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25 évvel a zsinat után

25 éve, 1965.december 8-án ünnepélyes keretek között bezárták a II. Vatikáni zsinatot,
szám szerint a 21-iket az ökumenikus zsinatok sorában.

A megemlékezések, a méltatáson túl, általában választ keresnek arra a kérdésre is,
mit hozott ez a hatalmas szellemi erőfeszítéssel járó összejövetel az intézményes egy
ház, a hívő emberek és általában a világ számára; mi valósult meg a hozott határóza
tokból, akinyilvánított szándékokból. A felállított mérlegek persze rendkívül változa
tosak, aszerint, hogy kívülálló világi fórumon vagy egyházi berkekben állították-e fel,
és az egyházon belüli megítélések)s nagyon különbőzöek, aszerint, hogy ki miként
viszonyul a zsinaton történtekhez. Igy például Bernhard Haríng, a neves zsinati teoló
gus megemlékező írásában rámutat azok a titkárságok és "tanácsok" amelyeket a zsi
nat felállított, élükön a Keresztény Egység Kérdéseinek Tanácsa vagy az Igazságosság
és Béke Tanácsa, továbbra is a zsinat szellemében működnek, míg változatlanul van
egy csoport, amely a zsinat határozataiból csak azt fogadja el, ami annak idején csak
lIa zsinat által a kisebbségnek tett engedmény" volt.

A megemlékezések általában megegyeznek abban, hogyan. Vatikáni zsinatot a száz
évvel korábban megtartott I. Vatikáni zsinattal összefüggésben, mintegy annak folyta
tásaként kell szemlélni. Az egyházi értékelések leginkább arra hívják fel a figyelmet,
hogy az első Vatikánum, - amelyet az olasz belpolitikai események miatt idő előtt

kellett befejezni - csak a pápa jogállását szabályozta az egyházon belül, a püspökökét
azonban - noha szándékában volt - már nem tudta rendezni; és erre került sor a II.
Vatikáni zsinaton, amely, mint tudjuk, kinyilvánította a püspöki kollegialitást.

A két vatikáni zsinatnak van azonban egy másik, talán még fontosabb közös vonása
is, amíről már ritkábban esik szó. A megelőző tizenkilenc egyházi zsinat mindegyike
hitbeli, egyházszervezeti, tehát az egyház belső életére vonatkozó kérdéseket vitatott
meg, a tanítás és igehirdetés során fölmerül t problémákra kereste és adta meg a választ.
A két utolsó zsinatnak ezzel szemben olyan kérdésekre és olyan kihívásokra kellett
válaszolnia, amelyek kívülről, az egyházat körülvevő, de már t6le idegen szellemi,
társadalmi és politikai közegból származnak. Ennek a körülménynek nagyon egyszerű

történeti magyarázata van.
Szekfű Gyula már 1938-ban, a Serédi Jusztinián szerkesztette Szent István Emlék

könyv harmadik kötetének vezető tanulmányában részletesen kifejtette, hogy a közép
kori Európában az államoknak nem volt a kereszténységt6l független, attól eltérő jogi,
politikai doktrínája, és a tfirsadalmi együttélésnek sem voltak más szabályai, mint ame
lyeket az egyház Szent Agoston óta hirdetett. Ezt a lényegében teokratikus rendszert
először a humanizmus kérdőjelezte meg. És ha Erasmus nem hal meg kilenc évvel
korábban, úgy lehet, már a Tridenti zsinatnak kellett volna szembenéznie a szekulari
zálódó világ kezdeti jelenségeivel: 1545-re azonban már annyira elmérgesedtek a refor
máció nyomán felmérült hitviták, hogy az akkor elkezdődőTridenti zsinat, noha Eras
mus rehabilitálásának szándékával kezdődött (ő ugyanis a protestantizmus gyanújába
keveredett, mert a pápának írt leveleiben Luther védelmére kelt), végül is kizárólag a
reformáció által felvetett hitbeli és egyházszervezeti kérdésekkel foglalkozott, és nem
figyelt föl az egyház és vallás körein kívül megindult szellemi erjedésre.

Annál inkább kellett ezekre figyelnie annak az I. Vatikáni zsinatnak, amelynek
összehívására a felvilágosodás, a francia forradalom és az 1848-as polgári forradalmak
után került sor. Az egyház ekkor már úgy is mint hatalmi tényező, és úgy is mint
szellemi kisugárzó központ. védekezésbe szorult, nem tudott mit kezdeni a föltörő új
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eszmékkel, noha azok között jószerivel akadtak olyanok is, amelyek vitathatatlanul
evangéliumi ihletésűek. Így például, a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelmonda
ta, amelyet a pápák közül először csak XIL Pius idézett. Még hosszabb útja volt a
véleményszabadság elismerésének, amelyet az 1831-ben beiktatott XVI. Gergely pápa,
Mirari vos kezdetú enciklikájában azzal utasított el, hogy fInem lehet ugyanolyan sza
badságot biztosítani a tévedésnek, mint az igazságnak". És csak Agostino Bea bíboros,
a ll. Vatikáni zsinat egyik kiemelkedő személyisége volt az, aki ennek a kijelentésnek
tarthatatlanságát azzal bizonyította, hogy az igazság és a tévedés elvont fogalmak, tehát
nem lehetnek jog hordozói; jog hordozója mindig csak személy lehet, a személynek
viszont joga van a tévedéshez.

XVI. Gergelyt, 1846-ban IX. Pius pápa, az I. Vatikáni, zsinat összehívója követte, aki
reformokat vezetett be, alkotmányt is adott a Vatikán Allamnak, később azonban ő is
szembefordult a járványszerűen terjedő új eszmékkel. Ezeket 1864-ben kiad ott híres
Syllabusában ítélte el, mint "korunk fő tévedései"-t sorolván fel őket panteizmus, na
turalizmus, nacionalizmus, indifferentizmus (hítközömbösség), liberalizmus. A pápa
szándéka szerint ezekre, és más kifogásolt nézetekre, mozgalmakra (korszeru papne
velés, az olasz egység) kellett volna az 1869-re összehívott I. Vatikáni zsinatnak megfe
lelő választ adnia. Az idő rövidsége miatt erre nem kerülhetett sor, annál kevésbé, mivel
a tárgyalások legnagyobb részét kitöltötte a pápai tévedhetetlenség dogmája, amivel
szemben óriási ellenállás mutatkozott. Nem kisebb ember, mint Wilhelm Emanuel Ket
teler bíboros érsek, a német katolikus megújhodás nagy vezéralakja, térden állva kö
nyörgött a pápának, hogy tekintsen el e dogmától, a pápa azonban hajthatatlan maradt.
Ezt a mindmáig sokat vitatott és nehezen értelmezhető tant talán XXIII. János pápa
helyezte el a legmegfelel6bben, amikor a pápává választása utáni első nyilatkozatainak
egyikében azt mondta: "Tudom, hogy a pápa tévedhetetlen ha ex cathedra nyilatkozik,
de én sohasem fogok ex cathedra nyilatkozni". Nem is nyilatkozott, viszont összehívta
a II. Vatikáni zsinatot.

A két zsinat között eltelt nem egészen száz év alatt persze rengeteg dolog változott
meg az egyházon belül, és az egyházon kívül is. Tudomásul kellett venni, hogy az
egyházat egy teljes egészében szekularizált és a vallással szemben, ha nem is szükség
képpen ellenséges, de mindenképpen elvileg közömbös világ, társadalom és politikai
rendszer veszi körül. És ez természetesen az egyház belső életére sem maradt hatásta
lanul. A korábban elítélt "tévedések" közül néhányat egyszeruen tudomásul vett, má
sokkal megbékélt. Igy például a nacionalizmussal sajnos sokkal elóbb, mint a líberaliz
mussal, noha az el6bbi, sűrűn ismétl6dő háborúk és milliók halálának oka lett, míg a
liberalizmus miatt egyetlen ember sem vesztette idő előtt életét. A különbözö társadalmi
és szellemi mozgalmak is élénk visszhangra találtak az egyházban. Igy, a már elóbb
említett Emanuel Ketteler szociális mozgalma, XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdem,
a munkáskérdéssel foglalkozó körlevelében, és a körlevél megjelenésének negyvenedik
évfordulóján XI. Pius pápa által kibocsátott Quadragesimo anno kezdem általános poli
tikai és társadalmi programot fölkínáló enciklikájában; a különbözö keresztény szociális
irányzatú pártok, és a két háború között, fóleg Franciaországban és Olaszországban, a
katolikus munkásszervezetek és szakszervezetek. Szellemi téren is megindult az erje
dés, amit a századfordulón az úgynevezett "modernizmus" válsága jelzett. Francia,
német és angol teológusok jelentékeny csoportja lépett fel azzal az igénnyel, hogy az
egyház tanítását hozzá kellene igazítani a modem tudományok eredményeihez. Ezt az
irányzatot ugyan X. Pius pápa idején az egyház hivatalosan elítélte, később azonban,
fóleg a két világháború között, már sokat enyhültek az ellentétek. Élénk visszhangot
váltott ki XII. Pius pápa egyik tanító jellegű beszéde, melyben kinyilvánította, hogy
tudományos kérdésekben az igazságot a szóban forgó tudomány saját, autonóm esz
közeivel, és nem kívülról bevitt szempontok szerint kell kideríteni, megállapítani.

Ilyen előzmények után hirdette meg, röviddel trónra lépése után XXIII. János pápa
a II. Vatikáni zsinatot, mégpedig az azóta fogalommá vált aggiornamento jelszavával. Ez
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a magyarul nehezen visszaadható kifejezés, amit legtöbbször korszerúsítéssel fordítot
tunk, valójában a mara, a mai napra történő fölzárkózást jelenti. János pápa tehát úgy
érezte, hogy az egyházban végbement, kétségtelenül jelent6s változások, a szakszerű

Bíblia-kutatás, a liturgikus mozgalom, a növekvő társadalmi érzékenység ellenére az
egyház még mindig lemaradásban van a korhoz képest, és ezért nem tud elég hitelesen
a világhoz szólni.

Franz König bíboros, aki a II. Vatikáni zsinat egyik kiemelkedőalakja volt, az évfor
duló alkalmából azt nyilatkozta a Bécsben megjelenő Die Furche címú lapban: "XXIII.
Jánosnak az aggiornamentóról szóló beszédei nem a hit lényegét kívánták megváltoztat
ni, hanem azt sürgették, hogy a hitletéteményt a mának szóló nyelven mutassuk be. Ez
az ablaknyitás és friss levegő bebocsátása jellemezte azt a hangulatot, amely késöbb a
zsinaton uralkodott; meg kell legyen elegendő bátorságunk, hogya nagy feladatok, a
nagy kérdések megoldásába belefogjunk." Arra a kérdésre, hogy milyen nagy felada
tokra és kérdésekre gondot König bíboros ezt válaszolta: "Itt említeném a vallássza
badságot, a nem keresztény vallásokhoz fűződő viszonyt egy olyan világban, amely
egyreközelebb kerül egymáshoz, és mindenekelőtt a zsidókhoz fűződő viszonyt, aztán
a szerzetesrendek ügyét, és legfőképpen a laikus apostolságot. Az egyház nem osztály
társadalom, amely a klérusból és a laikusokból áll, hanem létezik a hivatalos és általá
nos papság Isten népében, amelyet a papnak és püspöknek szolgálnia kelt és amelyben
a laikusoknak a jövőben a hit tanúiként sokkal nagyobb felelősségetkell vállalniuk."

A zsinat fő törekvéseiről írt évfordulós megemlékezésében a már említett Bernhard
Haring is, aki hat pontban foglalja össze a szerinte leglényegesebbeket. Ezek a követ
kezők: 1. A radikális visszanyúlás az Isten szavához (a Szentíráshoz), valamint az egye
temes kereszténység teljes hagyományához, megszabadítva az időhöz kötött kon
fesszionista beszűkítésektöl, 2. A katolikus egyház határozott részvétele az ökumeniz
musban, ami megfelel Jézus szíve-vagyának, "hogy mindnyájan egyek legyenek" (Jn
17). Haring szerint a hittani kongregáció ezt nagyon langyosan fogadta, és sürgősségét

alig értette meg. 3. Az egyházi alkotmány kollegialitása, melynek megvalósítása nélkül
az egyházak kibékülése, a pápák péteri szolgálatának ökumenikus elfogadása elkép
zelhetetlen. 4. Haring szerint a zsinat központi törekvése a megújult egyház-értelme
zésre irányult, amely szerint az egyház a zarándokló Isten népe, mint szeretetközösség.
Ehhez pedig elengedhetetlenül hozzátartozik az egyház deklerikalizálása. 5. A zsinat
egyháza újragondolta a világhoz fűződő viszonyát: egyrészt kinyilvánította eltökélt
szolidaritását a szegények és elnyomottak világával, a kultúra legjobbjaival és pozitív
viszonyát a történelemhez, amelyből "Isten jelenlétének jeleit" betűzhetjük ki. Másrészt
viszont a zsinat radikálisan eltávolodik attól az "istentelen világtól", amely Istent mond
és a Mammonra gondol. A fölszabadítási teológia gyümölcsözően karolta föl ezt a két
törekvést, és prófétikusan leplezi le a vallással való visszaélést a szegények és elnyo
mottak kárára. 6. Végül is a II. Vatikáni zsinat a szó legnemesebb értelmében jámbor
zsinat volt. Nem kevesebbr61 van szó mint "Isten imádatáróllélekben és igazságban".
Ezt a törekvést szolgálja mindenekelőtt a liturgia reformja és az arra irányuló fáradozás,
hogy az üdvösségüzenet és az erkölcsi tanítás ténylegesen beépüljön a kultúrába. Bern
hard Haring azzal zárja fejtegetéseit, hogy ha ezt a legutóbbi törekvést a helyi egyházak,
az újabb lelkiségi mozgalmak és nem utolsósorban, a teológusok is magukévá teszik,
akkor a zsinat többi lényeges pontja tekintetében is bizakodóak lehetünk.

Az elmondottak csak ízelítőül szoltáltak, hogy miként érvényesül a zsinat szelleme
napjainkban. Nem kevés a szkeptikus kommentár, amelyek szerint a zsinat valójában
el lett temetve. Ezzel kapcsolatban érdemes még egyszer visszatérni König bíboros
nyilatkozatához: "A legutóbbi zsínatot, amely a 21. volt a zsinatok sorában, ne szíge
teljük el az egyháztörténettól. Minden zsinat történelmet csinált, és mindegyik nagy
feladatokat oldott meg. Mindenkor a zsinat utáni időszak az, amelyben az egyháznak
a legfontosabb zsinati határozatokat magáévá kell tennie. Ez mindig soká tartott, és
még messzi vagyunk attól, hogy elmondhassuk, a zsinat befogadásra talált. Az ellen-
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vetéseket, amelyek elsősorbanNyugat-Europár-a vonatkozóan hangzanak el, er6sen túl
zottnak tartom. Két dolgot természetesen figyelembe kell venni: 1. Vitatott témák a
zsinat el6tti id6kb61 most, a zsinat után ismét fölmerül tek; liturgikus részletkérdések és
teológiai viták például az anyanyelv vagy a cölibátus kérdésében. Ez nem a zsinat
következménye. 2. A zsinat szövegei szinte ismeretlenek. A saját tapasztalatom alapján
meg kell állapítanom hogy csak nagyon kevés katolikus olvasta, akárcsak részleteiben
is, a zsinati szövegeket, nemhogy behatóan foglalkozott volna velük. (...) Karl Rahner
mondta, hogy számára a legnagyobb zsinati élmény »az a fölismerés volt, hogy az
egyház világegyházzá vált«, En a pápai utazásokat is azért tartom fontosnak, mert a
pápa így minden kultúrkörben rámutat arra, hogya katolikus egyháznak minden egyes
kontinens kultúrájába bele kell gyökereznie. Ugyanakkor az egységet a saját személye
révén jeleníti meg. A probléma ma a sokféleség az egységben. Ez természetesen feszült
ségeket okoz. Aztán itt van a püspöki kollegialitás problémája. A zsinaton ez tisztázó
dott. Miként tud azonban a pápa minden kontinens minden püspöki karával úgy szóba
elegyedni, mint ahogy az a zsinaton történt? Azt hiszem a püspöki konferenciáknak
kellene a kapcsolatot Róma püspökével a korábbinál szorosabban helyreállítani. Ezt
persze könnyű mondani, de nem oly könnyü megtenni."

König bíborosnak a zsinat utóéletével kapcsolatos gondolatmenetéhez talán még egy
dolgot lehetne hozzáfűzni.A II. Vatikáni zsinat egész sor korszakos jelent6ségú döntést
hozott, amelyekkel százados viták végére tett végérvényesen pontot. Megfogalmazott
azonkívül egy sor ajánlást is az egyes határozatok végrehajtására vonatkozóan, de csak
nagyon kevés kötelez6 el6írást. Ez természetesen érthető, hiszen a legtöbb bírálat és
támadás az egyház túlközpontosított intézményrendszerét érte. Nem is ok nélkül, hi
szen az egyház sem tudta elkerülni minden intézmény legnagyobb kísértését, az öncé
lúvá válást.

Ennek fölismerése indította arra a zsinatot. hogya szüntelenül megújuló és a min
denkori történelmi állapotban hitelesen szóló egyház eszményképét vázolja föl. Ugyan
akkor gondosan kerülni igyekeztek a központosításnak még a látszatát is, és a javasolt
reformok végrehajtását zömmel a helyi egyházak hatáskörébe utal ták. Amennyire ez
helyes volt, olyan mértékben lassította le egy sor hasznos és nagyszerű kezdeményezés
gyors elterjedését.

lássunk egy egyszerű példát erre. A zsinat után az egész katolikus világsajtó tele
volt a laikus hívek egyházbeli helyzetének a zsinat által történt újraértékelésével. A
laikusok apostolságáról szóló zsinati dekrétum 26. pontja az egyházmegyei laikus ta
nácsokról így intézkedik: ln dioecesibus, in quanium [ieri potest, habeaniur consilia...; vagyis:
az egyházmegyékben, amennyiben lehetséges állíttassanak föI... a szóban forgó taná
csok, amelyekben az evangelizáció, a karitász és mindenféle társadalmi munka terén a
laikusok közremúködhetnek. Tehát nem általánosan kötelez6, még csak nem is általá
nosan kívánatos (holott igazából az lenne), hanem csak tanácsolt, "amennyiben lehet
séges". A döntés a helyi egyház dolga. Szerte a világon, sok egyházmegyében múköd
nek hasznosan az ilyen laikus tanácsok, de nyilván hosszú id6 kell még hozzá, míg
egy ilyen üdvös zsinati kezdeményezés általánossá válik.

Végül még egy hazai vonatkozású megjegyzés. Amit König bíboros a zsinati szöve
gek ismertségér61 és olvasottságáról mond, még fokozottabban és általánosabban érvé
nyes Magyarországra. Az igaz, hogya zsinati konstitúciók, dekrétumok és nyilatkoza
tok annak idején magyarul is megjelentek, de csak hevenyészett, gyors és nem mindig
pontos fordításokban, és nagyon kis példányszámban. Gyakorlatilag tehát a magyar
katolikus hívek számára hozzáférhetetlenek. Ezen a téren a magyarországi katolikus
könyvkiadásnak lesznek sürg6s pótolnivalói.
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