
CSERHÁTI :JÓZSEF

A ZSINAT MÉRLEGE HAZÁNKBAN

A rendkívüli püspöki szinodus felülvizsgáló munkája

Az elmúlt ősszel Rómában ülésező rendkívüli püspöki szinodust előkészítő tit
kárság kérdéseire válaszolva a Magyar Püspöki Kar is azt jelentette, hogya zsi
nat után hazánkban is fellendült a lelkipásztori munka és a lelki élet, ugyanak
kor azonban bizonyos hiányok és árnyoldalak is kimutathatók. A zsinat utáni
húszéves időszakot itthon talán így lehetne jellemzően egybefoglalni: szerény
vetés és későn induló, lassú beérés.

A 165 bíborost, érseket és püspököt számláló rendkívüli püspöki szinodus po
zitívan értékelte a II. Vatikáni zsinatot. Megállapították, hogy itt-ott értelmezési
korrekciókra, szövegek jobb egyeztetésére van szükség, de mindennél alapve
tőbb annak leszögezése, hogya zsinat egyetlen vívmányát vagy előrelépését sem
szabad feladnunk, és meg kell őriznünk a zsinat szellemét. II. János Pál pápa a
szinodus zárónapján így nyilatkozott: "A zsinatot XXIII. János pápa prófétai elő

relátásának köszönhetjük", és "hatalmas lépést jelent előre". Kívülállók is meg
állapítják, hogya legújabb egyháztörténelem legnagyobb eseményérőlvan szó.

A kérdés már a zsinat ,alatt fölvetődött, de még ma is folynak a viták arról, mit
is kell értenünk e kifejezésen: "a zsinat szelleme" vagy a "zsinat lelke". Az ér
telmezések négy szempontra utalnak. 1. A zsinat nem a teológiai tartalom, ha
nem a lelki élet formálása érdekében vizsgálta felül a katolikus tanítást, biblikus
és dogmatikai megközelítésben. A zsinat egyetlen régi tanítást sem vont vissza,
egyetlen új dogmát sem mondott ki. A "krisztusi életet" kívánta elmélyíteni a hí
vekben. Az evangélium szellemében kellett megújítani az egyházat, hogy ko
runk feladatait is vállalni tudja. 2. A hitújítástól kezdve az egyház általános kűl

detését ismételten is megkérdőjelezték. A tervbe vett reform, a hitélet kérdései
hez tehát csak az egyház lényegének, rendeltetésének tisztázásával nyúlhattak
hozzá. Milyen a keresztény ember hite, meggyőződése és személyes állásfogla
lása saját egyházán belül? A keresztény élet középpontjába a történelmi Krisztu
son túl a "hit Krisztusát", vagyis a titokzatosan köztünk tovább élő Krísztust állí
tották. 3. Minden megkeresztelt ember eleve elkötelezi magát arra, hogya köz
tünk élő feltámadt Krisztust követi, és Krisztus hagyatékát keresi nemcsak a sa
ját felekezetében, hanem a többi felekezeten belül is. Ezzel az ökumené, a ke
resztényegységmozgalom elkötelező és egybekötő valósággálett. 4. Végül a zsi
nati szellem megnyilvánulását jelentette a világ felé való "megnyitás" kockázata,
a földi értékek, az egész emberiség sorskérdései iránti elkötelezettség vállalása,
a szegényekkel való azonosulás, a haladásért és a békéért való kiállás, a világgal
együtt menetelés a nemzetek és népek együttműködésében,legújabban az atom
háború elleni küzdelemben.

A rendkívüli szinodus befejezte munkáját. A zsinatról adott értékelés arról
győzhet meg bennünket, hogy a megkezdett úton tovább kell haladnunk. A zsi
natot nem tekinthetjük egyszeri eseménynek. A folyamat ma is tovább halad.
Nem térhet vissza a "régi szellem", amiről az utóbbi években aggódva oly sokat
beszéltek. Még mindig folytatni kell a zsinat egészséges decentralizációját, vagy-
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is növelni kell a helyi egyházak jelentőségétés tevékenységét. Talan az ökumeni
kus mozgalom is "a visszakanyarodás" fenyegetésétől szenved, mert egyesek
még mindig az abszolút katolikus hegemónia kiváltságainak fenntartásával kí
vánják az egységet előmozdítani. Megnyugvásunkra a rendkívüli szinodus kije
lentette: nincs visszaút, a zsinat nyomdokain kell tovább haladnunk. A pápa
ünnepélyesen visszautasította a centralizmus minden vádját.

Örülünk annak, hogy a magyar egyházban a zsinat akarása mindenütt kitapint
ható. Nagyobb visszahúzó erők nem voltak észlelhetők. Mégis felbukkan a
régi nézetekhez való szívós ragaszkodás és a zsinat munkájának liberális értel
mezése. Ezzel újat vagy különöset nem mondunk, hiszen az egész világon jelent
kező "természetes" jelenségrőlvan szó: ellenállók mindig akadnak. A hagyomány
tisztelők vagy tradicionalisták szerint a zsinati újítások inkább zavart idéztek elő,

és még ma sem lenne késő visszatérni a régi, bevált elvekhez és gyakorlatokhoz.
A magyar egyház kiállta a próbát: a püspökök mindvégig a zsinat hívei marad

tak, a papság és a hívők többsége a megújulást várta. Hogy a zsinati reformok
megvalósításának tempója nálunk lassúbb volt, mint a világ sok helyén,érthető,

hiszen a magyar belső helyzetet megterhelte a történelmi átalakulás, így kisebb
lett egyesek felfogókészsége és céltudatos bekapcsolódása. Tehát más mértékkel
kell. mérnünk hazánkban;' mint másutt. Az ajapállás azonban tiszta és elszánt
maradt mindvégig, még ha. kevesebb energiát is tudtunk mozgósítani. Nyomta
tásban. kommentárokkal ellátva megjelentek a zsinati iratok. A püspökök úgy
rendelkeztek, hogy minden egyházmegyében évenként meg kell szervezni a zsi
nati témákat tárgyaló papi továbbképzéseket, és különösen a papjelöltek oktatá
sában kell gondját viselni a zsinati tanoknak. Semmi kétség, igyekeztünk elmé
lyülni a zsinat tanításában.

.Szerény volt az elindulás, de eltökélten és szívből vállalta a kicsiny magyar
egyház a világegyház akarását. A zsinat lelki hatását egyre jobban átéljük, nem a
tömegek látványos reagálásában, "hanem egyesekben és igen sok kiscsoportban.
Még mindig növekvőbenvan az a réteg, amely a zsinattól valláserkölcsi indítást
kapott emberi és nemzeti helytállásban is. A mai meghívottak keresztény azo
nosságtudatból kívánnak életmentők lenni. Ezek a tíz- és sjlázezrek tudatosan
vallásosak, a zsinati megújulás szellemében haladó katolikus közmeggyőződés

kialakításán fáradoznak, az egyházzal való azonosságot lelkesedéssel vállalják, a
nemzeti sors alakításában a testvériséget ápolják, és nagy áldozatokra is képesek
a nép, a közösség iránt. Mintha valamilyen láthatatlan toborzás indult volna el
néhány év óta a fiatalabb keresztény értelmiségiek között. Céltudatosan keresik
egymást; a nemzeti öntudat és magyarsághivatás keményebb, kontúrosabb kiala
kítását hangsúlyozzák; erkölcsös elkötelezettség lelkiségével alakítják minden
napjaikat; személyes döntéssel és belsőleg függetlenül kívánnak részt venni a
közös sors humánusabb hordozásában. Egyre jobban kivehető, hogy katolikus
oldalon a "Vigilia" körül van kialakulóban egy bátran, dinamikusan világosságra
törő, nagyon céltudatos csoport vagy csoportok kapcsolata, amely egyre inkább
visszhangot talál a tízezres olvasótáborban is. A zsinatnak a huszadik századot
formáló vállalkozását sürgetik.

Őszintén be kell vallanunk: a zsinat kezdeti lendülete mégsem tudott felerő
södni, megtorpanások következtek be. Ezeket most már nem is annyira mostoha
körülmények okozták, hanem a magyar egyház régebbi életvitelének hiányai
vagy rárakódásai. Különösen két mozzanatra kell felfigyelnünk. Az egyik az volt,
hogy hiányzott a megújulás lelkisége. Nem éreztük annak szükségességét, hogya
régi, túlhaladott külső megjelenésbőlkiemelkedjünk. Nem láttuk be, hogy szel
lemi elavultságban élünk, és át kell törnünk a régi mentalitásokon. A mozdulat-
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lan ság vagy nehézkesség második oka a régi polgári életszemlélet nyugalmas val
láseszméje volt. A magyar egyház nem mindig tudott és nem is mindig mert
szembenézni a feltörő belső ellentmondásokkal, a szekularizáció negatív követ
kezményeivel. Így érthető, hogy sok tekintetben képtelenek voltunk behatolni a
zsinat belső világába. Túl későn érkeztek el hozzánk <ll liturgikus és biblikus
mozgalmak első hullámai is.

A püspöki karoknak Rómába küldött zsinati reflexiói általában négy területet
öleltek fel. Ezek: a liturgikus reform; a mai lelki igényeknek megfelelőbb egyház
kép, vagyis új egyháztudat kialakítása; a kinyilatkoztatás forrásainak, különösen
a Szeritírásnak új értékelési feladatai a keresztény egységmozgalom követelmé
nyeinek megfelelően; végül az egyház és a világ kapcsolatának újszerű, dogmati
kai, erkölcsteológiai, társadalomtudományi, embertani alapokon nyugvó szemlé
lete. A zsinat új kezdést hozott mind a négy irányban.

A liturgikus reform

Általában azt mondják, hogy a zsinat már akkor is elérte volna célját, ha négy
éves munkája nem hozott volna más eredményt, mint az istentiszteleti rend
megújítását, a szentmisének személyesebb és egyháziasabb átformálását. A zsi
nat valójában egész vallásos alapmagatartásunkat átrendezte vagy mélyebb ala
pokra helyezte. A szentmise megszűnt magánájtatosság lenni, és az istentiszte
let a saját nyelvén imádkozó, eleven egyházi közösség gyülekezetévé lett. Ujra
rátaláltunk "a keresztény kultusz" lényegére; ez pedig Krisztus életének, tanítá
sának, szenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepélyes emlékezete. Eb
ben a kultikus, Istent imádó együttlétben a csúcs az utolsó vacsora megismét
lése, amikor Urunk szent testének és vérének vétele által Krisztust magunkra
ölt jük, és ebben az azonosságban egyek leszünk keresztény testvéreinkkel is.

Hogyan fogadta a magyar papság, a magyar nép a liturgikus reformot, és hol
tartunk ma a liturgikus konstitúció végrehajtásában? ürömmel vehetjük tudo
másul, hogy az elmúlt húsz év alatt sok minden történt. Kialakítottuk az új litur
gikus teret, a nép felé fordítottuk az oltárt, a papság egyre inkább az őskereszté

nyek imalelkületét tudta kisugároztatni a liturgikus cselekményekkel. A hívő

nép most már megértette a liturgikus szövegeket, és így jobban azonosult lnínd
azzal, ami az oltáron történik.

A hívők általában elfogadták az újításokat. A,liturgia igazi szellemét azonban
nehezebben értették meg a papok és a hívők egyaránt. A papok valamikor a me
rev "rubricisztikához" ragaszkodtak. Egyesek viselkedése ma sem sokat válto
zott, és így természetesen a hívőket sem lehetett kellőképpenbevezetni az új li
turgia szellemébe, melynek lényege a "h.itközösségben" megnyilvánuló áhítat.
Nem egy helyen az a benyomásunk, hogy a pap még mindig egyedül végzi a litur
giát,és a hívők továbbra is egyéni ájtatosságként fogják fel a szentmisét. Nem
egészen ment át a hívők tudatába az ige liturgiájának fontossága, a szentírási ré
szeknek, valamint a homíliának az áldozati liturgiára előkészítő szerepe. A zsi
nat előtti állapotokhoz képest a javulás jelentékeny, de talán még ma sem kielé
gítő. A szentmisén a hívők sok esetben csupán "jelenlétükkel" szerepelnek,
egyesek közben talán még a rózsafüzért mondják; más szóval még mindig hiány
zik a "cselekvő és tevékeny részvétel". Sajnos, vannak papok és még inkább hí
vők, akik ma is a "zsinat előttj" szemmel nézik a liturgiát.

Püspöki Karunk a világi hívőket felszólítja arra, hogy személyes hozzájárulá
sukkal is tegyék színesebbé a liturgikus cselekményeket az olvasmányok végzé-
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sével, esetleg kisebb imareflexiók vagy elmélkedések vállalásával, hogy így a b~

teges, idősödő papság segítségére is lehessenek. Ha kevés a pap, mindenképpen
szükség van a hívők segítségére. Ilyenkor még az is megengedhető, hogy a hívek
áldoztassanak. A Krisztus papságában való részesedés feljogosítja a megkeresz
telt embereket a papszenteléssel fenn nem tartott papi teendőkvégzésére.

A liturgikus reform végrehajtása terén talán túl vagyunk a kezdet nehézsé
gein. Megnyugvással mondhatjuk, hogy vallási életünknek az új liturgia éltető.

forrása lett. Vallásos együttlétünk és lelki életünk új formáját látjuk benne. Hí
vő népünk vallásos életének sok régi formájától még nem tudott egészen elsza
kadni, de e téren is kimeríthetetlen tartalékokkal rendelkezik. A vallásos hagyo
mányokat nem engedjük elveszni, mégis új tartalmakat és új kifejezési formákat
kell keresnünk. Az újnak a régire kell épülnie, deúj alakzatban és tartalomban
kell onnan kisarjadnia. .

Átfogóbb egyháztudat kialakítására van szűkségünk

A II. Vatikáni zsinat egyháztana túl akart jutni a Trentói és az I. Vatikáni zsinat
meghatározásán. A Trentói zsinat tételszerűenállította össze a megtámadott hit
tartalmakat, ezeket igyekezett megmagyarázni és kiközösítési átokkal is körül
bástyázni, mert azt hitték, hogy a hit megőrzésének és védelmének csak így te
hetnek eleget. E hitvédelmi körülírásokból elsősorban az egyház látható intéz
ményessége emelkedett ki, mintha az egyház láthatatlan, belső, lényeges valósá
gát nem is lehetne megközelíteni. Négyszáz éven keresztül ez az egyoldalú külső

szemlélet uralkodott. Az egyház azonban nemcsak külsőleg látható, előírásokon,

törvényeken, szokásokon nyugvó intézmény, hanem igazi, mélységében Krisztus
Urunkban megvalósult lelki életközösség, amelyben a hívek Istennel és egymás
között is láthatatlan kegyelmi kapcsolatba kerülnek.

A II. Vatikáni zsinat szerencsésen átépítette régi egyházképűnket.A liturgia
új szemlélete is ezt az új ~gyházk~pet tűkrözí, Jézus Krisztus lett istentisztele
tünk eleven középpontja: Oáltala, Ovele és Obenne lépünk a mennyei Atya elé.
Az egyház mint látható földi valóság természetfölötti megszentelésével arra van
hivatva, hogy Krisztus életét folytassa itt a földön. Ezért is nevezzük az egyházat
a földön titokzatosan tovább élő Jézus Krisztus testének. Ugyanakkor a Szent
írásból világosan kitűnik, hogy az egyház Isten ószövetségi népének folytatása a
történelemben. A zsinat az egyházat nem mint intézményt, nem mint hatalmi
alá- és fölérendeltségben élő emberi szervezetet állította elénk, hanem mint az
Istenben hívők közösségét, az Isten népét, amelyben a meghívottak az istengyer
mekségkegyelmi méltóságában azonosak és egyenlők Isten előtt. Ebből követke
zik, hogy az egyházi hivatal nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent, és hogya hí
vek is felelősek az egyházért, a hit megőrzésébenés továbbadásában aktív szere-
pük van. . '

Ime a megújított egyháztan: az egyház egyszerre látható intézmény és termé
szetfölötti valóság: konkrét életmegnyilvánulás és természetfölötti titok, kegyel
mi élet, azaz misztérium, és e kettő nem választható el egymástól. Az egyház e
két oldala úgy viszonylik egymáshoz, mint a Jézus Krisztus által alapított szent
ségekben a jel és a kegyelmet közlő eszköz. "Az egyház Krisztusban mintegy
szakramentuma, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az
egész emberiség egységének." (LG)

A szinodus rámutatott arra a veszélyre is, amit a legújabb egyháztan helytelen
értelmezése okozhat: ha egyoldalúan és felületesen értelmezzük az Isten népe
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fogalmát, könnyen szembe lehet állítani az egyházat mint intézményt és mint
misztériumot, illetve az Isten népét és a hierarchiát. A szinoduson jelen levő

püspökök az egyház misztériumjellegét, a Krisztus titokzatos testéről szóló taní
tást hangsúlyozták.

Vajon mi valósult meg a zsinat újszerű egyháztanából hazánkban? Kialakult-e
a hívőkben az a tudat, hogy a keresztség révén lelki egységbe kerülünk Krisztus
sal és a többi hívővel, sőt minden emberrel? Nem kis számban találunk olyan
férfiakat, asszonyokat, fiatalokat és idősebbeket, akik az új egyháztudatot való
ban átélik, annak életalakító és emberi közösséget teremtő valóságában. A mai
fiatalok körében kialakuló csoportok vagy bázisok az egyház belső egységének
vágyából új cselekvéstudatot kívánnak kialakítani, hogy minél többen kövessék
Krisztust, és támogassák, segítsék egymást, hogy mindannyian hozzájárulhassa
nak a világ bajainak gyógyításához is.

A liturgia vallásos életünk középpontjára és forrására mutat rá, önmagában
azonban sohasem elegendő. Szükségünk van a hitre, ll'vallásos igazságtartalmak
összefüggő láncolatára is. E téren még messze nem tettünk meg mindent itthoni
egyházi életünk alakításában. Hitoktatásunk, amely csak a legelemibb szinten
képes továbbadni a keresztény tanítást, nem tudott lehatolni az egyháztan belső

mélységeibe. Kérdés, hogy vasárnapi igehirdetésünk képes volt-e az új mélység
szintekhez eljutni. Sajnos, prédikációink kevés kivétellel továbbra is - éppen
úgy, mint régebben - moralizáló példákkal illusztrált oktatások maradtak csu
pán. A zsinat azonban nemcsak az evangéliumban rejlő erkölcsi törvényeket kí
vánta újból megvilágítani a mai életviszonyoknak megfelelően, hanem krisztusi
életet kívánt fakasztani. A mindennapi életalakitás elveit az egyház belső isten
emberi valóságából kell megvilágítanunk. A keresztény embert hite és élete va
lóban azonossá teszi Krisztussal és az egyházzal. A hívőknek azt kell átélniük,
hogy Krisztusban azonosak az egyházzal, és hitük természetfölötti fényt és erőt

biztosít mindennapi életvitelükhöz.

A keresztény egység útján

XXIII. János pápa az egyház belső megújítása mellett az egyház lényeges felada
tának tekintette azt is, hogy előmozdítsuk "mindazt, ami valamennyi Krísztus
ban hívőnek egységét elősegítheti, megerősíteni mindent, ami előmozdíthatja vala
mennyi elszakadtnak visszahívását az egyház karjaiba". (SC. Előszó.) Keresztény
életünk evangéliumi gyökerei között első helyen szerepel az. általános papság:
minden megkeresztelt ember Krisztus Urunk messiási küldetésének, tanítói,
prófétai és papi megbízatásának részese. Aki meg van keresztelve, az az .evangé
lium hírnöke és Krisztus papi közvetítésének hordozója lett, és mint Krisztus
főpásztori hivatalának is képviselője, a keresztény testvérekről való pásztori
gondoskodás földi megbízottja is. Az egyház egésze tehát papi közösség, amely
ben lényeges és nemcsak fokozati különbség áll fenn a felszentelt papság és az
általános papság jellegét hordozó hívek között, és mégis "papi közösségről,papi
nemzetségről, királyi papságról" beszélhetünk. Ennek tudatában minden meg
keresztelt embernek küldöttnek, "apostolnak", misszionáriusnak kell lennie.

Az egyház alkotmányos szerkezetében hierarchikus felépítésű. A felszentelt
papok, püspökök és a pápa Istentől megbízott elöljárók. De az egyház kegyelmi
életközösségében első helyen mégis az Isten népe áll, vagyis a kegyelmi kiválasz
tottságot hordozó hívek. Alapelhivatottságukban a hívők egyek, dea szolgálat
ban és a megbízatásokban különbözőek. Krisztus Urunk egyházát alulról építet-
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te, követői között voltak tanítványok és ezek közül választotta ki a tizenkét apos
tolt. Az egyház ma is alulról épül: a Krisztus-követók sokaságából Isten különös
meghígása alapján emelkednek ki a szolgáló papság tagjai, a főpásztorok és a leg
főbb pásztor, a pápa. Fel kell adnunk a régi egyházszemléletet, amely az egyhá
zat felülről nézte, a hierarchia képviselőinkeresztül.

A század elején protestáns oldalról indult és a zsinat által nagyrabecsült ke
resztényegységmozgalorn új lendületet kapott az egész világon, és nfm tagad
ható, hogy nálunk is megindult az ökumenikus elmélyülés folyamata. Uj testvéri
szellem hatja át az embereket és közös óhaj, hogy keresztény tanúságtétellel át
tudjuk ölelni egymást. A hívek lelki találkozásának át kellene terjednie a körü
löttünk élő emberekre is. A keresztény egyházak ma az egész világon ökumeni
kus egységtörekvésben élnek. Meg kellett találni a mozgalom közös alapjait, ke
resztény lelki világunk közös, lényeges jegyeit. Ezeket részben már ki is elemez
tük, a keresztségben vállalt krisztusi azonosság, az általános papság tudatából
jövő felelősségvállalásban.Mindezeknél még konkrétabb alap az isteni kinyilat
koztatás közös birtoklása a Szentírásban. Protestáns testvéreink a Szentírást
mindig igen nagyra értékelték. A zsinat hatására katolikus oldalon is egyre in
kább azon fáradozunk, hogyaSzentírásért, .olvasásáért, elterjedéséért még töb
bet tegyünk. A zsinat óta hazánkban háromszázezer példány fogyott el a Szent
írás legújabb kiadásából.

A Szentírás jelentoségére akaratlanul is felhívta a figyelmet a lelki megújulás
igényével fellépő fiatalság, amikor a lelki kiútkeresésben elsősorban a szent
könyvekhez nyúlt. Az imádság, a lelkiismeret-vizsgálat és az elmélkedés mellett
a csoportmunkában a Szeritírás jelenti az alapvető összetartó erőt. A fiatalok új
megfogalmazású emberszeretetüknek azzal kívánnak külön érvényt adni, hogy

.az egymáshoz intézett kérdésekben egymás lelkiségét akarják megközelíteni, az
evangélium szavaival lelki hovatartozásukat egymás előtt feltárni és mint új ke
resztény élet melletti tanúságtételt és újjáalakító belső erőt felmutatni.

Az ökumenikus levegőváltozásitthoni helyzetét felmérve feltúnó eredmények
.kel nem dicsekedhetünk, és talán igaza van annak, aki szerint még mindig csak
az első botladozó lépéseket tesszük meg. Még mindig túl sok az előítélet mindkét
oldalról. Nem lehet részrehajlással ait állítani, hogy itt vagy ott vannak a hibák,
de a távol tartó erők még mindig erősek, és nem sorakoztunk fel még egymás
mellé. A zsinattól annyit emlegetett "idők jeleiben" kell bíznunk: a vallásos kő

zömbösség kihívása, az ateizmus terjedése, á konzumvilág elanyagiasodása, a vi
lág 'erkölcsi továbbvitelében való megrendültségünk az elszakadt keresztényeket
közelebb hozza egymáshoz. A szinodus újból hangsúlyozta a keresztény egyhá
zak közőtti találkozást, egymás értékeinek jobb megismerését. Komoly lelki
ismeret-vizsgálattal ismételten is kérdezzük meg 'saját magunkat: mit teszünk az
ökumené terén közös felelősségvállalásból?

A szinodus ismételten is felhívta a figyelmet arra az elvi megfontolásra, hogy
az ökumené őszinte akarása nélkül nem várhatunk átfogó belső reformot az egy
házakban. Ha Krisztus egyházát meg akarjuk újítani.vakkor elsősorban a saját
szívünkből kell eltávolítani a nagy botránykövet, és bátran vallani, hogy mind
addig árulásban és egymás megvetésében élünk, amíg elődeink hibáját jóvá nem
tesszük. A belső feszültséget az egyházak mind érzik, és nem kell csodálkoznunk
azon, ha sokan, akik valamikor az ökumené hívei voltak, ma inkább az emberi
ség nagy bajai felé fordulva "nagy ökumenéről" kezdenek beszélni. Az emberi
ség egyre súlyosabb sorskérdéseivel való törődés sokaknál első helyre kívánko-

. zik, és talán ez a helyzet hazánkban is, amikor ma a különböző egyházak képvi
selői közösen síkraszállnak a nemzeti egységért, belső bajaink orvoslásáért, a
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világ békéjéért, az emberiség sorsának jobbrafordulásáért. Ebben egyek voltunk.
és egyek is vagyunk.

E belső emberi és társadalmi frontban mindjobban találkozunk, és talán ez a
találkozás is elősegítheti a felekezetek közötti békesség megteremtését, a keresz
tény egység további' művelését. Hazánkban az ökumené terén említésre méltó
eseményekrőlnem beszélhetünk. Álljon itt mernentóként Hume bíboros, west
minsteri érsek figyelmeztetése: "Az ökumené nem lehet azonos valamilyen át
téréssel, amikor Rómába kap majd mindenki meghívást. Az ökumené csak az
összes keresztény és az összes egyház lelki átalakulásával, szemléletváltoztatás
sal és valóságos belső megtéréssellesz lehetséges."

Az egyház a világ felé fordul

Az egyháztörténelem folyamán egyetlen egyházi dokumentumban sem esett
annyi szó az ember és a világ kapcsolatáról, mint a "Gaudium et spes" pasztorá
lis, konstitúcióban. Meg kell kérdeznünk: Mit tettünk azért, hogy az egyház a vi
lághoz közelebb kerüljön, hogy az emberiség segítségére lehessen? Szerepelt-e
igehirdetésünkben a követelmény, hogy a társadalomban az 'emberekkel való
kapcsolatunk evangéliumi alapon is elrendezést nyerjen? Mi magunk hogyan
látjuk az élet és. fl világ problémáit, a munkát, kulturális elkötelezettségünket, a
szociális igazság és a szegények, a béke és a háború problémáit? A szinodus
megállapíthatta, hogy az egyház az utóbbi években fokozottabban elkötelezte
magát az emberi jogok, a társadalmi igazságosság és a szabadság mellett. Na
gyobb érzékenység mutatkozott a szociális problémák, a szegények, az elnyomot
tak, a társadalom kivetettjei iránt. Az egyház mindenütt elindította az inkulturá
ciót, vagyis a hit és a kultúra összehangolását. A szinodus a latin-amerikai sú
lyos helyzetre utalva sürgette az egyház kiállását a szegények, a társadalom ki
semmizettjei mellett.

Konkrét mai helyzetünkre vonatkoztatva, a kérdések egybesűrítve igy hangza
nak: Meg tudjuk-e határozni, mit kellene hazánkban is tenni a nemzeti egysé
gért, az egész világ felé tekintve a szükségessé vált társadalmi átalakulásért, .és
hogyan vehetnénk részt a világot fenyegető veszedelmek elhárításában? Bátran
fel kell tenni a kérdést: Mit tett a Magyar Püspöki Kar az emberiesség kérdései
ben, vállalj uk-e a pluralista igazságkeresést, az értékek bátor egymás mellé állí
tását és azt a szintézist, amely a mindig nagyobb humánum érdekében le tud
mondani egyéni előnyökről és személyes érdekekről? A'súlypontok eltolódásá
nak korszakában élünk. Akármilyen fájdalmasan érint is bennünket a régi, meg
szokott, bevált formák feladása, a meglevőről való lemondás a többet ígérő jövő

reményében - az élet teljesebb kibontakozásáért a bizonytalanságut és kocká
zatot is vállalnunk kell.

A római szinoduson többször is elhangzottak e súlyos kijelentések, és szere
pelnek a szinodusnak a világ keresztényeihez intézett üzenetében is. A szünte
lenül alakuló világ ma elvárja a vallások, az egyházak és különösképpen is a ka
tolikus egyház segítségét. A végveszélybe került emberiségnek joga van megkér
dezni: mit tudnak a vallások, az egyházak hozzáadni a mai kiútkereséshez, az
emberiség boldogságának megvalósításához? A zsinat ma is fölveti a kérdést: tu
dott-e az egyház valamit tenni az emberek közötti egység megteremtéséért? A
szinodus újból megállapította, hogy az emberi együttlét alapformáit az igazság és
igazságosság helyreállításával kell megerősíteni. '
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A rendkívüli püspöki szinodus elsósorban visszafelé tekintett: a zsinat érté
keit és eredményeit gyűjtötte össze. Ujból megállapítást nyert, hogy a világ to
vábbra is változik, és az emberek változatlanul választ várnak életkérdéseikre.
Az egyháznak el kell vállalnia a mai világot minden újszerűségévelegyütt. A zsi
nat hitet tett a vallásszabadság tétele mellett, és elismerte a világ sajátos belső

rendjét, és mindezekkel együtt elfogadta a pluralista alapállást a konkrét társa
dalmi, politikai, gazdasági és kulturális együttlétben. Az egyház nem kíván hatal
mat gyakorolni, sőt lemondott zárt, védekező magatartásáról. A jelszó a párbe
széd, a nyitottság és mások szolgálata.

Ismét itthoni helyzetünkhöz kell visszatérnünk: a zsinat nyomán bizonyos kér
dések maguktól vetődnek fel. A kereszténység és a szocializmus találkozásában
majd akkor tűnnek fel az újszerű és továbbvivő momentumok, ha a gyakorlatban
érünk el eredményeket, és kölcsönösen az erkölcsi felemelkedést hangsúlyoz
zuk. A gyakorlati megvalósítások reményeket adhatnak arra, hogy e világméretű

találkozásban mélyebb fejlődés és új továbblépés lehetőségeí is rejtőznek. Válto
zatlanul az "aggiornamento" alapján kell állnunk.

*

Tanulmányunk összegezéseként a következőket állapíthatjuk meg:/'Örülnünk
kell annak, hogy a püspöki szinodus húszéves visszapillantása egyúttal húszéves
előretekintést is körvonalazott. Egyelőre a parancsoló konklúzió csak ez lehet:
nem megállni, hanem tovább haladni a megkezdett úton, a kitűzött célok megva
lósítását 'szüntelenül szem előtt tartani és sürgetni. Karl Lehmann mainzi püs
pöktől való a következő nyilatkozat: "A zsinatra mindenképpen igent kell mon
danunk, a PÜSP9ki szinodus november 25-én történt megnyitása a legjobb idő
ben történt, mert újabb fény jelek nélkül bizonytalariok lettünk. Most újból vilá
gosan láthattuk, hogy nincs más út az egyház számára, 'mmt mindannak megerő

sítése és elfogadása, amit a zsinat mondott ki és célul tűzött ki maga elé." A szi
nodus megállapította, hogy a zsinati dokumentumok új egyházi korszakot indí
tottak el, tehát tovább kell azokat tanulmányoznunk. Mindennél fontosabb azon
ban, hogy a zsinatot mint történelmi eseményt helyesen értékeljük.

A színodusí atyáknak a világ keresztényeihez intézett üzenete a zsinatot "Is-
• ten nagy kegyelmének" nevezi. A zsinati iratok valóban érezhető hatással van

nak keresztény magatartásunk alakításában. Munkájának összefoglaló nyilatko
zatában a szinodus megállapíthatta, hogy az egyház a megkezdett úton biztosan
tovább tud haladni. De arra is intett, hogy az evangéliumból jövő mai életfor
mákat, az egyház új közösségí tudatából adódó szemléletváltozásokat tegyük még
hatékonyabbá.

Szerény vetés, lassan érlelődő aratás! E szavakkal kívántam jellemezni tanul
mányom elején a zsinat magyarországi hatását. Ehhez csak annyit fűzök hozzá: a
magyar egyház él, mégpedig a zsinat iránymutatása szerint az evangéliumi tanú
ságtétel szellemében. Ezért tekinthetünk bizalommal az 1987-es szinodus elé,
amelyen a világi híveknek az egyház életének alakításában való szerepét és rész
vételét tárgyalják. A világi hívők tudatosabb jelenléte és tevékenysége az egyház
községekben új perspektívákat nyithat meg egyháztagságunk értékelésében és
küldetésünkben a világhoz.
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