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VI. Pál pápa és a kollegialitás

A II. Vatikáni zsinat történetében nevezetes nap volt 1963. november 8., mert a
püspöki szolgálat megvitatása kapcsán a híres német bíboros, Josef Frings azt
javasolta, hogy állandó püspöki bizottság tartózkodjék Rómában, a világegyház
püspökeit képviselve a pápával osztozzon az egyház kormányzásának fölada
tában. Ez a javaslat tökéletesen egybecseng a zsinat azonos témájának utólagos
magyarázatával. Három évvel később az egyik legismertebb zsinati szakértő,

Edward Schillebeeckx a következőképpen fogalmazta meg a püspöki kollegia
litást: "A pápa primátusa alatt a világ püspökeinek összességét az egyházban a
legmagasabb vezető szervnek ismerték el. Ezzel a zsinat elismerte, hogy az egy
ház kormányzási formája alapvetóen kollegiális". Mintha ezt a kollegialitást
hangsúlyozó magyarázatot előre érezték volna a pápai primátus jelentóségét
közvetlen közelről felmérő, s éppen ezért annak fontosságát kiemelten hangsú
lyozó személyek, ugyanis élesen reagáltak rá. Igaz, az éles viszontválasznak
részbeni oka volt Frings bíboros sajátos stratégiája, mert ő ezt az alkalmat arra
használta föl, hogya Kúria, valamint a Szent Officium (ma: Hittani Kongregá
ció) ellen szenvedélyes hangú támadást intézzen. Azért nevezhető sajátosnak ez
a stratégia, mert a Szent Officium prefektusa maga a pápa, ekkor VI. Pál, s erre
az el nem hanyagolható tényre a Szent Officium titkára, a majdnem teljesen vak,
nagytekintélyű Alfredo Ottaviani bíboros a fölháborodástól remegve emlékez
tetett. S mint a pápa legfőbb tekintélyének tántoríthatatlan védelmezője,kijelen
tette: "A pásztor vezeti a nyájat, és nem a nyáj a pásztort!" A vatikáni bazilikát
ekkor tapsorkán rázta meg, igaz, nem sokkal ennek előtte,Frings bíboros szavait
is tapsvihar jutalmazta.

Miként értékelte mindezt az új pápa, aki az első ülésszakon még zsinati
atyaként vett részt, s most az egyház hajójának kormányosaként kellett ma
nővereznieúgy, hogya vihar is meg az orkán is egyazon vitorlát dagasztva,
magát a hajót segítsék előre? Látszatra manőverezésnek túnhetne a pápa
minden ténykedése ezen a téren, ám ha az eseményeket, s magát VI. Pál
személyét közelebbről vizsgálja az egyháztörténetírás, akkor gyorsan kiderül:
nem ügyes kormányzási egyensúlytartásról, esetleg pápai taktikáról van szö,
hanem Montini-pápa egyik .legeredetibb gondolatáról s annak gyakorlatra
váltásáról. Ugyanis nem sokkal ezelőtt, 1963. szeptember 29-én így nyilatko
zott: "A püspöki szolgálatról szóló tanítás, valamint annak föladatai és kap
csolatai Péterrel: ezek az elmélyítendő témák." Miután a zsinat elmélyítette
a témát, Pál azt áttette a gyakorlatba.

II. János Pál pápa már ezen egyetlen szempont alapján joggal írhatta
Redemptor hominis kezdem enciklikájában: "Mindig csodáltuk VI. Pál mélységes
bölcsességét és erejét, állhatatosságát és türe1mét azokban a nehéz időkben,ame
lyek pápaságában a zsinat után következtek. Az egyháznak, Péter hajójának
kormányosaként nyugalmát és kiegyensúlyozottságát bölcs előrelátással őriz

te olyan kritikus pillanatokban is, amikor úgy látszott, hogy ezt a hajót belülről
lékelik meg. Rendíthetetlenül reménykedett a hajó épen maradásában."
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Ezek a sorok a zsinat utáni időben született gondos elemzések, mérlegelé
sek, döntések dicséretére ír6dtak. Elegendő csak a hatvanas évek második
felének általános szellemi légkörére visszagondo1ni: a maguktól értetődő ~

alapigazságok elfogadása válságba került, a tekintélyt lépten-nyomon, sőt

intézményesített módon újfent megkérdőjelezték,az intézmények iránt mín
denki gyanakvással viseltetett, az antagonizmusok egyre világosabban fel
színre kerültek, s a hírközlő eszközök ott is antagonizmusokat véltek fölfe
dezni, ahol azoknak nyomuk sem volt. Egyesek szemében a kollegialitás el
lentétben állt a primátussal, mások meg a primátustól féltették - VI. Pál rá
a bizonyíték: alaptalanul - a kollegialitást. S legtöbben a nagy előretekint
getésben elfeledkeztek a szeretet prirnátusáról az igazság formálta közösség
ben. A pápa elképzelése a kollegialitásról a zsinat során gyakran fogalmazó
dott meg konkrét, tettekben, s ezek míatt , visszamenőleg" is megilleti őt utó
dától a dícséret. Am VI. Pál leghatásosabb megnyilatkozása a Lumen gentium
kezdetú dogmatikus konstitúcióhoz fúzött Nota praevia kivitelezése, s ennek
- mint köztudott - komoly kihatása van a kollegialitás értelmezésében.

A szóban forgó téma bemutatása előtt azonban érdemes föleleveníteni VI.
Pál néhány jellemzővonását. Köztudott. hogya Lumen gentium kezdem kons
titúció kidolgozása során a pápa bizonyos távolságot gondosan őrzött, nem
akarta a zsinati atyákra erőltetni saját elképzelését a kollegíalítasröl. Termé
szetesen a hivatalos megnyilatkozások kapcsán, egy-egy ünnepi beszédben,
s főként nem hivatalos érintkezései során megosztotta elgondolásait. Am ezt
mindig a reá jellemző gonddal, mérlegeléssel tette, a zsinat szabadságát a
legteljesebb mértékben tiszteletben tartva. Az szintén bizonyítható, hogy VI.
Pál is bejárta a maga útját, míg végül a kollegialitás zsinati megfogalmazását
összeegyeztette a sajátjával, s mindezt párhuzamosan a kollegialitás egyfajta
gyakorlati megélése kísérte, a pápa és a püspökök közötti folyamatos párbe
széd eredményeként. A végső megfogalmazás kihirdetése után pedig újabb
feladat várt a pápára: a kollegialitás tanának hivatalos magyarázata és átül
tetése a mindennapok egyházi életébe.

VI. Pál elődeihez hasonlóan látta, hogya kollegialitás tanának pontosítása
a pápa és a püspökök kapcsolatának erősítése mellett a püspökök részéről

nagyobb felelősségvállalástjelent, ugyanakkor a Tanítóhivatal szavának föl
erősödését/fölerősítését. Mindez természetszerűenaz I. Vatikáni zsinat befe
jezetlenségének tényéből következik, s ezért jogos itt említeni VI. Pál elődeit.

Köztudott. hogy XII. Piusz pápa is foglalkozott az egyetemes zsinat összehí
vásának gondolatával. Az egyháztörténeti köztudatban nem eléggé élő annak
emléke, hogy az I. Vatikáni zsinat nagy témája maga az egyház volt, s csak
a történelmi vészhelyzet okozta, hogy ebbőlmindössze egyetlen rész, a pápai
primátus tana kerülhetett érdemleges módon megtárgyalásra. Ezért mi sem
volt magától értetődőbb,mint az elmaradt témák alapos kifejtése, amint ez
megtörtént a II. Vatikáni zsinaton. Csak a történelmi folytonosság állandó
figyelembevétele óvhatja meg a teológiai gondolkodást a reá leselkedő veszé
lyektől, s ennek VI. Pál pápa nagyon is tudatában volt. Túlzott egyszerűsítés
lenne az egyházkép kétféle, monarchikus és demokratikus fölfogásának küz
delméről beszélni akár a zsinati atyák között, akár egyetlen személy - jelen
esetben a pápa - gondolataiban, szívében. S ez utóbbiak említése, VI. Pál
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jellemét ismerve, talán érzékeltet valamit abból a folytonos párbeszédből. .(
amit benne az ész és a szív folytatott, s amit a külső szemlélő leggyakrabban
csak áttételesen fedezhetett föl.

A kollegialitás tana a zsinaton számos ellenvetéssel szembesült, melyek
végső soron háromra vezethetők vissza. Az első félelemből fakadt, s azzal
érvelt, hogy a kollegialitás az egyházi közvélekedés ellenében fogalmazódott
meg, s félő, hogy komoly zavart okoz a mindennapokban. A hatvanas évek
derekán, a társadalmi életben a tekintélyelv egyre gyakoribb elvetése érthető

aggodalmat váltott ki az egyházi vezetőkből.noha kérdésföltevésük és hely
zetelemzésük elégtelensége folytán a végkövetkeztetés, illetve annak egybe
kapcsolása a kollegialitás tanával ugyancsak hiányosnak, sót hibásnak bizo
nyult. A második, már megfoghatóbb ellenérv a következőképpen talált meg
fogalmazásra: a püspökszentelés adja meg a szentelő hatalmat a püspökök
nek, viszont a kormányzó hatalmat a pápától lehet és kell elnyerni. Ennek a
kérdéskörnek hosszú előtörténete van az időnként Rómától függetlenedni
akaró nemzeti egyházak esetében. Mégsem ez utóbbi volt az igazi neuralgikus
pont VI. Pál szemében, hanem a harmadik ellenvetés, miszerint ellentmondás
lenne az egyházban a legfelső kormányzó hatalmat egyszerre két alanynak is
tulajdonítani, egyik lévén a pápa, másik pedig a püspökök kollégiuma.

VI. Pál erre a harmadik ellenvetésre úgy tudott felelni, hogy előbb meg
válaszolta a másodikat. Abból a püspök-fogalomból indult ki, amely sajáto
san az övének nevezhető, és misztikus vonásokban gazdag. A püspök az
apostolok nyomdokain arra kapott meghívást, hogy Krisztus képmásává vál
jék, s ez elsősorban és döntően természetfölötti hivatás. Amennyiben a szen
telő hatalmat a kormányzó hatalomtól nem választjuk el, akkor az átmenetet
könnyebben és erősebb kötéssel lehet megvalósítani. Mivel a püspök szente
lése révén annak a kollégiumnak lesz tagja, amely az egyetemes egyház szol
gálatában az irányítás feladatát és küldetését kapta, szükségszerűenrészesül
a küldetés betöltéséhez nélkülözhetetlen kormányzói hatalomban. Az egyhá
zi jog által kellő pontossággal körülírt kormányzói hatalom a feladatból kö
vetkezik, a feladat viszont természetfölötti hivatás része, s így lehetséges a
visszacsatolás a Krisztus-képmássághoz.

Az eddig vázolt ellentétek föloldása mellett VI. Pálnak választ kellett ta
lálnia arra, miként viszonyul a kollegialitás szabta határokon belül a püspöki
kollégium hatalma a pápa hatalmához. A pápa teológusai analógiák segítsége
révén arra a következtetésre jutottak, hogya feladatot annak teljesítésétől

meg lehet, sőt kell különböztetni, ennek következtében a két hatalom gya
korlása asszimetrikus módon történik. A kollegiális hatalom gyakorlása bi
zonyos szempontból mindig függőségbenvan a pápától, ugyanakkor a pápai
hatalom gyakorlása az előbbitől mindig független. Ez a függetlenség azonban
nem a kollegialitás kárára valósul meg, hanem ellenkezőleg:a kollegialitás a
püspökök egyetemes felelősségét is hangsúlyozza, amiben a pápával osztoz
nak, s ami a pápánál sajátos péteri módon realizálódik, hiszen minden konk
rét cselekedetét egyúttal az egyetemes egyház közjava irányítja.

Ezek ismeretében érthetőbbé válik a Lumen gentium kezdetú konstitúció
hoz függesztett Nota explicativa praeuia, amelynek keletkezését a maga komp
lexitásában a teológus-társadalom csak most kezdi elmélyültebben elemezni.
A történelmi valóság torzítását súrolja az az egyszerűsítő állítás, miszerint
VI. Pált egyedül az vezette, hogya kisebbségben maradt zsinati atyák felé
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ennek gesztusértéke legyen. A szóbanforgó hozzáfűzés-magyarázatszövegét
a zsinati teológiai bizottság készítette a pápa sürgetésére, felügyeletével, ja
vaslataival és változtatásaival, s végezetül jóváhagyásával. Ezért jogos annak
állítása, hogy tágabb értelemben maga VI. Pál pápa a szerzője, s a kollegia- ,
litás tanára vonatkozóan ez a négy megjegyzés a legtömörebb összefoglalás,
amit neki lehet tulajdonítani.

Az "előzetes magyarázó megjegyzés" első pontja hangsúlyosan megerősíti

az apostoli kollégium létezését, valamint ennek folytatását a püspöki kollé
giumban. Liturgikus szóhasználattal élve, "Krisztus egyházát az apostolokra
építette", s ez a tény lényegi vonásait tekintve a püspöki kollégiumban foly
tató1agossá válik a történelmi idő dimenziójának keretei között, A második
pont a kollégiurnba történő felvétel előzetes feltételeit fogalmazza meg, s ezek
a püspökszentelés, mint az egyházi rend szentségének beteljesültsége, valamint
a hierarchikus közösséghez való, maradék nélküli tartozás. Itt fontos különbség
tétel található a feladat és az annak teljesítésére szóló küldetés között.

A harmadik pont megerősíti, hogya püspöki kollégium, egységben a fő

vel, vagyis a pápával, a legfőbb teljhatalmat gyakorolja az egyházban. Ebből
azonban nem lehet olyan egyensúlyt megbontó következtetésre jutni, ami
szerint a pápát szembe lehetne állítani a püspökökkel; hanem - és ez a
Montini-stílusú megkülönböztetés -lehet beszélni külön a pápáról és külön
a püspököktől körülvett pápáról. Erre a megkülönböztetésre adott mindennél
beszédesebb példát VI. Pál a "hit évének" nyilvánított 1967-es esztendő

Apostolfejedelmek ünnepén, vagyis Péter-Pálkor, az "Isten népe hitvallásá
nak" ünnepélyes elmondása alkalmából. A pápa ugyanis a hitvallásra állva
maradó bíborosokat, püspököket leültette, hogy még világosabbá váljék pé
ter-utódi működése annak a hitvallásnak a tételekor, amely vitathatatlanul a
legújabbkori teológiai tévedésekkel szemben íródott, s azóta is kihívásként
létezik a hit időhöz kötöttségét vallók szemében.

Az utolsó, negyedik pont a pápa és a püspöki kollégium kapcsolatát járja
körül, hangsúlyozván a két hatalom gyakorlásának asszimetrikus voltát. A
pápának joga és kötelessége az egyház közjaváért fellépni bármely, általa
alkalmasnak ítélt pillanatban; a püspöki kollégium viszont hatalma meglété
nek folyamatossága mellett is azt csak időről időre gyakorolja. A tervezet
hűségesen őrzi a pápa kezeírását. .Tuito questo e essenziale", s ez bizonyítja,
mennyire fontos volt VI. Pál szemszögéből ennek a sajátos asszimetriának a
megléte, tudatosítása és fönntartása.

Mint VI. Pál sok megnyilatkozását, egyesek ezt is kétkedve fogadták. Nem
mintha nyíltan szembeszegültek volna a pápa által óhajtott előzetes magya
rázó megjegyzéssel, hanem inkább a továbbiakban megfogalmazott kérdé
sekkel fejezték ki kétkedésüket, sőt értetlenségüket. Egyesek úgy vélték, hogy
a pápa csupán a püspökök esetlegesen történő megkérdezésével fogja a kol
legialitást gyakorolni. Mások arról elmélkedtek, hogy a pápa a Bíborosi Kol
légium és a Kúria hatalmát akarja megnyirbálni, s helyette valamiféle parla
mentarizmust óhajt az egyházi élet irányításába bevonni. Ez utóbbi gondo
latmenet iróniája az, hogy ez inkább a gyökeresen más egyházképben gon
dolkodók vágyálma volt, mintsem a bíborosok vagy kúriai tisztviselők 
egyébként alaptalan - félelmének megnyilatkozása.

A kollegialitás tanának további magyarázása és gyakorlatra váltása azon
ban sem egyik, sem másik félelmet nem igazolta. A nemzeti püspöki karok
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működésének megújuIásán kívül a püspöki szinódus intézményének életre
hívása és rendszeressé tétele hamarosan igazolta, mennyire mélységes elkö
telezettséget vállalt VI. Pál pápa a fokoza tosan magáévá tett kollegialitás-tan
megvalósításában. Igaz, a pápa elvárásai, amelyek néha eszményi magasla
tokban jártak, nem mindig teljesültek, s volt olyan helyi egyház, ahol a kol
legialitás előmozdítása éppen ellenkező eredménnyel járt, felszínre hozva a
püspöki karon belül lappangó ellentéteket. A pápa ezeket a negatívumokat
élesen elítélte, ugyanakkor mélységes meggyőződéssel hangsúlyozta a kollegi
alitás fontosságát s rendíthetetlenül bízott annak előbb-utóbbgyümölcsözővol
tában. Az "előbb" teljesült a zsinatot követő negyedszázad során, s a közelmúlt
-jelen történelme VI. Pál pápának szolgáltatott igazságot. Ennek legújabb gyü
mölcse a most megjelent Katekizmus, amelynek kidolgozásában az egész püs
pöki kollégium részt vállalt a Péter-utód fősége és vezetése alatt.

A II. Vatikáni zsinat során, 1963 őszén tragikus felhanggal színezetten szólt
a szigorú figyelmeztetés: "A pásztor vezeti a nyájat...!" VI. Pál személyisége,
teológiai töprengése képes volt a tragikus színezetet az evangéliumi szeretet
melegével helyettesíteni, mintha péter-utódi tettei, megnyilatkozásai közben
állandóan hallotta volna: "Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!"
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