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A  s z e r z ő  ismert katolikus teológusnő. 1964-ben született az alsó-szászországi 
Osnabrückben. 1983–89: teológiát tanult Münsterben, Toulouse-ban és Freiburg im 
Breisgauban, ahol 1992-ben teológiai doktorátust szerzett. 1990–1999: tudományos 
asszisztens Freiburgban, a dogmatikai és ökumenikus teológiai tanszéken; 1992 és 
1994 között lelkipásztori munkát is végez. 2000-től a Churi Teológiai Főiskolán 
(Svájc) a dogmatika és az alapvető teológia professzora, jelenleg egyszersmind a 
főiskola rektora is. Főbb publikációi: „Kirche zwischen Identität und Differenz, Die 
ekklesiologischen Entwürfe von Romano Guardini und Erich Przywara” (Az egyház 
önazonosság és különbözőség között, Romano Guardini és Erich Przywara 
ekkleziológiája [doktori értekezés], Würzburg, Echter, 1993 [StSSTh 9]; „Kirche – 
Gottes Weg und die Träume der Menschen” (Az egyház – Isten útja és az emberek 
álmai, Würzburg, Echter, 1994); „Symphonie von Gott und Mensch, Die 
responsorische Struktur von Vermittlung in der Theologie Johannes Calvins” (Isten 
és ember szimfóniája, A közvetítés válaszstruktúrája Kálvin János teológiájában, 
Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1999); „Einführung in die katholische 
Sakramentenlehre” (Bevezetés a katolikus szentségtanba, Darmstadt, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2002, javított kiadása: uo., 2009); „Du neigst dich mir 
zu und machst mich gross, Zur Theologie von Gnade und Rechtfertigung” (Lehajolsz 
hozzám és naggyá teszel, A kegyelem és a megigazulás teológiájáról, Regensburg, 
Pustet, 2005 [Topos plus positionen 576]); Peter Dettwilerrel közösen: „Eucharistie 
und Abendmahl” (Eucharisztia és úrvacsora, Paderborn, Bonifatius – Frankfurt/M., 
Lembeck, 2008).  
 
 
1. Vita a X. Piusz Papi Testvérület püspökeit kiközösítő határozat vissza-
vonásáról 
 
A Püspöki Kongregáció 2009. január 21-én kelt határozatával XVI. Benedek pápa 
visszavonta a X. Piusz Papi Testvérület Marcel Lefebvre érsek által 1988-ban 
jogellenesen felszentelt és emiatt kiközösített püspökök kiközösítését. E döntés 
nyomán állásfoglalások egész sora látott napvilágot mind a katolikus egyházban, 
mind az egyházon kívül. Püspökök, teológiai karok, teológusok és teológusnők, 
filozófusok, a média képviselői, politikusok szóltak hozzá – többségükben 
elutasítólag, sokan a személyes megdöbbenés és idegenkedés hangján.  



Bírálatuk lényegében három mozzanatot érintett és érint.  
A figyelem középpontjában eleinte a szóban forgó püspökök egyikének 

holokauszttagadása állt. Az utólagos vatikáni magyarázatok – melyek szerint a 
dekrétum nem mint holokauszttagadót rehabilitálta Richard Williamson püspököt, 
akinek kijelentései elfogadhatatlanok – nem feledtetik, hogy a folyamat milyen 
súlyosan befolyásolja a katolikus egyház és a zsidóság viszonyát. 
 Finoman szólva nyugtalanságot váltott ki továbbá az a körülmény, hogy a 
Piusz Testvérület kiközösítése szemlátomást anélkül szűnt meg, hogy a lefebvrista 
püspökök előzetesen nyilvánvalóvá tették volna: elismerik a II. Vatikáni Zsinatot. Épp 
ellenkezőleg, közvetlenül a dekrétum kibocsátása előtt és után is megerősítették, 
hogy a zsinat elismerése részükről szóba sem jöhet. A pápát eretneknek tekintik, s 
kifejezett céljuk, hogy a római katolikus egyházat visszatérítsék modernista 
tévelygéséből. Az egyháztagok jelentős hányada döbbenten vette tudomásul a pápa 
előzékenységét egy ily mértékben agresszív, mindenfajta békülékenységet nélkülöző 
mozgalom iránt.  
 Valamivel később jutott szóhoz az a kritikai mozzanat, amely a történések 
egyházi-strukturális arculatával függ össze. Ahogy múlt az idő, egyre inkább fény 
derült a Vatikáni információs és kommunikációs zavaraira, az összehangolt 
cselekvés hiányosságaira. Növekvő értetlenség övezi ugyanakkor a helyi egyházak 
kirekesztését a döntési folyamatból.  
 
 
2. Észrevételek a határozat egyháztani megalapozásával kapcsolatban 
 
Az előzetesen napvilágot látó híresztelések után, hogy ti. fontos eseményre 
számíthatunk, 2009. január 22-én a tömegkommunikációs eszközök nyilvánosságra 
hozták a Vatikánnak azt a szándékát, hogy megszünteti a Piusz Testvériség 
püspökeinek kiközösítését. Ekkorra azonban az is kiderült, hogy egyikük ellen a 
regensburgi államügyészség nyomozást indított egy televíziós interjú miatt, amelyben 
a beszélgetőpartner, Williamson püspök tagadja a holokausztot. A Der Spiegel c. 
hetilap már 2009. január 19-én közreadta Williamson téziseit. 2009. január 24-én 
ennek ellenére kibocsátották a 2009. január 21-ére keltezett dekrétumot, amelyet a 
Püspöki Kongregáció prefektusa, Giovanni Battista Re bíboros írt alá. 
 A pápa békülékeny gesztusát bel- és külföldi püspökök részéről tartózkodó 
reakciók fogadták. Miután a holokauszttagadó Williamson nyilatkozata viharos 
felháborodást váltott ki, számos püspök azonnal megszólalt és egyértelművé tette, 
hogy a katolikus egyház semmilyen formában sem fogadhatja el a holokauszt 
tagadását. Ekkor már azt is pontosabban kifejtették, hogy a lefebvrista püspökök 
hivatalának felfüggesztése a kiközösítés visszavonása dacára sem szűnt meg. 
Állásfoglalásaikban a főpásztorok arra is kitértek, hogy a tervezett lépésről nem 
kaptak értesítést, így azt már ezért sem „támogathatták” megfelelő módon. 
 Épp ennek kapcsán vetődnek fel alapvető egyháztani kérdések. Utóbbiak 
kettős síkon közelíthetők meg.  



 Az információzavart időközben a vatikáni kúria munkatársai is elismerték. 
Nem volna elégséges azonban, ha csupán „belvatikáni” kommunikációs defektről 
ejtenénk szót. A helyi egyházak bekapcsolásának hiányát is meg kell említenünk. 
Tekintettel azokra a püspökökre, akiknek egyházmegyéjében jelen vannak a Piusz 
Testvériség intézményei – ezért egyfelől van tárgyismeretük, másfelől közelről 
érintettek –, kivált felfoghatatlan, hogy az előzetes konzultáció, sőt a tájékoztatás is 
elmaradt. Az afölötti sajnálkozás, hogy az ügyben meghatározó szerepet játszó 
vatikáni hivatal nem értesült időben Richard Williamson püspök kijelentéseiről, 
üresen kong. Az ismerethiány – ha valóban erről van szó – elkerülhető lett volna. 
Helyi egyházi felelősök bevonásával a Vatikán kellő időben tudomást szerezhetett 
volna mind a Piusz Testvérület általános antiszemita irányultságáról, mind 
Williamson sajátos antiszemita nézeteiről. A római katolikus egyház világegyház – 
módjában állna tehát, hogy megfelelően tájékozódjék különféle közérdekű 
kérdésekről és hatékony információs hálózatot működtessen. Ennek feltétele persze 
az, hogy a központ ne a helyi egyházaktól elszigetelten és ne csak részlegesen –
 egyirányú csatornákon – szerezzen értesüléseket, hanem éljen a kommunikáció 
kölcsönösségének tág lehetőségeivel. Az ilyesfajta bölcsesség pusztán a saját 
tekintélye érdekében is ajánlatos.  
 E stratégiainak mondható megfontolások azonban kiegészítésre szorulnak. A 
gondot nemcsak a szerencsétlen, alkalomszerűen előállt információs zavar okozza. 
Ekkleziológiai szempontból is felvetődik a kérdés: vajon a pápa mire alapozta nagy 
hatású döntését? Összhangban van-e a katolikus egyházfelfogással az a tény, hogy 
az egyházvezetés lépéséről az egyház csak utólag szerez tudomást? 
 A tisztánlátás kedvéért érdemes egy pillantást vetnünk az utóbbi évek egy 
másik ökumenikus eseményére. 
 
 
3. Min alapulnak a kötelező döntések? 
 
A megigazulásról szóló tanról 1999-ben kiadott Közös Nyilatkozatban a Lutheránus 
világszövetség (LWB) képviselte evangélikus egyházak és a katolikus egyház arról 
tesz tanúbizonyságot, hogy „[…]”, és megerősíti, hogy „[…]” (Nr. 5). Azóta e 
konszenzusnyilatkozattal kapcsolatban – mely azzal az igénnyel lép fel, hogy 
kötelező érvényű legyen – katolikus részről kritikusan észrevételezték, hogy végleges 
jóváhagyásához lutheránus részről hiányzik a katolikus partnerével egyenértékű, 
reprezentatív tekintély. A Keresztények Egységének Előmozdításáért Felelős Pápai 
Tanács elnökének aláírásával a római katolikus egyház egészében és kötelező 
tanítóhivatali tekintéllyel fogadta el a Közös Nyilatkozatot – ezzel szemben 
lutheránus részről bonyolult eljárásra volt szükség: mielőtt a Lutheránus 
Világszövetség tanácsa 1998. június 16-án meghozhatta volna pozitív döntését, 
végigkérdezték a szövetség tagegyházait. Azokat az egyházakat, amelyek nem 
szavazták meg a megigazulás-tanról szóló Közös Nyilatkozatot, a Lutheránus 
Világszövetség pozitív döntése továbbra sem képviseli.  



 Tömören szólva: a kötelező tanítás és a kötelező döntés, úgy tűnik, s sokkal 
inkább a római katolikus egyház erőssége, mintsem a protestáns egyházaké.  
 Ám ha nem kétséges is, hogy bizonyos értelemben csakugyan így áll a dolog, 
más szempontból újabb kérdéseket kell megfogalmaznunk, mégpedig arról az 
eljárásról, amellyel az egyházak valamely teológiai tárgykörben megcélzott 
ökumenikus konszenzushoz csatlakoznak. E konszenzusnak az egyházi élet 
különböző színterein megvalósuló recepciójáról van szó.  
 A megigazulás-tanról szóló Közös Nyilatkozat – örvendetes módon – egy 
évtizedeken át zajló párbeszéd eredményeinek hivatalos egyházi recepcióját hajtotta 
végre, amelyet formális jogi értelemben az érintett egyházak mindenkor illetékes 
képviselői léptettek érvénybe. Már nem csupán teológiai bizottságok állapítják meg a 
közeledést ez idáig vitatott kérdésekben, hanem nézeteiket, formális aktus 
keretében, az egyházak hivatalos képviselői is magukévá teszik.  
 Római katolikus felfogás szerint az ilyen hivatalos döntés esetében 
lényegtelen, hogy elfogadja-e, s ha igen, hogyan fogadja el a hívők közössége. 
Tárgyi szempontból azonban a recepciónak ez a szintje is jelentőséggel bír. Az az 
ökumenikus konszenzus, amelyet csak az egyházvezetés hagy jóvá, aligha segíti elő 
az egyházak egyesülését. Vagyis a recepció az egyháztagok, a helyi egyházak és a 
teológia részéről is nélkülözhetetlen.  
 Ebből a szempontból a szinódusi struktúrával rendelkező protestáns 
egyházak előnyben vannak a római katolikus egyházzal szemben. A megigazulás-
tanról szóló Közös Nyilatkozathoz kapcsolódó összetett konzultációs folyamat 
biztosítékul szolgált arra, hogy a Lutheránus Világszövetség tagegyházai a szóban 
forgó ökumenikus előrelépés tevékeny alanyaivá váljanak.  
 Örvendetes, hogy katolikus részről a Keresztények Egységének 
Előmozdításáért Felelős Pápai Tanács a Közös Nyilatkozat előmunkálatai során 
tanácsot kért teológusoktól és néhány püspöki konferenciától is – olyanoktól, 
amelyeknek a területén nagyobb evangélikus területi egyházak találhatók. Ezenfölül 
a Tanács munkájáról tudósító éves jelentésekben (amelyeket német nyelvterületen a 
Catholica c. szakfolyóirat közöl) a nyilvánosságot is tájékoztatták a folyamatról. Az 
aláírással kapcsolatos döntés azonban kizárólag a vatikáni hatóságokra hárult. Az 
összegyházi recepciónak utólag kell(ett) megtörténnie, feltéve, hogy nem érjük be az 
egyházvezetés formailag kifogástalan és érvényes aláírásával az egyetértés jelentős 
dokumentumán.  
 Bármennyire üdvözlendő is tehát, hogy a Közös Nyilatkozat az ökumené 
kötelező mérföldkövét helyezte el, a római katolikus egyháznak nem elegendő 
jólesően nyugtáznia, hogy legfelsőbb vezetése hivatalos és törvényes tanítói 
tekintéllyel rendelkezik és képes kötelező erővel megtenni egy ilyen lépést. 
 
 
 
 
 



4. Ami hiányzik  
 
Térjünk most vissza a lefebvrista püspökök kiközösítésének feloldásáról folyó 
jelenlegi vitákra. Úgy tűnik, hogy ebben a kontextusban nyoma sincs annak, ami a 
megigazulás-tanról szóló Közös Nyilatkozat előbb ismertetett összefüggésében 
legalább elemi szinten megvalósult. A szakadár Piusz Testvérület felé tett lépést nem 
előzte meg a helyi egyházak támogatását élvező nyilvános eljárás. A kiközösítés 
megszüntetését szemlátomást csak vatikáni hatóságok készítették elő – jelesül az 
Ecclesia Dei Pápai Bizottság és a Püspöki Kongregáció – és erről a Vatikánon belül 
is legfeljebb töredékes volt a kommunikáció. Ha eltekintünk az ennek is betudható 
információs űrtől, a helyi egyházak felé történő visszacsatolás hiánya egyháztani 
szempontból aggasztónak nevezhető.  
 Egy 1298-ból, VIII. Bonifác idejéből származó dekrétumgyűjteményben 
olvasható a következő alapelv, amely a római jogból származik: „Quod omnes tangit, 
ab omnibus tractari et approbari debet.” „Ami mindenkit érint, azt mindenkinek meg 
kell tárgyalnia és jóvá kell hagynia.” Egy részletes tanulmányában Yves Congar 
kimutatta, hogy a virágzó és a késő középkorban ennek az alapelvnek egyházi 
környezetben is roppant jelentőséget tulajdonítottak – azt megelőzően tehát, hogy 
háttérbe szorult volna az újkorban, amikor az egyházszemlélet a pápai tekintélyre 
rögzült. A ma is megszívlelendő szabályt kiegészíthetjük egy időszerűbb 
megnyilatkozással. Az ökumenéről szóló, 1995-ben kibocsátott enciklikájában II. 
János Pál pápa a következőképpen kommentálja a pápai primátus gyakorlásának 
különböző módjait ismertető szakaszt: „Mindezt azonban mindig a kölcsönösség 
jegyében kell megvalósítani” (Ut unum sint, 95). Eszerint a péteri szolgálat 
teljhatalma és tekintélye gyakorlása – a fegyelmi kérdésektől a joghatósági 
aktusokon át egészen a tanítóhivatali kijelentésekig – nem gyakorolható 
tetszőlegesen. II. János Pál azonban kifejezetten quaestio disputandává, 
megvitatandó kérdéssé nyilvánította a péteri szolgálat gyakorlásának módját: meg 
kell találni a megfelelő formát. Azt irányt maga II. János Pál mutatja meg az idézett 
mondatban. A tágabb szövegösszefüggést idézve: „Mindennek azonban mindig a 
közösségben kell történnie. Amikor a katolikus Egyház azt mondja, hogy Róma 
püspökének feladata megfelel Krisztus akaratának, e feladatot nem választja el a 
püspökök kollégiumára bízott küldetéstől, ők is »Krisztus helyettesei és megbízottai«. 
Róma püspöke »kollégiumukhoz« tartozik, s ők testvérei a szolgálatban” (Ut unum 
sint, 95). 
 Ha ezt a programadó magyarázatot az aktuális helyzetre alkalmazzuk, akkor 
az eljárást ekkleziológiai szempontból hiányosnak kell értékelnünk. A X. Piusz Papi 
Testvérület püspökeinek kiközösítését megszüntető határozatot nyilvánvalóan nem 
„a kölcsönösség” jegyében dolgozták ki és készítették elő. Nem juthatott benne 
érvényre a püspökök – mint a püspöki kollégium tagjainak – összegyházi 
felelőssége, amelyet a II. Vatikáni Zsinat hangoztat. 
 Adódhatnak persze olyan helyzetek, amelyekben Róma püspökének –
 sajátos, például politikai körülmények folytán – cselekvési szabadságra van szük-



sége, ezért nem kötelezhető bizonyos konzultációs eljárásokra. Ilyen 
megfontolásokból kiindulva az I. Vatikáni Zsinat a pápai csalatkozhatatlanság 
dogmájának összefüggésében nem volt hajlandó jogilag előírni a tanácskozás 
kötelességét. A dogma körüli viták azonban pontosan leszögezték, hogy a hiányzó 
jogi előírás nem menti fel a pápát erkölcsi kötelessége – így a püspökökkel való 
tanácskozás – alól (vö. DH 3069). Az olyan döntésekből, mint a legutóbbi határozat, 
egyértelműen kiviláglik, hogy ugyanezt a pápa joghatósági primátusára nézve is 
érvényesnek kell tekintenünk – főként ha nem akarjuk, hogy a római katolikus egyház 
hitele és nyilvános tekintélye csorbát szenvedjen. 
 Ha formális-jogi értelemben a pápa szabadon szüntethet is meg egy 
kiközösítést, az adott estben mégiscsak olyan, összegyházi szempontból fontos és 
következményekkel terhes döntéssel van dolgunk, amelyet ésszerű nem 
magányosan, hanem „kölcsönösségben” meghozni. A Vatikán szükségtelenül és 
végzetes következményekkel hagyta figyelmen kívül a püspökök és az általuk 
képviselt helyi egyházak értesüléseit, tapasztalatait és helyzetértékelését. 
Szükségtelenül lepett meg püspököket döntésével, melyet azoknak elegendő 
információ és kellő előkészítés nélkül kellett képviselniük a nyilvánosság előtt. Az 
ilyen eljárás a „legjobb” eszköz a püspöki tekintély kiüresítésére és helyi, ill. 
összegyházi felelősségük gyakorlásának akadályozására. Szükségtelenül 
mulasztották el a helyi egyházak megkérdezését – mintha nem is szorulna 
tisztázásra, hogy vajon a római katolikus egyház és a Piusz Testvériség konkrét, 
helyi kapcsolatai indokolttá teszik-e épp most a kiengesztelődés irányába tett 
lépéseket, és hogyan befolyásolja az egyház életét a pápai döntés. Talán fölösleges 
a terep előzetes felderítése és előkészítése a döntés recepciója számára?  
 Egy, a csalatkozhatatlanság dogmájához az utolsó pillanatban hozzátoldott, 
szigorító kiegészítés leszögezi, hogy a pápa tanbeli döntései „önmaguktól, nem 
pedig az egyház beleegyezése folytán” megváltoztathatatlanok (DH 3074). Itt a pápa 
tanbeli kijelentésének jogi érvényességi feltételeiről van szó, s nem arról, hogy az 
egyház beleegyezése ténylegesen nélkülözhető volna. Amint a II. Vatikáni Zsinat 
pozitívan is megfogalmazta: a pápa mindeme döntései „sohasem maradhatnak az 
Egyház hozzájárulásának válasza nélkül ugyanannak a Szentléleknek működése 
következtében, mellyel Ő Krisztus egész nyáját őrzi és gyarapítja a hit egységében” 
(LG 25). A 2009. január 21-i dekrétum esetében nem csalatkozhatatlan tanbeli 
döntéssel, hanem jogi aktussal van dolgunk, amelyet nem erősít meg a 
tévedhetetlenség karizmájának ígérete. E téren az előzetes konzultáció mellőzése s 
csupán a döntés utólagos recepciójának megkövetelése nem nyújt elegendő 
biztosítékot arra, hogy a döntéssel az egész egyház egyetért majd. Örvendetes, hogy 
a határozattal kapcsolatos eseményeket kísérő állásfoglalások között olyanok is 
vannak, amelyek rávilágítanak a történések alapvető egyháztani keretfeltételeire. 
Hans Maier vallásfilozófus, a Német Katolikusok Központi Bizottságának korábbi 
elnöke egy, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, 2009. február 2-án kijelentette: 
megbocsáthatatlan hiba volt, hogy azok a püspöki konferenciák, amelyek területén a 
Piusz Testvérület a legnagyobb létszámban van jelen, nem kaptak előzetes 



tájékoztatást. A Vatikán e kérdésben nem törekedett szélesebb körű egyetértésre. 
Hasonlóan fontos, döntő jelentőségű kérdéseket tágabb körben kell megtárgyalni. 
 Nem a vita ideje jött el, nem a belvatikáni kommunikációs zavarok feletti 
gúnyolódásé. De a jövőben nem lesz elegendő pusztán a belvatikáni kommunikációs 
zavarok felszámolása és ekként a helyi egyházaktól változatlanul elszigetelt központ 
megerősítése sem. Ha a vatikáni államtitkárság 2009. február 4-i nyilatkozatának 
befejező része a pápa támogatását kéri pásztoroktól és hívektől, akkor kívánatos, 
hogy e támogatást ezentúl időben, pásztorokat és a híveket meghallgatva igénybe is 
vegyék. Az elszomorító eseményeknek, a nyomukban kialakult ingerültségnek, sokak 
csalódásának az egyházban alapvető és kötelező tanulsággal kell szolgálnia arra 
nézve, hogy a római Kúria intézményei feldolgozzák és megszüntessék (nem csak a 
szóban forgó eset kapcsán megtapasztalt) balvégzetű elszigeteltségüket egymástól 
és a helyi egyházaktól. A viták során megszólaló kritikus hangokat ezért nem 
gyanakvással érdemes fogadni, hanem mint erőforrást kellene hasznosítani. 
Püspökök és teológusok nem utolsó sorban őszinte és nyers bírálatukkal juttatták 
kifejezésre sajátos lelkipásztori és teológiai felelősségüket. Szerencsés volna, ha az 
egyházat az általuk szorgalmazott üdvös változások zökkentenék vissza 
hétköznapjaiba. (Bakonyi Zsigmond fordítása)  


