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Négyévtizeddel ezelőtt
kerültsora ll . Vatikáni
zsinatra, sorra ünne
peljükaz egyes zsinati
dokumentumok megje
lenésének évfordul6jdt.
Atya 40 évvel ezelőtt

R6mdban volt. Milyen
volt közvetlenülR6md
Mlfigyelniazsinatese
ményeit?

AVIGILIA BESZÉLOETESE

••

Orsy Lászlóval
Örsy Uszl6jezsuita világszerte ismert egyházjogász és teol6gus. 1921 -ben
született Székesfehérváron. A Pázmány Péter TudományegyetemJogi Ka
rán doktorált. 1943-ban a Jézus Társaság tagja lett. További jogi és egy
házjogi tanulmányait Oxfordban, Leuoenben és Romaban végezte. A II.
Vatikáni zsinat idején, 196D-t611966-ig R6mában, a Gregoriana Egyete
men a kanonjog professzora, majda jogfiloz6fia és a kánonjog professzora
a washingtoni Georgetown Egyetemen.

Igen, 1960-tól 1966-ig a Gregoriana Egyetemen tanítottam, tehát
Rómában éltem végig a zsinatnak mind a négy ülésszakát. Azzal
kezdeném. hogy milyen volt a hangulat a zsinat előtt. A zsinatot
már meghirdették, amikor én Rómába érkeztem, és folytak az elő

k észületek. Az emberek természetesen találgatták, hogy mi fog
történni. Megbízható személyektől azt hallottam, hogy Felici ér
sek, a jövendő zsinat kinevezett titkára, kijelentette: két hónapon
belül a püspökök mindent el fognak fogadni, és a zsinat befejező

dik. Ezt csak megerősítette a római egyházmegyei zsinat, amely
1960 januárjában egy hétig sem tartott. Az első napon személyesen
megjelent XXIII. János pápa, ő vezette be, majd elkezdték az új he
lyi törvénytervezeteket olvasni. Érdemes hozzászólás vagy ellen
kezés a jelenlévő papság és más tagok részéről nem hangzott el:
gyakorlatilag mindent elfogadtak. Ez így folytatódott az utolsó na
pig, amikor a pápa mondott egy záróbeszédet, és véget ért a zsi
nat. Ezt a vatikáni hivatalokban az egyetemes zsinat előképének

gondolták. Egyébként XXIII. János pápa annyira meg volt eléged
ve a római zsinattal, hogy az őt éppen akkoriban meglátogató can
terburyi érseknek egy szép kötetben a római zsinat szabályait adta
ajándékba. A valóságban a római egyházmegyei zsinat egy helyi
kánonjogi kódexet alkotott, teli aprólékos.

1962. október ll-én megnyílt a zsinat. Közvetlenül nyomon
tudtam követni a lefolyást, mert felkértek, hogy legyek a salis
bury-i (abban az időben: az afrikai Rhodesia) érsek teológiai ta
nácsadója. így minden dokumentumot kézhez kaptam. Az érsek
maga angol nemzetiségű volt. A zsinat nem túlságosan érdekel
te, inkább a missziójának igyekezett segítséget keresni. Mivel
azonban én a római angol kollégiumban is tanítottam, ott megis
merkedtem a zsinat alatt ott lakó teljes angol püspöki karral,
ami újabb és közeli kapcsolódást jelentett a zsinathoz. Ehhez
még hozzájött a Gregoriana is, ahol a tanárok élénken követték
az előkészületeket és később a zsinati eseményeket. A szent Pé-
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ter bazilikába is könnyű volt jegyet szerezni, de megvallom,
nem sokszor mentem be, mert az elhangzott beszédeket utólag
is elolvashattam.

A zsinat előtt azt hallottuk, hogy a programja a teológiai tu
dományok tanításának sorrendjét fogja követni. Elkezdik majd
fundamentális teológiával, a kinyilatkoztatással, aztán folytatják
tovább az egyházzal, végül a szentségtannal. Így elsőnek a ki
nyilatkoztatás forrásairól szóló dokumentumot kellett volna tár
gyalni - ez volt a De fontibus revelationis, a későbbi Dei verbum.
Bölcs tanácsadók azonban figyelmeztették János pápát, hogy
nem jó ezzel kezdeni, mert biztosan kiélezett viták lesznek. Azt
ajánlották, hogya zsinat kezdje a munkát inkább a liturgiával,
ahol nagyobb egyetértés várható. A liturgikus kérdésekbe
ugyanis már sokkal több munkát fektettek. A liturgikus bizott
ság nemzetközi összetéte1ű volt, ahová behozták a legjobb embe
reket a világ minden tájáról. Minden más területen a bizottságok
főleg a római kúria embereiből és a római egyetemek tanáraiból
álltak. így végül is a liturgia került az első helyre a programon.

Az előkészületi idő vége felé hetvenöt előkészített iratot osz
tottak ki, "schemata" néven, mindegyik külön kis könyvecske
volt. Nagyrészük soha nem került a zsinati atyák elé. Emlék
szem, mikor először olvastam a kinyilatkoztatás forrásairól szóló
tervezetet, az a benyomásom támadt, hogy ezt a Szentlélek soha
nem engedheti meg, mert annyira zárt látókörű volt. Ezenkívül,
megszámoltam, körülbelül 32 kifejezett elítélés (anaihema) volt
benne. A zsinaton végül elfogadott végső dokumentumban már
egy sem szerepel. Ez az eredeti irat volt az, amelyről XXIII. Já
nos pápa állítólag azt mondta, hogy megmérte, és vagy fél mé
ter volt az elítélések hossza.

Elsőként tehát a liturgiáról tárgyalt a zsinat. Ez érdekes fölfe
dezéshez vezetett: a zsinat szellemét és szándékát nem lehet a
bazilikában elmondott nyilvános beszédek alapján meghatározni.
Ugyanis a beszédek jó része a liturgiában a latin nyelv fenntar
tása mellett foglalt állást, és a nemzeti nyelvek ellen. Ez kicsit
meglepő volt, és úgy látszott, hogy ha szavazásra kerül sor, ak
kor a nemzeti nyelvek bevezetésének javaslatát a többség el fog
ja vetni. Az ellenkezője történt, 2118 szavazó közül 1991 elfogad
ta a nemzeti nyelv használatát. Világossá vált, hogy egy kisebbség
felhasználhatja az alkalmat a beszédekre, és ez hamis benyomást
kelthet a zsinat általános véleményéről. Az igazság a szavazásnál
derül ki. (A szavazás általában három fordulóban történt: az első

volt a votum indicativum, az "irányt adó", a másik az approbatio sed
non sollemnis, "jóváhagyó, de nem végleges" szavazás, a harmadik
az approbatio sollemnis, az ünnepélyes jóváhagyás.)

A liturgiáról szóló dokumentum tárgyalása után a zsinat egy
nehéz teológiai témához fordult, amelynek nagy ökumenikus je
lentősége is volt: De fontibus revelationis, "a kinyilatkoztatás forrá-

911



sai". Hol keressük a megváltás jó hírét? A Szentírásban és a
Szenthagyományban, vagy egyedül a Szentírásban?

A beszédek jó része újra azt a benyomást keltette, hogy marad
minden a régiben: akik újítani akartak, különösen ökumenikus
szempontból, azok nem járnak sikerrel. De a püspökök ekkor már
tudták, hogy nem lehet a beszédekből megítélni a zsinat hangula
tát. Egy hét után a püspökök türelmetlenekké váltak, és tudni
akarták egy votum indicatívum által, hogy milyen a többség néze
te. Egyesek fel is kiáltottak, hogy: votum, votum! Az elnökség pró
bálta a szavazást elhalasztani, de túl nagy volt a nyomás. Végül
beleegyeztek, de a szavazásra az elnökség terjesztette elő a javas
latot egy kérdés formájában: "Meg kell-e szakítani a vitát?" 
ami a gyakorlatban annyit jelentett: újra kell-e írni a dokumentu
mot. Körülbelül 60 százalék szavazott igennel, de a zsinati szabá
lyok szerint kétharmadra lett volna szükség a vita leállítására. Ez
zel a zsinat teljesen zsákutcába jutott, mert a vitát tovább kellett
folytatni, pedig nyilvánvaló volt, hogy a többség végül is nem fog
a dokumentum mellett szavazni. (Az ilyen formájú kérdés és sza
vazás tulajdonképpen manőver volt az elnökség részéről, amely
megpróbálta az eredeti dokumentumot menteni. Egyszerűbb és
helyesebb lett volna azt kérdezni, hányan vannak a schema mel
lett, és hányan ellene. Amint a szavazásból látszott, nagyobbik ré
szük ellene volt, bizonyára 60 százaléknál is több, mert sok püs
pököt megzavart a szokatlan forma: ha valaki a schema mellett
volt, nemet kellett mondania, ha ellene, igennel kellett szavaznia.)

A krízist a pápa közbelépése oldotta meg. XXIII. János úgy
döntött, hogy ezt az iratot le kell venni a napirendról, és új bi
zottságot kell kinevezni, amely átfogalmazza, mielőtt újra a zsi
nat elé kerül. Közben más is forrongott a háttérben, nevezetesen
a zsinati bizottságoknak a kérdése. Ugyanis a római szervezők

próbáltak mindent úgy intézni, hogya zsinati bizottságok folyta
tásai legyenek az előkészítő bizottságoknak. Ezt a folyamatos
ságra hivatkozva tették, de a valóságban ez annyit jelentett,
hogy amit ők előkészítettek, azt a zsinati bizottságok probléma
nélkül megerősítik. A pápa megértette ezt a problémát is, és el
fogadta a javaslatot, hogy a zsinati tagok új bizottságokat vá
lasszanak a zsinat elé kerülő minden egyes témára.

A pápa gyakorlatilag autonómiát adott a zsinatnak - anél
kül, hogy lemondott volna a végső jóváhagyás jógáról. A zsinat
élt is ezzel a hatalommal, és az előkészületi iratok legnagyobb
részét elsöpörte. Amikor megtartotta a régi témát, abba is új tar
talmat öntött. Ez gondot okozott azoknak, akik féltek a zsinattól,
és állítólag figyelmeztették is a pápát, hogy vigyázzon, mert a
püspökök ki fogják venni a vezetést a kezéből, és a saját belátá
suk szerint cselekszenek. Állítólag XXIII. János pápa azt vála
szolta, hogya Szentlélek a püspökökkel is együtt van. "Si non e
vero, e ben trovato" - mondja az olasz közmondás, vagyis: "Ha
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Ekkor bíztákmeg Knrl
Rahnert a De fontibus
revelationts átdolgo
zásával?

Hogyjutottakelaz egy
házra vonatkozó kér
dések tárgyalásához?

Az első ülésszak vé
géhez tartozik, hogy
XXIII. János pápa be
látta,a zsinat nemfeje
ződik be evvel az egy
ulésezakkal, másrészt
akkortájt tudta meg,
hogy halálos beteg.

A Gaudium et spes
eredetileg nem is szere
pelt a tervezett doku
mentumok között. Hogy
került mégis sor rá?

nem igaz is, igen találó." Biztos, hogy ez a szóbeszéd jól illuszt
rálja az akkori vatikáni légkört.

Rahnert 1961-ben a De disciplina Sacramentorum. "Szabályok a
szentségekre" előkészítő bizottságának tagjává nevezték ki. Ez va
lószínűleg formális dolog volt, mert azt akarták, hogy a nagy teo
lógusok neve is szerepeljen, de azt meg akarták akadályozni, hogy
befolyásuk is legyen. A zsinatra Rahnert König bíboros vitte ma
gával konzultorként, később a pápa kinevezte őt hivatalos teológi
ai szakértövé. Rahnernek erős volt a befolyása a zsinat teológiai
nézeteinek alakításában. Hasonló gondolatvilágú teológusok dol
goztak vele. Hogy néhányat említsek: Yves Congar, Edward
Schillebeeckx, Joseph Ratzinger, Hans Küng - jóllehet Küng nem
vett részt a teológiai bizottság munkájában.

Az első ülésszak utolsó témája az egyházról szóló dokumentum
volt. Mivel ez rendkívül bonyolult kérdéskör, és erős nézeteltéré
sekre számítottak, a zsinat elnöksége egyelőre csak hozzászóláso
kat kért. A vita elindult, de szavazás nem volt. Az első ülésszak
így be is zárult.

Igen. Én magamban az első ülésszakot XXIII. János pápa "megtéré
se" idejének nevezem. Nem olyan egyszerű személy volt ő, mint
ahogy általában beállítják. Volt érzéke történelemhez, mert az egy
háztörténelem tanára volt, volt érzéke ökumenizmushoz, mert
apostoli delegátus volt Bulgáriában, majd Török- és Görögország
ban, és volt érzéke modern problémákhoz, mert a második világhá
ború végétől nuncius volt Franciaországban. Teológiai felfogásában
azonban a zsinat előtti kézikönyveket követte. Ezért volt nagyon
megelégedve a fogalmilag szűk látókörű előkészületekkel. Azt hi
szem, hogy az első ülésszak közben "tért meg", és fogadott el új te
ológiai áramlatokat.

A nyugati egyházban az általános teológiai vélemény századok
óta az volt, hogy az minden új belátás, minden új ajándék csak
felülről jöhet. János pápa ezt a folyamatot megfordíttatta, és a zsi
natnak adta a kezdeményezést. A pápa nagysága alázatosságában
volt. Bár tudta, hogy valamit tenni kell azért, hogy az egyház
korszerűbb legyen, nem gondolta azt, hogy csak ő képes új irányt
adni. Hitt a régi hagyományban, hogy a Szentlélek a püspököket
is vezeti. Ez a hit nyitotta meg az utat a zsinatnak.

Suenens bíborosnak volt az ajánlata a második ülésszak kezdetén,
hogya zsinatnak mindent két témakörben kell kezelnie. Egyrészt
befelé kell néznie, hogy az egyházat jobban megértse, másrészt ki
felé kell tekintenie, hogya világot helyesen fogja fel. A Gaudium et
spes témái a második kategóriába tartoznak, de csak lassan erősö

dött meg a gondolat, hogy erre külön legyen egy nagyobb irat.
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A zsinaton konstitúci
6k,dekrétumok, nyilat
kozatok születtek, a
téma fontossága sze
rint. Valahol azt olvas
tam, hogy van, amiről
azértszületett csak nyi
latkozat, mert nagyon
vitatott volt a téma,
ilyen pe1dául a vallás
szabadságr6l sz6l6 nyi
latkozat: nem tudták
vagy nem merték ma
gasabb fokra emeltetni.
Val6ban ígytörtént ez?

A zsinat befejezett egy
korszakotr ésbizonyára
j6 néhány előzetes teo
l6giai kutatást, kezde
ményezést összegzett,
olyan teol6gusokét is,
akiket korábban index
retettek, deújabb kuta
tásokat is elindított.
Hogylátja, mit fejezett
be, vagymit koronázott
megazsinat? És miaz,
amit elindított, olyan
folyamatokat, amelyek
évtizedeken keresztül
lassan érnek be.

Lehet, hogy ez is szerepet játszott, de nem merném azt mondani,
hogy feltétlenül ez volt a döntő. Biztos, hogy már a zsinat kezdeté
től fogva sokat beszéltek a hierarchia veritatumról, az igazságok hie
rarchiájáról. Világos, hogy az egyházzal kapcsolatos dogmák,
vagy a kinyilatkoztatás tana magasabb rendű, mint például az
egyház és az állam viszonyáról kifejezett vélemények - meg ha
azok jól megalapozottak is. Így érthető, hogy a zsinat nagyobb
fontosságot és magasabb rangot adott a Lumen gentium és a Dei
verbum konstitúciónak, mint a vallásszabadságról szóló nyilatko
zatnak.

Hadd jegyezzem meg itt, hogya II. Vatikáni zsinatot nehéz ér
telmezni, mert több síkon mozog. Vannak olyan részei, amelyek
tulajdonképpen egy hitvallásnak felelnek meg. És vannak olyan
kijelentései, amelyek jól megalapozott vélemények, de később vál
tozhatnak. A zsinati kijelentések értelmét csak a régi - állandóan
fejlődő - hagyomány keretében lehet megtalálni.

Igen, az egyház történelmében a zsinat egy kor végét és egy má
siknak a kezdetét jelzi. Egy kor végét hozta meg, mert a zsinat
megtörte a nagy központosítás folyamatát, amely a 11. század vé
gén kezdődött, a 16. században megerősödött,és a 20. században
elérte csúcspontját. Mivel a központi kormányzás mindenre kiter
jedt, Isten népének tehetségei és ajándékai sok helyen parlagon he
vertek. A zsinat világosan kimondta, hogy a Szentlélek mindenütt
működik a keresztény közösségben. A hierarchia kötelessége pe
dig az, hogy hatalmával szabadságot teremtsen a Szentlélek ado
mányainak a jó fejlődésére az egész nép javára. Ezt már látjuk, de
ennek megvalósítása még sok munkát is időt kíván a jövőben.

A zsinat ugyanakkor egy új kor kezdetét is jelzi. Ma sokkal vi
lágosabban látom, mint negyven évvel ezelőtt, mennyire "magve
tés" volt a zsinat tanítása. A püspökök fontos igazságokat felis
mertek általános körvonalakban, de nem tudták azokat részleteik
ben leírni. A további kutatást a jövő nemzedékekre hagyták. Nincs
ebben semmi rendkívüli, hiszen amikor egy vándorló úton van, a
messze lévő hegyeket csak körvonalakban látja. Amikor közelebb
jut, akkor már a részleteket is felfogja. Az egyház az Isten Orszá
gának a vándora. A titkokat először nagy vonalakban látjuk, aztán
a kegyelem fényével lassan felfogjuk a részleteket is. Mondanék
egy példát erre a magvetésre. A Lumengentiumban a 12. pontban a
zsinat kifejezetten beszél arról, hogy az Isten megadta népének
(amelyhez mindenki hozzátartozik, a püspökök és a laikusok is) az
infallibilitas (tévedhetetlenség) és az indefectibilitas (csalatkozhatat
lanság) ajándékát. Ilyet eddig csak a hierarchiáról szoktunk hallani.
A zsinat szó szerint ezt mondja: "A híVÓK összessége a Szentlélek
kenetét kapta, és így nem tévedhet meg hitében. Ezt a kiváltságos
tulajdonságát akkor nyilvánítja ki, amikor - 'kezdve a püspökök
től a legjelentéktelenebb világi hívőkig' - kifejezi általános egyetér-
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A legtöbb ember számá
raa zsinata liturgikus
reformot jelenti. Arról
nemigen esikszé,hogya
teológia számára ez is
olyan intuíció, amit to
vább kell gondolni.

A liturgikusreform be
vezetésével,azzal,hogy
a szentségeket megújí
tották,és mindegyikről
megjelent egy-egy do
kumentum, deafolyta
tás mintha elmaradt
volna. Holállunkma?

Napjaink teológiai éle
tében szembetűnő, hogy
Rahnerék, Congare7c
nagy nemzedéke után
inkább a kismesterek
kora jött el.Százszámra
születnek disszertdciék
Rahnerből, Balthasar
ból, demintha azeredeti
gondollax:lók megfogyat
koztak volna.

Melyek most a legfon
tosabb uiharzándk?

tését a hit és erkölcs dolgában." Rengeteg gondolkodást és munkát
kíván még, hogy megértsük, milyen messzire vivő ez a tanítás, és
hogy megvalósítsuk ennek gyakorlati következményeit.

Azt hiszem, még a liturgiában is szükség van fejlődésre. Új szim
bólumokra van szükség, hogya modern világ felfigyeljen régi kin
cseinkre. Ahogyan valamikor az egyház beépítette a liturgiába a
görög és a római kultúra egészséges elemeit, úgy kell nekünk ma
más nemzetek kultúrájával gazdagítanunk Isten dicséretét a litur
giában.

A zsinat után a fejlődés nem volt zavartalan. Legjobban akkor ért
jük meg ezeket az éveket, ha elképzelünk két nagy folyót. Mi tör
ténik, ha egymásba futnak? Örvényekkel lesznek teli a vizek. Ha
sonló történt az egyház életében. Ott volt az utolsó kilencszáz év
áramlata. Ebbe beleömlött a II. Vatikáni zsinat a maga kezdemé
nyezéseivel. Nekünk most örvények között kell élnünk, és vár
nunk kell, míg a vizek háborgása lecsendesül, és a régi az újjal bé
kés nyugalomban egyesül. Gyakran úgy érzem, hogya zsinati
küzdelmek nem múltak el, hanem kiterjedtek az egész egyházra.
Ugyanazokat a témákat vitatjuk újra, de most az egész világon.
Szinte egy nagy dráma játszódik le körülöttünk. A fejlődés ereje
küzd a félelem és a mozdulatlanság ellen. Nemcsak szemlélői va
gyunk ennek a színjátéknak, hanem szereplői is, hiszen ami törté
nik, az mindannyiunkat érint. De ahogyan a zsinat jó eredménnyel
végződött, ennek a darabnak is jó vége lesz. Amit a Szentlélek
megkezdett, azt be is fogja fejezni.

Ha olvassuk a teológiai folyóiratokat, ott is azt találjuk, hogy ere
deti teológia alig van. A legtöbb cikk arról szól, hogy ki mit mon
dott valamikor; a teológusok egymást értelmezik vég nélkül. Ke
vés a teremtő munka. Sajnos szinte megszűnt a teológusok és a
püspökök együtt dolgozása, ami pedig annyira eredményes volt a
zsinaton. Voltak és vannak teológusok, akik túlzásokba estek rossz
irányban, de voltak és vannak püspökök, akik visszaesetek a régi
mozdulatlanságba. Az egyház pedig szenved mindkét csoport mi
att. Teremtő teológusokra ugyanolyan szükség van, mint bölcs
püspökökre, és a két csoportnak együtt kell dolgoznia az egyház
javára.

Talán a zavarzóna elnevezés jobb lenne. A legnagyobb probléma az
egyensúly hiánya a fej és a tagok között. A központi hatalom aktív,
és messzire nyúlik, a tagok pedig passzivitásban sorvadnak. Mivel
ez nemcsak elvi, hanem gyakorlati probléma is, idő kell a helyzet ja
vítására. Régi struktúrákat kell lebontani, és újakat kell építeni. Ez
áll nemcsak az egyetemes egyházra, hanem a helyi egyházakra is.
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A püspökök joggal
mondhatják, hogy néz
zétek csak meg ababona
kat és a szektákat, tehát
amialulról jön, az fana
tizmusba torkollik. Ho
gyan lehet őrizni a ha
gyományt, egyensúlyt
tartaniavégletekközött?

Az egyház elméletileg
kommunio, de hogyan
látja ennek gyakorlati
megvalósulását?

Mi a zsinat után a lai
kusok helyzete az egy
házban?

Az egyensúlyt mindig nehezebb megtalálni. mint egy végletet kö
vetni. Akármilyen jó szabályokat adunk is, azok nem elegek.
Egyensúlyt csak tanult és bölcs személyek tudnak teremteni, akik
meg vannak áldva jó gyakorlati érzékkel is. Ilyen emberek nevelé
se volna az egyház egyik legfontosabb feladata. A nevelésnek min
den életkorra ki kell terjednie: gyermekekre és felnőttekre egy
aránt. Ezzel kapcsolatban hadd emIítsem meg a teológiai képzést.
Ha nincsenek tanult teológusaink, nők és férfiak, akkor akorunk
problémáira nem tudunk értelmes válaszokat adni.

Nem könnyű a megvalósítása, de gyakorlati communio nélkül az
egyház soha nem lesz jó egészségben. A communio gyökere a J:lel
ső kegyelmi egység: Isten lelke hozta össze és tartja együtt a híve
ket. A keleti egyház teológusai állandóan azt hangsúlyozzák, hogy
a külső egységet (kollegialitást) megelőzi egy kegyelmi életből fa
kadó belső egység, amire ők a görög szűnodeuszisz vagy szünodosz
szavakat használják. Eredeti jelentésük ez volt: "együtt menni", a
keresztény használatban azonban inkább azt jelenti: "együtt len
ni". Együtt lenni a Szentlélekkel és egymással. A keresztségben Is
ten emberi személyeket vesz föl a maga egységébe, így keletkezeik
egy lelki, szellemi "gyülekezet". Ennek a látha tatlan egységnek a
teremtett világban testté kell válnia, ezért van szükség látható egy
házra. Amint Isten emberré lett, úgy az Isten népének emberi kö
zösségnek kell lennie.

Ugyanakkor az egyházban a szentségeken keresztül létezik egy
új, erős isteni jelenlét, ami külön ajándék. Az egyházban olyan
gazdagság van, ami máshol nem található meg. Az már más kér
dés, hogy milyen szavakat használunk, milyen fogalmi kategóri
ákban hogyan dolgozzuk ki azt, hogy az egyház hogyan szüksé
ges a megváltás közvetítésére.

Előmozdítast és visszaszorítást egyaránt találunk. A laikusok átvet
tek több világi szerepet a klérustól a plébániákon és az egyházme
gyékben. Ez jó fejlődés, folytatódnia kell. Ugyanakkor a zsinat utáni
rendelkezések sokkal jobban kizárták őket minden döntési csoport
ból, folyamatból, mint bármikor az egyház története során. A mosta
ni egyházjog szerint a laikusok semmiféle formában nem képesek az
egyházkormányzati hatalomban való részvételre, csak "együttmű

ködhetnek e hatalom gyakorlásában". A történelmi igazság az, hogy
laikusok részt vettek a kormányzói hatalomban, és a püspökök és a
pápák ezt el is fogadták bizonyos határok között, amelyek jóval bő
vebbek voltak a maiaknál. Érdekes, hogy több egyetemes zsinaton la
ikusok is jelen voltak és szavaztak, nem is szólva arról, hogy az első

évezredben az első kilenc egyetemes zsinatot minden egyes esetben
egy laikus, a bizánci császár vagy császárnő hívta össze. Ma laiku
soknak a fontosabb döntései folyamatokban nem lehet szavazatuk,
sem az egyetemes egyházban, sem a helyi egyházban.
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A ezerzeiekben hogy
látja a kommuni6 meg
va16sulását?

Milyennek képzeli a 3.
évezred keresztényét?
Hogyan lehet ma ke
resztényül élni?

Mintha ma a keresz
ténység egyre jobban
kizár6dna akultúrából.
Ebben val6színűleg mi
is hibásak vagyunk.
Ezoterikus nyelvet be
szélünk,igazeza teolo
gia, de a prédikáci6
nyelvére is.

A zsinat utáni időben

erős a szakadás a "kon
zervatív" és a "prog
resszív" katolikusok kö
zött.Hogyan íte1jük ezt
meg?

A szerzetes élet kezdetben nem volt más, mint egy kis gyülekezet,
azaz kommunió, kis ekklézia, ahol együtt imádkozott és dolgozott
egy közösség, s így a keresztény életet nagyobb intenzitással élték
meg. A szerzeteknél nem látok problémát ebből a szempontból, de
lehet, hogy nekik is szükségük lenne arra, hogy mindezt jobban
tudatosítsák magukban.

Az egyház létezik a világért. Vállalnunk kell az Evangélium hirde
tését, ahogyan lehet, tanítással, néha akár csak jelenléttel. Vissza
vonulás vagy bezárkózás nem keresztény magatartás. A mi célunk
nem lehet egy kis tiszta gyülekezet, amelyik saját magát gondoz
za. Ha az első keresztények Jeruzsálemben így gondolkodtak vol
na, soha se mentek volna Rómába. Természetesen a laikusoknak
sokkal nagyobb szerepet kellene adni ebben a missziós küldetés
ben. A három beavató szentség, a keresztség, abérmálás és az Eu
charisztia ad nekik megbízatást, ami kiterjed az egyház építésére
és az Evangélium hirdetésére.

Egyetértek, és hozzáteszek még valamit: miért volt az egyház kez
detben olyan sikeres? Mert a kinyilatkoztatás lényegét hirdették.
Azóta az egyház belekeveredett mindenféle technikai kérdésbe,
annyira, hogy ha manapság megkérdeznek egy nem hívőt arról,
hogy szerinte kik a katolikusok, akkor olyan választ fog adni, ami
nek nagyon kevés köze van a lényeghez. Vagy külső magatartásó
kat, szertartásokat említ, vagy erkölcsi szabályokat hoz fel, amiket
mások is tarthatnak. Az igazi jó hír az, hogy Isten eljött, emberré
lett és föltámadott: csak ez vonzhatja azokat, akiknek a lelkében a
kegyelem dolgozik. Soha nem vonz az olyan prédikáció, amely
csak arról szól, hogy ne tegyétek ezt vagy azt. Itt lehet megemlíte
ni az egyházi szimbólumok kérdését: az olyan címek, ceremóniák
és ruhák, amiket régen császári és királyi udvaroktól vettünk át,
nem vonzanak többé, sőt inkább taszítják azokat, akik az Evangéli
um szép egyszerűségétkeresik. Remélem, hogya 3. évezred egy
háza a kommunió irányába fog változni. Nemcsak a belső kom
munióról beszélek, hanem a külsőről is: a világnak látnia kell,
hogy egyek vagyunk. Ez a változás nemcsak a hierarchia feladata,
a hívők gondolkodásmódját is meg kell változtatni. Érezzék ma
gukat az egyház teljes jogú tagjának, akiknek missziós küldetésük
van. Így töltheti be az egyház a hivatását: világosságot ad a sötét
ségben - ez a fény az, amely Istenhez vezeti a nemzeteket.

Hogy helyesen ítéljük meg őket, meg kell értenünk, hogy ezek a
személyek és csoportok miért küzdenek. Ösztönösen arra gondo
lunk, hogya "konzervatív" mozgalom az egyház "örök" hagyo
mányait próbálja őrizni, vagy visszaállítani, ha úgy szükséges. Ez
azonban nem áll - a név félrevezető. A zsinat óta egyetlen egy
konzervatív személyről vagy csoportról nem hallottam, amelyik
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Mi azegyház küldetése
a világ népeihez?

például a Trentói zsinat előtti szabadabb liturgiát akarná vissza
hozni, vagy a népnek akarna szerepet adni a püspökök választásá
ban, mint volt az a korai egyházban - és így tovább. Nem, a mi
konzervatív hittestvéreink a Trentói zsinat utáni évek gondolko
dásmódjához és fegyelméhez ragaszkodnak. Arra nem is gondol
nak, hogy amit védenek, az a 16. században újítás volt. A Vatikáni
zsinat vezetésével az egyház nagy fejlődésen ment át, ők azonban
rabjai maradtak az utolsó négy század gondolatvilágának és gya
korlatainak. Nem az "örök" hagyományokat őrzik és védik, ha
nem egy nemrégen eltűnt korszaknak a véleményeit és szokásait,
amelyeknek megvolt az értékük a maguk idejében, de amelyek
nem tartoztak a kereszténység lényegéhez. A probléma talán az,
hogy nem értik, hogy az egyház élő test, amelynek állandóan fej
lődnie kell. Az egyházi fejlődés első nagy teológusa, Lerini Szent
Vince már a hatodik században azt mondta, hogy ez nem lehet
másként, hiszen ahol nincsen fejlődés, ott nincsen élet.

A "progresszív" elnevezés sok különböző személyre és cso
portra vonatkozhat. Vannak olyanok, akik jól gondolkoztak kez
detben, de túlmentek a határon - a keresztény hit határain.
Ilyenek mindig voltak a történelemben, már Szent Pál elítélte
őket, s óvta híveit tőlük. Vannak azonban "progresszív" hívők,

akik hűségesek maradtak, de igyekeztek a hit titkait jobban
megérteni, és néha olyan igazságokat fedeztek fel, amiket má
soknak nehéz megérteni. Ezek közé tartozott valamikor Aquinói
Szent Tamás, akit Párizs és Oxford püspökei elítéltek, de akit ma
az egyház "általános tanító"-ként tisztel és követ. Ilyen "prog
resszív" személyek és csoportok áldást hoznak Isten népének.

Az egyház a 19. század második felétől lassan tudatára ébredt an
nak, hogy nemcsak a kinyilatkoztatás hirdetése tartozik a hivatá
sához, hanem az emberi személy méltóságának állítása és védelme
is. Ez a tudat már megjelenik a pápák szociális enciklikáiban, de a
hivatást először a zsinat fogalmazta meg világosan a Gaudium et
spes konstitúcióban. Ezt a küldetést igyekezett betölteni II. János
Pál pápa. 6 nemcsak a katolikus egyházakat látogatta a föld egyik
végétől a másikig, hanem az emberi személy méltóságát hirdette
minden népnek, és figyelmeztette őket az ezzel kapcsolatos köte
lességeikre. Mondhatjuk, hogy minden kereszténynek meg kell
védenie a hitet, okosan és bátran, de hozzá kell tennünk, hogy
minden kereszténynek a küldetése az is, hogy apostola legyen az
emberi méltóság tiszteletének, bölcsen és merészen. Ezért kell az
egyháznak mindenütt küzdenie az igazságos társadalmi rendért.
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