
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

.Húsz éves a II. Vatikáni zsinat

1965 decemberében ért véget a II. Vatikáni zsinat. Az évforduló kapcsán számos
folyóirat emlékezik meg a zsinatról. A 'tanulmányok egy része megpróbál mérle
get is készíteni az azóta elmúlt húsz esztendőről: mennyiben valósultak meg a
zsinat célkitűzései az egyház életében? A számvetések közül kiemelkedik a
Nouvelle Revue Théologique ez évi cikksorozata, valamint az a tanulmánygyűj

temény, amelyet "Glaub~ im Prozess" címmel tavaly állítottak össze a nyolcvan
é-ves Karl Rahnernek. (Ujabban divatba jöttk ezek a "születésnapi ajándékok",
gyakran igen értékes könyvekkel lepve meg az olvasókat is.) .

A megemlékezések felidézik a zsinat előkészítését és lefolyását: XXIII. János
pápa karizmatikus egyéniségét, a zsinatot mozgató bíborosok, püspökök és teoló
gusok bátor és áldozatos munkáját, a zsinati bizottságok és ülések küzdelmes,
néha konfliktusokkal terhes, sok türelmet, egymásra és Istenre figyelést igénylő

munkáját, azt a megrendült pünkösdi légkört, amely a zsinat résztvevőit és meg
figyelőit, de rajtuk keresztül az egész egyházat is elárasztotta. A zsinat egyik
nagy egyénisége, Suenes bíboros cikkében visszaemlékezik a zsinatot előkészítő

munkára, s közli azt a tervezetet. amelyet 1963 tavaszán XXIII. János pápa kéré
sére készített a zsinat lefolytatásához.

Több tanulmány utal arra, hogy a pápa által meghirdetett aggiornamento ket
tős alkalmazkodást, korszerűsítést kívánt: az egyháznak egyfelől korának kriti
kájával és kívánságaival kell szembesülnie, s mindent meg kell tennie azért,
hogy az örök evangéliumi igazságokat korszerűbbenhirdethesse, s így Krisztust
hitelesebben jeleníthesse meg a kor embere előtt. A korszerűsítés azonban csak
akkor hozhat igazi reformot, ha megtéréssel jár együtt: az egyház szembenéz ala
pítójával, Krisztussal, s engedi, hogy a Lélek irányítása minél akadálytalanabbul
irányíthassa. Coffy szerint az egyház és az igazság kapcsolata legalább annyira
fontos, mint az egyház és a világ viszonya. Krisztus igazságához pedig részben a
teológiai kutatás, részben az ima és az elmélkedés útján juthatunk közelebb.

Wulf megállapítja, hogy a zsinaton megindult vallási megújulás nem folytató
dott olyan erőteljesen, mint az egyház múltját és jelenét felülvizsgáló kritika.
Döntő kérdésnek tartja, hogy a jövő egyházát a kritikus vagy a vallási elem fog
ja-e meghatározni. Véleménye szerint a zsinat utáni időszak pünkösdi megújulá
sát a kritikus szellem felülkerekedése akadályozza.

Fölveti azt a sokat emlegetett kérdést is, vajon szükség volt-e a zsinatra. Nem
okozott-e megállíthatatlan, gátszakadást az egyház életében? Nem lett volna-e
jobb XII. Pius pápa tudatos, de óvatos reformpolitikáját folytatni, s csak egy-egy
problémát megoldani egyszerre, ahogyan ő szabad utat engedett a korszerű bíb
lia-kutatásnak, vagy intézményesen megindította a liturgia reformját. Cikkében
nemcsak elkerülhetetlenül szükségesnek, hanem Jedinre hivatkozva - szinte
"elkésettnek" tartja a zsinatot. A zsinat meghirdetésével- írja - XXIII. János a
Gondviselésbe vetett mélységes hittel a Szentlélek irányításának engedte át az
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egyházat. - Számolnunk kell azzal is, teszi hozzá, hogy az elmúlt húsz esztendő

ben gyökeresen megváltozott a világ. Radikális szekularizálódási hullám söpört
végig Európán, egy "második felvilágosodás" bontakozott ki, új nemzedék nőtt

fel, amely kétségbe vont minden tekintélyt és értéket, nemritkán az értelmes
élet lehetőségét is. A 2000. év egyházának számolnia kell ezekkel a jelenségek
kel is.

A eikkírók felidézik a zsinat által létrehozott vagyelindított hatalmas változá
sokat az egyház életében és gondolkodásában. Egyetlen zsinat sem hozott olyan
gyökeres változásokat, mint ez.

Thils négy pontban foglalja össze a zsinat legfőbb újításait: Újrafogalmazta az
egyház lényegét és szerkezetét (l-2.); Átértékelte az egyház viszonyát a nem
katolikus keresztényekhez, a többi világvallásokhoz és a nem-hivőkhöz (3.); vé
gül új szemlélettel közeledett a társadalomhoz (4.).

1. Az egyház az üdvösség szentsége. A régebbi meghatározások elsősorban jo
gi-társadalmi szemmel nézték az egyházat. A zsinat teológiai szempontból vizs
gálja, s Krisztus megváltó szeretetének hatékony jelét látja benne, tehát mintegy
Krisztus szentségének, az üdvösség "jeIének és eszközének" tartja. Az egyház
célja nem az, hogy Noé bárkájaként kimentse az üdvözülteket a világ özönvizé
ből, hanem hogy az egész-emberiség kovásza legyen: a Szentháromságnak Krisz
tusban felénk kinyílt szeretetét jelenítse meg és közvetítse minden ember szá
mára. "A~ egyház egyszerre látható gyülekezet és kegyelmi közösség; együtt me
netel az egész emberiséggel, a földi sorsban osztozik a világgal, és kovásza vagy
éppen Lelke a társadalomnak, amely arra hivatott, hogy megújuljon Krisztus
ban, és átalakuljon Isten családjáva.' (GS 40.)

E feladat betöltéséhez azonban meg kell újulnia magának az egyháznak is. "A
zsinat hatalmas lelki és erkölcsi energiák tavaszi ébredését sürgeti, amelyek ott
rejlenek az egyház ölén", - mondta VI. Pál pápa 1963-ban.

A Lélek hatására megújuló egyház ma a szegények, az imádság és a szolgáló
szeretet egyháza kíván lenni. "Csöndes forradalomra törekszik, hogy azzá vál
jon, aminek a Szentlélek elgondolta: a pénznek, a szexualitásnak és a hatalom
nak új szemléletét sürgeti - röviden: eszünk és szívünk megtérését." Mindezt hi
telesíti az, hogy Romero érsektől Teréz anyáig az egyházban ma számos vértanút
és szentet találhatunk, akik így vagy úgy életüket adják Krisztusért.

Walter Kasper is rámutat arra, hogy a zsinat mennyire nyomatékosan hangsú
lyozta az egyház szolgai alakját: a szegények, a bűnösök és az üldözöttek egyháza
mindig botrányt okoz a világban, mégis éppen így jeleníti meg hatékonyan Isten
nek hozzánk lehajló szeretetét.

2. Szerkezeti átalakulás. A pápai hatalom hatására a középkor századaitól kezd
ve az egyház a kelleténél jobban Róma-centrikussá lett. Benelli érsek, helyettes
államtitkár szerint "ennek voltak pozitív oldalai is, többnyire azonban inkább
kárt okozott". A zsinat ezzel szemben a szubszidiaritás elvére támaszkodott:
hangsúlyozta a helyi egyházak és közösségek, a laikusok és szervezeteik jelentő

ségét, a megyéspüspökök szerepét. "Az alacsonyabb szinten megoldható prob
lémákat ott kellelintézni" -fogalmazta meg annak idején Daniélou bíboros. E fel
ismerés következtében a katolikus egyház lassan közelebb került a gyökerek
hez: a Föld különböző országaiban szerteszórva élő emberekhez, s ezáltal kateli
kusabbá, egyetemesebbé lett. A cél az, hogy az egyes helyi egyházak, püspökök
vezetésével bátrabban ültessék át az evangéliumot a maguk sajátos kultúrájába,
történelmi környezetébe - mind a liturgiában, mind a teológiában, mind pedig
az egyházi életben és fegyelemben. Ezt az új jelenséget jól szemlélteti a bíborosi
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kollégium összetételének változása is: egyre több nem-olasz, sőt nem-európai ta
lálható közöttük. Mindez persze hatalmas feladatot és felelősségetró a helyi egy
házakra: az evangéliumot hitelesen megőrizve kell beleépíteniük saját kultúrá
jukba és társadalmukba. Igy váljanak koruk prófétai-kritikus építőjévé, segítsék
előre népüket az igazságosság és emberiesség, a kölcsönös megértés és béke út
ján. Mindez az egész egyházat is gazdagítani fogja: "Ennek a katolicitásnak nevé
ben minden egyes rész átadja sajátos ajándékait a többi résznek és az egész egy
háznak." (LG 1:3.)

Coffy rávilágít arra, hogy valójában nem csupán decentralizálódási vagy de
mokratizálódási folyamat indult el. Nem egyszerűen az történt, hogy az egyház
hierarchikus piramisát a feje tetejére állították, s ezáltal a monarchikus szerve
zetet valamilyen demokrácia váltotta fel. A zsinat egészen más szemmel nézte az
egyházat: a Szentháromság misztériuma felőL Isten szentháromságos szeretete
ölt testet Krisztusban, s alkot közösséget az egyházban. Amikor a zsinat "Isten
népének" nevezi az egyházat, nem a korunkban használatos értelemben beszél
"népről". A nép itt nincs szembeállítva a hierarchiával: "a pápától a megkeresz
telt csecsemőig mindnyájan Krisztus tanítványai vagyunk". Egyetlen nép ez,
mégpedig nem is akárkié, hanem Istené: az új szövetség népe, amelyen keresztül
-- e nép minden emberi gyöngesége ellenére - Isten megváltó terve valósul meg
az emberek javára. A "laikusok" tehát az egyház teljes jogú tagjai, a papokkal és
a szerzetesekkel azonos méltósággal és felelősséggel.

3. Az egyház és a nem-katolikusok. A középkortól kezdve napjainkig elszánt és
kíméletlen harcot folytattunk a tévelygések ellen - állapítja meg Thils. A nem
katolikus keresztényeket különösen negatív módon ítélték meg ("eretnekek",
"skizmatikusok"). A katolikus, egyházzal szemben állott a "rosszakaratúak egy
háza", a "Sátán zsinagógája". Hasonlóan vélekedtek a nem-keresztény vallások
ról is. "Sem igazuk, sem hasznuk nincsen" - századokon át ez a sommás elítélő

hang volt az uralkodó.
A zsinat másképpen nézett rájuk: "elszakadttestvérekről","a vallások értéké

ról", "a nem-hivők üdvösségéről"kezdett beszélni. A közös keresztény értékeket
fontosabbnak mondta, mint a katolikus egyháztól elválasztó tényezőket. Föllen
dült az ökumenikus mozgalom, az újonnan alakult Keresztény Egységtitkárság
irányításával megindult a közös értékek, a megegyezések felkutatása a nem
katolikus keresztény egyházakban. Pozitívan kezdték értékelni a nem-keresztény
vallásokat is: "a katolikus egyház semmit sem vet el abból, ami ezekben a vallá
sokban igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket a magatartási formákat
és életmódokat, parancsokat és tanokat. Buzditja gyermekeit, hogy okosan és
szerétettel ... folytassanak párbeszédet más vallások követőivel." (NA 2.)

A zsinat nyomán megváltozott a nem-hivők értékelése is. "Még azoktól sem
tagadja meg az Isteni Gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik ön
hibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de - éppen nem az
isteni kegyelem nélkül - iparkodnak becsületesen élni." (LG 16.) - A találkozást
és a párbeszédet sürgetik mind a nem-keresztény vallásokkal, mind a nem-hi
vőkkel. Ennek konkrét eszközeként állították fel 1965·ben a Nem-hivők Titkár
ságát. Elnöke, König bíboros szerint céljuk a "tanbeli párbeszéd, nem pedig a
harc az ateizmus ellen, még a harcos ateizmus ellen sem".

4. Az egyház és a társadalom. A XI. századtól kezdve 'az egyház a maga lelki ha
talmát fölébe helyezte az evilági hatalomnak. A zsinat viszont elismerte az álla
mok önállóságát, s készségesen vállalta azt, hogy a maga eszközeivel is hozzájá
rul az ember evilági boldogulásához, egy tisztább, emberibb világ felépítéséhez:
"Az embert, a személyt kell felemelni, és az emberek közössége vár megújítás-
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ra." (GS 3.) Az emberiség haladása végső távlataiban az Isten Országának eljöt
tét segíti elő, az egyház egyszerre tevékenykedik az emberiség földi s túlvilági
boldogsága érdekében. "Az új föld várásának nem csökkentenie, hanem fokoz
nia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, amely némiképp már sejteti
az eljövendő világ körvonalait." (GS 39.)

A cikkírók fölvetik azt a kérdést is, hogy vajon mi valósult meg a zsinat kezde
ményezéseiből. Nehézségeket is említenek: sokakat megzavart ez a megváltozott
szemlélet, s egyfajta relativizmushoz vezetett, részben a hittételek, részben az
erkölcsi törvények terűletén. Jónéhányan így érvelnek: "Ha az egyház így változ
tathatja az álláspontját, akkor mi miért nem választhatjuk meg, hogy mit
higgyünk és tegyünk?" Az ilyen tévedések csak úgy szüntethetők meg, ha a zsi
nat egész gondolatvilága, az új teológiai szemlélet lassan beépül a köztudatba: a
'katolikusok hitébe és erkölcsi tudatába, kapcsolatába a másképpen gondolko
dókkal, a többi emberrel, a társadalommal és az egész világgal. Céloznak azokra
a jelenségekre is, amelyek mintha lassítanák, sőt néhol megakasztanák a zsinati
tavasz kibontakozását akár az egyházi közéletben, akár a teológiai kutatásban,
akár az ökumenikus mozgalomban. Mégis úgy látják: a Lélek ma is érzékelhe-

.tően működik egyházában.
Húsz év persze aligha elegendő idő ahhoz, hogy minderről tárgyilagos törté

neti számvetést készíthessünk. A zsinat utáni egyház korszaka tulajdonképpen
még csak most van kezdődőben.Ezt a korszakot találóan jellemezte Döpfner bí
boros a német nemzeti szinóduson, 1973-ban: "Az egyházat ostromlókat és vé-
,delmezőket néha elfogja ugyanaz a csüggedés. Az egyházat olyan régimódi hajó
nak látják, amelyet az újabb fejlődés viharai ronccsá zúznak. Egyiküknek sem
tudok igazat adni. Rossz hasonlatot választottak. Ez az egyház nem a pusztulás
homokzátonyán vesztegel, hanem a megújulás hajóépítő dokkjában. Elismerem,
hogya dokkok nem idilli erdei tisztások. Itt sok a lárma, a huzat, a kellemetlen
ség, néha a veszély is. De itt nem tönkreteszika hajókat, hanem új utakra készí
tik fel őket."

A felhasznált tanulmányok: Cardinal Suenens: Aux origines du Concile Vatican ll. - G. Thi/s: Vingt
ans apres Vatican ll. - Mgr. R. Coffy: L'Église, vingt ans apres Vatican ll. (Nouvelle Revue Theologi
que 1985/1-2. szám.) - E. Schrofner: Katholische Theologie nach dern ll. Vatikanum.... F. Wu/f: Hat
das Konzil seine Zielsetzung erreicht? (Geist und Leben 1984/4. sz.) - W. Kasper: Die Kirche als uni
versales Sakrament des Heils (in: Glaube im Prozess, Herder 1984.)

L. L.

Maritain a dialógus embere volt. Megalkuvás nélkül, amikor az igazság forgott
kockán, de .sohasem pártoskodva saját eszméinek védelmében, különösen, ha
azok csak vélekedés tárgyát képezték Ez olyan példa, amely követést érdemel
mindazok részéről, akik hűségesen szeretnék szolgálni azt az igazságot, amely
nem az övék, mivel fentről való. Ezt az igazságot olyan vizsgálódás közepette kell
felkutatni, amelyegyidőben jelent elkötelezettséget a tudományos szempontból
szigorú kutatás felé és nyitottságot a kinyilatkoztatás- felsőbb közlése iránt,
amely előtt a hittel és szeretettel teli magatartás kötelező.

Il. János Pál pápa
(fordította Aczél László)
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