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"A Zsinat után
40-ben"
Dogmatikát tanító professzorok nemzetközi tanácskozásán hang
zott el nemrég: korábban elegendő volt előadásaikban "A Zsina
tot" emlegetni, mert e szó hallatán minden hallgató a II. Vatikáni
zsinatra gondolt. Mára új nemzedék nőtt fel: nekik már teljes ne
vén kell nevezni a II. Vatikáni zsinatot, hiszen a mai fiatalok szá
mára ez a zsinat is csak egyike az egyetemes zsinatoknak, bár idő

ben éppen a legutolsó, jelentőségét tekintve pedig a legfontosab
bak közé tartozik.

Az 1962 őszén kezdődött és 1965. december 8-án bezárult zsi
nat négy éves munkája során négy konstitúciót, kilenc dekrétu
mot és három nyilatkozatot alkotott. A tizenhat dokumentum
többségét az utolsó esztendőben hagyták jóvá és hirdették ki. A
most induló esztendő tehát a negyven éve befejeződött zsinat ju
bileumi esztendeje lesz. Ismét alkalom adódik a számvetésre:
mit hozott a zsinat az egyház életében? Hogyan valósultak meg
a zsinat szándékai? Mi a maradandó jelentősége?

Az elmúlt négy évtized elég időt adott a zsinat által kiváltott
közvetlen reakciók e1csitulására. A vérmes reformerek is enged
tek radikalizmusukból, de a konzervatív fundamentalisták több
sége is belátta, hogy az idő kerekét nem lehet visszafordítani. A
zsinat legfontosabb meglátásai belészervesültek az egyház életé
be, mindennapjaiba, gondolkodásába. Ma már természetes, hogy
nem tekintjük ellenségnek azokat a keresztényeket sem, akik
nem a római katolikus egyház tagjai, sőt párbeszédet kezdemé
nyezünk a másvallásúakkal és a máshitűekkel is. A zsinat utáni
időszámításra áttért egyházban egyre növekszik a felismerés,
hogy egyetlen nagy közösséget alkotunk, amelynek eredete, for
rása és beteljesülése a Szentháromság szeretetközössége; hogy
minden keresztény az életszentségre, a Szentlélek befogadására
kapott meghívást, függetlenül attól, hogy pap-e vagy szerzetes,
vagy pedig éppen a világban élő családos ember; hogy Isten és
ember szeretete nem választható el egymástól, hiszen a kettő

egyetlen nagy áramkört alkot.
A 20. évfordulón VI. Pál pápa kijelentette: a zsinat teljes befo

gadása még várat magára; határozatainak megvalósítása még
csak a kezdetén tart, s a jövő feladata lesz e folyamat kiteljesíté
se. Azóta eltelt még húsz esztendő. Az idei év ismét alkalmat ad
arra - világszerte, de hazánkban is -, hogy felülvizsgáljuk: hol
tartunk a zsinattal kezdődött új egyházi időszámításunkban?
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