
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

Bábel vagy pünkösd?

Ezzel a címmel jelent meg a 20. évfolyamba lépő Concilium idei -elsó száma. A
lap a különböző teológiák egymásrahatását 'vizsgálja a teológiai pluralizmus té
nyéből és létjogosultságából kiindulva.

A II. Vatikáni Zsinat nemcsak ősievangéliumi igazságokat állított új fénybe;
nemcsak új vagy elfeledett fölismeréseket fogalmazott meg, hanem. az egyház
számára új életformát és új munkamódszert is kijelölt, amikor a kollegialitást és
az egyetemességet az egyház lényegéhez tartozó tulajdonságnak mondotta. E két
egybetartozó vonás mélyreható következményekkel jár az egyház életében: sajá
tos munkamódszert, sőt életformát jelöl ki. Peter Eicher az egyház tanítását és
szervezetét vizsgálja az egységet gazdagító sokféleség szempontjábólaz apostoli
időktől kezdve. "A négy evangélium is példa rá - írja -, hogy a Krisztustól kapott
közös tanítást őrzik mindnyájan, ezt. a hitet azonban egyéni módon fogják fel, s a
hallgatóság eltérő felfogóképességéhez, megértés-horizontjához alkalmazkodva
hirdetik." Ez természetesen állandó feladattá teszi azt, hogy az igehirdetés min
den formájában mindenütt az egy igaz hit szólaljon meg - s fennáll a hamis ér
telmezés és ezzel különböző formákban megszólalva válhat az evangélium taní
tásává."

Az egyház közösségével kapcsolatban egy középkori szerzőt idéz: "Az egyház
teste, amelyet a Szentlélek éltet, ... mindig egy marad az egyetlen hitben, de az
élet változatos sokféleségében mégis sokféle eltérést mutat."

Yves Congar, aki idén ünnepli 80. születésnapját, ugyanennek a folyóiratnak
egyik előző számában dogmatörténeti áttekintésben mutatja be a zsinati elv ér
vényesülését az egyházban. Alaptétele: "A zsinatok, s még inkább a zsinati elv az
egyház kifejeződése." Az egyház ugyanis "a hivők közössége"; igazi közösség,
"koinónia" pedig csak a tagok teljesértékű, személyes részvételével jöhet létre.
"A tagok azáltal alkotnak közösséget egymással - mondja -, hogy ugyanabban az
önmagával azonos valóságban részesednek. A résztvevők személyes vonásai
azonban finomítják azt a valóságot, amelybe belekapcsolódnak, pontosabban fi
nomabb megnyilvánulását teszik lehetövé. Hiszen életük eltérő módja szerint
részesednek benne: ki-ki saját temperamentuma, adottságai, kultúrája, egyéni
történelme szerint. S itt nemcsak egyes személyekre gondolunk, hanem közös
ségekre is, tartományokra, szerzetesekre, népekre, helyi és részegyházakra." .

A sokféleségben élő egység kétirányú mozgásból jöhet létre a teológiában: az
egységes hittartalom többféle gondolkodási formára lefordítva jelenik meg a kü
lönböző korokban és kultúrákban. Másrészt viszont a hitet befogadók helyzete,
gondolkodásmódja és értelmezése (a kegyelem közbejöttével) új megvilágításba
helyezheti a közös apostoli hitet. Congar a zsinat idejére visszapillantva így ír
erről: "Kölcsönös és termékeny tapasztalatcserében dolgoztak össze püspökök
és teológusok. Új életerőre bukkantunk az egyházban, ennek a kettő megnyílás
nak következtében. Befelé: az egzegézis, a liturgia és az ökumenizmus területén
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utat nyitottak a kutatás eredményeinek. Kifelé: megnyíltunk a "másik felé: a vi
lág, a tudomány, a nagy világvallások felé."

Ezt a kettős mozgást, kettős nyitást a II. Vatikáni Zsinaton kezdte el vílágmé
retekben tanulni korunk egyháza. Hosszú időnek kell azonban még eltelnie ah
hoz, hogy ez az élet fejlődését mozdítsa elő, s egyensúlyhoz vezessen: hogy a
pünkösd kegyelmét hozza meg az egyháznak, ne pedig bábeli zűrzavart okozzon
- a Concilium idézett eimére utalva.

Hogy a zsinat ebben a tekintetben is milyen folyamatot indított el, s mennyi
még ma is a tennivalónk, arra utal az emlitett folyóirat előző száma is, amely
visszatekint a 20 éves rnúltra; s megpróbálja felvázolni az eltelt időszakbanmeg
tett utat.

A folyóirat a zsinati megújulás lendületéből született 1965-ben. Nevéül js 
mintegy programját is jelezve - a Concilium, zsinat szót választotta. A teológiai
folyóiratok többsége egy-egy egyetem, szerzetesrend vagy ország szakemberei
nek alkotása. Ebből a szempontból rendkívüli méretű vállalkozásnak mondhat
juk a Conciliumot: míntegy 350 teológust fog össze munkatársi gárdája, a föld
rész minden országából, s hét nyelven jelenik meg egyszerre. Ez a tágasság igen
nagy szellemi tőke felhalmozódását teszi lehetővé, de egyszersmind magával
hozza az egyenetlen mínóség és az egységes irányvonal hiányának veszélyét is.
Kétségtelen, hogy bármilyen jelentősen gazdagította is a kitűnően .szerkesztett
folyóirat a zsinat után megújuló teológiát, mégsem mondhatjuk a zsinati teológia
egyetlen vagy akár niaradéktalanul hiteles képviselőjének. A folyóirat eddig
évente 10 számot jelentetett meg (ezután csak hatot), 10 teológiai tudományág
területéről. Az eddigi, munkásságukat összegző számban az egyes szekciók ve
zetői tekintenek vissza az eltelt időre, a fejlődésre, illetve a jellegzetes változa- '
sokra. Azt maguk is megállapítják, hogy közismert nevek az idők folyamán elma
radtak a lapból (Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar), bizonyos fokig ve
szített tehát egyetemességébőlés zsinati jellegéből, másfelől viszont a kutatás új
területeit nyitotta meg.

Az összegző tanulmányok áttekintést adnak az egész elmúlt két évtized teoló
giájának alakulásáról.

A legszembetűnőbb változásokat, új felismeréseket így foglalják össze. Edward
Schillebeeckx szerint a teológia az 1970-es években tudatosan nyitott 'az emberi
séget foglalkoztató alapvető problémák irányában, és saját feladatának is tekin
tette, hogy ezekkel a kérdésekkel szemberrézzen, s megpróbáljon a kinyilatkoz
tatás fényében válaszolni rájuk. "Csak a legutóbbi években váltak tudatossá ben
nünk azok a problémák - írja -, amelyek világméretűek, s az ember legmélyebb
rétegét érintik: a föld lakosságának kétharmada éhezik vagy szegénységben él;
az atomfegyverkezés, a környezet szennyeződése, a természetes energiaforrások
kiuzsorázása, a fegyelmezetlen gazdasági fejlődés káros következményei, az olaj
válság, a növekvő munkanélküliség, a Kelet-Nyugat konfliktust felváltó Észak-
Dél ellentét, a közép-európai egyházak központi szerepének gyöngülése,' A teo
lógiának szerinte ma elsősorban az emberéletet érintő alapvető problémákkal
kell szembenéznie.
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Hasonlóképpen nyilatkoznak a többi tanulmányok szerzői is. V. Elizondo - N.
Greinacher szerint "a belső egyházi kérdéseket az egyház és a világ, majd a világ
ban élő egyház kérdései váltották fel". Ma főleg ez a kérdés foglalkoztat bennün
ket: "Mit kell tenniük a keresztényeknek az éhség, a betegség, a szegénység, a ki- .
zsákmányolás ellen?" Majd hozzáteszik: az egyháznak nemcsak Európa elit
népeivel kell párbeszédet folytatnia. A világgal folytatott párbeszéd csak akkor
lesz hiteles, ha a történelemből és a társadalomból kisemmizett szegények vál
nak elsődleges beszélgetőpartnereivé."Új, tágasabb értelmet kell adni a kato
licizmus szónak:" a szó legtágabb értelmében egyetemessé kell válnia az egyház
nak, ehhez azonban az eddigieknél sokkal több figyelmet kell szentelnie a har
madik világnak (ahol a katolikusok szám szerinti többsége él!) és általában a sze
gényeknek. "Csak az összes nemzetekkel és egyházakkal kialakított igazi part
neri kapcsolatban vállalkozhat az egyház arra a feladatra, hogy velük együtt új
világot alkosson." Johann Baptist Metz még élesebben fogalmaz: "A katolikus
egyház tudatára kell ébredjen annak, hogy Európa és Észak-Amerika egyházához
nem csupán függelékként csatlakozik a harmadik világ egyháza; ma már inkább
a harmadik világ egyházáról beszélhetünk, amelynek nyugat-európai előtörténete

van."

*

A fentiek alapján érdemes egy pillantást vetnünk az őszi pünkösdi szinódusra:
hogyan mutatkoznak meg ezek a jelenségek az egyháznak második legmagasabb
szintű tanácskozó testületében? Ez a szinódus már a hatodik a zsinat óta - a kol
legiális vezetésnek tehát valóban hatékony és folyamatos munkaeszközévé lett.
Annak idején nagy feltűnést keltett Ludwig Kaufmann hatásos mondata: "Szi
nódusok nélkül meghal a zsinat". M~ már nyugodtan elmondhatjuk: a szinódus
és vele a zsinati elv - valóban életformává lett az egyházban.

A szinódus eseményei konkrét például szolgálhatnak arra, hogy a zsinati elv
milyen eredményeket hozhat az egyház életében. A Herder Korrespondenz be
számolója szerint (1983. dec.) a referátumok olyan gazdag tényanyagot tártak
fel, hogy (mint Martini bíboros mondotta) úgy jártak, mint Simon Péter a cso
dálatos halfogáskor: annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a hálójuk. .

A kiengesztelődéssel kapcsolatban két fő kívánság bontakozott ki. Az egyház
nak a kiengesztelődés szolgálatában segítenie kell a jelen világhelyzet feszültsé
geinek és konfliktusainak megoldását (Libanon, El. Salvador. atomveszély). Más
részt: az egyház csak akkor szólhat hitelesen a kiengesztelődésről, ha saját tag
jaival szemben is az irgalmasság tanújának bizonyul (több püspök itt kifejezet
ten is utalt az elvált és újraházasodott emberek, valamint a hivatásukat elha
gyott papok helyzetére). Élénk visszhangra talált az a javaslat, húgy az egyház ne
csak a személyes bűnökkel vegye föl a harcot, hanem a "strukturális"; társa
dalmi bűnökkel is. Jellemzo, hogy elsősorban a harmadik világ püspökei szálltak
síkra azért, hogy az egyház bátrabban lépjen föl az emberi jogok védelmében, a
társadalmi igazságtalanságok kritikusaként. Hosszasan foglalkoztak a püspökök
azzal a kérdéssel is, hogy milyen esetekben nélkülözhetetlen az egyéni szemé
lyes gyónás. A palermói érsek, Pappalardo szerint "meg kellene vizsgálni, hogya
kevésbé súlyos bűnök esetében nem találhatnánk-e más szentségi jellegű for-
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mákat a bűnbocsánat megünneplésére - olyanokat, amelyekben nem szerepelne
egyéni bűnvallomás."

Elgondolkodtató végül Kinshasa és Guinea püspökének felszólalásais: mind- /
ketten azt sürgették, hogy az egyház bűnbánati gyakorlata vegye tekintetbe az
egyes népek kultúrájában mélyen benne gyökerező kiengesztelődésiszokásokat,
a család, a törzs, a helyi közösség szerepét az egyes helyi egyházakban. Az afri
kai delegátusok különben a szinódus végén önálló nyilatkozatban szögezték le:
"biz~lllYOS intézmények még mindig gátolják a fiatal afrikai egyházat a törvényes
önállóság és termékeny kreativitás elérésében, mind anyagi, mind teológiai, li
turgikus, egyházjogi és pasztorális szempontból."

*

Hogy a sokféleségben megnyilvánuló' egység s az egységbe tömörülő sokféleség
milyen hatalmas feladat és ajándék, azt jól lemérhetjük az ősszel megtartott je-

·zsuita egyetemes káptalanon. Mi~t arról a hírközlő szervek annak idején beszá
moltak, a rend megválasztotta Szent Ignác 29. utódját, a rend egyetemes főnökét

az 55 éves Hans Peter Kolvenbach személyében. A holland származású generális
több nyelven beszél, éveken át a bejrúti egyetemen tanított, műveltsége és mű

ködése folytán gazdag tapasztalatai vannak a Közel-Keletről, és jól ismeri az or-
todox egyházak életét. -

- Az előző generális, a most súlyosan beteg, idős Pedro Arrupe nagyszerű,

messzire látó egyéniség. Közel húsz éves irányítása alatt a rendműködésébenúj
horizontok és cselekvési területek nyíltak meg. Az egyháznak szolidaritást kell
vállalnia a szegényekkel, elnyomottakkal, az emberi jogaiktól vagy a betevő falat
tól megfosztottakkal - ez a fölismerés Dél- és Közép-Amerikától Koréáig és a
Fülöp-szigetekig új, s a korábbiaknál veszélyesebb munkaterületekre vezette a
jezsuitákat. E program elvállalása nemegyszer teremtett veszélyhelyzetet: úgy is,
hogy közülük néhányan életüket vesztették vagy börtönbe kerültek, de nemrit
kán úgy is, hogy a tisztán politikai aktivizmusba sodródva feladták szerzetesvol
tukat, papságukat, esetleg hitűket is. A káptalan most önkritikusan nézett szem
be a hibákkal is, de leszögezte: "Nem kerülhetjük ki, hogy a hit szolgálatát össze
ne kössük az igazságosság követelésével."

A Christ in der Gegenwart (1983. 8. sz.), a Herder Korrespondenz (1983. 12.
sz.), és az angol jezsuiták lapja, a The Month (1983. 10. sz.) szemleírói összefog
lalják a rend mostani életében jelentkező problémákat és a jövő legfontosabb
feladatait. Számbavételük mindnyájunkat érdekelhet:

1. Az utóbbi években a rendtagok körében növekedett az individualizmus ve
szélye. A túlhajszolt cselekvés könnyen tartós életformává válhat, s legföljebb az
egyéni jámborság, a csend és az ima próbálja ellensúlyozni káros hatását. Idő és
érdeklődés hiányában elmarad azonban a közösség, a renden belüli emberi kap
csolatok keresése, s gyakran kárt szenved a szellemi-lelki képzés is.

2. A rendnek segítenie kell az egyházat abban, hogy valóban világegyházzá
alakulhasson. Monocentrikus szervezethez szokott hagyományának ezért át kell
alakulnia, hogy a pápával és a helyi püspökökkel szoros együttműködésbense
gítse az egyházat abban, hogy beleilleszkedhessék a különböző kultúrákba és
élethelyzetekbe.
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3. ~ kereszténység egységének előmozdításán túl segítenie kell a párbeszédet
a világvallásokkal. A The Month Athenagorasz patriarkára hivatkozik: a keresz
ténység egységét jobban előmozdíthatnánkazzal, ha közösen kezdenénk párbe
szédet a nem-keresztény vallásokkal és a nem-hívőkkel. A patriarka XII. Pius
pápára hivatkozva tette hozzá: ha a keresztények között itt és most szorosabb és
termékenyebb együttműködés jöhetne létre közös célokért, akkor az őket elvá
lasztó tanbeli különbségek olyan természetesen oldódnának meg, ahogyan az
érett gyümölcs lehull a fáról.

4. A rend segítheti a pápát abban az erőfeszítésében is, hogy kőzremúködjön

egy egységesebb Európa kialakulásában, a Kelet és a Nyugat közti párbeszéd el
mélyítésében. Emlékeztetnek a pápa felejthetetlen szavaira Bécsben az elmúlt év
őszén, amikor arra szólította föl Nyugat-Európát, hogy ébressze föl "keleti
lelkét".

*

A hatékony együttműködésés a közös felelősségvállalásegyre sürgetőbb igény
korunk egyházában, s baj volna, ha csupán a legfelső vezetésre korlátozódnának
(zsinat, szinódusok), s nem válnék valóságga az egyszerű emberek szintjén is.
Ezt a tényt jól tükrözi az, hogy a Német Katolikusok Központi Bizottsága néhány
hónapja azt a kívánságát fejezte ki, hogy célszerű lenne összehívni a német egy
házmegyék közös szinódusát, az első ilyen, würzburgi szinódus (1971-75) min
tájára. A felhívás élénk visszhangot váltott ki Németország-szerte: a katolikus
lapok többsége foglalkozott a tervvel, s többségük helyeslőenfoglalt állást. Karl
Lehmann mainzi püspök a hessenirádiónak adott nyilatkozatában annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy az új szinódus tervét először az egyes egyház
megyéknek kell megtárgyalniuk. Egy esetleges szinóduson a püspök szerint első-

.sorban a következő témákkal kellene foglalkozni: a hit átadása az egyes nemze
dékek között; az ifjúsági lelkipásztorkodás; a szexualitás és a házasság kérdései.
Egységes nevelési és oktatási tervet kellene kidolgozni, amely az óvodai, családi,
iskolai és plébániai hitoktatás irányelveit megszabná, hogy a különböző formák
hatékony és egységes rendszert alkossanak. Nagyobb gondot kellene fordítani az
ifjúságra: nemcsak a nevelés és az apostolkodás tárgyainak kellene tekinteni
őket, hanem több figyelmet kellene- fordítani a bennük jelentkező értékekre, új
kezdeményezésekre is. A család válsága, a születésszabályozás szintén korunk
égető problémái közé tartozik, nem mehet el mellette közömbösen az egyház
sem.

A Christ in der Gegenwart 1984. 2. száma hosszabb cikkben foglalkozik az öt
lettel, felsorolva egy esetleges szinódus előnyeit és hátrányait. A cikkíró először

a tíz évvel ezelőtti würzburgi szinódusra tekint vissza. Akkor a lökést a zsinat
adta meg: ,,,A tisztán tekintélyre épülő, felülről irányított és kormányzott egyház
nak a párbeszéd egyházává kell válnia, amelyben az egyházi hivatalviselők és a
laikusok, sajátos hivatásuknak és feladatuknak megfelelően, közösen tanácskoz
nak arról, hogy melyek a legszükségesebb teendők a keresztény hitnek mai
mélyreható válsága idején." Minden szinten a bizalomra épülő megbeszélésnek
kellene áthatnia az egyház szervezetét - írja, majd így folytatja: "A püspökök fe
lelősségére bízott egyházi tanítóhivatal a gyakorlati hitélet számára hasznos ta-
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pasztalatokat szerezhet "alulról", az egyszerű hívek életéből, s ezáltal "terméke
nyebbé teheti a lelkipásztori munkát."

Többen - köztük Höffner bíboros is -vfőlvetették, hogy az új egyházi törvény
könyv csak az egyes egyházmegyék, érseki tartományok szinódusait említi, nem
szól viszont egy nyelvterület egyházmegyéinek szinódusáról (463. c.). Mások
gyakorlati megfontolásokból tartanák helyesebbnek az egyházrnegyéi szinóduso
kat: ott kisebb, nyílt véleménycserére alkalmasabb és így hatékonyabb csopor
tokban tanácskozhatnának az érdekeltek. Többen fölvetik annak fontosságát is,
hogy a magasabb szinten tárgyalásra kerülő témákat először "a köznép szint
jén", az egyházközségekben, a kis helyi közösségekben tárgyalják meg. Csak így
érezheti minden hivő a magáénak az egyház ügyét, és csak így tükrözheti a kö
zösség együttes véleményét egy-egy megszülető határozat. Példaként az amerikai
püspökök tavalyi béke-kórlevelét említik: a tervezetet előzőleg hónapokon ke-
resztül tárgyalták az egyházközségekben, majd az egyházmegyékben. .

Igen fontosnak érezhetjük azokat á kritikus és önkritikus véleményeket, ame
lyek némileg kétkedéssel fogadják az ötletet, egyszerűen azért, mert igen sokak
ból (mind a konzervatívok, mind a progresszívek oldalán) hiányzik az igazi pár
beszédre való készség, az őszinte megnyílottság. "Hányszor kell megállapita
nunk, hogy alig hallgatunk egymásra! Mennyire megerősödöttismétaz a hajlam,
hogy egymást kölcsönösen eretneknek kiáltsuk ki, mindig a másikat tegyük fele
lőssé az egyházban jelentkező bajokért. Mikor jutunk el oda, hogy az úgyneve
zett konzervatívok és az úgynevezett progresszívek egyszer végre ismét a saját
melIüket kezdik verni" - kérdezi a Christ in der Gegenwart szemleírója
(1984. 5. sz.).

Ezt a véleményt osztja W. Seibel, a Stimmen der Zeit főszerkesztője is (1984. 3.
sz.): "Az a fontos, hogy kapcsolatot találunk-e a »bázíssal«. Ha a szinódus olyan
kérdéseket vet föl, amelyek az embereket igazán (s nemcsak a teológusok és a
tisztségviselők elgondolása szerint) érdeklik; ha teljes nyíltsággal .tárgyalnak
meg minden érvet és ellenérvet, akkor magától odafordul a katolikusok érdeklő

dése. Egy szinódus megteremthetné annak lehetőségét, hogy a német katoliku
sok újra megpróbáljanak odafigyelni egymásra, érhetően elmondani a saját véle
ményüket, s komolyan szembenézni egymás érveivel."

Lukács László

Tamás apostoltól Teréz anyáig: India

A Föld lakosságának közel hatod része, 694 millió ember (1980) "él Indiában.
Közülük 15-20 millióan gazdagok, 85 millióan jómódúak és 600 millióan nem
jutnak túl a kormány vagy a szakemberek által megállapított "szegénységi szin
ten". Az egy főre jutó nemzeti jövedelem (évi 75 dollár) tekintetében India a
világranglista 147. helyén áll, azaz a legszegényebb országok közé tartozik. Az
analfabéták aránya 64 százalék (1979).
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