
Örsy Lászlóval
1921-ben született Székesfehérváron. A Pázmány Péter Tudományegye-
tem Jogi Karán doktorált. 1943-ban a Jézus Társaság tagja lett. További
jogi és egyházjogi tanulmányait Oxfordban, Leuvenben és Rómában vé-
gezte. A II. Vatikáni zsinat idején, 1960-tól 1966-ig Rómában, a Gre goria -
na Egyetemen a kánonjog professzora, majd a washingtoni Georgetown
Egyetemen a jogfilozófia és a kánonjog professzora.

A zsinat a Szentlélek energiájának hatalmas kiáradása volt az egy-
házra és az egyházon át az egész emberi családra. Ez nekem vilá-
gosabb ma, mint ötven évvel ezelőtt. Akkor a részleteket figyeltem,
ma jobban látom az egészet. Akkor az erdőben voltam, s láttam a
fákat; ma látom a hatalmas erdőt.

Ennek eredménye az, hogy érdeklődésem erősen a zsinat általá-
nos teológiája felé fordult. Ott találom az alapvető kérdést: mi volt
a Szentlélek szerepe a zsinat történetében; azaz abban a folyamatban,
ami magába zárja a zsinat előkészítését, munkáját, s hatását az egy-
ház és az emberi család életére. Minden keresésnek-kutatásnak a
zsinattal kapcsolatban ezzel az alapvető kérdéssel kell kezdődnie.

A teológusok isteni „assistentia”-ról beszélnek egy emberi kö-
zösségben, azaz a püspökök gyülekezetében. A szó azt jelenti, hogy
valamiképpen (de valóságosan) az Isten Lelke kísérte és segítette a
zsinatot. De nem jelenti azt, hogy a Lélek „inspirálta”, azaz sugal-
mazta volna a zsinati iratok minden darabját — mint tette azt a
Szentírás esetében. A Biblia Isten szava, kezdettől végig. A zsinati
szövegek emberek állításai, akiket a Lélek őrzött féltékenyen, és se-
gített, hogy amikor együtt és ünnepélyesen beszéltek, igaz tanúsá-
got tegyenek a jelen és jövő nemzedékeknek az evangéliumi jó hír
igazságáról és a szent hagyomány gazdagságáról, amit az aposto-
loktól kapott az egyház.

A zsinatban a Lélek vitte, vezette és kísérte a résztvevőket (az
apostolok utódait), hogy a hit szemével újra ránézzenek a hagyo-
mányra („belenézzenek” abba) és találjanak új kincseket a régi
örökségben. Ebből a szándékból születtek meg a régi zsinatok; ez
nyitott meg 1962 és 65 között új energiaforrásokat Isten népe szá-
mára. A zsinat persze elsősorban a jövőért volt; tanítása ma is él,
forrásai ma is árasztják az erőt.

Szabad-e másképp fogalmaznom a kérdést: mi egy egyetemes zsinat-
nak a hatalma? A „hatalom” szón azonban itt nem valami jogi vagy
politikai adottságot értek, hanem azt a belső képességet, amit a
Szentlélek ad az egybegyűlt püspököknek. Erre a zsinat maga adott
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A zsinat idejében Ró -
mában volt, a Grego riá -
na Egyetemen, köz vet-
len közelből figyelhette
tehát az eseményeket.
Ötven év távlatából ma
hogyan foglalná össze a
zsinat lényegét?

Általában mi egy egye-
 temes zsinatnak a te-
kintélye?
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választ: a püspöki kollégium hatalma az egyházban „teljes, legfel-
sőbb és egyetemes” (Lumen gentium, 3. fejezet) — és egy zsinat nem
más, mint a püspöki kollégium dolgozó gyülekezete.

A hatalom a zsinatnak képességet ad arra, hogy végső tanúságot
tegyen arról, hogy mi van a keresztény hagyományban, és bizto-
san vezesse az egyházat az üdvösség útján.

Ez annyit jelent, hogy a zsinat ülései befejeződtek ugyan, de a zsinat
új meglátásai a régi hagyomány alapján olyanok lettek, mint a jó
magok, amelyek beleestek a világegyház földjébe és lassan csiráz-
nak; vagy, más hasonlattal élve, az isteni energia átjárta az egyház
testét és átjárja azt szünet nélkül — mint a kovász éleszti a tésztát.

A zsinat véget ért a Szent Péter-bazilikában, de a zsinat folytató-
dik világszerte. Véget ért olyan értelemben, hogy a zsinat munkája,
a felszólalások, a dokumentumok fogalmazása befejeződött, ugyan-
akkor annak a meglátásai és energiája átömlöttek az egész egy-
házba. De mivel ez energia, inkább mozgásban, mint beszédben
nyilvánul meg, ezeket a mozgásokat nagyon finoman kell kezelni,
hiszen ez olyan, mint amikor az élet felburjánzik. Vigyázni kell arra,
hogy ne menjen rossz irányba. Lehetséges, hogy azok a zűrzavarok,
amiket ma tapasztalunk, jó forrásból erednek. Ez az, amit azután
az egyház vezetőinek kell jó mederben tartaniuk.

A püspökök folyamatosan a régi hagyományt szemlélték; ezt tet-
ték a zsinaton, kezdettől végig. Amit szemléltek, egy és ugyanaz
maradt, de a Lélek segítette őket, hogy mélyebben és világosabban
megértsék azt. Az új megértésük néha törésnek látszhat annak, aki
nem ment át ugyanazon a folyamaton. Nem lett volna igazi a zsi-
nat, ha nem lettek volna ugrások a zsinat belátásaiban a mi régi
megértésünkhöz hasonlítva.

Lényeges változást egyetlen zsinat soha nem hozhat olyan igaz-
ságokban, amelyek a kereszténység belső lényegét érintik (például
a Szentháromság, Krisztus istensége), de nagyon is hozhat olyan
dolgokban, amelyek a kereszténységnek egy adott korban való lé-
tezésével függnek össze. Ilyen például a vallásszabadság témája
(Dignitatis humanae) vagy az egyház és a világ kapcsolatának új ki-
fejezése (Gaudium et spes).

A Szentlélek első adománya hűség a Jó Hírhez, amit az aposto-
loktól örököltünk. Az alapigazságoktól sohasem térhet el az egy-
ház. Ugyanakkor, mivel az egyház az emberi történelemben léte-
zik, sok mindent az Isten országáról lassan ért meg. Aki amatőr
szemmel vagy csak textuálisan, a szöveg betűjéhez ragaszkodva
tudja az egészet nézni, annak az új úgy tűnhet fel, mint egy törés.

Kicsit szűk látókörűnek tartom ezt a megközelítést, mert mindenki,
aki erről beszél, állandóan a szövegeket hasonlítja össze — folya-

Mire terjed ki ez a ha-
talom?

Azt mondotta: a „zsi-
nat ma is él”. Mit je-
lent ez?

Hol volt a zsinatban a
folyamatosság, a hű-
ség a régihez; hol van
benne a régi dolgok
újraértékelése, friss
kezdés a jövőre?

Törés és folytonosság.
Hogyan értelmezzük a
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matosságot keres, vagy törést. Mélyebben, a szövegek mögött ha-
talmas kontinuitás, energia van, amelyből a mondatok születnek —
ezt a szövegkutató könnyen elfelejti, vagy nem vesz róla tudomást.
Nagyon vigyázni kell a hermeneutikával, mert könnyen átcsúszunk
abba, hogy fölállítunk egy hipotézist, és nem a valóságot keressük.
Az egyéni hipotézis kulcsává válik annak, hogyan kell a történel-
met értelmezni — és félreértelmezés lesz belőle. A történelmi kuta-
tásnak csak egyetlen értelme van, az, hogy olyan közel jussunk a
múlt valóságához, amennyire tudunk. Igaz, történelmet nem lehet
előítéletekkel írni. Az úgynevezett hermeneutika néha előítéleteket
leplez, s a történelmet újra próbálja írni egy későbbi szemszögből.

A kettő nem ugyanaz. Vegyünk egy példát a Bibliából. Egy béna talál -
kozik Jézussal. Nincs benne a szövegben, de a teológiából tudjuk, hogy
ő nem tudott volna Jézusban felismerni egy új prófétát, ha a Szentlé-
lek nem indította volna. Ezt a belső indítást a történetkritikai módszer
nem tudja kimutatni. A szöveg csak arról beszél, hogy egy beteg kiál-
tott Jézushoz. De a leírt esemény mögött ott rejlik egy olyan erő, ame-
lyik mozgatta azokat, akik felismerték Jézust. A zsinatnál is így van:
a történetkritikai egzegézis elmondja, ami külsőleg megfigyelhető; a
teológiai interpretáció ugyanazt a hit világában értelmezi.

A gondolkodásom változott az idők folyamán. Most azt hiszem,
hogy a legfontosabb a „participáció”, az „aktív részvétel” a közös-
ség életében. Ha ezt kicsit ünnepélyesebben akarom mondani: visz-
szaállítani Krisztus testének organikus egységét. A második mil-
lennium kezdetétől fogva a nyugati egyház teológiája erősen abba
az irányba ment, hogy minden fontos dolognak a központban és a
központból kell történnie. Így a hívek egyre jobban elestek min-
denféle participációtól, az egyház közös életében való részvételtől.
Ezt a folyamatot a Trentói zsinat nagyon megerősítette; szükség is
volt rá, hiszen a reformáció következtében az egyház darabokra
esett. Tovább erősítette ezt a központosítást a 19. században az
infallibilitás doktrínája; ez is érthető volt az akkori körülmények
között, hiszen az egyházat minden oldalról támadták. Azt hiszem,
a II. Vatikáni zsinat, talán nem tudatosan — de a Szentlélek indítá-
sára — ezt az ezer éves mozgást akarta megfordítani.

Mindezt én a zsinat csodájának tartom — bár régebben nem hasz-
náltam ezt a szót. Rómában éltem 1960-tól 1966-ig, s bár közvetlenül
nem vettem részt az előkészületben, de gyakran beszélgettem azok-
kal, akik dolgoztak rajta, és tudtam, hogy mi folyik. A szándék ere-
detileg az volt, hogy megerősítsenek mindent, ami addig létezett,
mégpedig abban a formában, ahogyan létezett. Ennek legnagyobb
bizonyítéka a római egyházmegyei szinódus az egyetemes zsinat
előtt. János pápa szívvel-lélekkel mellette állt és büszke volt rá.
Pedig ezen a szinóduson nem történt más, mint újabb határozatok-
kal megerősítették a fennálló egyházjogot, további részletezésekkel

manapság sokat em le-
getett kifejezést: „a
kon tinuitás herme-
neutikája”?

Ennek tükrében kér-
dezem: hogyan viszo-
nyul egymáshoz a tör-
ténetkritikai egzegézis
és a teológiai inter -
pretáció?

A zsinat mely gondo-
latait tartja a legfon-
tosabbaknak?
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bővítve azt. Ott az egész egyházi gépezet működése arra irányult,
hogy megerősítsék a fennálló rendet. Akkor Rómában mindenki ci-
nikusan azt emlegette, hogy a zsinat ugyanolyan lesz, mint az egy-
házmegyei szinódus volt. Többször hallottam, hogy Pericle Felici —
akkor már a zsinat kinevezett titkára, aki az előkészületeket vezette
— úgy gondolta, hogy a püspökök egy vagy két hónap alatt minden
határozatot elfogadnak és hazamennek. Ekkor jött a zsinat csodája.

A püspökök egyáltalán nem voltak előkészítve a zsinatra. Valami-
lyen módon azonban, anélkül, hogy beszéltek volna róla, tudatára
ébredtek az ő kollektív hatalmuknak. És a zsinat harmadik és ne-
gyedik hetében egyszerűen lerázták a római kúria egész előkészí-
tését, és azt mondták, hogy ez nem megy. Honnan jött ez? Nem volt
semmiféle propaganda rá, semmilyen összeesküvés, ekkoriban
még nem alakultak ki a későbbi fórumok sem, amelyeken nézetei-
ket egyeztették. Valamiképpen mégis arra a véleményre jutottak, hogy
amit eléjük tettek, az nem elfogadható. A liturgia azért került az első
témák közé, mert azt gondolták, hogy ez nem fogja megosztani a zsi-
natot. Így hallottuk akkoriban Rómában: azt tanácsolták János pá-
pának, hogy ne kezdje a kinyilatkoztatás forrásaival, mert az meg-
osztja a zsinatot, és nem jó ökumenikus szempontból sem. Hanem,
mivel a liturgikus konstitúció nagyon jól elő volt készítve — egye-
dül ehhez hoztak létre nemzetközi bizottságot —, kezdjék azzal. Az
át is ment. Ezután tértek át a kinyilatkoztatás forrásaira, azt kezd-
ték el vitatni. Az előkészített séma azonban erős ellenállásba ütkö-
zött az elnökség nyomása ellenére. Felici, a zsinat titkára, azzal ér-
velt, hogy a dokumentumot a Szentatya már elfogadta, ezért nem
helyes visszavetni. A püspökök már egyre türelmetlenebbek voltak,
és kiabálni kezdték a bazilikában, hogy „votum… votum… vo tum…”.
Végül az elnökség engedett a nyomásra, de csak látszólag. Olyan for-
mában bocsátották szavazásra a dokumentumot, hogy a püspökök
egy része tévesen, saját szándéka ellen, fordítva szavazott, és így nem
jött ki a szükséges kétharmados többség a javaslat ellen, csak 60 szá-
zalék. A szavazás után az elnökség azt mondta, hogy folytatjuk a do-
kumentum tárgyalását, mert csak 60 százalék ellenzi azt.

Akkoriban az angol kollégiumban laktam, s aznap, amikor a sza-
vazás volt, szokás szerint vártunk az ebéddel, amíg a püspökök
visszajönnek. Amikor hazajöttek, egy ausztrál püspök volt velünk,
aki mellettem ült az ebédnél. Az első kérdésem az volt, hogy ma mi
történt. Erre azt válaszolta a püspök, hogy hazautazik. Ez így rossz
vicc, komolytalan, és elmondta, mi történt. Képzeljük el, hogy 60
százalékról biztosan tudjuk, hogy ellene van, de a furcsa szavazás
miatt valószínűleg jóval többen, és nekünk ennek ellenére folytatni
kell — mi értelme van ennek. A püspök még az ebéd végén is meg-
ismételte, hogy ő komolyan gondolja, és hazamegy. Másnap azon-
ban már a vatikáni rádió bejelentette, hogy a pápa személyesen köz-
belépett, visszavonta ezt a dokumentumot, és elrendelte, hogy

A zsinat csodája? Mi -
ben állt ez?
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állítsanak fel új bizottságot, amelyik vegyes bizottság lesz, teológiai
és ökumenikus bizottság, mégpedig választott tagokkal.

Akkor már a felszín alatt egy másik dolog is forrt, mert a zsinati
bizottságok folytatásai voltak az előkészítő bizottságoknak. Ez ellen
a püspökök szót emeltek, és akkor a pápa elhatározta, hogy új bi-
zottságokat választhatnak. Mindegyiknek 24 tagja lesz, 16-ot vá-
lasztanak és 8-at ő fog kinevezni. Ezzel tulajdonképpen átadta a zsi-
natot a püspököknek. Ekkor a konzervatív irány fölkereste a pápát,
hogy vigyázzon nagyon, mert a püspökök elragadják a zsinatot, és
nem tudja visszahozni őket. A konciliarizmus veszélyét gyakran
emlegették a zsinaton. És erre János pápa állítólag azt mondta, hogy
„anche loro hanno lo Spirito Santo”, ők is megkapták a Szentlelket.
Itt nagy teológiai fordulat történt. A püspökök mintegy tudattalanul
felfedezték az ő saját kollektív hatalmukat. Pedig ezt emberileg alig
lehetett tőlük várni, hiszen XII. Piusz alatt az engedelmesség volt a
legfontosabb. Egzisztenciális folyamat indult el. A püspökök ma-
gukhoz ragadták a hatalmat, mégpedig egy olyan pápa idejében, aki
egyszerűen elfogadta, hogy ő fog tanulni a püspököktől — és ekkor
minden megfordult. Ez az, amit a zsinat csodájának lehet nevezni.

Én úgy látom, hogy ettől kezdve a püspökök egzisztenciálisan
ébredtek rá arra, milyen hatalmuk van, olyan, amiről azelőtt nem
volt tudomásuk, és elkezdtek vele dolgozni. Akkor a zsinatot meg-
szakították néhány napra. Ekkor egy kevésbé fontos témát kezdtek
tárgyalni, a tömegkommunikációt, de inkább csak azért, hogy úgy
látsszon, mintha a zsinat dolgozna. Ezzel „játszottak”, amíg foly-
tatták a zsinati bizottsági választásokat. Megválasztották a bizott-
ságokat, és ettől kezdve a munka teljesen új formában folytatódott.
Gyakorlatilag a munka elölről kezdődött. 72 dokumentum volt elő-
készítve. 72 kis könyv volt ez — magam is láttam őket —, de csak
néhányat osztottak ki a püspököknek.

A püspökök aztán a Lumen gentiumban, az egyházról szóló kons-
titúcióban akarták kifejezni ezt a tudatot, a püspöki kollégium ki-
fejtésével. Ez aztán más irányban is kisugárzott, megváltoztatták a
fejezetek sorrendjét, és előre tették az Isten népéről szóló fejezetet.
Én a Gregoriánán voltam akkor. Az első ülésszak végén elkezdték
az egyház konstitúcióját tárgyalni, a másodikon gyakorlatilag be-
fejezték. A harmadikon a püspökök már türelmetlenül várták a
pápa jóváhagyását, de nem történt semmi. Ekkor váratlan fordulat
következett. A Vatikánból egy autó jelent meg a Gregoriánán, egy
küldött Wilhelm Bertrams egyházjogász professzort kereste, aki egy
kis könyvet adott ki a püspökség és a primátus viszonyáról és a kol-
legialitásról. Állítólag Carlo Colombo, a pápa teológusa mondta
volna VI. Pálnak, hogy ennek a professzornak van egy teóriája, ami
megoldhatja a kollegialitás problémáját. Maga a pápa hívatta
Bertramsot, aki elmondta neki az elméletét. Kicsit leegyszerűsítve,
elgondolásának lényege a következő: a pápának tulajdonképpen két
hivatala van, az egyik monarchikus: ő Krisztus helytartója; a másik
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pedig kollektív: ő a püspöki kollégium feje. A pápa dönti el, hogy
melyiket és mikor használja. VI. Pálnak tetszett ez a megoldás. Ezt
követően fogalmazták meg a konstitúcióhoz csatolt úgynevezett nota
praevia explicativát. Annak idején összevetettem részeket Bertrams
könyvében és a nota praeviában — meglepő hasonlóságokat találtam.
A notát aztán Felici olvasta fel a zsinaton, hozzátéve, hogy erről nem
lesz szavazás, tehát nem része magának a konstitúciónak. Viszont ez
tette lehetővé, hogy mindkét párt megszavazta a Lumen gentiumot.

Az elején beszéltünk a Szentlélekről, és azt hiszem, hogy a zsinat
azért volt annyira optimista a világgal szemben, mert az volt a meg-
győződésük, hogy a Szentlélek az egész világon jelen van. Erősen tu-
datában voltak annak, amit a bibliai teremtéstörténet állít: Isten lelke
valamiképpen ott van az egész emberi nemben. Ez nem pusztán ter-
mészetes optimizmus volt, hanem teológiai felfogás. E nélkül a teo-
lógiai felfogás nélkül nem lehet megérteni a zsinat optimizmusát.

De fontos a participáció az egyház belső életében is. A hívek nagy
része kiesett minden participációból, és a liturgia is ezt sugallta. A régi
liturgia jól tükrözi a zsinat előtti felfogást: a pap áll elöl az oltárnál, és
a nép lényegében passzív. Ezt a szemléletet azután kivitték a liturgiá-
ból az egyházi életbe, a plébániára. A pap dirigál, és a híveknek csak
engedelmeskedniük kell. De itt elveszítünk valamit az Isten adomá-
nyaiból, amelyek az egyház tagjaiban is megjelennek. Tehát hiányzik
az ő hozzájárulásuk az egyház életéhez, és ez az egész egyházat sze-
gényebbé teszi. Persze itt fennáll az a nehézség, hogy élő hit, remény
és szeretet szükséges ahhoz, hogy valaki teljes mértékben részt ve-
gyen az egyház életében, ehhez nem elég a keresztségi bizonyítvány.
A gyakorlatban aztán nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni például
egy plébánián: hogyan vonják be azokat, akikben élő hit, remény és
szeretet van. Azokat pedig, akik megálltak a fejlődésben, hogyan lehet
segíteni, hogy ők is az egyház teljes értékű tagjai legyenek.

Valóban nem is demokratikus parlament. De nem is abszolút monar-
chia, ahol minden tudás és intelligencia kizárólag egy személynek vagy
csak kis választott csoportnak adatott. Itt egy történelmi csúsztatás ta-
pintható ki, és ez a magisztérium szóval kapcsolódik össze. A szó a mai
értelmében csak a 19. században jött használatba; ennek nyomán erő-
södött fel a megkülönböztetés a tanító és a tanított egyház között. Ha
elfogadjuk ezt a különbséget, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a ha-
gyomány, a „paradosis” ismerete tulajdonképpen csak a magiszté ri -
umban létezik, és az adja tovább a másik félnek. A Lumen gentium 12.
pontja szerint viszont az egész népben jelen van. Newman beszél a ke-
resztény ideáról, Krisztus tanításának egészéről. Szerinte Krisztus ezt
az egészet az egésznek adta. Nem úgy, hogy Péternek átadta az egész
tanítását, és az apostolokat valamiképpen külön tanította. Az egyház
egész feltámadás utáni története, ahogy az Apostolok Cselekedetei ar-
ról tanúskodik, azt bizonyítja, hogy a Szentlélek ott van mindenhol és

A participáció emlí-
tett fogalma több feje-
zetben is megjelenik a
konstitúcióban.

Ezzel kapcsolatban
töb ben attól óvják az
egyházat, hogy ne vál-
jon valamiféle demok-
ratikus parlamentté.
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mindenkiben. Amikor Szent Pál a korintusiaknak ír, az egész egyháznak
ír. Nemcsak a fejének. Aki elfogadta a hitet, éli a reményt és aktív a sze-
retetben, az mind beletartozik az egyházba, és mind megkapták azt az
ajándékot, amelyet az egész egyház javára kell használniuk. Azt hiszem,
hogy ilyen ajándék tört fel azután a történelem során az olyan szen-
tekben, mint Assisi Szent Ferenc vagy Sziénai Szent Katalin, vagy Jeanne
d’Arc. Érdekes, hogy a nagy megújulások az egyházban többnyire ilyen
személyektől indultak el, nem a pápaságtól — ahogy például a 16. szá-
zadban Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác esetében látjuk. A pá-
pák és a püspökök kiváltságos tanúi a hagyománynak, de nem kizá-
rólagos birtokosai.

Az egyházban működik egy bizonyos belső immunitás is, amivel
tisztítja önmagát. Persze mindig éberen őrködni kell a hithagyo-
mányon, de vigyázni kell arra is, hogy elhamarkodottan ne ítéljenek
el senkit. Van egy belső egészség az egyházban, és bízni kell abban,
hogy a Szentlélek a határokat mindig meg fogja tartani. A kérdés
elsősorban nem az, hogy milyen veszélyek vannak, amelyekre vi-
gyázni kell, hanem az, hogy az egyház belső lényegére, hitére fi-
gyeljünk. Amikor pedig a gyakorlatban nehézségek támadnak,
akkor azokkal konkrét módon kell bánni. Ezzel teljesen egyetértek.
Én még arra is gondoltam, hogy a Hittani Kongregáció mellett kel-
lene egy teljesen új kongregáció, valamiféle „Congregatio Recon ci -
li ationis”, a „Kiengesztelődés Kongregációja”. Tehát ha egy teoló-
gus félreérthető vagy téves kijelentéseket tesz, akkor az első eljárás
mindig ebben a kongregációban kezdődjék. Mindent megtenni
azért, hogy a konfliktus feloldható legyen bírósági eljárás nélkül.

Az utolsó 50 évben a keresztény egység területén többet haladtunk,
mint az előző 400 évben. Ez egyszerűen tagadhatatlan. Nagyon
egyetértek viszont azzal, amit II. János Pál pápa mond az Ut unum
sint enciklikában, hogy a pápaság az egyik legnagyobb akadály eze-
ken a találkozókon. Erről manapság sokkal gyakrabban beszélnek,
főleg a keleti ortodoxiával kapcsolatban, és fölteszik a kérdést, hogy
ezt hogyan lehetne megváltoztatni. Itt ismét visszatérek a partici pá -
cióra, amelyet gátolhat a hatalom központosítása egy személyben.
A Lumen gentium először nagyon hangsúlyozza, hogy Krisztus egy
kollégiumot alapított az apostolokkal. Utána azonban, amikor a
püspökökre kerül a sor, akkor ez a gondolat kicsit elmosódik.

A zsinat után aztán előálltak egy sajátos ötlettel, és különbséget tet-
tek az effektív és az affektív kollegialitás között. Eszerint a zsinat nem
effektív, hanem affektív kollegialitásról beszél. Az effektív primátus
azt jelenti, hogy a pápának jurisdictiója van, az affektív pedig azt,
hogy én szeretem a pápát. E nézet képviselői mindazt a küzdelmes
mozgást, ami a zsinaton történt, úgy értelmezik, hogy az tulajdon-
képpen csak a felszínt érintette, mert a zsinat nem csinált mást, mint
elismerte, ami már létezett, hogy az effektív kollegialitás az egyete-

Többen utalnak arra,
hogy minden zsinat
veszélyeket is hordo-
zott. Ezeket hogyan
kell kezelni?

Milyennek látja az
ökumené helyzetét?
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mes zsinat alatt áll fenn, azon kívül csak az affektív. E nézet követ-
keztében változtatták meg a püspöki konferenciák statútumait, amit
pedig még annakidején VI. Pál pápa inspirált, s így csökkent a püs-
pöki kollégiumok jelentősége. Találtam egy érdekes szöveget, amit
Szent Bernát írt Szent III. Jenő pápának. A pápa a nélkül intézkedett
egy egyházmegyei ügyben, hogy az illetékes metropolitához fordult
volna. Erre Bernát azt írta neki, hogy „monstrum agis”, eltorzítod
Krisztus testét. Miért? Mert Krisztus teste organikus egység, neked a
metropolitához kell menni. Ez nem egyszerűen jogi adminisztráció
kérdése. Sok legenda kering arról, hogyan neveztek ki püspököket a
középkorban. De az biztos, hogy a 12. században a Decretum Gratiani
volt a normatív kánonjog, és eszerint ha üresedés van egy egyháztar-
tományban, akkor mindig a provincia püspökei választják meg az új
püspököt, ők választják meg a metropolitát is, aki viszont nem funk-
cionálhat anélkül, hogy a palliumot ne kapta volna meg a pápától.
Tehát itt nyilvánult meg Róma ellenőrzése. A metropolita-érsek addig
nem elnökölhet püspökválasztáson, amíg a palliumot meg nem kapta:
a kommuniót az érseki pallium fejezi ki.

Amikor a kollegialitás szót használjuk, tulajdonképpen egy nyugati
kifejezéssel élünk, amely külső jogi kollektív hatalmat jelent — or-
ganikus szervezés formájában. De e mögött a külső szervezet mö-
gött egy belső teológiai valóság van: a hívek egysége a Szentlélek-
ben. Ez a teológiai valóság csak a hit szemével látható; ez ontolo gi kus
egység az Isten lelke és a hívek között. Ez szolid, a keresztségi aján-
dékon alapuló teológia. Ennek a belső valóságnak kell külsőleg is ki-
fejeződnie, jogi kollegialitásban, mert másképp nincs megtestesülés.

Az egyház elsősorban belső valóság, és ez a belső valóság a maga
természeténél fogva követel külső megvalósulást, egy emberi kö-
zösséget. Emberi közösség pedig nem létezhet szervezés nélkül; e
nélkül csak összeverődött tömeg lesz, mint egy futballmeccsen.
Akik úgy vélik, hogy ehhez a szervezethez, amit sokan úgy hívnak,
hogy az intézményes egyház, nincs semmi közük, azok nem fog-
ták föl, mit jelent az, hogy Isten emberi természetet vett föl egy sze-
mélyben. A Szentháromság fölvett egy emberi közösséget, és ennek
az emberi közösségnek az emberségét ki kell fejeznie egységes szer-
vezetben, amiben sok minden teljesen emberi. Sok mindenre szük-
ség van ahhoz, hogy egy emberi közösség tudjon egy céllal dol-
gozni, egy szellemben, egy meglátásban együtt mozogni.

A megtestesülés valamilyen módon kiterjed a szigorú értelemben
vett incarnatión túl. Isten nemcsak egy emberi természetet vett föl ma-
gába, hanem egy emberi közösséget is. Ebben az emberi közösségben
pedig érvényesülnek a közösség természetes törvényei, ahogy a meg-
testesülésnél Jézus testében érvényesültek a biológia törvényei. Kell
tehát egy szervezetnek lennie: ennek a szervezetnek köszönhető az,
hogy az evangéliumi tanítás megmarad, hogy a Szentlélek energiája
a szentségeken keresztül állandóan kiárad. Ezt mi ugyanúgy nem ve-

Mi az egyházi com -
mu nio, a püspöki kolle -
gialitás igazi lényege?
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hetjük el, ahogy nem vehetjük el Krisztusnak a testét, mert akkor ott
egy szellem lenne, itt pedig valami megfoghatatlan közösség. Mi is
hibásak vagyunk, hogy ezt soha nem magyarázzuk meg jól a hívek-
nek. Aki elhagyja az intézményes egyházat, az megtagadja a keresz-
ténységnek a magját olyan értelemben, hogy leszűkíti a megtestesü-
lést Krisztus emberi testére, így pedig Krisztus misztikus testéről
tulajdonképpen nem beszélhetünk. Kell tehát egy emberi közösség-
nek lennie, de ezt az emberi közösséget a Szentlélek formálja. Ahogy
Krisztus fizikai teste lehetett beteg, ugyanez érvényes az emberi kö-
zösségre is: betegségek jelentkeznek az egyházban is.

Az egyház nem magáért létezik. Elsődleges célja, hogy a benne élő
evangéliumi tanítást ma ugyanolyan frissen hirdesse, mint amikor
Jézus maga prédikálta, és ugyanolyan frissen adja át az isteni ener-
giát, a kegyelmet, elsősorban a szentségeken át, ahogy Krisztus adta.

Azt hiszem, hogy amiben tényleg érdemi haladást értünk el, az,
hogy az egyháznak küldetése van az emberiség evilági fölemelésére,
az emberi méltóság védelmére is. Nemcsak szűken értelmezve az
Evangélium igazságát prédikálják, hanem az emberiség értékét. Én
teljesen világi jogi fakultáson dolgozom, ez a legnagyobb jogi egyetem
Amerikában. 2600 növendékünk van. Én a peremen vagyok, mert eti-
kai, történelmi dolgokat tanítok. Tanítás közben megismerem ezek-
nek a fiataloknak a mentalitását, és beszélgetünk filozófiáról, etiká-
ról. Egyik legnagyobb krízise — azt hiszem — az emberiségnek,
legalábbis a nyugati emberiségnek az, hogy nemcsak Istenbe vetett
hitét veszítette el, de elveszítette a hitét az emberben is. A nagy több-
ség nem hisz abban, hogy az ember képes az igazságot megismerni,
tehát nincs többé igazság-fogalom olyan értelemben, mint a görö-
göknél, hogy ami titok volt, az kinyilatkoztatja magát, és én mega-
dom magamat neki. Ehelyett én teremtem meg a magam világát. Ez
az egyik legnagyobb akadálya — ahogyan én látom — a hit hirdeté-
sének is. Mert ha valaki nem hisz abban, hogy én a valósággal lépek
kapcsolatba, amikor az igazságot megtalálom, akkor a hithirdetésnek
semmi értelme nincs. Az illető rád mosolyog, és azt mondja, hogy ez
a te igazságod, az én igazságom más, de azért legyünk barátok. Ez a
modern társadalomnak a felületes barátsága, amely mindig össze-
omlik, amikor valami krízis jön, mert nincs szilárd alapja.

A zsinat nagyon világossá tette, hogy a kegyelem működik az egész
emberiségben. Betették a mise kánonjába is, hogy „akinek hitét csak
te ismered”. Az evangéliumokban is láthatjuk ezt: a szamaritánusban
is van jóság, vagy a föníciai asszonyban, ami belül isteni indítás.
Ugyanígy dolgozik a kegyelem az egész emberiségben, de ez olyan ti-
tokzatos módon történik, hogy empirikusan soha nem fogjuk föl.
Gondoljunk egy pogányra valahol Kínában. Ahhoz, hogy keresz-
ténnyé legyen, két dolog szükséges. Az egyik a belső indíttatás a
Szentlélektől, a másik pedig az, hogy hallja és befogadja a Jó Hírt, és

Milyen az egyház és az
emberiség kapcsolata?

És hogyan értelmez-
zük ma Szent Cip ri án
tételét: „az egyházon
kí vül nincs üdvösség”?
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így formálisan is az egyház tagjává legyen. A Szentlélek azonban füg-
getlenül az egyháztól is működik. Azt, hogy hogyan, mi nem tudjuk.
Beszélhetünk ennek a lehetőségéről, de nem tudunk konkrét eseteket
identifikálni. De az egyház létezik az egész emberiségért. Ahogyan
Krisztus küldetése az volt, hogy a zsidóknak vigye a Jó Hírt, az egy-
ház küldetése, hogy az egész emberiségnek vigye a Jó Hírt. Ezért is na-
gyon fontos a mi egységünk. Az egyháznak nemcsak szóval, hanem
az egész létével kellene valamiképpen a Jó Hírt prédikálnia. És itt
gyakran abból adódik a probléma, hogy nem mindegy, milyen szim-
bólumokat használunk, hogyan öltözködünk, hogy viselkedünk, mi-
lyenek az épületeink. Az egyház külső arcában van valami, ami
vonzó. Vonzó az emberiségnek, összefügg az emberi természettel.

Ki vagyok én, hogy jövendöljek? Nem vagyok próféta. Az Ószö-
vetségi Szentírásban olvassuk többszörösen, hogy YAHWEH, Izrael
Istene, nem kedvelte azokat, akik saját magukat nevezték ki ilyen
szent hivatalra. Mindig rossz véget értek! Ezért inkább hallgassunk
— és figyeljünk az igaz prófétára, akit Isten küldött.

Abban az időben, mikor Jézus Krisztus a mennyek országát hir-
dette, beszélt az egyház jövőjéről. Rábízta az Isten igéjét, amiből egy
darabka sem veszhet el az emberi történelem viharaiban. Felru-
házta Lelke erejével, hogy a pokol kapui se győzhetik le. Azt is
mondotta, hogy az egyház soha nem lesz tökéletes; olyan lesz, mint
a föld, ahol a búza és a konkoly együtt nő. De megígérte, hogy mint
jó gazda, vigyázni fog rá az aratás napjáig. Közben a mi dolgunk az,
hogy gondozzuk a vetést. Ez az egyház jövője, Isten tervében.

Hogyan látja az egy-
ház jövőjét?
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OLVASÓI LEVÉL

Hálásan köszönöm a Vigilia számait. Különösen az utolsó két számot (8–9.), ezekben a II. Vatikáni zsinat éle-
téről és utóéletéről sok értékeset olvastam jeles írók tollából. Őszintén bevallom, hogy hosszú életem során rész-
vételem a II. Vatikáni zsinat egyik utóhatásaként létrejött nemzetközi Közös Bizottságban, egyik legnagyobb
teológiai élményem volt, hiszen igen neves, világhírű teológusokkal ismerkedhettem meg a 11 éves bizottsá-
gi tagságom idején, és tőlük nagyon sokat tanultam. Nyitottságuk, hallatlan tudásuk engem is tanulásra bá-
torított. Az évenként más és más helyen tartott gyűlésünk olyan római katolikus környezettel ismertetett meg,
ami addig számomra elképzelhetetlen volt. Földünk különböző pontjain tartott üléseink maradandó nyomo-
kat hagytak gondolkodásomban, és noha tudtam, hogy II. János Pál meglátásai a jövő még mindig rögös út-
járól igazak, nem vesztettem el reménységemet közös feladatainkról, a jobb kapcsolatokról, a testvéri közös-
ségről. Az 50. évforduló alkalmából akartam egy hosszabb cikket írni a II. Vatikáni zsinat mondanivalójáról
és utóéletéről, de erre már megromlott egészségi állapotom miatt képtelen vagyok. Mostani soraimmal azt akar-
tam érzékeltetni, hogy nem maradt nyomtalan teológus életemben mindaz, amit tőletek tanultam. Megko-
ronázta tapasztalataimat Közös Bizottságunk Közös Nyilatkozata 1999-ben, ami kitörölhetetlen bizonyíté-
ka, hogy ha részlegesen is, de tudunk együtt tanúságot tenni összetartozásunkról. Ma már az ökumené egyik
obsitosának tartom magam, aki többet emlékezik, mint tájékozódik az Egységmozgalmak munkájában.
Közös Urunk áldjon meg nagyszerű szolgálatotokban, a Vigilia nívós publikációiban is (1Kor 15,58).
Szeretettel testvéretek az Úrban: Dr. Hafenscher Károly
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