összefüggésben tárgyalja a kérdést. Az apostolok krisztusi
kiválasztásáról és kűldetéséröl, végeredményben az egyházi közösségben a felelős

apostoli vezetés kérdéséről van itt szó. Mivel a vezetők kiválasztása és küldetése vég-
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sö soron isteni eredetű, a papi rend és szolgálat szentségi jellegét ma nemcsak a kato
likus és az ortodox egyház vallja, hanem a protestáns egyházak közül is egyre több
elismeri. Az egyelőre nyitott kérdés marad, hogyan határozzuk meg ezt a szentségi
jelleget. A döntő azonban nem az, hogy mit nevezünk szeritségnek. hanem az, hogya
papi szolgálat teljes érvénye apostoli küldetést követel, amit a hagyományos egyhá
zak "pappá szentelésnek" neveznek. Az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál Timó
teushoz és Titushoz írt levele arról tanúskodik, hogy ez már az apostoli korban is
"kézrátétellel" történt.

- A döntő kérdés tehát az egyház apostolisága. Hogyan jelentkezik ez a limai doku
mentumban?

- A történeti egyházak ma valamennyien egyetértenek abban, s ezt hitvallásukban
is kifejezik, hogy az egyház nemcsak egy, szent és egyetemes, hanem apostoli is. Ez az
apostoli jelleg - a limai dokumentumban is - elsősorban azt jelenti, hogy hitünk azo
nos az apostoli egyház hitével. Az egyházak hithirdetése annyiban hiteles és igaz,
amennyiben - lényegileg - az apostolok hitét hirdeti. Az apostolok egyházának a hite
az a regula fidei, a hit szabálya, amely az egyházi hit evangéliumi hitelességének és
igazságának maradandó mértéke. Hitünk apostoli folytonosságának azonban van egy
kűlsö, történeti jele is, amit apostoli utódlásnak nevezünk. Katolikus és ortodox fel
fogás szerint a kettő szorosan összetartozik. Az egyház apostoli mivoltát lényegében
maga az apostoli hit, annak folyamatos, meg nem szakadó áthagyományozása hatá
rozza meg: ez az apostoliság tartalma. A hit áthagyományozásának külsö, történeti
formája és biztosítéka az apostoli utódlás. Nyilvánvalóan mind a tartalom, mind a
forma apostoli folytonosságának biztosítéka maga a Szentlélek, akit _. János evangé
liuma szerint - Krisztus főképpen ezért árasztott ki egyházára. Ha tehát azt kérde
zem: hol találom meg ma az apostoli hitet - arra Szent Irenaeus lyoni püspök és egy
házatya már a 2. században úgy válaszol, hogy az apostoli egyházakban. Irenaeus az
apostoli egyházak közt az első helyen Rómát nevezi meg, mert két apostol, Péter és
Pál vértanúságával megpecsételt hitét őrzi. De azt őrzik a többi apostoli eredetű

"testvér-egyházak" is: Jeruzsálem, Antióchia, Alexandria, Konstantinápoly. Ezen egy
házaktól tanulták a hitet az ún. "leány-egyházak". Ebben az értelemben nyugaton va
lamennyi egyház Róma leánya. Nyugat pátriárkája a római püspök: a római egyház
hite az, amely hitünk apostoli hitelességét és igazságát biztosítja. S a római egyház a
többi apostoli-patriarkális egyházzal együtt képviseli ma is a keresztény katolikus hi
tet. Ez nyilvánvalóan nem Lima tanítása, s ebben a kérdésben nincsen is még egyet
értés a különböző hitvallású egyházak közt. Lima elismeri ugyan, hogy az apostoli
utódlás értelmében a püspöki hivatal jele és örzője az apostoli hit áthagyományozá
sának, de semmiképpen sem tekinti azt az áthagyományozás biztosítékának. Ezen a
ponton még nincs megoldás.

- Úgy kell ezt értenünk, hogy ezen a ponton megakadt az ökumenikus dialógus? Limá
nak nincs ajánlata áthidaló megoldásra?

- Szó sincs róla. Lima azt ajánlja, hogy azok az egyházak, amelyek megőrizték a
történeti püspökséget és az apostoli utódlást, ismerjék el, hogy az egyházszakadás
folytán beállt sajátos történeti helyzetben az Úristen egyháza iránti gondviselő szere
tetével megőrizte az apostoli hitet, annak lényegbeli hiteles áthagyományozását
azokban az egyházakban is, ahol az apostoli utódlás történeti folyamata megszakadt.
Másfelől arra kéri azon egyházakat, ahol nincs meg az aspotoli utódlás, hogy vezes
sék be újra a püspöki hivatalt, az episcopét, mint az apostoli hit áthagyományozásá
nak egyik legkifejezőbb jeiét és őrzőjét. Lima áthidaló ajánlata kétségkívül közeledést
jelent a katolikus és ortodox tanításhoz. de nem tekinthető végleges megoldásnak.
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Meg kell azonban jegyeznem. hogy a zsinat óta a katolikus tanítás is világosabb lett
ezen a téren. Igaz ugyan, hogya püspökök apostol-utódlását nemcsak az apostoli hit
folytonossága jeiének és őrzőjének tekinti az egyház, hanem e folytonosság biztosí
tékának is, ugyanakkor azonban az apostol-utódlást kollegiális alapon értelmezi. Ez
azt jelenti, hogy nem egy-egy püspök az utóda egy-egy apostolnak, hanem hogya püs
pökök testülete lép utódként az apostolok testülete helyére. Egy-egy püspök tehát
csakis mint a püspöki testület tagja tekinthető apostol-utódnak. Mint Péter az apos
tolok testületének, a római püspök a püspökök testületének a feje. Az egyházi közös
séget és egységet a püspököknek ez az egymás közti és a római püspökkel való közös
sége teremti meg, mert ez a jele, őrzője és biztosítéka az apostoli hit hiteles átha
gyományozásának. Amikor Lima az episcopé teljes helyreállítását kéri a protestáns
egyházaktól, akkor ez katolikus értelemben nemcsak a püspöki hivatal helyreállítá
sát jelenti, hanem azt is, hogy meg kell teremteni a közösséget a püspökök testületé
vel és a római püspökkel, a testület fejével. Ez volna a teljes egyházi közösség: az
egyház látható egysége. Ha ez még várat is magára, nem kétséges, hogy bizonyos fokú
közösség mindig megvolt az egyházban, s ez az ökumenikus mozgalom által még job
ban fokozódott. Az egyházi közösség ugyanis nem emberi mú, azt Isten maga adta
egyházának, mert az üdvösség, azaz Isten üdvözítő szeretete egy és ugyanaz, ennek
történeti megvalósulása Jézus Krisztusban egy és oszthatatlan; ugyanez áll a krisztusi
megváltásban és üdvösségben való részesedésről: a lényegében egy hitről és egy ke
resztségről.

- Némely, nyugaton megjelent cikk azt a hatást kelti bennünk, mintha lelassult, sőt

megtorpant volna az ökumenikus mozgalom.
- A nagyközönség, mint minden más téren is, látványos eseményeket vár. Sokan

azt képzelték, hogy a zsinat után máról holnapra megszületik a teljes keresztény
egység. Ahollelassulásról vagy akár megtorpanásróllehet szó, az kétségkívül a külső

eseményekre vonatkozik. Az egyház egysége azonban lényegében nem szervezeti
vagy társadalmi jelenség, hanem a hit egysége. Először azt kell tisztáznunk, hogy mi a
lényeges, amiben Krisztus evangéliumának megtagadása nélkül nincs megoszlás. S ez
nem könnyu dolog. Hitünk teológiai kifejtése és értelmezése kétezer esztendőn ke
resztül történt. E kifejtésben és értelmezésben a szükségszerű és a járulékos, vagyis a
hithez szükségképpen hozzátartozó és azt az adott kulturális környezetben magyará
zó elemek közti megkülönböztetés ezt rendkívül nehézzé teszi. S ezt még csak fokoz
za az a tény, hogy magában a hit tanításában is vannak alapvető és központi igazsá
gok, amik nem fejeznek ki mást, mint magának az isteni üdvösségnek a megvalósu
lását (ilyen például az, hogy Isten Fia kereszthalálával kiengesztelte Istent az ember
rel) és másodrendűek (például ennek embertani következményei). A keresztény ka
tolikus hit nem egymás után felsorolt dogmák listájának engedelmes elfogadása, ha
nem hit Istennek Krisztusban megvalósult üdvözítő tettében. A hit igazságai, a dog
mák fontosság szempontjából ehhez az isteni tetthez igazodnak, s ezért bizonyos
"hierarchikus" rendjük van.

- Elméleti megfontolás helyett vagy azt kiegészítve, inkább arról beszéljünk, hogy mi
történik ma ökumenikus téren.

- A látványos események helyett - még ha a pápa utazásai alkalmával az ilyenek
sem hiányoznak - fontosabbak ma a teológiai megbeszélések. A limai dokumentum
úgynevezett multilaterális, több oldalú megbeszéléssorozat eredménye, amelyben
valamennyi történeti egyház részt vett. Ezenkívül folynak úgynevezett bilaterális, két
oldalú megbeszélések is. Ezek két egyház teológusainak párbeszédei, s maga ez a
tény eredményesebbé teszi a megbeszéléseket. Ilyen alkalmakkor a teológusok arról
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beszélnek, hogy mi az, ami közös, s mi az, ami eltérő a két egyház tanításában. A kö
zös és az citérő szabatos megfogalmazása nyilván elősegíti az Egyházak Ökumenikus
Tanacsában folyó teológiai munkát. A kétoldalú megbeszélések sorában katolikus
részről első helyen az ortodox egyházak képviselőivelfolyó megbeszélés áll. Itt volta
képpen ncm is csak teológiai tanácskozás folyik, hanem határozott törekvés a krisz
tusi hit közös megfogalmazására. Ez már abból is kitűnik, hogy a bizottság tagjai java
részt püspökök. ami megnyilatkozásaiknak nagyobb teológiai súlyt ad. Az első ilyen
megnyilatkozás az egyház és az eukarisztia misztériumáról szól és a katolikus-orto
dox vegyes bizottság 1982-ben rendezett müncheni megbeszélésének eredményét do
kumentáija. Lényegében azt fejti ki, hogy ha az egyház ünnepli is az eukarisztiát, va
lójában az eukarisztia valósítja meg az egyházat, mert az eukarisztia ünneplése alkal
mával jön létre az az isteni és emberi közösség, ami az egyház lényege. Az eukarisztia
ugyanis jelenvalóva teszi az üdvösség misztériumát: Krisztus megváltó áldozatával
egyesit minket, Krisztus Szeritlelkével Isten fiaivá tesz, és egymás közt testvéri kö
zösséget teremt.

- Mennvire lehel az ortodoxiát egységes kcpeodmenynek tekinteni?
- Lényegbe vágó teologiai kérdésekben voltaképpen nincs különbség az ortodox

egyházak közt, A kulönbségek inkább íntézrnényszerúek. Az "autokefál", vagyis ön
álló fővel rendelkező, egymástól független nemzeti egyházak eukarisztikus közösség
ben állnak egymással, de ez a szentségi kapcsolat intézményes formában nem jut ki
fejezesre. Folcg a két alaptípust, a görögöt és a pravoszlávot kell egymástól megkü
lönböztetni. A római egyházzal való kapcsolatuk szinte rájuk kényszeríti az egymás
hoz közelcdest. Évek óta folynak az elokészületck egy pánortodox zsinat megtartásá
ra, mert az ökurnenikus párbeszédben magának az ortodoxiának is szűksége van a
közös allasfoglalasra, és a római egyhazzal való közösség továbbfejlcsztése is ezt kö
veteli. A konstantinápolyi pátriárka egymaga nem beszélhet az egész ortodoxia ne
vébcn.

. - A nok alkalmazása papi srolgdlatra több protestáns, sdt némely anglikán egyházban
mennvire neheriti az ökumenikus párbeszédet?

- A nők papi szolgálatra való alkalmazásáról beszélsz, s ez így helyes. Egyházunk
ban több helyen. ahol paphiány van, szerzetesnők látják el a plébánosi munkakört. A
nők "pappá szentclését" azonban a római egyház is meg az ortodox egyház is erélye
sen ellenzi. A plébánosi munkakört ellátó nővérek nem misézhetnek és nem gyón
tathatnak. A kulturális és társadalmi körülményekre való hivatkozással és a nők

egyenjogúságának hangsúlyozásával szemben az egyházi vezetőség arra hivatkozik,
hogy Jézus férfiakra bízta a szoros értelemben vett "papi" feladatot, s az egyház eh
hez kezdettől fogva ragaszkodott. Azt hiszem, hogy a helyes magatartás az, ha a nők

rnerö ellenzékiség helyett az apostoli munkában egyre jobban érvényesítenék a sajá
tos női képességeket.

- Ezzel máris felvetődik a isinat utáni ú] egyházkép.
- Szívesebben beszélek megújult. mint új egyházképról. Az ősegyház erősen ko-

zösségi természetének újra történt felfedezésérőlvan szó. A köztudatban még mindig
azonosítják a papokat, főleg a hierarchiát az egyházzal. A Biblia szellemében az egy
ház elsősorban az Isten népe. Az egyházról szóló konstitúció első zsinati tervezetét
pontosan azért vetették vissza az atyák, mert egyházszemléletében a hierarchikus
struktúra uralkodott. Nyilvánvaló, hogy mielött valaki bármiféle felelős szerepet be
töltene az egyházban, először az szűkséges, hogy Isten népéhez tartozzék, az egyházi
közösség tagja legyen. S ha bármiféle feladattal bízzák meg, az nem kiváltságot, ha-
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nem szolgálatot jelent.· Nem Isten népe van a hierarchiáért, hanem éppen ellenkező

leg, a hierarchia a népért. Ebben a szemléletben Isten népe nem meröben passzív
alanya a hierarchia müködésénck, vagyis "a nép, amelyet üdvözitünk", hanem aktív
részese az apostoli munkának: "a nép nemcsak az üdvösségre, hanem a világ üdvözí
tésére is hivatott". A zsinat világosan megfogalmazta a hívek általános papságának
időszerű tanítását. Az apostoli küldetést Isten egész népe kapta. A szolgálati papság
feladata az, hogy lsten népének apostoli munkáját megszervezze, lelkesítse, irányítsa.
De Krisztus országának építésére Isten egész népe hivatott.

- Milyen új formáit látod ma az egyház közösségi életének?
- A zsinat újra felfedezte a "helyi" egyházat. Ez nem meróben területi és szervezeti

része az "egyetemes" egyháznak, mint egy megye az országnak. A helyi egyház minö
ségi fogalom: mint isteni és emberi közősség, az egyetemes egyház helyi megvalósu
lása. Katolikus ember helyi egyházról hallva önkéntelenül is egyházmegyére gondol.
Ám az egyházmegye azért helyi egyház, mert a püspök felelös apostoli vezetésével
megvalósítja az isteni és emberi közösséget. Az egyház ott válik valóra, ahol Isten
igéjének hirdetése és az eukarisztia ünneplése felelös apostoli vezetéssel megteremti
ezt a közösséget. Ez lehet egyházmegye, ahol a püspök papságával és népével alkotja
ezt a közösséget, de lehet plébánia is, ahol a plébános kánoni missziója alapján teszi
ugyanezt, vagy akár egy szerzetesi közösség vagy más kisebb csoport is, ahol a megbí
zott pap látja el ezt a feladatot.

- Mit szoljunk azokhoz a spontán csoportosulásokhoz, baráti társaságokhoz, amelyek
Biblia-olvasásra, imádkozásra, karitativ tevékenységre gyűlnek össze?

- Kérdésed helyénvaló. Igazában nemcsak azt a közösséget nevezném helyi egy
háznak, amely fölszentelt pap vezetésével ünnepli az eukarisztiát. Krisztus nyíltan
kimondta: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köz
tük" (Mt 18,20). Ahol pedig Krisztus jelen van, ott az eftyház. Tehát egy Biblia-olvasó,
imádkozó kis közösségben is megvalósulhat az egyház, ha ez a kis közösség a maga
részéről nem zárkózik el az apostoli vezetésü nagyobb, végül is az egyetemes közös
ségtól. Ha hitében és vallási gyakorlatában elszakad tőle, akkor szektává válik. Amint
az emberi szervezet is annál egészségesebb, minél egészségesebbek és minél jobban
múködnek sejtjei, Krisztus teste, az egyház is annál teljesebben éli meg Krisztussal
való kapcsolatát, minél teljesebben élik meg azt helyi csoportjai és közösségei.

- Végül egy záró kérdés: Hogyan látod az egyház jövőjét karunk nemzetközi társadal
mában?

- A kommunikációs eszközök és a nemzetközi szervezetek folytán nemcsak fizikai
lag, hanem kulturális és társadalmi értelemben is egyre közelebb kerülnek egymás
hoz a népek. Szűkül a világ - shrinking world. De ugyanakkor aggasztó, hogy a népek
közti versengés hatástalanná teszi azokat a lelki és erkölcsi erőket, amelyek nélkül a
népek testvéri találkozója lehetetlen. Az emberi jogok kinyilvánítása is írott malaszt
marad mélyebb lelki kapcsolat nélkül. Meggyőződésem,hogy az egyház feladata ma
és a következö ezer évben az, hogy igyekezzék megteremteni elősegíteni ezt a lelki
egységet. Küldetése értelmében mi mást is akarhatna az egyház, mint hogy Krisztus
evangéliumának igazságával és a Szentlélek erejével Isten családjának testvéri kö
zösségébe gyújtse a népeket.

Lukács László
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