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Professzor Úr, Ön ta
nácsadóként részt vett
a II. Vatikáni zsinaton .
Pontosan milyen terü
leten dolgozott, és ho
gyan emlékezik vissza
azokra az évekre?

A II. Vatikáni zsinat a
.renotatio", a "meg
újulás" szellemiségét
hozta elegyházunkéle
tébe. Véleménye sze
rint az azóta eltelt
negyven évetmennyire
határozta megez aszel
lemiség?
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A zsinat idején asszisztens voltam a tübingeni egyetem dogmatika
és ökumenikus teológia tanszékén. Három kelet-franciaországi
püspök mellett kaptam tanácsadói feladatot. Főleg egyháztani és
felekezetek közötti kérdésekben kérték ki tanácsomat. De más teo
lógiai témákról is kellett szövegvázlatokat készítenem, természete
sen latin nyelven. Ezek képezték az említett püspökök felszólalá
sainak alapját. Együtt dolgoztam más tanácsadókkal is, franciák
kal, svájciakkal, belgákkal. Életem legszebb korszakai közé számí
tom ezt az időt. Megéltem, mit jelent a katolicitás nemzetek feletti,
testvéri szelleme, és milyen nagy felelősséga legfelső egyházi taní
tóhivatal teológiai szolgálata.

A "megújulás" mélyebbre hat, mint az egyszerű reform. Célja az
egyház eredeti lényegének újbóli érvényre juttatása a mai kor vív
mányait figyelembe véve. Tehát nem kritikátlan alkalmazkodás a
korszellemhez, sem bármilyen hagyomány felélesztése, hanem
kreatív közvetítő munka az eredet és a jelen között. Ez teszi lehe
tővé, hogy Krisztus egyháza egyrészt megőrizze azonosságát,
másrészt megtanuljon felelete t adni a mai emberek kérdéseire. A
"renovatio" abban különbözik a "reformatio"-tól, hogy nem áll
meg a forma szintjén, hanem átdolgozza a lényegi mozzanatokat
is. Komoly történelmi tudás az egyik előfeltétele. Alázatos önkriti
ka a másik. Sohasem ér véget: "ecclesia renovata semper reno
vanda" (a megújult egyház ismételt megújulásra szorul), Csak így
marad egyszerre krisztusi és időszerű .

Ez a szellemiség az utolsó negyven év elteltével a katolikus
világegyház egy kisebbségénél jutott érvényre. A többség vagy
nem ismeri, vagy nem érti, vagy ellenzi. Viszont a zsinati szelle-
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A Lumengentium zsi
nati konstitúci6 magá
r6l az egyházr6l sz6l,
középpontjában az "ls
ten vándorl6 népe"
gondolattal. Hogyan
foglalná összea zsinat
megújultegyházképét?

mű kisebbség a jövőben döntő szerepet fog betölteni. Ezt a törté
nelmi tanulság alapján lehet jósolni. A Tridenti zsinat döntései is
több évtizedig vártak megvalósításra. Pedig az is a legfelsőbb

egyházi tanítóhivatalt képviselte. Egyelőre az a tény fékezi talán
a leginkább a zsinati szellemiség elterjedését, hogy még mindig
mély a szakadék az úgynevezett "tradicionalista" és az úgyneve
zett "haladó" tábor között.

Ez a kérdés hosszabb választ igényel. Először is arra kell emlékez
tetni, hogya zsinati egyháztan teljes mértékben az újszövetségit
követi, amely tudvalevőlegkülönbözőmetaforákban ölt kifejezést:
választott nép, sziklára épülő ház, a Jó Pásztor nyája, helyi gyüle
kezet, Krisztus Teste, anya stb. A metafora nem definíció, nem fo
galom-meghatározás, hanem átvitt értelemben használt képszerű,

szemléletes beszéd. Ezért alkalmas olyan valóságok kifejezésére,
amelyek mélysége, sokrétűsége, komplexitása, gazdagsága akko
ra, hogy elvont fogalmakkal képtelenség őket megfelelő módon
visszaadni. Ezt tudják a költők, ezt tudta Jézus is, amikor az isten
uralomról példabeszédekben szólt. Az egy istenuralomról sokféle
elbeszélésben. Nos az egyház is ilyen valóság, más szóval miszté
rium. Nem lehet definiálni, csak elmondani és leírni.

A zsinat a számos bibliai metafora közül az ,,Isten népét" vá
lasztotta, mert azt ítélte a legidőszerűbbnek, anélkül, hogya töb
bit figyelmen kívül hagyta volna. Ez a kifejezés olyan csoportra
utal, amelynek az Istenhez való viszony a lényegéhez tartozik.
Az egyház ilyen népre hasonlít. De milyen értelemben? Érdekes
utánajárni, hogy milyen szóra esett a Lumen gentium szerzőinek

választása. A latin "populus"-ra, amely az újszövetségi
.Jaos"-nak felel meg. "Laos" mást jelent, mint "demos". Emez
az akkori görög világban egy helyhez kötött, hierarchikusan
megszervezett polgári közösség neve volt, amelyben egyébként
a szabad polgárok szolgatömegek felett uralkodtak; a .Jaos"
viszont a még alakítható, mozgékony, sokszor nomád sokaságra
vonatkozott, például a zsidókra a pusztában, mint vándorló, za
rándokló nagycsoportra. A szóválasztás tanulsága tehát a követ
kező: az egyház misztérium, mert teljesen emberi, szociológiai
mivolta ellenére Isten, Jézus Krisztus Istene nélkül nincs értelme.
Az egyház mint misztérium Isten népe, azaz nép a népek kö
zött, amelynek elsődleges hivatása az emberi közjó elősegítése.

Ez okból tett közzé a zsinat egy másik egyháztani konstitúciót
is, a Gaudium et spes címűt, amely az "Isten népének" evilági fel
adataival foglalkozik. Ezt a két konstitúciót csak az képes helye
sen értelmezni, aki összevetve olvassa őket.

Egy ilyen "összeolvasás" alapján mondhatjuk, hogya zsinati
egyház jellemvonásai a következők: istenuralom, és nem népura
lom vagy oligarchia; testvériség, nyíltság, felfogó és befogadó
készség; kitartás a reményben, hogy az üdvösség a jövőben telje-
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Véleménye szerint mi
lyenmértékben valósul
mega kollegialitás elve
az egyházban, [gy a
pápa, a püspökök és a
papok, illetve az egyhá
zi hierarchia ésavilági
ak viszonylatában?

sül be; annak tudata, hogy vándorlás, úton járás, "zarándoklás",
állandó megújulás az Isten népe sorsa; eszkatológikus önértel
mezés, miszerint a jelen tökéletlen, és az intézmények az idő

"múlandó alakját" hordják (LG 48/3). Mindez intenzív evilági
szolgálatra ösztökéli az egyházat.

A kollegialitás elve elsősorban a legfelső egyházi vezetőszolgálatra
vonatkozik. Azaz a pápára és a püspökökre. "Péter és a többi
apostol" mintájára ők tagjai "egyetlen kollegiumnak" (vö. LG
22/1). Az elvet először Ciprián fogalmazta meg a 3. század köze
pén azzal az értelemmel, hogya római püspök nem lehet egyed
uralkodó, nem jár ki neki abszolút monarchikus csúcs pozíció. Ha
sonló módon tanítja a zsinat, hogy a helyi egyházak püspökei nem
a pápa alattvalói, helytartói, megbízottjai, hanem alapjában egyen
jogú munkatársai a világegyház közjavának szolgálatában. Föl
szentelésük alapján Krisztus küldöttei, nem kevésbé, mint a római
püspök. A pápa jogi és tanítói primátusa csakis a kollegium kebe
lében, és nem "amellett" vagy "afölött" tölti be elengedhetetlen
koordináló szerepét. Erre a legszemléletesebb példa az, hogy a
pápa hívja egybe az egyetemes zsinatot. De a zsinaton kívül is ki
kéri a pápa a világ püspökeinek tanácsát, véleményét. Persze ez az
elv, az ideál. Gyakorlatilag nem kerül mindig a kívánt mértékben
megvalósításra. Ennek részben az az oka, hogya Lumen gentium
szövegei helyenként félreérthetőek.

Megjegyzem, hogy Ciprián a kollegialitás jogrendje mellett ki
dolgozta a "communio" teológiai elvét is, éspedig mint annak
alapját. A keleti egyházatyákhoz hasonló módon a Szerithárom
ságban látta a "communio" legmagasabb megvalósulását: ez
egységet jelent a különbözőségben, közösséget a másságban. Cip
rián szerint az így értelmezett isteni egység "egyesíti" az egyhá
zat (LG 4/2). Lehetővé teszi, hogy a hívek, a püspökök, a papok,
a laikusok egyaránt ne csak érzelmileg gyakorolják maguk között
a felebaráti szeretetet, hanem szóban és tettben is állandó cserevi
szonyban álljanak egymással. Kommunikációban, még a hit igaz
ságának keresésében és apostoli megfogalmazásában is, szintúgy
természetesen a szolidáris segítés terén. Egyszóval: a communio az
a szellemiség, amely nélkül sem a kollegialitás, sem pedig más
egymáshoz fordulás és együttműködés nem lehetséges.

Ebben az összefüggésben világos, hogy bár a kollegialitás a Lu
men gentium szerint a szó szoros értelmében a pápa és a püspö
kök közötti viszonyra vonatkozik, és annak alapszabálya, átvitt
értelemben más szinten is érvényes. Így a püspökök és a papok
közötti kapcsolatra is. A püspök nem egyeduralkodó egyházme
gyéje élén; annak papjai neki nem alattvalói vagy egyszerű meg
bízottjai. "Egyetlen presbiteriumot" (LG 28/2) alkot velük, közö
sen felelős velük a helyi egyház javáért. Érdekes, hogya Lumen
gentium még az atyai metaforával írja le a püspök kilétét, a
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Milyenneklátja alaiku
sok szerepét az egyház
ban,a laikusok apostol
kodásának kérdését?

Presbyterorum ordinis című, a papokról szóló dekrétum viszont át
vált a testvéri metaforára (PO 7/1): a püspök fivér fivérek kőzött,

az egyházmegye papjai pedig "szükségszerű segítői és tanácsadói".
Ami a világi híveket illeti: lelkipásztorukhoz való viszonyukat

a zsinat nem hozza kimondottan kapcsolatba a kollegialitás elvé
vel. Arra a testvéri együttműködésnek kötetlenebb, jogilag nem
rögzített formáit alkalmazza. A Lumen gentium ezt tanítja: a lai
kusok karizmáit nem szabad elhanyagolni. "Tudásuknak és ille
tékességüknek megfelelően C.) megvan a lehetőségük, nemegy
szer a kötelességük is, hogy megmondják véleményüket mind
abban, ami az egyház javát illeti" (37/1). Továbbá: "A felszentelt
pásztorok kérjék ki szívesen okos tanácsukat, bízzanak rájuk fel
adatokat C,.), hagyjanak nekik tevékenységi teret és szabadságot,
bátorítsák őket egyéni kezdeményezésre" (37/3).

Itt kell szólnom az "Isten népe" karizmatikus struktúrájáról: ez a
legeredetibb és legalapvetöbb egyházi struktúra. Annak termékeny
talajából nőtt ki maga a hierarchikus struktúra is. Mi a karizma a
zsinat szerint? A Szentlélek kegyelmi adománya, amelyet ő - mint
Szent Pál írja (IKor 12,11) - "tetszése szerint" oszt ki, "kinek-ki
nek", hogy a közösség építésében "hasznos" módon tudjon közre
működni. Magánkarizma nincs, csak a köz céljait szolgáló karizma.
Nem magánügy, nem célja a pusztán egyéni lelki épülés. Nem me
rülhet ki elragadott imádkozásban kis- vagy nagycsoport kebelé
ben. A rendkívüliség nem lényeges. Gyakorlati tere a mindennap.
Szakértelmet követel. Rációt, józanságot, bölcsességet inspirál.

A zsinat ebben az átfogó összefüggésben két metaforát alkal
maz a laikusokra: a közös prófétaságét és a közös papságét.
Minden megkeresztelt férfi és nő hivatott az Ige prófétai szolgá
latára, szóval és tettel. Hivatott az ilyen értelemben vett apostol
kodásra, azaz az Evangélium érvényre juttatására a mai idők

adottságai szerint. Ez a karizmatikus illetékesség kiterjed a hit és
az erkölcs kérdéseire is. A Lumen gentiumban ez áll: "A hívők

összessége C..) nem tévedhet a hitben. Ez az egész népnek (vö.
"laos", s ebből .Jaikos") külön tulajdonsága, amely természetfelet
ti hitérzéke (sensus fidei) alapján (külőnösen) akkor mutatkozik
meg, amikor egyetértését fejezi ki a hit és az erkölcs dolgaiban"
(12/1). Persze ez inkább határeset. A laikusok mindennapos apos
tolsága, Ige-szolgálata abban mutatkozik meg, hogy világi hivatá
suk gyakorlása során eljuttatják az Evangélium szellemiségét oda
is, ahová a püspökök és a papok nem képesek eljutni. A közös
papság metaforája arra utal, hogy mindenfajta apostolság energia
forrása a szentségi gyakorlat. Nem minden hívő pap, de közössé
gük papi. Ezért a felszentelt lelkipásztor és a gyülekezet közösen
ünnepli az Eucharisztiát. Bizonyos mértékben "koncelebrálnak".

A közös papság, prófétaság és a karizmatikus apostolkodás
egyik kicsúcsosodását a Lumen gentium a házastársi hivatás telje-
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Mi avéleménye a sokat
emlegetett "inkulturá
ció" kérdésérél, Róma
és a helyiegyházak, az
egyház és a .multikul
turális társadalmak"
viszonyáról?

Önálló, nagyjelentősé
gű konstitúció foglalko
zott az egyház ésa mai
világ viszonyával, és
olyan súlyos kérdésekre
is kitért, mint a sze
génység, a faji megkü
lönböztetés, aháború és
béke kérdése. Ön ho
gyanlátja azegyház ésa
mai "posztmodern", a
globalizáció jegyeven
álló világ viszonyát?

sítésében látja (11/2). Ez a Lélek adományai nélkül nem lehetsé
ges. De ahol hat a karizma, ott a házastársak "egymást szentelik
meg" (papi jelleg!), gyermekeiket áldásként fogadják, nevelik
őket és "első hithirdetőikként" teszik őket az egyház öntudatos
tagjaivá (apostoli jelleg!). Ily módon ráillik a keresztény családra
a "házi egyház", az "ecclesia domestica" szó,

Yves Congar atyai barátom analógiát látott az Ige "inkarnációja"
és az egyház "inkulturációja" között. Mert a kereszténység hason
ló módon integrálja a világ legkülönbözőbb kultúráit, mint Isten
Fia a sokszínű emberi természetet. Ő ugyan a zsidó kultúrába tes
tesedett be, de innen kiindulva minden más nép szellemi sajátos
ságai felé is utat nyitott. Mutatis mutandis áll, hogy az ősegyház

multikulturális volt. Lásd a pünkösdi csoda leírását az Apostolok
cselekedeteiben. Róma bár a történelem folyamán többször próbálta
"elrómaisítani" a világot, de amennyiben a katolicitás elvét követte,
mégiscsak erősebben követte az egyetemesség elvét. A "katolikus"
szó a görög "kat'holon" kifejezésból származik; jelentése: az egész
felé nyíló egy. Ezt az alapállást szorgalmazta a zsinat, következőleg
azt, hogy a világegyház római képviselői tiszteletben tartsák a helyi
egyházak másságát. önkormányzatát (a szubszidiaritás elve alap
ján), kulturális sajátosságait. Gondoljunk csak a görög katolikus
egyházak liturgikus és egyházalkotmányi struktúráira.

Az inkulturáció a zsinat értelmezése szerint elsősorban a
missziók korszerű alakítását érinti, és a dialógus módszerét kö
veti. Ide tartozik a világvallások új, pozitív értékelése, amely
többek között lehetövé tette II. János Pál pápa kezdeményezését,
az Assisiben tartott imádság-találkozókat il világbéke előmozdí

tásának szándékával.

A már említett Gaudium et spes konstitúcióról van szó, amelyrőlma
már tudjuk, hogy Marie-Dominique Chenu inspirálta. (Hagyaté
kával értesülésem szerint ma egy külön kutatócsoport foglalko
zik.) A Gaudium et spes célja pasztorális, gyakorlati. Irányadásai a
társadalmi és politikai tevékenységre is kiterjednek. De módszere
bibliai értelmező dogmatika. Így dolgozza ki azokat a hit- és er
kölcsbeli kritériumokat, amelyekkel az "idők jeleit", illetve a jelen
kor uralkodó irányzatait meg akarja ítélni (11/2). A Biblia üzeneté
ből kiindulva fogalmaz meg egy teremtéstant. amely megvilágítja,
mi az ember, honnan jön és hová megy, miben áll nagysága és
nyomora, tragédiája, s ugyanakkor milyen értékeket kell magáévá
tennie, ha a modern világ (a "posztmodern" jelző szerintem túl za
varos) kérdéseire és kihívásaira az Evangélium megvilágításában
kíván válaszolni. Fő témái: az emberi személy testi és szellemi
méltósága, jogai és kötelességei (14, 20-22); halandósága és halha
tatlanság utáni vágya (18); munkássága és kreativitása (33-37 és
43). Tudjuk, a Gaudium et spes beállítottságát nem egy kritikus túl
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Az Unitatis redinteg
ratio dekrétumaz öku
menizmus kérdésével, a
Nostra aetate deklará
ció pediga nem keresz
tény vallásokhozfűződő
kapcsolattal foglalkozik.
Mi a véleménye ezek
tükrében a keresztény
felekezetek ésavilágval
lások közöttmafennálló
dialógusról?

optimistának ítélte. Szerintem nem ok nélkül, hiszen Teilhard de
Chardin teológiája áll mögötte. Mindenesetre nem lehet szemére
vetni, hogy elhallgatná a bűn és a rossz valóságát. A Gaudium et
spes az embernek nemcsak erkölcsi, hanem létbeli kétértelműségét
is kiemeli, rosszra való hajlamát, ön- és társadalomromboló tetteit,
tanácstalanságát és rövidlátását az élet értelmével szemben. Az
persze igaz, hogya konstitúció nem áll az "eredeti" illetve "átere
dő bűn" tételének alapjára. Sokkal inkább a jelenben mutatkozó és
a közösséget érintő gonoszság konkrét jelenségeit próbálja elemez
ni, nem hagyva ki az egyház berkeit sem. Hiszen a bűn az egyház
életét is rontja, minden alapvető, istenadta szentsége ellenére.

Korunk nagy bajait a Gaudium et spes a nevükön nevezi: elsze
gényedési folyamat, szociális igazságtalanság a népek kőzőtt, dik
tatúrák, rasszizmus, fegyverkezési verseny, háború, szexuális sza
badosság. Az anarchikus népszaporodás és a születésszabályozás
kérdéseiben is mer utat mutatni. Fontos, hogy ez utóbbi területen
a szülők lelkiismeretére apellál, és végső fokon rájuk bízza a vá
lasztást. Ugyanakkor nem dönt a módszerek részletkérdéseiben.

A globalizáció problémáiról külön cikket kellene írni. Én itt
csupán néhány alapvető követelményt szeretnék megemlíteni.
(1) Az egyházaknak és az egyházvezetőségeknek az ENSZ révén
el kell érniük, hogy ne egyetlen nagyhatalom diktálja a gazdasá
gi, társadalmi és kulturális világpolitikát. A katolicitás elvével el
lenkezik mindenféle egyoldalúság és monopólium. (2) Hasonló
eszközökkel támogatniuk kell a nemzeti és regionális kultúrákat,
hiszen azok hanyatlása a világkultúra elszegényesedéséhez ve
zet. (3) A környezetvédelmet a legmagasabb társadalomerkölcsi
értékek közé kell helyezniük (vö. Kioto-határozat), hiszen ez a
kötelesség a bibliai világszemlélet egyik következménye: az em
beriségnek jó pásztorként kell a természet felett uralkodnia. (4)
Az élethez szükséges javak és az azok megtermeléséhez szűksé

ges eszközök igazságos elosztásával az elszegényedés áldozatai
nak segítségére kell sietniük. Mindez megfelel a Gaudium et spes
szellemének, meg ha betűjén túl is megy.

Mint aktív ökumenikus teológusnak az a benyomásom, hogya ke
resztény egyházak közötti egymás felé haladás az utóbbi években
lelassult. De beszéljünk először két örömteli eseményről. 1999-ben
létrejött a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Pá
pai Tanácsa között egy a megigazulás hittételéről szóló Közös Nyi
latkozat, azaz megegyezés született abban a vitás kérdésben,
amely a lutheri egyházszakadáshoz vezetett. Aztán 2001 tavaszán
megszületett, az Európai (nem katolikus) Egyházak Konferenciája
és az Európai (katolikus) Püspöki Konferenciák együttműködésé

nek gyümölcseként, a Charta Oecumenica. Szerintem ezt minden
öntudatos kereszténynek ismernie kellene, ugyanis jövőbe mutató
jellege van. Ezzel szemben hidegzuhanyként hatott a protestáns
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világközösségre a Hittani Kongregáció 2000 augusztusában nyilvá
nosságra hozott DominusIesus című nyilatkozata. Főleg az a kijelen
tése, hogy .Krísztus egyháza (. ..) a maga teljességében csak a kato
likus egyházban létezik", és az olyan "egyházi közösségek", mint a
reformátusok és az evangélikusok, fInem egyházak a szó szoros ér
telmében" (30 és 32. sz.). Ez a kijelentés ellentmond a zsinat idevágó
szövegeinek, a Közös Nyilatkozat 5. pontjának, vagy akár a Charta
Oecumenicának. Igaz, hogy a Dominus Iesus más kijelentései meg
egyeznek velük, és nagy ügyeskedéssel még a kifogásolható mon
dataiba is pozitív értelmet lehet belemagyarázni. Mindazonáltal ez
a dokumentum sértő merevségével sok kárt tett az ökumenikus kö
zeledés terén. A helyzet annál is inkább kritikus, mert az egyházi
vezetősép megosztottnak látszik, és a kommunikáció terén ügyet
lennek. Igy újra betör a.bizalmatlanság és a gyanú szelleme.

Elcsüggedésre azonban nincs ok. Már súlyosabb válságokon is
túljutottunk. Továbbra is folyik a párbeszéd a bázis szintjén, to
vábbra is van felekezetek közötti imádság. Teológiai vonalon
megtanultuk, hogyan kell a lényeges és a másodlagos kérdések
között, a zsinati "hierarchia veritatum", azaz a "hitigazságok ér
tékrendje" szellemében különbséget tennünk. Az egyházi veze
tők túlnyomó többsége tiszteletben tartja a szakértők kutatási
szabadságát. Ez így helyes, hiszen a tanítóhivatal és a kutató te
ológia egymásra vannak utalva. (Ezt mondhatom, mint volt zsi
nati tanácsadó!)

A kérdés második felére világos lehet a válasz. A kereszté
nyek közötti egységkeresés nem vonatkoztathat el a világvallá
soktól és az új vallási mozgalmaktól. Nem csak azért, mert a
vallástalanság világszerte terjedő jelenségeivel szemben minden
vallási közösségnek érdeke a közös fellépés. Végső fokon maga
az Isten istensége készteti erre a vallásokat. Egyedül Ő abszolút.
Hozzá képest minden hit relatív. Mindegyik viszonylik az Egyet
lenhez úgy, hogya maga útján járva keresi, és a tér-idő kötöttsé
gei szerint tanúságot tesz róla. Persze a legtökéletesebb tanúság
tétel sem meríti ki Isten végtelen, a maga egészében soha sem
definiálható igazságát. A világvallások egyesűlése pozitív utópia.
Valószínűleg csak az örökkévalóságban jön létre: eszkatologikus
remény tárgya. Más a helyzet a keresztény felekezetek terén. Itt
szükséges és lehetséges a szakadás előtti egység visszaállítása,
természetesen "javított" formában, korunk követelményei sze
rint. Itt célunk: egység a hagyományok testvéri sokféleségében.

A keresztények felsóbbrendűségi komplexusa a többi vallások
irányában nem helyes alapállás. Aki ismeri a történelmet, és érti
a többiek hittanát, tudja, mennyire befolyásolták egymást a val
lások. Nagy problémát jelent azonban a különböző fundameuta
lizmusok szinte darwini konkurenciája, amely néha gyűlölethez

és elnyomáshoz vezet. A legősibb vallási bűn: a máshitű gyilko
lása Isten nevében, napjainkban ismét jelen van.
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Véleménye szerint a
zsinat óta eltelt évtize
dekalattmilyen terüle
ten történt a legkeve
sebb előrelépés, és mi
lyen területen történt
mégazsinaticélkitűzé
seknél is nagyobb vál
tozás?

Keressük tehát az egységet a keresztények között, a testvéri
együttélést a három ábrahámi egyistenhívő vallás (a zsidók, a
mohamedánok és a krisztushívők) között. A világvallások is so
kat tanulhatnak egymástól, és vetélkedésük legyen nemes ver
seny. De ne felejtsük el az új vallási mozgalmakat sem, amelyek
ma ott hódítanak, ahol mi talajt vesztünk. Ebből is le kell vonni
a tanulságot.

Nehéz kérdés. Hiszen "ahány ház, annyi szokás" ... A zsinat hatá
rozatait és indításait a különbözö helyi egyházak és csoportok ber
keiben sokféle módon követték, hallgatták agyon, vagy még tá
madták is.

Nagy általánosságban úgy látom, hogya liturgia területén két
ségtelenül előrelépés történt. Bár a szertartások reformja sok eset
ben vitatható, de a szentségek megértése, átélése és gyakorlata egy
fontos kisebbségnél valóságos megújulást hozott. Szellemiség ala
kult ki, amely lehetővé teszi a régi rítusok új igenlését. Hogy csak
egy kisebbség gyakorolja a szentségeket ilyen szellemben, szerin
tem nem negatívum, hiszen az igazi megújulás sohasem a nagy tö
megek körében jött létre, hanem a kevés kovász hatotta át a nagy
tésztát. Sajnos egyes lelkipásztorok, teológusok és laikusok nem
egyszer felelőtlen módon túllőttek a célon. "Zsinatibbak" akartak
lenni a zsinatnál. Hagyományos formákat küszöböltek ki önké
nyesen, istentiszteleti szószátyárságnak adtak teret, mindezt a
csendes szemlélődés és a misztérium tiszteletének rovására. A
szent dolgok kiszorultak nagyon is evilági szimbólumok javára.
Az ellenhatás nem maradt el. A tradicionalisták kezdték a zsinat
előtti, az úgynevezett "trienti" liturgiát restaurálni, és nem egy au
tentikusan zsinati vívmányt kiszorítani. Így lett az istentiszteleti
szakadárság napjaink egyik fő egyházi problémája. Ennek ellenére
él és fejlődik a megújult kultusz, főleg a nyugati országokban, de
úgy láttam, Magyarországon is.

Az előrelépésnek más példái: a laikusok egyházi öntudatának
megerősödése és megfelelő felelősségvállalása (sok egyházköz
ség csak a világiaknak köszönheti, hogy fennmarad), a szerzetes
rendek önreformálása, a katolikus kommunikáció kifejlődése

(gondoljunk csak a La Croix napilapra, amely az elkeresztényte
lenedett Franciaország egyik legelismertebb sajtóorgánumává
lett). Azután a tudományos teológia kutatási szabadsága, inkul
turált missziós tevékenység, a szociális tevékenység sok formája,
a nő egyházi és emberi jogainak újszerű értékelése, a fiatalok ed
dig még nem ismert vallásos érdeklődése (gondoljunk csak a
Taízé-mozgalomral).

A legkevesebb előrelépés talán a szexualitás erkölcsi integrálása
terén történt. A születésszabályozás kérdése még mindig nem ka
pott kielégítő választ. Az emberek meggyőzésének nem a legjobb
módja, ha egy bizonyos elvont "természetjog" illetve "törvény"
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Ön évente többször ha
zalátogat, előadásokat

tart különböző magyar
egyetemeken, tehát
mondhatjuk, hogy jól
ismeriahazaikatolikus
egyház helyzetét. Mi a
véleményea zsinat ma
gyarországi recepciójá
ról? Valóban a sokat
emlegetett "zsinati defi
cit" lennea meghatáro
zóhazaijellegzetesség?

Hogyan látja a katoli
kus egyház jövőjét és
szerepét az egységesülő
Európában?

alapján teszünk különbséget megengedett és tilos eszközök kő

zött. A magzatelhajtás terjedése és szabados megítélése katolikus
hagyományú országokban megdöbbentő tény. Az AIDS elleni vé
dekezés olyan területen ütközik nehézségekbe, ahol az erkölcsi jó
zan ész mérlegelése egyébként segíteni tudna. A papi cölibátus
teológiai megvitatása sokszor még tabu. Talán hamarosan egy III.
Vatikáni zsina tra lesz szükségünk, hogy a másodikat továbbsegítse.

Ezt a helyzetet még mindig nem ismerem elég jól és minden rész
letében ahhoz, hogy feljogosítva érezhetném magam az ítélkezés
re. Ezért csak fenntartással mondom, amit mondok, és minden
megalapozott kioktatást előre hálásan fogadok. Abból, amit otthon
megéltem, arra következtetek, hogy a magyar katolikus egyház
zömében még meglehetősen távol áll a zsinat betűjének és főleg

szellemének recepciójától. Ennek oka feltehetőleg a megfelelő

"szakemberek" hiánya. Egy személyes példa: az egyik igen hagyo
mányőrzőnek elkönyvelt teológiai kar felkért engem, magas ko
rom és francia illetve német "befolyásoltságom" ellenére, hogy
legalább egy fél évet tanítsak náluk. Indok: tanáraink kiöregedtek.
A klérust nemcsak az átlagban magas kor és a megrendült egész
ségi állapot terheli, hanem az évtizedes kommunista üldözés, az
elszigeteltség és a túlterheltség következményei is. Nem a jóakarat
hiányzik. Az úgynevezett "zsinati deficit"-nek nemcsak szubjektív,
de egyszeruen objektív okai is vannak. Szerintem azonban egy élet
erős katolikus sajtó van kialakulóban, amelytől joggal el lehet várni,
hogy legalábbis az információ terén elősegítse a fe1zárkózást.

A középkorban volt már egyszer olyasvalami, mint "egyesült Eu
rópa". A latin nyelv, az egyházi nemzetköziség, az intenzív gazda
sági és kulturális kapcsolatok, nem utolsósorban az egyház által
alapított egyetemek együttműködése a világba testesült keresz
tény hit szellemében hozták közel egymáshoz az európai népeket.
Ma a szekularizáció erősen rányomja bélyegét a politikai és társa
dalmi struktúrákra. De marad a vallásszabadság, amely óriási esé
lyeket ad a közélet szellemi befolyásolására. Itt működhetnek a
karizmák, itt érvényre juthatnak az "alulról" jövő evangéliumi
kezdeményezések, itt nyerhet a jobb, az emberibb, az önzetlenebb
a világnézetek szabad versenyében. A teológia terén, amely sza
bad és tudományos munkatársa az egyházi vezetőszolgálatnak,

nagy egyesülési lehetőségek mutatkoznak. Gondoljunk csak a
Charta Oecumenicare; amelyet az európai püspökök és egyházveze
tők teológusokkal közösen dolgoztak ki. A világi hívek hivatásbeli
és politikai elitje már több évtized óta építi Európát. Hiszem és re
mélem, hogy lesz egy európai haza, amely több lesz, mint közös
piac, és amelyben minden nemzet otthon érezheti magát, anélkül,
hogy sajátos kultúrájáról le kellene mondania. A nemzetiségi kér
dést is így lehet majd a legjobban megoldani.
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