
„…in mundo huius
temporis”
A II. Vatikáni zsinat jelentősége korunk kultúrájának
átalakulási folyamatában – a zsinati dokumentumok
mint alkotmányos szövegek (II. rész)

Két csoportra tagolható sarokpontok mentén

A zsinati szövegek egyik csoportját a nagyszabású konstitúciók alkotják
(a Dei Verbum, a Lumen gentium és a Gaudium et spes), a másik egység-
be a liturgiáról szóló konstitúció, a dekrétumok és a nyilatkozatok so-
rolhatók. A sarokpontokat e téren a három nagy konstitúció jelöli ki.
A sarokpontoknak azonban másik csoportjuk is megkülönböztethető:
azok a kiemelkedő fontosságú zsinati döntések tartoznak ide, amelyek
általánosságban megvilágítják a zsinati szövegek lényegét. Úgyszólván
operacionális sarokpontokról van szó, mivel a szóban forgó dönté sekben
rendkívül tömören megmutatkozik, hogy milyen irányba mutat a zsi-
nat szándéka és célkitűzése. Éppen ezért a recepció kritériumaként is
szolgálhatnak. Önmagukban is érthetők, és a reflexió legkülönbözőbb
szintjein közelíthetők meg. Lássuk először az első csoportot, a nagy-
szabású konstitúciókat, amelyek összefüggő egészet alkotnak.

A Dei Verbum első fejezete „magáról a kinyilatkoztatásról” kezd
beszélni, vagyis arról a semmitől nem függő, szabad kinyilvánítási
eseményről, amelyben Isten feltárja magát Jézus Krisztus által. Az
abszolút transzcendens tágasságú kinyilatkoztatás nem vezethető le
semmiből: mindenestől transzcendens. Az egész teremtésben, az em-
beriség történetén belül az „ősszülőktől” fogva az emberi hallásnak
felkínált Szó, amelynek „az Istenről és az ember üdvösségéről így ki-
nyilatkoztatott mélységes igazság[a] Krisztusban ragyog föl” (DV 2
és 3). Isten igéjének meghallása (a szabad hüpakoé piszteósz) révén,
Isten túláradó szeretetéből az emberek Isten barátai lesznek.

E ponton szeretnék kitérni arra, miért említettem a bevezetésben,
hogy a zsinati szövegek gyűjteménye még súlyos rögökkel teli, már
felszántott, de még el nem egyengetett szántóként áll előttünk. A DV
6,1 és 6,2 az I. Vatikáni zsinatot idézi, amelynek Dei Filius kezdetű
konstitúciója eleve természetes istenismeretből indul ki, s szembeál-
lítja vele a természetfeletti istenismeretet. Hogy az I. Vatikáni zsinat
fejtegetéseit még másféle gondolkodásforma hatja át, nem a szabad-
ságból kiinduló transzcendentális reflexió, azt a II. Vatikáni zsinat
atyái még nem látják és nem tudják jelezni, jóllehet Isten megisme-
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réséről szóló (fentebb hivatkozott) tanulmányában Henri de Lubac
például — mások mellett Maritainre és Maréchalra támaszkodva —
már kellő alapot biztosít ehhez, hiszen leszögezi, hogy az emberi lé-
tezés legalapvetőbb, lényegi aktusa nem más, mint a szabad elisme-
rés. Ennek a felismerésnek az alapján értelmezi azután Tamást is,
akire az I. Vatikáni zsinat atyái e ponton szintén hivatkoznak.

A Krisztus-eseményben megvalósuló kinyilatkoztatásból kiindulva
a Dei Verbum kezdetű konstitúció azután bemutatja az isteni kinyilat-
koztatás továbbadásának és tanúsításának legalapvetőbb összefüg-
géseit: hogyan jött létre a Szentírás Jézus igehirdetése és az apostolok
tanúságtétele alapján, milyen kritikai funkciója van a Szentírásnak a
későbbi igehirdetés szempontjából, milyen alapvető értelmezésmód-
jai és olvasási formái vannak a Szentírásnak az egyház életében.

Az egyházról szóló, Lumen gentium kezdetű konstitúció annyiban
támaszkodik a Dei Verbumra, hogy az első fejezetében nyomban meg-
említi az egyház misztériumát. Az egyház Isten „bölcsességének és
jóságának teljesen szabad és titokzatos tervéből” ered; Isten elhatározta,
hogy megteremti a világot, s „az embereket fölemeli az isteni életben
való részesedésre”, tervét pedig Jézusban és Jézus által nyilvánította
ki és vitte végbe. „Úgy határozott, hogy a Krisztusban hívőket a szent
egyházba hívja össze, melyet a világ kezdete óta előképek jeleztek, Izrael
népének története és az Ószövetség csodálatosan előkészített, a vég-
ső időkben megalapíttatott, a Szentlélek kiáradásakor nyilvánvalóvá
lett, s az idők végén dicsőségesen be fog teljesedni. És akkor, aho-
gyan a Szentatyáknál olvassuk, Ádámtól és »az igaz Ábeltől az utol-
só választottig« mind összegyűlnek az Atyánál az egyetemes egy-
házban.” A kinyilatkoztatás eseményéről a Dei Verbum értekezett, az
egyház létéről és megvalósulásáról szólva a Lumen gen ti um már fel-
tételezi a megállapításait. A dokumentum szintén Isten cse lekvésének
abszolút transzcendens tágasságáról és abszolút transzcendens le-
vezethetetlenségéről beszél, s ennek nyomán jut el a hívők konkré-
tan megvalósítandó közösségeként felfogott egyház misztéri umá -
hoz. A hit folyamata egyképpen kiterjed a teremtésre, az emberiség
történelmére és az ember teljességre szóló eszkatologikus hivatására.

Nem véletlen, hogy az első fejezet zárószakasza körül heves viták
lángoltak fel. A szövegben a következők olvashatók: „Az egyetlen
közvetítő, Krisztus szent egyházát, a hit, a remény és a szeretet kö-
zösségét, ezen a földön látható szervezetként (compago visibilis) ala-
pította.” A szó szerint a test csontozatát, épületek vázát vagy struk-
 túráját jelölő compago kifejezés a LG 8 második mondata szerint
„hie rarchikus szervezettel ellátott társaság”. A Lumen gentium első fe-
jezetének végén újra felbukkan a fogalom, miután a szöveg az Isten
Igéje által felvett és az Igét — megbonthatatlan egységben — szolgáló
„testhez” hasonlította az egyháznak ezt a jellegzetességét. A Lumen
gentium Isten Igéjének „testéhez” hasonlóan az egyházat is szerve-
zetként illetve intézményként jeleníti meg, ily módon kifejezve való-
ságának megbonthatatlan egységét és összetettségét. Azt állítja az
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egyház misztériumáról, hogy a compago visiblisként létező egyházban
szubzisztál.15 A subsistit igével egészen egyszerűen elkerülhető a tel-
jes azonosság. A „test” szolgálja Isten Igéjét. Az intézmény az egyház
titkát szolgálja. A kijelentés nem is egyszerűen a status quót rögzíti, hi-
szen az intézmény, a péteri szolgálat és a püspöki hivatal megvalósí-
tásának mikéntje szabályozásra szorul. Ezzel kapcsolatban rendkívüli
jelentőségű II. János Pál Ut unum sint kezdetű enciklikájában (1995;
DH 5000–5012) megfogalmazott kérdése, mely arra vonatkozik, hogy
miként kellene gyakorolnia a péteri tisztséget. A kérdést feltéve kife-
jezetten segítséget és tanácsot kér az elszakadt egyházaktól illetve a re-
formáció egyházaitól és egyházi közösségeitől. Az tehát nem szorul
magyarázatra, hogy az egyházban vannak apostolok és utódai az
apostoloknak, létezik Péter és léteznek utódai Péternek.

Csak a szöveg ily módon megmutatkozó alkotmányos jellege
alap ján érthető az az Isten népéről szóló második fejezet végén szereplő
összetett szempontrendszer, amely azt mutatja be, milyen esetben tag-
 ja valaki az egyháznak, és milyen kapcsolódási formák léteznek az egy-
házzal.

A harmadik nagy konstitúció, a Gaudium et spes „a mai világhoz”
fűződő viszonyának tükrében mutatja be a hívők közösségének alap-
vető vonásait. Hogy a hívők közössége lényegi kapcsolatban áll va-
lamennyi emberrel, akivel egyidőben él, lényegi kapcsolatban az em-
beri lét nagy — a második szakaszban tárgyalt — dimenzióival, az már
az az egyházról és az ember rendeltetéséről szóló első részben kifeje-
ződik. Ezt tükrözi már az első fejezet címe is: „Az emberi személy mél-
tósága.” Az emberi személynek feltétlen méltósága van. Méltósága ki-
fejeződik egyrészt az igazságot és a bölcsességet kereső értelem, másrészt
a szabadságban gyökerező erkölcsi lelkiismeret méltóságában. Az em-
ber méltósága azt követeli tehát, hogy az ember tudatos és szabad dön-
tés alapján cselekedjen. A szöveg tükrében az ember tehát szabad lény-
ként jelenik meg, olyan szabadságként, amelyet feltétlenül el kell
fogadnia. A Gaudium et spes nem az állatok és az angyalok természe-
tétől különböző natura humanából indul ki. Az alapvetően szabadság
jellemezte emberre való tekintettel a szöveg az új embernek nevezi Krisz-
tust, akiben kinyilvánul a szabad ember „nagyszerű hivatása”.

Ezzel párhuzamosan a zsinat szabad és transzcendentális alap -
stuk túraként jeleníti meg az emberek közösségét,16 majd arról be-
szél, hogyan teljesedik ki az emberek communiója a hit révén, azál-
tal, hogy az emberek szeretettel elismerik Istent Jézus Krisztusban.
A harmadik fejezet az egész világban végzett emberi tevékenység-
ről és az emberi tevékenység autonómiájáról szól, amelyet Krisztus
és az Atyához vezető útja pecsételi meg és teljesíti ki.

A hívő és a szabad létezés között ugyanilyen kölcsönös kapcsolat
fedezhető fel a GS 40–45-ben. A GS 40 szerint „a földi és a mennyei
polgárság összefonódik egymással”, és kapcsolatukat „csak hittel le-
het fölfogni”. A két terület viszonyával kapcsolatban a zsinat „néhány
általános elvet” terjeszt elő (GS 40). A GS 41-ben először arról esik
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szó, hogy milyen segítséget igyekszik nyújtani az egyház az egyes
embereknek. A mai ember áll a középpontban, aki „úton van sze-
mélyiségének mind teljesebb kibontakoztatása és jogainak egyre tel-
jesebb fölismerése és biztosítása felé”. Az egyház viszont Isten misz-
tériuma alapján pontosan ennek az embernek tárja fel léte értelmét,
„tudniillik az emberre vonatkozó belső igazságot”. Ennek talaján pe-
dig újra kiemeli az emberi méltóság feltétlenségét. Majd a következőket
olvassuk: „Az egyház tehát a rábízott Evangélium erejével hirdeti az
emberi jogokat, s elismeri és nagyra értékeli a mai kor dinamizmu-
sát, mellyel e jogokat mindenütt sürgetik.” Akárcsak itt, a következő
szakaszban is egyrészt az emberi társadalomról, másrészt az egyház
és a társadalom közötti viszonyról esik szó (vö. GS 43,5). Hasonló ösz-
szefonódás figyelhető meg a hitbeli cselekvés és a mai emberi tevé-
kenységformák között; a dokumentum kifejezetten hangsúlyozza, hogy
a hívő cselekvésre komoly veszélyt jelent a rosszra való kísértés, s az
egyház kollektív cselekvését szintén veszélyezteti a bűnre való kísértés,
amely gyakran valóban bűnös tetteket eredményezett és eredményez.
A GS 44 témája végül „a segítség, amit az egyház a mai világtól kap”.
Először a tudományban és az emberi kultúra sokrétű formáiban be-
következő fejlődésről esik szó, majd arról hallunk, hogy „Isten egész
népe, főleg a pásztorok és teológusok feladata, hogy a Szentlélek se-
gítségével korunk különböző megnyilvánulásait meghallják, meg-
különböztessék, értelmezzék, és az isteni ige világosságánál megítéljék,
annak érdekében, hogy a kinyilatkoztatott igazságot egyre inkább föl
lehessen fogni, jobban meg lehessen érteni, és alkalmasabb módon le-
hessen előadni” (GS 44,2). Ugyanez a helyzet „az ember társadalmi
életének fejlődésével” kapcsolatban. A társadalmi élet fejlődését ész-
lelve az egyháznak lehetősége nyílik arra, hogy „mélyebben megis-
merje, jobban kifejezze és korunkhoz szerencsésebben alkalmazza”
Krisztustól kapott alkotmányát. Legyen szabad a latin szövegre hi-
vatkoznom: kifejezetten elhangzik a constitutio a Christo sibi data ki-
fejezés, korábban pedig visibilis structrura socialisról hallunk (GS 44,3).

A De Christo, Alpha et Omega címet viselő 45. pont szintén hangsú-
lyozza, hogy az egyház — segítséget nyújtva a világnak és segítséget
kapva a világtól — kizárólag arra törekszik, „hogy Isten országa eljöjjön,
és megvalósuljon az egész emberi nem üdvössége”. Ennyiben az egy-
ház „az üdvösség egyetemes szentségének” tartja magát (GS 45,1).

A három nagy említett konstitúció, a Dei Verbum, a Lumen genti um
és a Gaudium et spes a fentebb vázolt értelemben a hit alkotmányos
szövegének tekinthető, a liturgiáról szóló konstitúció viszont külön-
bözik tőlük. A dokumentum alapvető része alkotmányos jellegű,
mivel a keresztény liturgia valamennyi formájának transzcendáló
irányelveit határozza meg. Ezt követően a latin nyelvű liturgia re-
formjához ad meg szabályokat. A zsinat a liturgiáról szóló szöveget fo-
gadta el először, s ezért mintegy modellül szolgált a zsinati atyák szá-
mára. Később már tudatosan tartózkodtak attól, hogy ilyen formában
konkrét szabályokat határozzanak meg. A dekrétumok és a nyilatko-
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zatok ugyan tartalmaznak konkrét szabályozásokat, olyan döntése-
ket is közölnek, amelyek hatályon kívül helyeznek fontos és egészen
alapvető magatartási és jogi szabályozásokat. A szóban forgó dönté-
sek a constitutio Ecclesiae a Christo datának az alkotmányos szövegek-
ben kidolgozott új formájából következnek. Fentebb említettem, hogy
a II. Vatikáni zsinat recepciójának kritériumaként szolgálhatnak, mivel
egyértelműen megjelenítik az egyház alkotmányának új formáját. Ezt
a II. Vatikáni zsinat recepciójának és értelmezésének operacionális kri-
tériumaiként szolgáló négy döntést e helyütt csak röviden tudom
számba venni, és a jelentőségüket is éppen csak vázolni tudom.17

Olyan konkrét történelmi pozíciókról van szó, amelyektől a zsi-
nat búcsút vesz, elindulva ily módon a jövő felé. A múlttal való sza-
kításnak és a jövő felé való elmozdulásnak ezek a pontjai világosan
kivehetők a zsinati dokumentumokban. Azt tárják elénk, hogy mit
jelent az aggiornamento — a múlthoz tartozó összefüggések és a mai
igények megkülönböztetését.

1. A zsinat búcsút int az államegyházi berendezkedés ezerhétszáz
évének; a változásnak a Dignitatis humanae jelenti az egyértelmű jelét.

2. Búcsút int a keleti és a nyugati egyház kereken ezeréves sza-
kadásának; a változásnak egyrészt az Orientalium ecclesiarum, más-
részt az Unitatis redintegratio jelenti az egyértelmű jelét.

3. Búcsút int a nyugati egyház félévezredes szakadásának; a vál-
tozásnak az Unitatis redintegratio jelenti az egyértelmű jelét.

4. Búcsút int a modernitás küszöbén megtorpanó — az I. Vati-
káni zsinaton kikristályosodó — egyházi álláspontnak; a változás-
nak a Gaudium et spes jelenti az egyértelmű jelét.

Ezek után néhány szót az egyes döntésekről.
Az 1. ponthoz. A zsinat búcsút int az államegyházi berendezkedés

ezerhétszáz évének, és a változásnak a Dignitatis humanae jelenti az egy-
értelmű jelét. Az államegyházi berendezkedés számos válfaja nem egy-
szerűen külsődlegesen kapcsolódott az egyház hitéhez és életéhez, ha-
nem hatással volt a helyi egyház és az egyetemes egyház hitről alkotott
felfogására és életformáira. Az államegyházi berendezkedéssel min-
dig automatikusan együtt jár a hit és az egyház struktúráit az állami
vagy birodalmi jogi struktúrákkal azonosító szemléletmód. Ennek az
eredménye, hogy a hittételeket sokáig — büntetési tételekkel össze-
kapcsolt — jogi tételként fogták fel. A keresztény hit ily módon hatá-
rokat megvonó és korlátokat felállító „definíciói” azután különböző nyel-
vi formában és közigazgatási intézkedésekben nyilvánultak meg, mi
több: keresztes háborúkban, más vallások ellen viselt háborúkban és
a kapcsolódó hatalmi igényekben. Közben a teológia és az egyházi ta-
nítás terén az egyház feltétlen érvénnyel ragaszkodott ahhoz, hogy a
hit csak szabadon és önként sajátítható el. Ennek folytán belső ellent-
mondás alakul ki a tanítás és a gyakorlat között, s az államegyházi be-
rendezkedés az egyházi hivatalokról és a laikusok egyházi pozíciójá-
ról alkotott felfogásban is éreztette a hatását. Egyebek mellett a
középkori szentségtanban is pontosan megfigyelhetők e szemléletmód
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jegyei. Az újfajta gondolkodásmód nemcsak a Nostra aeta té ban (az egy-
háznak a nem keresztény vallásokhoz fűződő kapcsolatáról szóló nyi-
latkozatban) mutatkozik meg, és nem is csak a párbeszédet középpontba
állító új viszonyulásban, hanem az Ad gentesben is (alapvetően meg-
változott a keresztény misszió értelmezése); a Dei Ver bum és a Lumen
gentium végkicsengésében szintén számos új hangsúly fedezhető fel.

A 2. ponthoz. Búcsút int a keleti és a nyugati egyház kereken ezer-
éves szakadásának; a változásnak egyrészt az Orientalium ecclesiarum
14–18, másrészt az Unitatis redintegratio 13–17 jelenti az egyértelmű je-
lét. Mit jelent, hogy búcsút int a szakadásnak, a skizma zavartalan el-
könyvelésének? Kelet és Nyugat skizmájának elfogadása nyomán olyan
monokulturális egyház alakul ki, amely egyetemes érvényt követel a
saját monokulturális formájának. Ennek fontos megnyilvánulásai
közé tartozik, hogy a latin egyházban uniformizálódott a teológia és
az egyházjog. Az első évezred plurális egysége után az egyház Péter
utódának középponti helyzetére kezdett koncentrálni és fókuszálni.
A 12. század elejétől egészen az ellenreformációig számos teológus ta-
nította, hogy Jézus egyedi gesztussal püspökké szentelte Pétert. Az ak-
tus a Mt 16-ban kerül szóba, és a Jn 21-ben valósul meg. A többi apos-
tolt csak Péter szentelte püspökké. Később egészen a II. Vatikáni zsinat
kezdetéig tartotta magát az a tan (még XII. Piusz is beszél róla a Mystici
corporisban), mely szerint a püspökök a pápától kapják a jurisdikciós
hatalmukat. Ez a fajta monokulturalitás a keleti egyházzal megkísértelt
eseti kapcsolatfelvételek alkalmával abba az igénybe torkollt, hogy a
keleti egyház fogadja el a nyugati eszkatoló giát és szentségtant, a pri-
mátus jegyében álló nyugati egyházalkotmánnyal együtt. A pozitív vál-
tás jele, hogy az Unitatis redintegratio 13–17 kifejezetten leszögezi: az
ortodox egyházak részben maguktól az apostoloktól erednek, s olyan
kincset őriznek, amelyből a nyugati egyház sok mindent átvett a liturgia,
a spirituális hagyomány és az egyházjog terén. Különösen a követke-
ző alapelv fontos: „Az apostolok örökségét azonban különböző for-
mákban és különböző módokon fogadták be, s már az egyház kezdetétől
vidékenként eltérően fejtették ki lelki alkatuknak és életkörülményeiknek
megfelelően.” Ennek alapján állítja a szöveg, hogy a pluralitás lehet-
séges és szükséges az egyházban, s a hit és az egyházi élet kifejeződési
formáinak sokfélesége is kívánatos.

A 3. ponthoz. A zsinat búcsút int a nyugati egyház félévezredes
szakadásának; a változás jele: az Unitatis redintegratio 1–4. E téren is jól
láthatók annak a hitértelmezésnek az alapvető vonásai, amellyel sza-
kít a zsinat: maga mögött hagyja a katolikus és protestáns részről egy-
aránt kialakult felekezeti egyházak koncepcióját. Milyen alapon nyug-
szik a felekezeti egyház önmagáról kialakított felfogása? Az adott
tanítás kontroverz pontjai stilizált formában az adott közösség rend-
szerezési törekvéseinek alapelemei lesznek, s ezért a keresztény hit és
az egyházi életformák olyan képét rajzolják ki, amely teljes mértékben
az ellentétes álláspontokhoz igazodik. A Trienti zsinat után például a
katolikus teológiában nem esik szó többé Isten népének általános pap-
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ságáról. Az egyházi hivatal értelmezésében alig néhány mozzanatot
nyilvánítanak fontosnak. Az Evangélium hirdetése háttérbe szorul a
szentségek kiszolgáltatásához, főként a szentmiseáldozathoz képest.

A változásnak nemcsak az az egyértelmű jele, hogy a zsinat szerint
mindkét fél vétkes a szakadásban. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban
a következő mondatok a legfontosabbak: „Akik azonban most ilyen
közösségekben születnek és részesülnek Krisztus hitében, nem vádol -
hatók az elkülönülés bűnével, s a katolikus egyház testvéri tisztelet-
tel és szeretettel öleli át őket. Azok ugyanis, akik hisznek Krisztusban
és szabályszerűen részesültek a keresztség szentségében, már bizonyos
— jóllehet nem tökéletes — közösségbe kerültek a katolikus egyház-
zal.” A dokumentum leszögezi, hogy „Krisztus Lelke” az elszakadt egy-
házakat és közösségeket sem vonakodik fölhasználni az üdvösség esz-
közéül. Ezzel lényegében szakít a felekezeti egyház koncepciójával és
a felekezeti meghatározottságú hitértelmezéssel. Egyidejűleg felszó-
lítja Isten egész népét, a katolikus egyház és más egyházak tagjait, hogy
„szorgalmasan vegyék ki részüket az ökumenikus munkából” (UR 4).

A 4. ponthoz. A zsinat búcsút int a modernitás küszöbén megtor-
panó egyházi álláspontnak; a váltás jele: a Gaudium et spes és a Lumen
gentium.

A katolikus hitről szóló, Dei Filius kezdetű konstitúcióban az I. Va-
tikáni zsinat a modern tudományok fejlődését látva szembenézett a
mo dernitás egyik alapvető kérdésével, illetve igényével: nem kell-e
a megismerés területén a hitet alárendelnünk a magasabb rendű ins-
tanciaként és tekintélyként felfogott tudománynak? A zsinati atyák
válasza szerint a hit Isten kinyilatkoztatására támaszkodik, Istenére,
aki természetfeletti módon kinyilatkoztatta az emberi nemnek saját
magát és akaratának örök határozatait.18 Meg kell különböztetnünk a
hittől a megismerés másik rendjét, tudniillik a természetes és értelmi
megismerést. Hogy miért beszélek a modernitás küszöbén megtor-
panó álláspontról? Mert ez a hagyományból (főként Aquinói Szent
Tamás írásaiból) merített válasz úgy is érthető (és nagyrészt valóban
úgy is értették), hogy a megismerés két rendje mintegy egymás mel-
lett helyezkedik el, s nagyjából úgy viszonyul egymáshoz, mint az ér-
zékszervi és a racionális megismerés. Csak ennek a felfogásnak a tük-
rében érthetők a Biblikus Bizottságnak a 20. század elejéről származó
tanítóhivatali megnyilatkozásai és a modernista viták során született
tételek nagy része. Ennek tükrében érthető a Humani generisnek (1950)
az az állítása, mely szerint hívők nem fogadhatják el a poligenizmust
(az emberiség egyetlen pártól eredő származásának tagadását), mert
a kinyilatkoztatás szerint az egy Ádám követett el bűnt, amely nem-
zés útján adódik tovább.19 Csak a Gaudium es spes kezdett el beszélni
a kétféle rend perikhórésziszéről, vagyis összefonódásáról, és csak II.
János Pál pápánál (a Fides et ratióban) került szóba a gondolkodás és
a hit belső összekapcsolódása és kölcsönös összefüggése.

Hasonló mondható el a Pastor aeternus állításairól: a társadalmi te-
kintélyt az ember és a nép önrendelkezésére alapozó új felfogással
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szemben az I. Vatikáni zsinat a kinyilatkoztatással alapozza meg az
egyházi tekintélyt. Az egyház legmagasabb rendű tekintélyéből,
Péterből és Péter utódaiból indul ki, s kötelező érvénnyel rögzíti a jog-
hatósági primátust és a neki megfelelő tanítói tekintélyt. Hogy e téren
a II. Vatikáni zsinat új kiindulási pontot jelent, az pontosan látható a
Lumen gentium kollegialitásra vonatkozó fejtegetéseiből. Püskpökké
való szentelésük alapján a püspököket rendes joghatóság illeti meg
helyi egyházuk vonatkozásában. A pátriárkáknak illetve a pápának
csak szabályozási kompetenciájuk van, csupán arra van lehetőségük,
hogy határokat szabjanak meg, a püspökök alapvető feladatát és vo-
natkozó kompetenciáját azonban nem módosíthatják. Más szóval: újra
kell gondolnunk a péteri szolgálat gyakorlásának konkrét mikéntjét.
A joghatósági primátus egyáltalán nem jelenti azt, hogy kizárólag a
pápának lenne szabályozási kompetenciája, ne kellene figyelembe
vennie és meghatározó szereppel felruháznia a püspökök testületét,
és ne kellene tekintettel lennie Isten népére és Isten népének méltósá-
gára, amelyet Krisztus biztosít számára és a Szentlélek alapoz meg.

Az I. Vatikáni zsinattal kapcsolatban is igaz, hogy az Ut unum
sint kezdetű enciklikájában feltett kérdésével (hogyan kell helyesen
gyakorolnia a péteri szolgálatot) II. János Pál újra egyértelművé
tette a II. Vatikáni zsinat álláspontját.

Ha az említett döntéseket (a Dignitatis humanae álláspontját, a keleti
egyházakat érintő elgondolásokat, az Unitatis redintegratióban a re-
formáció egyházairól és egyházi közösségeiről mondottakat és végül
a modernitás küszöbén megtorpanó egyházi szemléletmóddal szakí-
tó Gaudium et spes álláspontját) és más hasonló egyházi megnyilatko-
zásokat a recepció kritériumaként kezeljük, akkor abból indulunk ki,
hogy a II. Vatikáni zsinat feladatának és sajátos jellegének megfelelően
a recepció a legkülönbözőbb szinteken és számtalan folyamat kereté-
ben zajlik: a konkrét hívők imádságában, az egyházmegyék admi-
nisztratív döntéseiben, a vatikáni megnyilatkozásokban, egyházjogi sza-
bályozásokban, a nyilvános véleményalkotás területén stb. A zsinati
recepció nyilvános, egyházi és társadalmi dimenziókból felépülő, hal-
latlanul összetett folyamatot alkot. A recepcióban résztvevők magától
értetődően eltérő felfogásmódokat és véleményeket képviselnek. Ép-
pen ezért a kritériumoknak társadalmi és egyházi szempontból át-
láthatónak és pregnánsnak kell lenniük, máskülönben nem tudnak
támpontot kínálni. Magának a zsinatnak a szövegeiből és alapvető prag-
matikájából kell fakadniuk, kimutathatónak kell lenniük a zsinati szö-
vegekben és a zsinat szemléletmódját kell képviselniük. Ezért jönnek
számításba a fentebb említett szempontok. Összesűrűsödik és kon-
centrálódik bennük ugyanis, ami a zsinat nagyszabású — alkotmányos
szövegként felfogható — konstitúcióiban elhangzik. Egyidejűleg
olyan alapvető támpontokat is kínálnak, amelyek utat mutatnak az Is-
ten és az egyház mai válságában felmerülő kérdések megválaszolásához.
Ily módon újra kialakulhat az a „katolikus tágasság”, amely a mo-
dernitásban elengedhetetlen a Jézus Krisztusba vetett hithez.
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