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AZ EGYETEMES ZSINAT ELÉ
Négyszáz esztendeje van az idén annak, hogy 1562 januárjában

IV. Pius pápa megnyitotta a Tridenti zsinat harmadik és egyúttal utolsó
ülésszakát, Ezen a jelentős százados évfordulón nyílik meg a Második
Vatikáni Zsinat. Azon a napon, amelyen 431-ben az efezusi egyetemes
zsinat kezdette meg működését, Mária anyaságának az ünnepe ez a nap
1931 óta, azért, mert éppen ez az egyetemes zsinat hirdette ki hittételként
Mária istenanyai méltóságának tényét. Azzal, hogy Szentséges Atyánk
XXIII. János pápa tudatosan ezt az októberi napot választotta, éppen
erre ,a dátumra tévén a huszonegyedik egyetemes zsinat megnyitásának
a napját, a zsinatot és annak résztvevőit Máriának, az egyház édesany
jának szelíd oltalma alá helyezte.

Soha zsinatot ilyen alaposan elő nem készítettek még az egyház húsz
évszázados történetének folyamán, mint ezt a történelmében huszonegye
dik egyetemes zsinatot. Lorenz Jaeger padcrborni érsek véleménye ez,
aki a zsinat előkészítő munkálataiban aktív részt vett. Majdnem négy
év telt el azóta, hogy a zsinati előkészületek megkezdődtek. Az első sza
kaszban - 1959 januárjától 1960 pünkösdjéig - megkérdezték a főpász

torokat. a fő szerzetes előljárókat, hittudományi karokat, milyen indítvá
nyaik vannak a zsinatra vonatkozóan. A beérkezett anyag kivonatosan
ki lett adva tizenhat kötetben, több mint tízezer oldalon. Az anyag meg
munkálása és természetcson kiegészítése a következő lépés volt, 1960 őszé

től 1962 pünkösdjéig tíz bizottság és két titkárság dolgozott a zsinat elő

készítésén ennek az anyagnak a felhasználásával; a résztvevők valóban
az egyház általános, azaz katolikus voltát fejezték ki, mert ötven nemzet
ből mintegy hétszáz résztvevő dolgozott. A harmadik lépés párhuzamo
san haladt a bizottsági munkával: a központi bizottság felülbírált minden
sémát (törvénytervezetetjvamelyct az egyes bizottságok elé terjesztettek,
és azokat így megváltozott alakban kiadta és a zsinati atyák rendelke
zésére bocsátotta. Október ll-e után a zsinati atyákból ugyanezek a bi
zottságok alakulnak meg, "kik ezeket a semákat tárgyalási alapul hasz
nálják ésa zsinat plénuma elé bocsátják.

Amire ezek a sorok napvilágot látnak, a magyar katolikus püspöki
kar képviselői már Rómában vannak, hogy az egyetemes zsinat első

ülésszakán részt vegyenek. Bizonyára örömmel és megelégedéssel érte
sült erről egész katolikus társadalmunk, mert az, hogy mi is belekap
csolódhatunk a zsinat munkájába, kétségkívül ujabb nagyjelentőségű

megnyilvánulása .az állam és a magvar katolikus egyház közott kialakult
jó viszonynak. Ennek ápolását mi, akik egyházunkat katolikus és magyar
felelősséggel vezetjük, s híveinket ugyanilyen szellemben felelősséggel

irányítjuk, a bizalomm bizalommal válaszolva állandó Ieladatunknak te
kintjük. Ezt a munkát kezdte cl, ezt tartotta hivatásának, s ennek foly
tatását hagyta ránk örökségül a nagyemlékű Czapik Gyula érsek, nehéz
időkben a püspöki konferenciák hosszú időn át volt elnöke. Czapik Gyula
tizennégy évvel ezelőtt járt Rómában. Az ő nyomdokában haladtunk
azóta is, s most is, amikor magvar püspökök a szerit és örök városba érnek,
hogy mint zsinati atyák elfoglalják helyüket a Szent Péter bazilikában,

"Synodus Spiritu Sancto congregata" - a Szentlélek által egybe
gyűlt zsinat: szekták mondani önönmagukról az egyetemes zsinatok ak
tái. A Harmadik Isteni Személy indító és segítő tevékenységének felis-
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merése a legelső, ősi zsinat óta öntudata az egyháznak Hiszen Kr. u. 50
ben,az "apostoli" zsinaton ekként hozták meg az őskeresztények első

főpásztorai döntésüket. "A Sz en Hélek és mi magunk így tartottuk ezt
helyesnek" (Ap. Csel. 15, 28). Ezzel a vigasztaló öntudattal ül egybe
majd háromezer zsinati atya között a San Pietro hatalmas főhajójában

felállított tribünökön a magyar főpásztorok képviselete is.
A Szeritlélek különleges segítsége azért szükséges, mert mint min

den egyetemes zsinatra. erre a huszonegyedikre is 'különleges feladatok
várnak. A legtöbb zsinat aktuális nehézségek miatt gyűlt egybe, nagyobb
részüket pedig belső szellemi kűzdelrnek hozták létre. A húsz egyetemes
zsinat közül tizenkettő a hagyományos egyházi tanítástól eltérő téves
vallási hiedelmek miatt, magyarán mondva eretnek tanítások miatt gyűlt

egybe. Mariap nincs ilyen belső. eltérő tanítása katolikus egyházon be
lül. A jelen zsinatot tehát nem valamilyen aktuális eretnekség körüli
harc címéri nyitják meg. XXIII. János pápa a velencei papsághoz inté
zett levelében már 1959-ben kijelentette, hogy ",az egyetemes zsinat a
püspökök és papok lelkében azt a jó feltételt kelti, hogya keresztény
szeretet határvonalait kitágít sa, saját helyét viszont világos gondolatok
kal és készséges szívvel megállja".

Kitárult szivvel nézni mások fele, saját helyét pedig megállni: ez a
zsinatot egybehívó Szeritatyának szándéka. Saját helyünkön, a magunk
portáján akarunk seperni, érti a Szentatya, s ezt a külőnleges felada
tot, amely a Második Vatikáni Zsinat elé tornyosul, valóban ebben a
szellemben is hirdette meg az egybehivá enciklika ("Ad calthedram Petri"
1959. június 29) soraibari: "A főpásztorok oa földkerekség minden részé
ből azért jönnek össze, hogya katolikus hit gyarapodjék, a kereszténység
erkölcsi élete megújhodjon, s az egyházi fegyelem korunk szükségletei
hez és viszonyaihoz alkalmazkodjék." Egyallokuciójában az "aggiorna
mento" lefordíthatatlan olasz szóval fejezte ki a Szeritatya ezt a korhoz
való alkalmazkodást. Szószerint a "napjairrkhoz" (l4iorno) való alkalmaz
kodást jelenti e kifejezés, a lcgaktuálisaobat tehát.

Az anyaszentegyház hosszú éldének folyamán nem egyszer gyako
rolta ezt .az alkalmazkodást. A nagy teológus, Karl Adam egy tanulmá
nyában fejti ki ezt a történeti problémát az egyház életében (Das Problem
des Geschichtlicheti im Leben der Kirche, 1948). Az ószövetség világát,
szigorú egyistenhitét a zsidóság közvetítette az egyház felé, de egyúttal
nacionalista szükkeblűséget is; az első két apostoli nemzedék belső szo
rongásai, küzdelmei a zsidókeresztények és a pogánykereszténység kö
zött ezt jelezték. A hellének: világa felé óriási alkalmazkodást a zsidó
származású, de hellén műveltségű Szerit Pál hajtotta végre legelső sorban.
Az evangélium levetette szemita nyelvezetének szűk köntösét és az akkori
világnyelvnek. a görögnek ékes ruhájában jelent meg. Spekulatív gon
dolkodásmódjukkal az egyházi tanítást harmonikusan kifejlesztették, új
kifejezési módokat, új gondolkodási kategóriákat ajándékoztak neki. A
kereszténység érthetővé és elfogadhatóvá lett a hellénizmus világában,
mely csaknem az egész medíterrán medencét meghódította.

Minthogy ez a hellenista kultura ,a rómaiak uralma alatt állott, ter
mészetes, hogy az egyháznak ehhez a római szellemhez is alkalmazkodnia
kellett. A rómaiak népének jogérzéke. szervezési képessége, egységre tö
rekvése és kormányzati készsége meghozta az egyháznak az egyházi szer
vezet egyre inkább kifejlődő voltát, az egyházi jogrendszert megalapozta.
Az egységheza 'törvények rendszerére kétségtelenül szűkség van, ugyan
így azonban kétségtelen az is, hogy a jog egyoldalú hangsúlyozása for-
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malizmust meg merevséget is teremtett. Ennek a ténynek a felismerésé
ben rendelte el Szetit X. Pius az egész egyházi jog revizióját és újra ki
adását, ami 1918 óta az Egyházjog Törvénykönyvét. hozta létre. XXIII.
János pápának egyik él zsinat elé tűzött előírása, hogy ezt a jelenleg is
érvényben lévő törvénykönyvet is teljes egészében a mai korhoz alkal
mazzák, kiegészítsék és egyszerűsitsek. Ugyanez történik a Iíturgía terü
letén is, ahol az elsö reformot a Tridenti zsinat óta ugyanosak Szent X.
Pius kezdette el, XII. Pius folytatta, majd Szeritatyánk a Rubrikák kó
dexével új alapokra fektette, de ezt a liturgikus egyszerűsítest megint
osak a zsinatnak kell a pápa óhaja szerint végleges formába önteni.

A második évezredben a vázolt alkalmazkodás tagadhatatlanul egyre
kisebb lett. A rrrissziókban nagy egyéniségek megkísérelték az akkomo
dáció módszerét: Roberto de Nobili Indiában, aki brahminként lépett fel,
Schall Kínában, aki tudós mandarinnak mutatkozott, és mások. Ezek
azonban elszigetelt jelenségek maradtak. Talán túlzott Hans Küng véle
ménye: "Amíg az egyház, mint Pál, a helléneknek hellén, a harbároknak
barbár lett, az araboknak már nem lett arab, sem a négereknek néger,
sema hinduknak hindu, sem a kínaiaknak kínai. Egészében véve Jézus
Krísztus egyháza európai-amerikai űgy lett" (Konzil und Wiedervereini
gung, 1960). Hogy azonban van benne valami igazság, már csak azért
sem tagadható, mert az alkalmazkodást a pápa tűzi ki a zsinat elé, mint
megvizsgálandó tényt. Új korszak küszöbén, új társadalmi rendszerek és
országtömoök világában meg kell találni a módot, hogy saját helyén él
hessen tovább az anyaszentegyház Istentől szabta környezetében: szorosan
megmaradva Krisztus egyházának útján és az őt magába felvevő világ
gal békés együttélésben. Abban, amelyet XXIII. János pápa egy hónappal
a zsinat megnyitása előtt mondott rádióbeszédében hangsúlyozott: a
"convivenza pacifica"-ban.

Ennek a békés együttélésnek, amelynek kívánatos és szükséges vol
tát a Szeritatya annyira átérzi és oly sokszor kifejezésre is juttatta, elemi
feltétele, hogy az emberiség egyáltalán éljen és nyugodtan munkálkod
hasson, más szóval ; hogy eleje vétessék bármiféle fegyveres konfliktus
nak. Nem idézhetjük elég nyomatékkal az imént említett rádióbeszédből

a Szentatyának ezeket a megállapításait: "Az egyház, amely különbség
nélkül mindenkinekédesanyja, megint égnek kiáltja azt a felhívást, amely
a századok távolából Betlehemből es a Kálváriáról indult el és 'amely a
béke megvalósulásáórf könyörög, A békéért, amelynek mínden ember
szívében kell gyökereznie é.~ ott kell megtalálnia biztosítékait," Ugyan
akkor kijelentette a Szentatya, hogy "Krisztus nyájának püspökei és
lelkipásztorai a béke eszméjét nemcsak negatív értelemben kívánják han
goztatni, ami a fegyveres .konf'Iik tuso'k gyűlölete; sokkal inkább rá kí
vánnak mutatni az ezzel kapcsolatos pozitiv követelményekre, ami mín
den embertől megköveteli, hogy gyakorlatilag felismerje a saját köte
lességeit." Nem lehet kétségünk afelől, hooy a zsinati atyák 'is, akik a
nemzetközi élet mai történelmi pillanatában ülnek össze, az egész kato
Iíkus világ, sőt az egész emberiség várakozásának megfelelően felemelik
szavukat a béke megőrzése és megszilárdítása érdekében, s e tekintetben
is egységesen odazárkóznak Szentséges Atyánkhoz.

Az alkalmazkodás és la békés együttélés szorgalmazásán kívül a
Szeritatya a megújulast is meghirdette. Minden zsinatnak valami mó
don mindig ez is programpontja volt, amint már Pál apostol a rómaiak
hoz írt levelében sürgette: "Alakuljatok át gondolkozástok megújulása
val, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves
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neki és mi a tökéletes" (Róm. 12, 2). A megújulásban történő átalakulás,
görögül metamorfózis, latinul reformáció eszméjét innen a római levél
ből vették századokon át a különböző egyetemes zsinatok, mint például a
IV. Lateráni Zsinat 1215-ben. A belső átalakulást azután a tizenkilence
dik egyetemes zsinat, ,a Tridenti teremtette meg, ugyanezt a szót hasz
nálva számtalan ízben.

A tartalom megmaradt, de a Tridentinum óta új oldaláról nézik ezt
a jelenséget és már nem szólnak a pápák szeros értelemben vett refor
mációról, Szent X. Pius pontifikatusa jelszavává tette: "InstauI'lare omnia 
in Chrdsto'Lazaz mindeneket megújítani Krisztusban. Ezt a fogalmat tűzte

ki XXIII. János pápa isa zsinat zászlajára: .senooouo", Nem forrada
lom a megújítás, hanem szerves újjáépítés, nem is egyszerű visszaállítás,
azaz restauráció, a maga rosszhírű visszahozásaival. A kettő között lévő

valami: megújítás, tehát a középút a két véglet között. Semmiképpen
sem restauráció, azaz minden régihez ragaszkodó visszaállítás, hanem a
korra való tekintettel új formák megtalálása, amellett, hogy nem veszíti
el a történelmi és a jogfolytonosságot. Ugyanígy semmiképpen sem for
nadalmi újítás, mert a forradalommal együtt jár, hogy a lényeghez is
hozzányúl és új lényeget állít a régi lerombolása után a helyébe. Isten
egyházában a lényeghez nem lehet nyúlni. Lényege a szikla, az apostoli
szikla, Péter széke, mert erre épitette Krísztus az ő egyházát. Lényege
az apostoli szervezet :az apostolok utódaiban, a püspökökben. Lényege az
egységben maradás; mint ahogyan Krisztus varratlan köntösét sem szab
dalták szét, úgy nem lehet az egyháztól sem elszakadni.

Lényege a hitnek kincstára, avagy letéteménye is: a depositum fidei.
Mikor tehát a Szeritatya enciklikájában a "hit gyarapodásáról" beszél, a
hitben való megújhodásori megint nem a régi megváltoztatását érti. Nem
lehet "revideáIni" a régi dogmákat, azok az igazságot fejezik ki, úgy,
ahogyan azt Krísztus tanította és apostolai által reánk hagyományozta.
Lehetséges "új" dogma: ha az egyház jónak Iátja, tisztázza, mi van a hit
letéteményében és szabatos körülírással, precíz szavakkal kijelenti, mi az,
amit Isten kinyilatkoztatott. Ilyen dogmakthirdetés utoljára 1950-ben tör
tént, amikor XII. Pius pápa Mária test szeririt való mennybevételét hir
dette ki. Úgy tudjuk, hogy az egyetemes zsinaton aligha várható új dog
ma kihirdetése, annál dnkább szorgalmazza majd a hit elmélyítését, A
"kérügmában", azaz a hirdetésben, meg kell találni a módot, hogyan
fejezhetjük k,i a réginek tetsző igazságokat a mának a nyelvén, meg kell
lelnünk ,a modern ember lelkéhez vezető hirdetési utat, meg kell be
szélni a lelkipásztorság eredményes metódusait, A zsinat, arnint az előké

szület sokágú és hosszas munkája mutatja, nagy mértékben lelkipásztori
jellegű zsinat lesz.

Ehhez járulnak hozzá a zsinaton megjelent főpásztorok, ehhez kell a
hívekinek is hozzájárulniuk. Az önmagunk felajánlásának lelkületére van
szükség: készen vagyunk, hogy egész lélekkel hallgassuk a zsinatban a
Szeritlélek vezetése mellett megnyilvánuló főpásztori szavakat, és készen
vagyunk, hogy kövessük is azokat. Ez az önmagunk felajánlása a zsinat
előtt legyen olyan, mínt .a fellajánlás a szentmísében. Ott nemcsak a pap,
hanem a jelenlévő hívek is felajánlják az ostyában és a borban ön magu
kat, Eletüket, tehetségeiket, sikereiket, örömeiket és szenvedéseiket, mint
egy a patériára téve. Es amint a mísében a felajánlott ostya és a bor
szentostyává és a szent vérré lesz, úgy legyen a zsinattal is. Mint a
szentmisében, a zsinat után is következzék la felajánlásra az átváltozás: a
hitben, erkölcsben való megújulás.
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