
EGYHÁZUNK — SZEMBEN
JÖVŐJÉVEL

A római katolikus egyházban vannak, és még jö-
hetnek meglepetések. Ez történt félévszázaddal
ezelőtt XXIII. János pápa megválasztásával és az
általa meghirdetett II. Vatikáni zsinattal, majd
napjainkban XVI. Benedek váratlan lemondásá-
val és az argentin jezsuita, Jorge Mario Bergoglio
bíboros pápává választásával. A nemzetközi saj -
tó és a történészek azonnal föltették a kérdést:
va jon Ferenc pápa fordulatot hoz-e a katolikus
egyházban? Elősegíti-e a zsinati korszerűsödést,
közelebb viszi-e a római központú egyházat a
modern világhoz, elindítva a decentralizálást és
megújítva Róma püspökének péteri szolgálatát?

Jean-François Chiron lyoni teológiaprofesszor
ezekre a kérésekre keres választ.1 Idézi Mgr Du -
chesne egyháztörténész püspök 1910-ben, a mo-
 dernista válság idején tett kijelentését: „Az egy ház,
ha nem halna meg a hívők eltűnése következtében,
meghalna a centralizálás miatt, amint meghalt a
Római Birodalom.” Vajon ma egyvalaki kormá-
nyoz hat ja-e a „planetizálódott egyházat, amely-
nek több mint egymilliárd híve van és már több
mint 5 ezer püspöke, míg a II. Vatikáni zsinat ide-
jén csak 2500 volt? Égetően szükség van a de-
centralizálásra és a zsinat által sürgetett (Lumen
gentium, 22–23) kollegialitás gyakorlására.” Chiron
professzor örömmel állapítja meg, hogy Ferenc
pápa, aki Róma püspökének mondja magát, új stí-
lust vezetett be a szolgálatban. Minden bizonnyal
a déli félteke tapasztalataival Ferenc pápa jótékony
hatással lesz a szeku la rizálódó és hitetlenné váló
„Nyugat” újraevan gelizálására.

Csakugyan, Ferenc pápa, aki a Poverello ne vét
vette fel, és határozottan Assisi Szegénykéje szel-
lemiségét kívánja követni, már első megnyilatko-
zásaival és gesztusaival kifejezésre juttatta, hogy
— mint Róma püspöke és a világegyház szolgája —
a „szegény és szolgáló egyház” zsinati eszményét
igyekszik megvalósítani. Sorra jelentek meg magyar
nyelven is olyan könyvek,2 amelyek feltárták az Ar-
gentínából jött pápa életét, a jezsuita, majd bíboros
érsek apostoli tevékenységét, megmutatva a foly-
tonosságot a dél-ame rikai tapasztalatokkal ren-
delkező főpásztor és a római decentralizálást ha-
tározottan elindító pápa törekvése között.

Már most, 2013 adventjén egész világosan lát-
 juk a márciusban megválasztott pápa irányvona-
 lát néhány fontos megnyilatkozása, elsősorban a
november 26-án bemutatott Evangelii Gaudium kez-
detű apostoli buzdítása alapján, amellyel Ferenc
pápa lezárta a XVI. Benedek által megnyitott Hit

Évét. E Buzdítás ugyan visszautal a 2012 októbe-
rében megtartott, az új evangelizálással foglalko-
zó szinódusra, de nem kíván foglalkoz ni az ott tár-
gyalt valamennyi témakörrel, hanem mint egy az
evangelizálás szívébe vezeti Isten népét: egyre fo-
kozódó erővel hirdeti mint legfőbb prioritást az
egyház tagjainak és minden jóakaratú embernek
a Jézus Krisztus által hozott üdvösség örömhírét és a
megtérést — a személyes megtérést, de a pápaság
és a lelkipásztorkodás megtérését, megújítását is.

Ökumenikus szempontból is döntő jelentősé-
gű a Buzdítás 32. pontja, amelyet teljes egészében
idézek: „Amikor arra kapok felszólítást, hogy úgy él-
jek, ahogyan másoktól is megkívánom, gondolnom kell
a pápaság megtérésére is! Rám tartozik, hogy mint
Róma püspöke nyitott legyek a keleti javaslatokra:
úgy gyakoroljam szolgálatomat, hogy az hűsége-
sebb legyen Jézus Krisztus szándékaihoz és az
evangelizálás jelenlegi szükségleteihez. Már II. Já-
nos Pál segítséget kért (a teológusoktól), hogy
»olyan formát találjon a primátus gyakorlásának —
egyáltalán nem mondva le küldetése lényegéről —, amely
megnyílik az új helyzetnek« (Ut unum sint, 95). Ke-
veset haladtunk előre ebben az irányban. A pá-
paságnak és az egyetemes egyház központi struk-
túrájának is szüksége van arra, hogy meghallja a
hívást a lelkipásztori megtérésre. A II. Vatikáni zsi-
nat is állította (Lumen gentium, 23), hogy az ősi pát-
riárkai egyházakhoz hasonlóan, »napjainkban a
püspökkari konferenciák sokféle és hatékony segít-
séggel járulnak hozzá ahhoz, hogy a kollegialitás
szelleme kézzelfogható módon megnyilatkozzék«.
De ez a kívánalom nem valósult meg teljesen, mert
még nem dolgozták ki kellőképpen a püspökkari
konferenciák olyan statútumát, amely konkrét fel -
adatokra felhatalmazza őket, beleértve bizonyos
tanbeli tekintélyt is. A túlzott centralizálás, ahelyett,
hogy segítene, bonyolítja az egyház életét és misz-
sziós dinamizmusát.”

XXIII. János, VI. Pál, II. János Pál
Ferenc pápa itt idézett reformtörekvései részben
folytonosságban állnak elődeinek szándékaival
és a II. Vatikáni zsinat határozataival.

XXIII. János az egyház megújulását és kor-
szerűsödését célzó II. Vatikáni zsinat meghirde-
tésével, VI. Pál a zsinat szellemét megszabó Ecc -
lesiam suam kezdetű párbeszéd-körlevelével „sze-
gény és szolgáló egyházat” akart megvalósítani,
hogy ezzel is egyengesse az ökumenizmus útját,
segítse a keresztények egyesülését. VI. Pál kije-
lentette: tudatában van annak, hogy az egység út-
ján a legnagyobb akadály a pápa (vagyis a pápai
primátus gyakorlása), jóllehet küldetése a kom -
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múnió, a keresztények szeretetközösségének szol-
 gálata.3

II. János Pál 1995. május 25-i Ut unum sint (Hogy
egyek legyenek) kezdetű enciklikájában (95–96)
hangsúlyozta a pápai primátus gyakorlásának helyes
módját: „Amikor a katolikus egyház azt mondja, hogy
Róma püspökének feladata megfelel Krisztus akaratá-
nak, e feladatot nem választja el a püspökök kollégiu-
mára bízott küldetéstől, ők is »Krisztus helyettesei és
megbízottai« (Lumen gentium, 27). Róma püspöke a
»kollégiumhoz« tartozik, s ők testvérei a szolgálatban.
(…) Meg vagyok róla győződve, hogy ebben a tekin-
tetben különös felelősségem van, mindenekelőtt a ke-
resztény közösségek többsége ökumenikus törekvésének
észrevételében, továbbá, hogy meghalljam a felém irá-
nyuló kérést: találjam meg a primátus gyakorlásának
olyan formáját, mely — küldetésének egyetlen moz-
zanatáról sem mondva le — kitárul az új helyzet felé.”

II. János Pál ezután a kérdés tisztázásához a pá -
pa és a teológusok párbeszédét sürgette. A most idé-
zett enciklika szövegére hivatkozva, felszólításának
kívántak eleget tenni 1998 őszén azok az európai
teológusok, akik a belgiumi Louvain-la-Neuve-ben
megvitatták a pápai szolgálat kérdését.4

II. János Pál enciklikájának (Ut unum sint = Uus
95–96) fent idézett szakasza „a primátus gyakorlá-
sának új formájáról”, valamint a körlevél egész 6. fe-
jezete (88–97) Róma püspökének egységszolgálatáról
már korábban is foglalkoztatta a teológusokat.
II. János Pál szemlélete tehát nem teljesen új, hiszen
ő maga is gyakran hivatkozik a II. Vatikáni zsinat
dokumentumaira, ezek viszont már az ökumeni-
kus katolikus teológia korábbi kutatásainak gyü-
mölcsei. E zsinat ökumenikus nyitása a követke-
ző pontokon nyilatkozik meg: a keresztség egye-
dül álló felértékelése, a hit szabadsága, a Szentírás
és a Hagyomány viszonyának új szemlélete, a kom -
múnió (szeretetközösség) egyháztana.

Ám rögtön felvetődik a nehéz kérdés: az egy-
ház miképpen marad hűséges „Krisztus akara-
tához” történelme során? Elég, ha itt a Szentírás
és a Tradíció viszonyának bonyolult problémájára
utalunk, amely a reformáció (Pázmány Péter hit-
vitái) óta napjainkig az ökumenikus párbeszéd kö-
zéppontjában áll: tehát arra a folyamatra, ahogyan
az egyház mindig újraolvassa és aktualizálja a
Szentírást. E feladatban egymást keresztezik: az
Isten népének hitérzéke (sensus fidei), a püspöki
tanítóhivatal őrködése, az egzegéták és teológu-
sok munkája és a „próféták” karizmája. Hogyan
lehet megkülönböztetni a „lényegest” a járulékos tör-
 téneti formáktól, amelyeket politikai, kulturális, sőt
nyelvészeti kontextusok határoztak meg? Min-
denesetre, ha a primátus gyakorlási formája válto-
zik, ezzel a lényeg is jobban látható lesz, és köte -
lezővé teszi a primátus teológiájának újragondolá-
sát, amely módosítja a dogmatikus kijelentések

egyensúlyát. Ez részben megtörtént a II. Vatiká-
ni zsinaton.

Ezek a bevezető problémafelvetések a történeti
és teológiai kutatásokhoz utalnak bennünket, amelyek
megelőzték a II. Vaticanum megújult egyháztanát.

Yves Congar OP történeti áttekintése 
a pápáról, Róma püspökéről
Bizonyára nagy örömmel üdvözölte volna Ferenc
pápa idézett és többször ismételt törekvéseit Yves
Congar domonkos, bíboros, az ökumenikus teo-
lógia vezető alakja és a II. Vatikáni zsinat egyház -
tanának előkészítője, aki egyik 1983-as tanulmá-
nyában éppen az Evangelii Gaudium kezdetű
buzdítás fent idézett 32. pontjának problémakö-
rével foglalkozik történelmi szempontból. A pápa,
Nyugat pátriárkája című írásában5 — bőséges tör-
téneti dokumentációra támaszkodva — rela tivi -
zálja a pápaság abszolutisztikus felfogását, amely
az I. Vaticanumon érte el csúcspontját.

Congar emlékeztet rá, hogy már VI. Pál kije-
lentette: tudatában van annak, hogy az egység út-
ján a legnagyobb akadály a pápai primátus gya-
korlása, s idézi ugyanazt az Ut unum sint kezde-
tű enciklikát, amelyre Ferenc pápa hivatkozik, s
amelyben Wojtyła pápa hangsúlyozta a pápai pri-
mátus gyakorlásának új, helyes módját.

Pár vonással jelzem Yves Congar történeti át-
tekintését. A 4. századtól, amikor a patriárkátusok
kialakultak, Róma vitán felül az első helyet
(prima sedes) foglalta el (Alexandria és Antiokhia
előtt). Így maradt akkor is, amikor Jeruzsálem és
Konstantinápoly is patriárkátussá lett. Az első szá-
zadokban tehát a primátus gondolata a római egy-
házhoz kötődött, a 4. századtól kezdve viszont egy-
re inkább a római püspök személyéhez, aki igényt
tartott arra, hogy ő Péter utódja, és Mt 16,18-at ön-
magára vonatkoztatja. A következő századokban
különböző tényezők játszottak közre a pápaság
megerősödésében. A keleti és nyugati egyház el-
szakadását követően a pápa már nemcsak Róma
püspökének és a Nyugat pátriárkájának tartotta
magát, hanem az egyetemes egyház fejének (caput)
is. Végül az I. Vatikáni zsinat dogmaként hirdette
ki a pápa jurisdikciós (joghatóság) primátusát és
tévedhetetlenségét (DH 3050–3075).

Congar megmutatja (Ép 20–24), hogy kétértel-
mű például a „Krisztus helytartója” kifejezés; to-
vábbá hangsúlyozza, hogy „Péter utóda” csak is
Róma püspöke lehet. A Szentírás tanúsága szerint
Szent Péter két értéket testesít meg: egy a Tizenkettő
közül és apostol velük együtt; de Krisztus akaratából
ő lesz a „szikla”: nemcsak alap, hanem személye-
sen megkapja az egyetemes lelkipász tori megbízatást;
nemcsak hívő és a feltámadás tanúja, hanem meg-
erősíti a többieket hitükben. A „Pé ter utóda” kife-
jezés tehát, Róma püspökére alkalmazva, vissza-
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utal az egyház apostoliságára. Ez az apostoliság nem-
 csak a történelemben, hanem a történelem által kris-
tályosodott ki, ami azt jelenti, hogy ami benne „is-
teni jogú” (jus divinum), az konkrétan az emberi ál-
lapotok között létezik, tehát relatív, azaz változhat.

Péter utóda, Róma püspöke mindenekelőtt püs-
 pök a többi között, az első, tagja a püspökök kol-
légiumának, éspedig felszentelése folytán az — a
hit közösségében. Itt tehát a szentségi rendben moz-
gunk, amelyhez, úgy tűnik, az ortodox teológia
ragaszkodik.

De a kollégiumon belül Róma püspöke, mint Pé-
ter utóda, különleges karizmát kap: a funkció (szerep)
karizmáját, amely az apostoli kollégiumban és az
egyetemes egyházban birtokolt péteri kiváltságok örö-
kösévé teszi őt. Jogi szempontból tehát felsőbb és
független, bár a hit közössége szempontjából függő.

Az I. Vaticanum megkülönböztette a két hatal -
mat: az ordo (egyházi rend) és a joghatóság hatal-
mát, és a csalatkozhatatlanságot a primátus
egyik attribútumává (jelzőjévé) tette (DS 3065).
Szükség van arra — hangsúlyozza Congar —,
hogy újra kritikusan megvizsgáljuk történeti és szo-
ciológiai szempontból azokat a tényezőket, ame-
lyek a zsinat határozatait befolyásolták. Az I. Va-
tikáni zsinat nem határozott a „rendes tanítóhi-
vatalról”; de a 20. század első felében olyan ten-
dencia érvényesült (a „római teológusok” befo-
lyására), amely a rendes tanítóhivatal megnyi-
latkozásait is a rendkívüli tévedhetetlen mellé
emelte. (Vö. XII. Pius Humani generis kezdetű kör-
levelét 1950-ben.) Történeti tény, hogy (főleg
XII. Piusz alatt) eltúlozták az egyre inkább teoló-
giai kérdésekkel is foglalkozó enciklikák tekintélyét.
De Congar a szükséges egyensúlyra is figyel-
meztet: a II. Vatikáni zsinat utáni kontesztálás ide-
jén túlságosan, sokszor egyoldalúan felerősödött a pá-
pai megnyilatkozások kritikája és relativizálása.

A II. Vatikáni zsinat egyházképéhez
A XXIII. János által meghirdetett és VI. Pál által
befejezett II. Vatikáni zsinat (1962–1965) kiegészí-
tette, kiegyensúlyozta az I. Vaticanum egyháztanát.6

Ismeretes, hogy a II. Vatikáni zsinat egészen más
légkörben zajlott le, mint az első. Most nem a pápai
tekintélyt kellett megerősíteni, hanem inkább
megnyílni a világnak, más keresztényeknek és val-
lásoknak: keresni a párbeszédet minden szinten. János
pápa szándéka szerint a lelkipásztori szempont meg-
előzte a jogit.

A jogi, klerikális, paternalista és autoritárius (te-
kintélyi) kormányzás helyett a gyakorlatban is a
lelkipásztori, világiakat előmozdító, testvéri és szol-
gáló egyházi szellemiség hódított teret. A II. Va-
tikáni zsinat egyháztanában új a püspökökre (püs-
pökszentelésre, püspöki kollegialitásra) vonatkozó
tanítás, valamint a pátriárkák jogaira vonatkozó tan

is. Főleg a püspöki kollegialitás kifejtése, illetve az
ebből következő újítások — szinódusi intéz-
mény, decentralizálás, püspökkari konferenciák
(helyi egyházak) és az egyes püspökök szerepe
— szerencsésen kiegyensúlyozták a pápai primátus
egyoldalú felfogását.

A Lumen gentium 22–24. pontjai kifejtik a püs-
pöki kollégium és annak feje (a pápa) közti, illetve
a kollégium tagjainak egymás közti kapcsolata-
it, leírják a püspöki szolgálatot (erről szól még a
Christus Dominus kezdetű határozat is). Az egyet-
len, teljes és legfőbb hatalom az egyházban kol-
legiális, de ez strukturált: a kollégium fejének, a pá-
pának egyedülálló lelki hatalma van, tehát nem
egyszerűen primus inter pares. A Lumen gentium ta-
nítása (22. pont) erre nézve egészen világos.

Ferenc pápa egyházképéhez
Ferenc pápa legfőbb célja az, hogy az egyház min-
 denekelőtt a Jézus által hozott örömhír hirdetője
és tanúja legyen a mai világban. Egyházunk
lép jen ki bezárt köréből, hirdesse az irgalmas Is-
ten üdvözítő jóságát minden embernek. Ezt már
idézett Buzdítása előtt határozottan megfogal-
mazta abban a beszélgetésben, amelyet az olasz
jezsuiták folyó irata, a La Civiltà Cattolica főszer-
kesztőjével, Antonio Spadaro jezsuitával múlt au-
gusztusban folyta tott, és amelyet tizenhat jezsui-
 ta kulturális folyó irat (köztük A Szív) fordítá-
sokban egy időben közzétett.7

Ferenc pápa világosan jelzi a sürgősségi sor-
rendet a reformokban, az apostolkodásban, az
evangelizálásban, számolva a hitigazságok rang-
sorával is (vö. Unitatis redintegratio, 11). Néhány
idézettel illusztrálom ezt a szándékot.

„Világosan látom, hogy az, amire az egyháznak
ma leginkább szüksége van, az az a képesség, hogy
gyógyítsa a sebeket, felmelegítse a hívők szívét,
hogy közel legyen az emberekhez. Én úgy látom
az egyházat, mint egy tábori kórházat csata után.
Haszontalan dolog egy súlyos sebesülttől a ko-
leszterin- és vércukorszintje után érdeklődni. Előbb
a sebeket kell ellátni, utána beszélhetünk minden
másról. Ellátni a sebeket, ellátni a sebeket… És alul-
ról kell kezdeni. Az egyház néha apró dolgokba, ki-
csinyes elírásokba zárkózik. A legfontosabb azon-
ban az első hír: Jézus Krisztus megváltott téged! Az
egyház szolgái legyenek mindenekelőtt az irgal-
masság szolgái. (…) Az egyház szolgái legyenek
irgalmasok, törődjenek az emberekkel, kísérjék őket
irgalmas szamaritánusként, aki lemossa, meg-
tisztítja, fölemeli felebarátját. Ez a tiszta evangéli-
um. Isten nagyobb, mint a bűn. A szervezeti és szer-
kezeti reformok másodlagosak, vagyis csak később
jönnek!”8

„A római dikasztériumok a pápa és a püspökök
szolgálatában állnak: segíteni kell a helyi egyhá-
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zakat és a püspöki konferenciákat. Segítő mecha-
nizmusok. Némely esetben, ha nem jól értelmezik
saját feladatukat, az a veszély fenyegeti őket, hogy
cenzúrázó szervekké válnak. (…) A római dikasz -
tériumok közvetítők és nem közbenjárók vagy ügy-
vezetők.”9

„Együtt kell haladnunk: az emberek, a püspö-
kök és a pápa. A szinodalitást többféle szinten kell
élni. Talán itt az ideje, hogy megváltoztassuk a szi-
nódus módszertanát, mert a jelenlegi nekem sta-
tikusnak tűnik. Ennek talán lehet ökumenikus ér-
téke, főként ortodox testvéreinkkel kapcsolatban.
Tőlük leginkább a kollegialitás és a szinodalitás-
hagyomány értelmében tanulhatunk. (…) Az öku-
menikus kapcsolatokban ez fontos: egymást nem-
csak jobban megismerni, de elismerni azt, amit a
Szentlélek elhintett a másikban, és ami ajándék szá-
munkra. Szeretném folytatni a megfontolást a pé-
teri primátus gyakorlásáról, amelyet a Vegyes Bi-
zottság már 2007-ben elkezdett, és ami a Raven-
nai Dokumentum aláírásához vezetett. Tovább kell
haladni ezen az úton.”10

Evangelii Gaudium — Az Evangélium 
örömhíre
„Az Evangélium öröme tölti el azok szívét és egész éle-
tét, akik találkoznak Jézussal. Akik hagyják magukat
üdvözíteni Általa, megszabadulnak a bűntől, a szo-
morúságtól, a belső ürességtől, az elszigeteltségtől. Jé-
zussal mindig megszületik és újra születik az öröm.”

Ezzel a gondolattal nyitja Ferenc pápa Evangelii
Gaudium (Az Evangélium öröme) kezdetű aposto-
li buzdítását, amellyel lezárta a Hit Évét, és len-
dületet, programot adott az új evangelizálásnak.
Az egész Buzdításon végigvonul — egyre erősödő
ismétléssel — az értünk meghalt és feltámadt Jézus
által hozott öröm hangoztatása; mindenekelőtt
ezt a leglényegesebbet kell hirdetnie az egyház-
nak, Isten népének az új evangelizálásban.

Ferenc pápa tehát lemondott arról, hogy rész-
letesen és elmélyülten tárgyalja a szinódus vala-
mennyi kérdését: ezeket majd jobban tanulmá-
nyozni kell, és figyelmesen elmélyíteni. Alázat-
tal jegyzi meg: „Különben sem hiszem azt, hogy a pá-
pai tanítóhivataltól kellene várni végleges és teljes vá-
laszt az egyházat és a világot érintő valamennyi kér-
désre. Nem helyénvaló, hogy a pápa helyettesítse a he-
lyi püspökségeket az ő területükön (egyházmegyéikben)
felmerülő valamennyi kérdés megoldásában. Ilyen
értelemben szükségét látom az üdvös decentralizálás
megvalósításának.” (És itt következik a fentebb már
idézett 32. pont.)

Ferenc pápa nem szűnik meg ismételni XVI. Be-
nedek szavait, amelyek az Evangélium szívébe ve-
zetnek bennünket: „A kereszténnyé válás kez detén

nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme van, ha-
nem egy találkozás egy eseménnyel, egy Személlyel, aki
új távlatot ad az életnek és ezzel döntő irányt.” (7. pont,
idézve a Deus caritas est kezdetű enciklika, 217).

Ferenc pápa ismételten (9–15. pontok) rávilágít
az „örök Evangélium” örömét hirdető új evan ge-
lizálás forrására, meghatározza azt az újat, újdon -
ságot, amelyet Krisztus hozott el. Szent Iréneuszt
idézi: „ő maga [Krisztus] minden újságot elhozott ön-
magával”, amikor eljött közénk. Ezután így foly-
tatja (11): „Ő (Krisztus) a saját új-ságával meg tud-
ja újítani életünket és közösségünket, és még ha sötét
korszakon és egyházi gyengeségeken haladunk is át, a
keresztény cél sohasem évül el. Jézus Krisztus meg-
törheti az unalmas kereteket, amelyek börtönbe zárnak
bennünket, és meglep minket állandó isteni kreativi-
tásával. Valahányszor visszatérünk a forráshoz, és me-
rítünk az Evangélium eredeti frissességéből, új utak
nyílnak, kreatív módszerek, a kifejezés más formái, be-
szédesebb jelek, új jelentést hordozó szavak a mai vi-
lág számára. Valójában minden igazi evangelizáló te-
vékenység mindig »új«.”
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