
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ I
Húszéves a II. Vatikáni zsinat

A ZSINAT A KINYILATKOZTATÁSRÓL

A "Dei verbum" című konstit{lció a zsinat rövid okmányai közé tanozik. Az
egyházról szóló két dokumentum mellettmegis a legjelentősebbek közőrt tartjuk
számon, holott első pillantásra inkább szakteológiai tanulmánynak látszik.

Fontosságát jelzi az is, hogy talán a legviszontagságosabb utat járta meg az
első javaslattól a végleges, mindenki által elfogadott szövegváltozaIig. Erdemcs
felidéznünk az eseményeket, hiszen a zsinat egész "munkafolyamatábli" enged
nek bepillantást.

A zsinatot előkészítő Teológiai bizottság négy kidolgozott sémát terjeszten elő

"Teológiai kérdések" címmel a zsinat megnyitásakor, 1962. október ll-én. Egyi
kük címe: De fontibus revelationis, A kinyilatkoztatás forrásairól. Az erősen

konzervatív összetételű bizottság titkára, Tromp, előző nyáron magabiztosan
mondta ismerőseinek: a határozatokat annyira alaposan előkészitették. hogy ;;.
zsinat bizonyára néhány hét alatt jóváhagyja őket.

Nem így történt. A püspökök jelentős része, főleg a németek, hollandok, bel
gák és franciák nem értettek egyet a "Teológiai kérdések" hangnemével, szernlé
letmódjával, előterjesztéseivel. Mindenki tudta: az egész zsinat -szellemét meg
határozza majd az első okmányok stílusa, kérdésfölvetése. XXIII. János pápa
javaslatára a zsinat a főleg gyakorlati kérdésekkel foglalkozó liturgikus konstitú
ció megtárgyalásával kezdte meg munkáját,

Yves Congar naplójából megtudjuk, hogy ezalatt a kulisszák mögött megindul
tak a tárgyalások, majd a lázas munka. A német és francia püspökök és teológiai
szakértők egy része (a püspökök közül például Garonne, Ancel, Volk, Bengsch, ;;.
teológusok közül Daniélou,Congar, Lubac, Chenu, Semmelroth, Rahner, Rat
zinger, Küng) elhatározta, hogy új, alternatív tervezetet dolgoz ki és terjeszt a
zsinat elé. Congar vállalta az új Előszó megírását, Rahner és Ratzinger pedig "
négy teológiai tervezet helyett. készített másikat. Rahner írását König, Frings,
Suenens és Liénart bíborosok ajánlásával november elején osztották szét a zsi
nati atyák között.

Ilyen előzmények után került sor "A kinyilatkoztatás forrásairól" szóló terve
zet megtárgyalására. A felszólaló püspökök többsége elavultnak, veszélyesen
konzervatívnak, homályosnak és egyoldalúnak tartotta az okmányt. Véleményük
szerint veszélyezteti az ökumenikus mozgalom eddigi eredményeit, visszafordí
taná az idő kerekét. Heves vitára került sor. Ottaviani bíboros, a konzervatív
csoport vezére úgy vélte, beláthatatlan zavar támad s a zsinat egész munkáj.,
veszélybe kerül, ha a tervezetet nem fogadják el. Congar naplójában felidézi
Legel' bíboros szavait: "Azt hittem, munkatársnak hívtak meg ebbe a bizottság
ba. Ehelyett úgy éreztem magam, mintha bíróságon volnék." A zsinat a terveze
tet egyheti tanácskozás után levette a napirendről, XXIII. János pápa pedig az
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ujonnan megszervezett Keresztény Egységtitkárság bevonásával, Bea és Otta
viani biboros elnökletével vegyesbizottságot állított fel, hogy dolgozzon ki új ter
vezetet.

A másik három eredeti tervezet tárgyalására ezek után már nem is került sor.
Az egyházat konzerválni próbáló erőknek be kellett látniuk, hogy a zsinat való
banj.ablaknyitás'' lesz - nem éri be azzal, hogy tankönyvek iskolás tételeit ismé
telgeti, büntető szankciók kíséretében.

Avegyesbizottság 1963 tavaszán küldte meg a zsinati atyáknak az új terveze
tet "Az isteni kinyilatkoztatásról". Nyilvános megbeszélésére az 1963-as üléssza
kon időhiány miatt nem került sor. De számos írásbeli hozzászólás és javaslat
érkezett be - a bizottság ezeket feldolgozta, s a jogos szempontokat figyelembe
véve módosította tervezetét. Az újra átdolgozott javaslatot az 1964-es ülésszakon
tárgyalták meg. Ennek nyomán készült el a tervezet végső változata. 1965-ben, a
záró ülésszakon már csak néhány apróbb módosításra volt szükség, s végül
1965. november 18-án 2344 szavazattal 6 ellenében elfogadták a szöveget. (A
legelső javaslat elvetésére 1962-ben 2208 résztvevőből1368-an szavaztak.)
- Ha az első tervezetet a végső változattal összevetjük, megláthatjuk, milyen új
donságot hozott a zsinat a korábbi zsinatokkal szemben. A zsinat előkészítésekor
sokan természetesnek vették volna, hogy a korábbi zsinatok stílusát, hangnemét
folytatják most is. Hatalmas emberi megrázkódtatások után, szinte egyik napról

. a másikra kellett kialakítani s a zsinati atyák többségével elfogadtatniezt az új
szerű, a mai világ követelményeihez alkalmazkodó, az evangéliumhoz hűbb la
tásmódot. Főbb jellemzői: a zsinat nem ítél el, nem fenyeget kiközösítéssel sen
kit, hanem pozitív hangnemben az egyház, sőt az egész emberiség elé tárja a ka
tolikus hitet, s ezáltal párbeszédre hívja meg őket. Csak egyetlen példát emlí
tünk: a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban egyetlen egyszer sem fordul elő a
korábbi zsinatokon megszokott formula: "anathema sit ... Ki van közösítve" az,
aki ezt és ezt tanítja.

*

Teológusok szakmai vitájának tűnhet pontosan definiálni azt, mit értünk ki
nyilatkoztatáson. Valójában azonban a keresztény ember és az egyház lényegé
hez jutunk itt el. A korábbi szemléletben a racionalista megközelítés uralkodott:
a kinyilatkoztatás azoknak a természetfölötti - tehát természetes ésszel el nem
érhető - (hitrigazságoknak az összessége, amelyeket Isten az ember elé terjesz
tett. Ennek megfelelően hinni annyi, mint "igaznak tartani mindazt, amit Isten
kinyilatkoztatott". Az I. Vatikáni zsinat élesen elválasztotta egymástól a minden
embernek hozzáférhető természeti - és az Ó- meg az Újszövetségben adott ter
mészetfölötti kinyilatkoztatást. - A reformáció "sola Scriptura" elvével szemben
pedig a Trienti zsinat nyomán leszögezte, hogy a kinyilatkoztatásnak két forrása
van, a Szentírás és a Szenthagyomány. Ennek nyomán sokan úgy képzelték, hogy
a Szenthagyomány éppen olyan pontosan rögzített. formulákat tartalmaz, mint a
Szentírás, a különbség csupán az, hogy ez a rögzítés szóban történt, nem pedig
írásban, s az egyházi tanítóhivatal kapott arra megbízást, hogy ezt a szóbeli tan
rendszert a Szentírással együtt hirdesse.

A II. Vatikáni zsinat mindhárom kérdésben tágabb perspektívákat nyitott
elénk. A Szentháromság a Szeretet Istene. Azért teremti meg az embert, hogy
megoszthassa vele a maga szeretetét, s fölemelhesse magához, szeretetébe. A
kinyilatkoztatásban tehát nem az ismeretközlés, az információ a legdöntőbb,

hanem az, hogy Isten "szóba állt" az emberrel: önmagát tárja fel és közli vele. A
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szeretetnek e magaosztó feltárulközása a teremtéssel kezdődik el. Ez a folyamat
konkretizálódik és felgyorsul az Oszövetségben, amikor emberi szavakkal s tör
ténelmünkben megtapasztalható tettekkel is jelentkezik Isten: a teremtés Ura a
választott nép Istenének bizonyul, a népet pedig "féltékeny szeretettel" a magáé
nak akarja. E közeledés teljesedik be Jézus Krisztusban: az Ő személyében a
magát feltáró Isten eggyé lesz az emberrel. O a csúcsa és beteljesedése annak a
kinyilatkoztatásnak, amely a teremtéssel kezdődött el. A benne létrejött egység
minden embert meghív Isten szeretetére: vele elkezdődött a történelemnek az a
szakasza, amelyben Isten már jelen van a földön, s amelyben minden egyes em
ber meghívást kap erre a szeretetkapcsolatra.

A hitben erre a kinyilatkoztatásra ad választ az ember. A hit tehát n~m csu
pán tételek igazként elfogadása, egy tanítás tudomásul vétele. Az egész ember
nyílik meg személyes szeretetében az őt ért végtelen szerétet hatására, hogy a
maga odaadásával válaszoljon Isten odaadására.

Isten végtelen Titok marad megnyilatkozásában is. Jézus Krisztusban az Atyát
láthatjuk meg, de a magát kiüresítő szolga alakjában. Az egyház Máriához ha
sonlóan szívében hordozza a Krisztusban nekünk adott, mégis mindig "rejtőző

Isten" jelenlétét. Tisztában van vele: minden emberi fogalom, állítás szükség
szerűen töredékes megközelítése Isten üdvözítő titkának. Ezzel az alázattal "tö
rékeny cserépedényben" őrzi a Krisztusban nekünk adott Istent. A hagyomány
tehát nem egyszerűen rögzített szóbeli állítások összessége, hanem az Egyház
nak a hitre épülő egész élete. "Így az egyház a maga tanításában, életében és
istentiszteletében, örök időkre megőrzi és minden nemzedéknek átadja azt, ami
önnön lényege." (DV 8.)

Ez a hagyomány élő és megszakítatlanul fejlődő, bontakozó folyamat az apos
toli időktől kezdve, amelyben egyre teljesebb lesz "az áthagyományozott tények
és szavak értelmi megragadása", "a kinyilatkoztatás mélyebb megértése". A
tudományos kutatómunka tehát csak kis töredéke a kinyilatkoztatás értelmezé
sének. Isten élete az ember életébe oltódott bele, s a szívünk mélyének felnyí
lása, Isten "bensőséges és élményszerű" megtapasztalása, az egyház szentségi és
hit-élete alkotja a hátterét a teológiának és az igehirdetésnek. A keresztények
ebben a hagyományban élnek, s a hagyomány az ő hitükből táplálkozik. Hans
Urs von Balthasar szava szerint: "Az egyház eleven hagyománya: a szentek."

KERESZTÉNYSÉG AZ NDK-BAN

Európa országai közül az NDK-ban a legerősebb az elvallástalanodás üteme, már
amennyire ez a vallási-egyházi életben való részvételből egyáltalán megítél
hető. A valahai Német Birodalomnak ezen a részén már a múlt század óta erő

sek voltak a vallásellenes "szabadgondolkodó" mozgalmak. A náci időkben az
egyházakból való kilépést sürgető politika jelentős sikerrel járt. 1946-ban a né-
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