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Harminc éve jelent meg
az egyházról szóló zsinati dokumentum

Aki ma, harminc év után a II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb
dokumentumáról, a Lumen gentiumról beszél-ír, aki ennek a dog
matikus határozatnak a kihirdetését megelőző vitákat figyelemmel
kísérte, aki örömmel regisztrálta a vitákat lezáró, majdnem egyhan
gú szavazást, az kissé szomorkásan gondol vissza az elmúlt har
minc esztendőre. így, mert a dokumentum által elénk tárt egyház
kép viszonylag még mindig csak kevesek sajátja, az egyházról szö
ló zsinati tanítás mélyebb recepciója még mindig várat magára.

Mint ismeretes - ez ma már történelem -,I962-ben a zsinati
atyák (bíborosok, érsekek, püspökök és számos apát) Rómában gyűl

tek össze. A négy zsinati ülésszak olykor"viharosnak" mondható ese
ményei, vitái után, 2200 felszólalás, 500 szavazás és 16 dokumentum
közzététele után minden, egyházához ragaszkodó ember bízvást re
mélhette, hogy új korszak beköszöntése előtt áll. Ez így is volt és
van ma is. Ebben az "új" korszakban élünk., és igyekszünk azt mun
kánkkal egyre gyümölcsözőbben formálni. Ugyanakkor azt sem feled
heljük - hiszen szemlélet- és korszakváltásról van szó -, hogy az
ilyen folyamat időigényes, nem zárul le néhány év után.

Új egyházkép

Az egyház
önmeghatározása

lPét 2,9-10

"Bármily időben élő és bármely nemzetbőlszármazó ember kedves
Isten előtt, ha féli őt és az igazság szerint jár el ( vö. ApCsel 10,35).
Istennek mégis úgy tetszett, hogy ne külön-külön szentelje meg és
üdvözítse az embereket, .., hanem néppé tegye őket. Néppé, amely
őt igazságban elismeri és szentül szolgál neki." Az ószövetségi ki
választás "csak előkészítője és előképe volt a Krisztusban megkö
tendö és tökéletes szövetségnek, annak a teljesebb kinyilatkoztatás
nak, amely már magára a megtestesült Igére várt... Ezt az új szer
ződést, a saját vérével szerzett új szövetséget Krisztus hozta létre
(vö. IKor 11,25), zsidókból és pogányokból gyújtve össze népét,
hogy ne test szerint, hanem lélekben olvadjon egységbe és Istennek
új népévé legyen. A Krisztusban hívők ugyanis oo. választott nem
zetséggé lesznek, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasz
tott nép..."

A Lumen gentium bevezető szakaszának (9.) e néhány sora már
utal rá, hogy az egyháznak a 20. század derekán tartott egyete
mes zsinata - maga mögött hagyva az "iskolás" és jogi megha
tározást - jónak látta, hogy ó- és újszövetségi párhuzammal, Is
ten népének "képével" határozza meg önmagát. E bibliai gondo-
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lat előtérbe helyezése, az egyháznak Isten újszövetségi népével
való azonosítása - ismerve az elmúlt századok elméleteit és fő

leg gyakorlatát - szinte "forradalmi" változtatásként hatott. A
középkori teológiai megfogalmazásoktól kezdve a II. Vatikánum
saját "meghatározásáig" (szoros értelemben vett definíciót a zsi
nat az egyházról nem adott) hosszú út áll mögöttünk. Úgy is fo
galmazhatnánk: a Lumen gentium tanítása az évszázadok óta meg-

Az. egyhiz új formája merevedett "de-formáció" után valódi "re-formáció" volt. Hogy
mennyire helytálló ez az állítás, azt igazolja - sajnos - a még
napjainkig is elterjedt felfogás és gyakorlat: amikor az egyházról
írnak-szólnak, szinte kizárólag a pápára, a püspökökre és a pap
ságra gondolnak, a szervezetet, az intézményt, elsősorban annak
vezetőit tartják szem előtt. E máig is tapasztalható tény arra utal,
hogy a zsinati egyházkép recepciója még alig ment át a köztudat
ba. Közel fél évezrede állapította meg Luther: A pápa, a bíboro
sok és püspökök szívesen veszik, hogy őket tartsák az egyháznak
(Schmalkaldische Artikel, III.12.). Sokak gondolatvilágában még
ma is él ez a - valójában mindig téves - felfogás.

A dokumentum közreadását megelőző viták

Azsinat eredeti
tervezete

Az előkészítő és a tervezetet megfogalmazó bizottság elnöke az
akkori Szent Officium élén álló Ottaviani bíboros, titkára pedig S.
Tromp jezsuita, a Gregoriana egyetem professzora volt. Hogy a Lu
men gentium "forradalmi" módon újszerű felépítését, megfogal
mazását megértsük, szükséges, hogy az előkészítő bizottság ter
vezetének vázlatát és az azt bíráló vitákat röviden ismertessük.

A tervezet felosztása: 1. A küzdő egyház lényege. 2. Az egyház
tagjai. Az üdvösséghez nélkülözhetetlen egyház. 3. A püspöki
rend mint az egyházi rend szentségének legmagasabb fokozata. 4.
Az egyházmegyés püspökök. 5. Az evangéliumi tanácsok követői

(szerzetesek). 6. A laikusok (világi hívek). 7. Az egyház tanítóhi
vatala. 8. Tekintély és engedelmesség az egyházban. 9. Az egyház
és az állam közti kapcsolatok. A vallási türelmesség problémája.
10. Az Evangéliumot az egész világon, minden népnek hirdetni
kell. 11. Az ökumenizmus. 12. Függelék (csatolását még nem dön
tötték el): Szűz Mária, Isten és az emberek anyja.

Már első olvasásra feltűnhet, hogy a felsorolás, a sorrendiség
számos ekléziológiai kérdésnek laza, belső logikát nélkülöző egy
másutánja. Montini milánói bíboros (a későbbi VI. Pál pápa) nem
ok nélkül igényelte az egész tervezet újragondolását. Annál in
kább ragaszkodott ehhez, mert az egyházról szóló összefoglaló
tanítást tartotta a zsinat legfontosabb elkészítésre váró dokumen
tumának. Sok zsinati atya - a tervezet kézhezvétele után - ke
mény kritikával illette annak felépítését és mondanivalóját, illető

leg hiányosságait. Nagyon sokan így fogalmaztak: a tervezt nem
egyéb, mint az I. Vatikánum vonatkozó tanításának részben
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VÖ. Lexikon tűr

Theologie und Kriche,
Herder, 1967·68. I-III.

kiegészftó kötetei;
Rahner-Vorgrimler:

Kleines
Konzilskompendium,

Herder, 1972. 8;
A II. Vatikáni zsinat

tanítása, Szent István
Társulat, 1975

Azsinati tervek
bírálata!

ismétlése, részben magyarázata. Ottaviani bíboros számított erre a
negatív kritikára, hiszen már a vita előtt kijelentette: tudja, hogy
a bírálók azzal fognak érvelni, hogy a tervezet túlzóan skolaszti
kus (iskolás), negatív és egyáltalán nem lelkipásztori beállítottsá
gú, továbbá nem halja át az ökumené szelleme. "Jóslata" valóra
vált. Helyszűke miatt a nagyszámú, komoly teológiai felkészült
ségről és lelkipásztori buzgóságról tanúskodó kritikus megj egy
zésből és javaslatból csak egy-kettőre utalhatunk.

Elehínger strassburgi püspök a "tegnapi" egyházszemléletet ál
lította szembe a "maival". Hangoztatta, hogy elsősorban nem a
szervezetet, az intézményt kell kiemelni, hanem a keresztény kö
zösséget kell szem előtt tartani; nemcsak a "magában álló" pápát
kell nézni, hanem a püspökökkel együtt kell róla szólni (kollegia
litás elve); nem a hierarchia szerepét kell hangsúlyozni, hanem Is
ten egész népéről kell szólni, melyhez a hierarchia is tartozik.
Utalt arra is, hogy míg régebben az egyház, a teológia inkább azt
tartotta szem előtt, ami a többi keresztény közösségtöl elválaszt,
ma inkább arra kell a hangsúlyt helyezni, ami összeköt; tegnap
főleg az egyház belső életére koncentráltunk, ma arról az egyház
ról is szólnunk kell, amely a világban él. Röviden - foglalta
össze Elehinger - a tervezet tegnapi.

Sok bíráló kifogásolta, hogy a tervezetben túlteng a jogi szem
lélet és nyelvezet. Többen az üdvtörténeti és eszkatológikus
szempontok szinte teljes hiányát nehézményezték. De Smedt,
Brügge püspöke a tervezet triumfalisztikus felfogása és kifejezés
módja ellen emelt szót, és óvta a zsinatot a túlzó hierarchikus és
klerikális szemlélet érvényesítésétől. Végezetül - ezt sok zsinati
atya kifogásolta - a tervezet nem a szolgáló, az alázatos Jézus
lelkületét tárja a világ elé, nem a szegény és szenvedő egyházat
tartja szem előtt, hanem - tévesen - a már földi vándorlása so
rán is uralkodni, vezetni hivatott diadalmas egyházat.

Természetesen a bíráló hozzászólások mellett nagyszámú ki
egészítő javaslatra is sor került. Az atyák a tervezet hiányosságai
mellett a kívánt pozitív kiegészítéseket, módosításokat is fel
sorakoztatták. Ilyen előzmények után az alapszöveget szinte tel
jesen átírták. Az új tervezet lényeges változtatásokat tartalmazott.
Az újrafogalmazásnál - számos korabeli jeles teológus mellett 
fontos szerep jutott a francia Yves Congar domonkos, a német
Karl Rahner jezsuita atyáknak és ez utóbbival kooperáló [osef
Ratzinger professzornak. Az 1963-ban a zsinat elé terjesztett át
dolgozott szöveg négy fejezetre oszlott:

1. Az egyház misztériuma. 2. Az egyház hierarchikus alkotmá
nya, különös tekintettel a püspöki hivatalra. 3. Isten népe, külö
nös tekintettel a világiakra. 4. Az életszentségre való meghívás.

Frings német és Suenens belga bíborosok, bár a szemlélet
módjában és szövegezésében lényegesen átdolgozott tervezetet el
fogadták, szükségesnek tartották, hogy a 2. és 3. fejezet sorrendjét
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Az egyház mint a
krIsztushfvc'Sk

közössége

felcseréljék. Indokolásként hangsúlyozták, hogy Isten népe min
denkit magában foglal, püspököket, papokat, szerzeteseket és vi
lágiakat egyaránt. Mi több, Isten meghívott népe az egész em
beriség. Az egyház minden, Isten felé forduló ember előtt kitárja
kapuját. A püspökök és papok szolgálatát csakis Isten népén belül
lehet vizsgálni, hiszen Isten a nép szolgálatára választotta ki és
küldi őket. E korrekció kifejezésre kívánta juttatni, hogy az egy
ház Isten újszövetségi népe, melyben a hierarchia tagjainak sajá
tos - a szentelés által is megerősített - szolgálata van. A túlon
túl elhatalmasodott klerikális egyházképet - hangoztatták a ja
vasláttevők - a krísztushívök rendezett közösségének szem
léletével kell felcserélni.

Végül is, amikor 1964. november 21-én a Lumen gentium kez
dőszavakkal közismertté vált konstitúció szövegét közzétették,
annak végleges felosztása így alakult:

1. Az egyház misztériuma. 2. Isten népe. 3. Az egyház hierar
chikus alkotmánya, főképp a püspöki rend. 4. A világi hívők. 5.
Az egyházban minden ember meghívást kap az életszentségre. 6.
A szerzetesek. 7. A zarándok-egyház eszkatológikus jellege és
egyesülése a mennyei egyházzal. 8. Isten anyja, Szűz Mária Krisz
tus és az egyház misztériumában.

Hittani határozat

A Lumen gentium dogmatikus konstitúció. Nem tartalmaz ugyan új
dogmát, de az egyház legfőbb tanítói tekintélye - egy egyetemes
zsinat, élén a pápával - foglalta benne össze mindazt, amit Krisz
tus egyházával kapcsolatban hívő meggyőződésselvallanunk kell.
Egyik legfontosabb kijelentését a dokumentum első mondata fejezi
ki: a Népek Világosságát, azaz Krisztust helyezi középpontba, kí
vánja az emberek elé állítani. Más szóval: amikor az egyház "hiva
talosan bemutatkozik", elutasít minden fennhéjázó triumfalizmust.
Arról kíván szólni, azt kívánja az emberiség elé állítani, aki útrain
dítója és vezetője, aki nélkül az egyház nem léteznék és nem ma
radhatna fenn a világ végezetéig.

Következésképpen az egyháznak Krisztusról kell a világban ta
núságot tennie. Az eszkatonban, a végső beteljesülésben pedig
Krisztus vár mindazokra, akik Isten népéhez tartozónak vallották
magukat.

Integrációs törekvés

A Lumen gentium - a teológiatörténeti hátteret és az előkészítés

közvetlen szakaszát vizsgálva - félreérthetetlen integrádós törekvé
seket mutat fel. Régebbi századok gondolkodásmódját, meg
fogalmazásait kívánta kiegészíteni, teljesebbé tenni. Szövegezése
szarnos helyen kiegyenlítő,harmonizáló törekvést mutat. Története
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Alátható és a
láthatatlan egyház

A kollegialitás értelme

során az egyház - főleg a tévtanok ellen küzdve - ki-ki sarkította
egyik-másik önmagára vonatkozó tanítását. Akadtak e megfogal
mazásokban Krisztustól eredő, örök érvényűkijelentések, de időleges,

korigényből fakadó megállapítások is. A zsinat arra törekedett, hogy
az egyházról szóló lényeges tanítást foglalja össze/ mindenekelőtt

Krisztushoz és tanításához való hüségét deklarálja.
Az integrációs törekvésnek első jellemzője, hogy a, külső meg

jelenésében/ szervezetében megragadható egyházat - melyről so
kan úgy vélekednek, hogy "az" egyház - szerves kapcsolatában
mutatja be a nem látható, érzékeinkkel meg nem ragadható, a
misztérium fényében és erejében élő egyházzal. Ennek értelmében
az egyház Jel, ős-szentség, alap-szentségi jel, melynek - miként az
egyház szentségei - külsö megragadhatóságában is a bels6 lényegre,
a misztériumra, továbbá a Krisztus szándéka szerint összegyűlő sze
retetközösségre kell fellúvnia tagjainak és a kívülállóknak a figyel
mét. Hittel valljuk, hogy Krisztus a megváltás gyümölcsének, ke
gyelmi ajándékainak szétosztását a látható egyház közvetítésére bíz
ta. E jel-funkció és eszközjelleg kidomborítása az egyház zsinati önta
núsításának talán legjelentősebb megnyilatkozása volt.

Integrációs törekvésről tanúskodik a dokumentum akkor is,
amikor a papságról és a világi hívekr{f1 szól. A "klérus" és a "világi
ak" Isten újszövetségi népében egységes egésszé, valódi krisztus
közösséggé válnak. Ebbe a communióba iktatódik be mindenki a
keresztség szentségében, válik nagykorúvá a bérmálással, és kap
különleges küldetést és szolgálatot az egyházi rendbe való beik
tatással. Ugyanakkor minden hívő - bármily mértékben részesül
jön is a kegyelmek gazdagságában - Isten népében válik a krisz
tusközösség, a communio tagjává. E közösségben mindenféle
megosztottság, szembenállás - "klerikalizmus" vagy "laikaliz
mus" - Krisztus szándéka ellen van. Ahogyan a nagycsütörtöki
liturgiában halljuk: congregavít nos in unum Christi amor.

Jelentős integrációs törekvést mutat a Lumen gentium azokban
a szakaszaiban, amelyekben a pápának és a püspököknek kollegi
ális egységét hangoztatja. A kollegialitás értelme: a püspökök a pá
pával/ Péter utódjával együtt egységes kollégiumot, testületet al
kotnak. A püspökszentelés által minden püspök nemcsak saját
egyházmegyéjének válik pásztorává, hanem tagja lesz a püspö
kök kollégiumának is. Ez a kollégium - egységben a fővel, a pá
pával - az apostol-kollégium utóda, Világunkban - bár ennek
nemegyszer ellenkezőjét kell megtapasztalnunk - egyre nagyobb
szükség van a kiizös Jelelffsség viselésére. A dokumentum az egye
temes egyháznak ezt az igényét juttatja kifejezésre. Végül integrá
ciós munkáról tanúskodik a konstitúció abban is, hogy az 
egyébként gyakran és nem szerenesés módon - izoláltan jelent
kező Mária és szentek tiszteletét szervesen Krisztus misztériumához
kapcsolja. Az egyház Mária-tisztelete és a szentek tisztelete elképzel
hetetlen Krisztus misztériumának egybeforrasztó ereje nélkül.
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Néhány kiemelés

Az. egyházi vezetés és
lsten népe

A Lumen gentium számos jelentős tanítását szűk kereteink között
nem részletezhetjük. Csak utalunk rá, hogy az egyház hierarchikus
alkotmányáról szólva a dokumentum szól az egyházi vezetőkrffl,

akiknek feladata - Krisztus rendelése nyomán - Istennek és né
pének szolgálata. A hierarchia elsődleges feladata nem a "vezetés",
még kevésbé a hatalom gyakorlása, hanem az, hogy opportune-im
portune a világ elé tárja: az egyház Krisztus felől érkezik és Krisz
tus felé vezet. Ilyen értelemben a püspökök - Krisztusnak, a jó
Pásztornak nyomdokain járva - a rájuk bízottak pásztorai.

Fontos tanítást tesz közzé a konstitúció, amikor Isten újszövet
ségi népének minden néppel, emberrel való összejorrottságáról szól.
Testvéri kapcsolat fűzi össze az Ószövetség népével, az egyisten
hívő mohamedánokkal, sőt azokkal is, akik még nem fogadták be
az Evangéliumot, nem hisznek Istenben sem. Mindezek különféle
módon rendelődnek Isten népéhez. Isten azoktól sincs távol, akik
homályos képekben keresik őt (16.szakasz), hiszen 6 azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön. Mi több, e szakasz azt is kifejti,
hogy az egyház a szívek rejtekében élő titkos gondolatokat is
olyan kapocsként kívánja látni, mely a jóakaratú embereket 
bár nem kifejezetten, de valóságosan - közös Atyánkhoz, Isten
hez fűzi. Feltételként kiemeli: keressék és kövessék az igaz életet,
igyekezzenek azt megvalósítani. Ha így gondolkodnak és élnek,
egyre közelebb kerülhetnek ahhoz a Krisztushoz, aki egyedül
mondhatta el önmagáról, hogy 6 az út, az igazság és az élet.

Fontos következtetés

Az. egyház kett6s
feladata

Abból a tényből, hogy - a zsinat szavával szólva - az egyház
komplex valóság, azaz emberi és isteni elemeket egyesít magában,
kettffs veszély származhat. Az egyik, ha az egyház önmagát csakis
mint közösségi, szociális társulást értelmezi, és alkotmányát, földi
berendezkedését a szociális adottságok és a kor ad ta követelmé
nyek szerint igazítja, egyedül ezekhez alkalmazza. A másik veszély
az lehet, ha nem veszi komolyan az emberi valóságot, és - egyfajta
monofizita egyoldalúságot követve - minden megnyilatkozásánál
az isteni tekintélyre hivatkozik, ha életében, gyakorlatában mindent
isteni alapításból, akaratból eredeztet. - E kettős veszély elhárítá
sánál az egyháznak kettffs feladatát kell szem előtt tartania. Egyrészt
a szükséges naprakészséget, a sokat emlegetett aggiornamentót,
vagyis azt, hogy Jézus jóhírét mindig a ma érthetőnyelvére fordítsa
le, mai képekben mutassa be. Ennek értelmében felül kell vizsgál
nia azt is, hogy struktúrái, apostolkodási módszerei valóban alkal
masak-e arra, hogy - Szent Pállal szólva - mindenki számára
minden lehessen, mindenkit Krisztus és az üdvösség felé vezessen.
- Másrészt ügyelnie kell arra, hogy a külső formák - nyelvezet,
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A helyi közösség és
az összegyház

képek, liturgikus szokások stb. - és a struktúra felülvizsgálatánál
minden helyi egyházi közösségnek és az összegyháznak Jézus ta
nításával, rendeléseivel kell szembesülnie. Sohasem tévesztheti
szem elől feladatát, szolgálatát - röviden: a világ hazavezetésének
munkáját. Sohasem élhet úgy, sem tagjaiban, sem összességében,
hogy szembekerüljön azzal az Evangéliummal, amelynek hirdeté
sét Ura bízta rá. Sohasem tehet olyan engedményeket, amelyek kül
detésével összeegyeztethetetlenek.

Kérdések, feladatok

Szembesülés a zsinati
kívánalmakkal

A harminc éve publikált zsinati dokumentumnak egyértelmű tö
rekvése volt, hogy egyházunk életében új szellemi és lelki ener
giákat bontakoztasson ki. Az elmúlt, mintegy emberöltőnyi idő,

már elégséges távlat ahhoz, hogy önmagunk számára feltegyünk
néhány kérdést. Vajon a Lumen gentium által elénk tárt egyházképet
magunkévá tettük-e már? Vajon a megújulásnak a dokumentum
által bemutatott, kijelölt útjára léptünk-e már? Mindazokból az ősi

forrásokból - Szentírás, patrisztikus, liturgikus hagyomány 
elégségesen merítettünk-e, melyekből a dokumentum táplálkozott?
Hol tartunk a zsinati tanítás recepciójában? Elfogadtuk-e azt, gya
korlati következményeivel együtt? A kérdéseket még hosszan sza
poríthatnánk. Tudjuk, hogy ezek talán "kényelmetlenek" lehetnek.
Azért, mivel még ma is, újra és újra fel kell tennünk őket. A zsinat
nemcsak régmúlt esemény, a zsinat ma is "számon kér". Egy bizo
nyos: A Lumen gentiumban foglalt tanítás csakis akkor fogja köze
lebb hozni a Népek Világosságát, azaz Krisztust, akkor erősödhet

meg általa Krisztus-hitünk és egyházszeretetünk, ha teljesül az a
feltétel, melyet VI. Pál pápa annak idején így fogalmazott meg: az
egyház középpontjában és az egyházmegyei központokban végre
hajtott reformok nélkül sem az egész egyházban, sem a helyi egy
házakban nem lehet valódi megújulást várni.

Nem végállomás

Két évezred egyháztörténete arra tanít, hogy egyetlen egyetemes
zsinat sem ért el "teljes sikert". Mégis reméljük, hogy a Lumen gen
tium tanítása mind az összegyházban, mind magyar egyházunk
életében továbbra is hatni fog. Egyet azonban ne feledjünk: ez a
zsinati szöveg sem olyan végleges megfogalmazás, amelynek alap
ján a vándorló egyház világunkban egyszer s mindenkorra beren
dezkedhetne, magabiztosan tekinthetne holnapja felé - nem gon
dolva a jövőben felmerülő sajátos problémákra, feladatokra. A do
kumentum mégis mérföldkö, mely segít a jövő felé vezető úton.
Kovász, melynek hatnia, erjesztenie, élesztenie kell. Jaj nekünk, ha
nem lépünk rá a kijelölt útra, ha nem haladunk tovább. A tisztulási,
megújulási folyamatnak még csak az elején vagyunk.
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