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AZ EGYHÁZ KÉPE A ZSINATI KONSTITUCIŰK UTÁN
A II. Vatikáni zsinat ebben az évben végetér, A szeptember 14-én

megnyíló negyedik és utolsó szakasszal négy éves, eddig máreteiben csak
ritkán látott belső reformmunka kezdete íródik az egyháztörténelem lap
jaira. Négy év aránylag nagyon rövid idő. A zsinat megindulásakor a ten
nivaló súlyossága és sokoldalúsága hosszabb időre, talán egy évtizedre
vagy talán még többre engedett következtetni. Ha ebben az évben a zsi
nati aula el is fog némulní tudnunk kell, hogy az egyház továbbra is
"zsinatban" akar maradni, azaz az elindított reformtörekvések lefektetett
alapelvei szerínt bizottságok VÍS2!ik tovább a munkát.

Az egyházi tanítóhivatal óhajának teszünk eleget, ha a zsinat oélkí
tűzését, munkáját és főleg ann.aJk már életbeléptetett határozatait a hívők

bevonásával is felmérjük és tudatosítjuk, hiszen a zsinat elsősorban az
egyháznak önmagával folytatott dialógusa. A megállás és a körültekintés
különösen két szempontból fontos. Mível reformokról van szó, ezért szük
séges a már elért eredmények pontos ismerete, továbbá a közös jóakarat
tisztázása és állandó serkentése, másrészt itt is számolnunk kell minden
közösségi munka velejárójával, nevezetesen a szélsőséges egyéni szemlé
letek kinövéseivel vagy a kisebbségek visszatartó erőivel. Ezekkel szem
ben higgadt, türelmes állásfoglalásra van szükség,

E sorokat a liturgikus reform kezdetének margójára szántam, Meg
győződésem, ameddig nem tudjuk, hogy az oly gyorsan követelt újítások
mögött új egyházkép vagy egyházfogalom áll, bizonyos aggodalommal és
bizonytalansággal telve nézünk a jövő elé.

Az egyetemesség törvényszerűsége

Ez a "modern" zsinat nemcsak a tárgyalás alá vett teológiai anyagá
nál fogva, hanem éppen a benne felszínre jutó emberközösségí vonatko
zásai miatt élesen hozta előtérbe a ík1özépkol"ig lezajlott egyetemes zsina
tok "egyetemességi törvényszerűségét".A zsinati. aulában bár a hivata
los egyházi hierarchia tárgyal, mégis meg ikell állapítanunk, hogy a meg
nyilatkozások leülönös hangsúllyal az egész egyház szívéből fakadnak. Csak
ezzel magyarázható meg az "egyetemesség felelősségtudata" is, amely je
len esetben a hivatali egyháztól vállalt reformakarásori túl a hívők kö
zösségének várakozásából és felelősségvállaláséból is táplálkozik. Korunk
ernbere meg akarja érteni önmagát, a mától követelt tennivalóját és je
len törtérielmét. Amikor a zsinat a hierarchia és a hívők egységét, egybe
forrottságát jobban elő akarja mozdítaní, ez a programja sok tekintetben
már kész talajból sarjadt roi, már bevált eredményekre hivatkozhatott.
Gondoljunk például a liturgikus mozgalom, az Actio catholica és a laikus
apostolkodás terén elért vívmányokra. Igy szemlátomást állíthatjuk, hogy
a zsinat tárgyaló termében láthatatlanul ugyan, de valóságosan jelen van
a hívők serege, az Isten népe.

Az "egész", a nép jelenléte azonban felveti a másik szempontra való
felfigyelés szükségességét is. A hívők a közös felelősség vállalásával ugyan
annak a lélektani magatartásnak feszültségével és soikISzínűségével áll
nak a zsinat légkörében, mínt maguk a zsinati atyák. A püspökök túl
nyomó többsége reformokat akar, a hívők nagy tömegei is nemcsak meg
érettek a kornak megfelelő "katolikusabb", mélyebb és teljesebb egyház-
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szernléletre, ezt egyúttal mint felemelő beteljesedést várják is. Nemcsak
hazai viszonylatban, de világszerte is nagy próba elé állítja a papságot
és a hívőket a liturgikus konstitúció végrehajtása, mégis az első nekifo
gásoikból megnyugtató optimizmus csendül ki. De a zsinati munka egyéb
velejárói is megtalálják vetilletuket a hívők sokaságában. Így a zsinaton
az egymással szembenálló és hullámzó többségi és kisebbségi törekvések
a papság és a hívők véleménynyilvánításában is megismétlödnek. Sok
szor egyoldalúan szubjektív, túlságosan merész vagy görcsösen merev
nézetekről van szó, amelyek "bent és kint" is megérthetők ugyan, mert
emberi kísérőjelenségek, de sohasem helyeselhetők. Az olyan végletek,
hogy nem is érdemes a zsinati tudósításokat elolvasni, mert a viták és a
döntések inkább zavart, mint áldást hoznak, vagy ennek rózsaszínű el
lentétje, hogya zsinat egy csapással mindent meg fog oldani, újból iga
zolják az egyetemesség törvényszerűségét, nevezetesen annak a józan és
szélesebb középútnak jogosságát, amelyet XXIII. János pápa nagy gon
dolata hat át: az egyházban szükség van a reformokra, és ha egyszer cse
lekvő akarattal ennek tudatára ébredünk, a reformtörekvések nem ma
radhatnak meddők. E valóság talajára álló középút é1tetői és mozgatói
az evangéliumi és apostoli egyház utáni vágy, a Krisztusban megvalósult
kegyelmi megváltás tudata és természetfeletti ereje, amelyek a szeritírás
kinyilatkoztatett tanításával együtt a szeretet és szolgálat egyetemessé
gében új embert és új emberi közösséget képesek teremteni, amelyben
minden ember megtalálja élete értelmét: Krísztusban az embereket szol-
gálni. ,

Ennek előrebocsátásával, vagy ha akarjuk, a zsinat meddőségének

határozott cáfolatával és időszerűségének és történelmi szükségességének
igazolásával. tegyük fel a kérdést, mi történt eddig a zsinaton? Nem a
napi események érdekességei vagy szürkeségei, kisebb-nagyobb 'port fel
vert szenzációi, emberi vonásai érdekelnek bennünket, hanem a zsinati
munka maradandó, későbbi kihatásaiban is biztosnak látszó eredményei.
Azonnal hozzátehetjük, sók évnek vagy talán évtizednek kell elmúlnia,
míg a döntések és határozatok többsége elevenen érezhetővé válik. Té
telként merjük állítani : a zsinat lec-ielentősebb eredménve az, hogy az
egyházfogalom tartalma, legalapvetőbb vonásaiban felújult. Az eddigi
zsinati munkából ezt a felújított egyházképet kell kielemeznünk, ezt kell
állandóan ébren tartanunk, mert csak e kicsiny "mustármagból" nőhet ki
minden más eredmény a jövőben. Hogy aztán e globális szemléletváltozá
son belül az Isten népéről vagy a püspöki kollegiálításról szóló új tar
talmú tanítások, továbbá a hátralévő negyedik szakaszban tárgyalás alá
kerülő, az egyház és a világ viszonyát érintő döntések mikor és hogyan
öltik magukra a konkrét megvalósulás. a gyakorlat formáit, azt nehéz.
lenne előre megjósolni. Annyi bizonyos, reformokat nem betűkkel vagy
dekrétumokkal hajtanak végre, hanem élő szellemmel. Ennek a szellem
nek eleven forrásait a zsinat által kidolgozott új eavházkép felfakasztotta.
Ezt az egyházképet fogjuk tanítani a teológiai főiskolákon és a szószé
kekről, ennek gyümölcsei csak azután érhetnek be végérvényesen, de az
érlelés megindulásáért mindannyian felelősek vagyunk.

A zsinat célkitűzései

A II. Vatikáni zsinat mindvégig ki akar tartani a XXIII. János pápától
megadott hármas célkitűzése mellett. Ezek az egyház belső életének meg
újítása és felfrissítése, az elszakadt keresztény testvéreknek a krisztusi
eredetében és szépségében felragyogtatott egyház vonzóerejével való.
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visszahívása és végül a mai világgal folytatott párbeszéd annak a tuda
tában, hogy az egyház erkölcsi erbinek és isteni küldetésének birtokában
hívőin keresztül segítséget nyújthat az új történelmi szakaszába lépő

emberiségnek.
A zsinat eddigi dokumentumukban megjelent eredményei két konstí

túció És két dekrétum. 'I'artalmukat tekintve ezek a legszorosabb kap
csolatban állnak egymással, sőt, ha a zsinat alapvető célkitűzését, a belső

reformot tartjuk szem előtt, egyetlen egészet alkotnak: megadják az
egyház eszmei, dogmatikus tartalmának újabb tisztázásat és mélyítését,
5 ennek megfelelően szolgální akarják a gyakorlati egyházilas magatartás
kialakítását és ápolását, közelebbről az istentisztelet új rendjében, a ke
leti egyhazakkal való kapcsolatunkban és az elszakadt testvérekkel való
újraegyesülés kérdésében.

Amit a liturgiáról szóló konstitúció mint új istentiszteleti praxist
egybefoglalt, azt az egyházra vonatkozó konstitúció elméletileg és tan
tételesen megatlapozta és igazolta. A két konstitúcióban az egyház közös
ségi mivoltának és misztériumának, közelebbről a hívők és Krisztus kap
csolatának mélyebb megértéséről és az ebből forrásozó megtisztultabb,
igazibb istentiszteleti gyakorlatról van szó. A konstitúciók valósággal új
"feliedezésként" vetítik elénk az egyház megújult képét, amelynek mon
danivalója a hívőknek Krisztussal és Krisztuson <kel'esztill egymással való
kegyelmi egysége az egyház látható közösségeben és a misztikus Krisztus
test természetfeletti életáramlásában. Ez az egyházkép, amelynek alapvo
násait a "kózüsség és misztérrium" kettőssége és egysége határozzák meg,
nem fakadt szükségszerűen korunk közösségi gondolkodásának ihletett
ségéből. A dogmák alakulásának és fejlődésének megvan a saját törvény
szerűsége. Bízonyos azonban, hogy a megújult egyházkép karunk vára
kozásának minden tekrintetben megfelel. "Sajátos egyháztudat ébred fel
a lelkekben és ma újra élmény erejével hat a lelkek közösségének fel
ismerése Isten szeretetének rnísztériumában, Korunk egyháztana már ki
szabadult az egyház hierarchikus szer-vezetét és lelki hatalmát védő és az
ellenfelekkel vitázó iratok feszült légköréből. A művelt hívő ma már
nemcsak papok által kormányzott üdvösségr intézményt lát az egyházban,
hanem felfedezte a szentírás Isten országát és Isten népét kinyilatkoztató.
egyházképét : azt az fustenemberi közösséget, ahol a kr'isztusi megváltás
végbemegy a lelkekben és a megváltott emberiség újra egyesült teremtő

Istenével" (P. Gerhard). Kétségtelen, ezen a vonalon a kínyalatkoztatás
értelme után kutató hívő elme ma talán mélyebbre mehet, mint valaha,
mert korunk edddg nem sejtett gyöklevekig lehatolva tárja elénk az em
beri egység és közösség értékeit és lehetőségeit.

A liturgikus reform előtörténete

A zsinat a liturgia reformjával anyaszentegyházunk belső életét
akarja megújítani, "a hívők között a krísztusí életet akarja napról-napra
elmélyíteni". A biblikus alapokon nyugvó és a keresztény őshagyományra

építő "felújitások" nem jelentenek a régitől rnerően eltérő gyakorlato
kat, több évszázados jelenlegi vagy eddigi liturgikus rendünk lényegét
nem is változtatják meg, de a lényeg kiemelésével és új megvilágításával
oly nagymérvű változást vezetnek be, hogy helyt kelí adnunk annak a
megállapításnak: ha a II. Vatikáni zsinat a liturgikus konstitúciónál töb
bet nem eredményezett volna, már akkor is elérte volna célját, Maga a
liturgikus reform tehát megért egy zsinatot. Megszületett az az intézkedés,
amely "korunk szükségletéhez jobban alkalmazkodva elősegíti valamennyi
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KiI'lisztusban hívőnek egységét ... az elszakadtak visszahívását az egyház
karjaiba". A liturgiára vonatkozó konstitúcíó ugyanis megoldotta a belső
reform gyakor1ati oldalát, nemcsak az egyház rnélyebb valósága felé for
dította figye1münket, hanem az egyházat mint Krisztus titokzatos testét
és Isten népét beleállította a Krísztusban a mennyei Atya által létesített
üdvöseégi rend eleven kegyelmi áramkörébe,

A liturgikus konstitúció kimondja, hogy az elhanyagolt és megme
revedett liturgikus életet ismét elevenné és termékennyé kell tenni. Elha
nyagoltságról beszélhetünk abban az értelemben, hogy a szent cselekmé
nyek szavai és szímbólumaí mögött rejlő természetfeletti életvalóság
sokszor megközelíthetetlen maradt, és valóban megmerevedés következett
be ott, ahol bizonyos formák nem alkalmazkodtak többé az élethez és en
nek következtében terméketlenek lettek. A liturgia külső szemléletét bel
ső értékelésnek kellett fe1váltania. Csak így juthatunk el ismét a litur
gia igazi fogalmához és valóságához. A liturgia több, mint szabályokba
foglalt istentiszteleti rend, vagy e rend ceremoniálls látványossága. A rub
ríkákon túl meg kell látnunk a teológiai tartalmat. Erre már az egyház
szemléletünkben fordulópontot jelentő XII. Pius "Mystici corporis" cí
mű enciklikája (1943) nyomatékosan rámutatott: "A líturgia nem az is
tentisztelet külső formája vagy a szertartások tetszetős alakítása, hanem
Krisztus titokzatos testének, a fejnek és a tagoknak. Krisztusnak és a hi
vőknek nyi'lvános kultusza, amelyben a belső ezeritség megteremtésének
legtak:életesebb erőforrását kell látnunk."

Hosszú és küzdelmes előtörténet áll a zsinat liturgikus rendelkezése
mögött. A huszas években megindult "liturgikus mozgalom", amely egyre
erőteljesebb hangon követelte a liturgia elásott kíncseinek feltárását, a szó
és a cselekedet mondanivalójának megértését, csak nagyon bejtorjános
ösvényeken keresztül tudott magának utat tömi a szélesebb tömegek felé.
Sok gyanúsítás, nyílt támadások és nem egyszer hivatalos helyekről tör
tént rendreutasítások ellenére azonban lelkipásztorok, hívek és hittudó
sok mind hangosabban követelték a reformokat. Az 1947-ben megjelent
"Mediator Dei" már "liturgikus enciklika", ezért ma a 1iturgikus meg
újulás "magna chartájának" is nevezzük. A körlevél a liturgiát az egész
egyház ügyének tekinti, mert "Krisztus titokzatos testének egész isten
tiszteletét foglalja.magéoan, a fő és a tagok egységében". A pápai írás
óvatúlzásoktól, de mindvégig rámutat a liturgikus megújulá:s fontossá
gára és lefekteti ennek alapelveit: kívánatos, hogy a hívők a kereszt ál
dozatával a [egelevenebb kapcsolatba kerüljenek és a pappal együtt mu
tassák be a szent áldozatot, "tevékenyen és személyesen" vegyenek részt
a szent cselekményekben, mert a megkereszteltek általános papsága reá
lis tartalmú.

A liturgikus konstitúció egyházképe

A liturgikus reform legalapvetőbb forrása annak az egyházképnek
tartalma, amely a konstitúció mögött nemcsak mint háttér, hanem mint
a Szentháromság legbensőbb életéig lenyúló gyökér áll. A zsinat elindu
lásakor már az első napirendi vitákon felmerült a kérdés, vajon nem len
ne-e célszerűbb előbb az egyházra vonatkozó új dogmatikus tételeket le
tárgyalni és ezzel a liturgikus felújítások számára tisztázott alapokat biz
tosítani. MLvel a már sok helyütt bevezetett liturgikus gyakorlat, mint az
"imádság törvénye", világosan látható irány felé mutatott, biztosabbnak
látszott a már meglévőből a "lex credendi", tehát a hittételes határoza
tok felé való továbbjutás útját kel'esni. Igy is történt. A liturgikus kon-
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atítúció a gyakorlati előírások előtt röviden és nagyon tömören felvázolja
az egyházról szóló konstitúció egészét - tehát valóban még mielőttmeg
született volna -, azt a "közösség és mísztérium" két pólusára építő ekk
Iezíológíás tartalmat, amelyet aztán az egyházról szóló konstítúeió tan
tételesen ki is fejtett.

A liturgia a konstitúció szerint Krisztus és az egyház mísztériumaí
hoz vezető leglbiztosabb út. "A líturgía járul hozzá a legnagyobb mérték
ben, hogy a hívők élete megvalósítsa és mások számára is nyilvánvalóvá
tegye Krísztus mísztéríumát és az igaz egyház lényegét." Krisztus misz
tériuma abban áll, hogy mint Istenember közvetítő lett Isten és az em
berek között. Az ő embersége volt ugyanis az Ige személyével egyesülten
üdvösségünk eszköze. Igy lett Krísztusban tökéletes a mi kibékülésünk
a kegyelemben és így kaptuk meg benne az isteni szolgálat teljességét.
"HatLálával lerontotta mi halálunkat és feltámadásával vísszaállította az
életet" (Húsvéti- prefáció). Es a kereszten meghalt Krísztus oldalából szü
letett meg az egyház csodálatos mísztéríuma. "Ahogyan Knisztust küldte
az Atya, úgy küldötte ő a Szentlélektől betöltött apostolokat, nemcsak
azért, hogy az evangéliumot hirdessék, minden embernek, tanúsítsák, hogy
Isten Fia az ő halálával és feltámadásával megszabadított bennünket a
Sátán hatalmából és a haláltól (Apcsel. 26, 18), és áthelyezett az Atya or
szágába, hanem azért is, hogy az áldozat és a szentségek által megvaló
sítsák a megváltás művét, ahogyan azt hirdették ... Igy lesznek az em
berek Krisztus húsvéti mísztériumának részeseivé a keresztség áltai : ami
kor Krisztussal együtt elhúnytak, vele eltemetettek és feltámasztottak let-
tek ..." -

A kép világos. Az egyház Krisztus misztériumának folytatója, az is
teni emberrélevésnek és következményeinek térben és időben való kíter
jesztője. Ezért az egyház a továbbélő misztikus Krisztus, mert Krisztus
"mindenkor jelen van az egyházban... jelenlévő valóság a szentmíse
áldozatban, mert ugyanaz mutatja be most az áldozatot a pap szolgálata
által, aki egykor a kereszten mutatta be azt ... , jelen van erejével á
szentségekben, mert ő keresztel ... , jelen van a szavával, mert ő beszél,
amikor a szentírást olvassák. Jelen van végül, amikor az egyház könyö
rög és imádkozdk ; ő ígérte meg, ahol ketten vagy Ihárman az én nevem
ben együtt vannak, én köztük vagyok (Mt. 18, 20)". Az egyház Krisztus
rnegváltási és megszentelésí művét folytatja a jelerrlévő Krisztus "ál1Jal,
vele és benne" a világ végezetéig. Éppen ezért az egyház nemcsak hason
lít Krisztushoz, hanem természetfeletti értelemben, mísztikusan azonos is
vele, éppen úgy isteni és emberi elemekből összetett valóság, isteni és em
beri együttműködés színhelyét képező rniszténium, mint maga Krisztus,
az Istenember. Minden üdvösségr tette az isteni emberrélevésen nyugszék
és az Istenember közvetítő áldozatából táplálkozik. Krísztus és az egy
ház egységét Szent Pál képe fejezi ki legtalálóbban: az egyház Krísztus
titokzatos teste, Krísztus a test éltető feje a Szeritlélek által, ezért is ne
vezzük a Szentlelket az egyház lelkének, a megkeresztelt emberek pedig
a test tagjai. Az egyház e képe eleven természetfeletti organizmust állít
elénk, természetfeletti életközösséget, amelyben minden egyes tag kegyel
mi életkapcsolatban van a test fejével, Krisztussal es a fej által ember
társaival.

A liturgikus konstitució újításai valóban csak ebben a mélyebb dog
matikus egyházszemléletben kapnak értelmet. csak így ér1Jhetjük meg,
hogy "a liturgia Jézus Krisztus papi tevékenységének gyakorlását jelenti,
amelyben érzékelhető jelek jelzik is, de egyszersmind mindegyik a maga
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sajátos módja szerint meg is valósítja az ember szenttétevését, amikor a
teljes közös istentiszteletet Jézus Krisztus misztíkus teste, vagyis a fej
és a tagok együtt mutatják be. Ebből következik, hogy minden liturgikus
cselekmény egyszerre Krísztusnak mint papnak, és testének, azaz az egy
háznak a műve. Es így kiválóari szerit cselekmény, amelynek hatékony
ságát az egyháznak semmi mas cselekedete rangban és mértékben el nem
éri." Az egyház minden más tevékenysége mellett "a liturgia marad a
csúcs, amely felé az egyház tevékenysége végső sorban irányul, és egy
úttal a forrás, amelyből minden ereje fakad, mert az apostoli tevékeny
ség legfőbb célja az, hogy mindazok, akik a hit és keresztség által Isten
gyermekei lettek, összejöjjenek és az egyházzal közösségben Istent dí
csérjék, az áldozatban résztvegyenek és az Úr vacsoráját vegyék".

Az egyház misztériuma a közösség misztériuma, a lelkek kőzössége

-Krisztussal és egymással. A liturgikus konstitució különös súlyt helye
zett ennek kídomborítására. A hívók közossége mint Krisztustól megval
tott és az ő Szentlelke által megezentelt Isten népe alkotja Krísztus titok
zatos testét. Az egyén az egyház egészéri keresztül van kapcsolatban
Krísztussal és Krisztus testvéreivel, az emberekkel. Az egyház az "egy
ség szakramentuma", mert a püspök alatt egyesult és rendezett szerit né
pei alkot. "Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész mísztíkus
testéhez tartoznak, azt teszik láthatóvá és arra vannak hatással. Egyes
tagjai azonban rendjeik, a hivatal és a cselekvő részvétel különbözősége

szerint különböző módon Jutnak vele érintkezésbe." Még nem régen tob
ben is síkra szálltak ama újkori felfogás érdekében, amely ezerint csak
az egyéni belső ima és az aszkézis adhatnak lelki formálást és tehetik
szentté az embert. Ma visszapillantva mindannyian elismerjük, hogy "el
mondtuk vagy meghallgattuk" a szent misét és előtte vagy utána "imád
koztunk". Pedig a liturgiából "árad felénk a kegyelem és általa valósul
meg a legnagyobb hatóerővel az emberek szenttétevése és Isten dicsőí

tése." A konstitúció helyesen állapítja meg, hogy "a vallásos élet nem
merülhet ki egyedül a szent liturgiában való részvételben. A krisztusi
hívő arra hivatott ugyan, hogya közösségben imádkozzék, de azért be
kell térnie szobájába is, hogy az Atyát rejtekben imádja (Mt. 6, 6). Sőt,

amint az apostol int, szünet nélkül kell imádkoznunk. Ugyanaz az apos
tol tanít minket arra is, hogy Jézus szenvedését szűntelenül a saját tes
tünkön hordozzuk, hogy ezáltal Jézus élete nyilvánvalóvá legyen a mi,
halandó testünkben. Ezért könyörgünk a szentmisében az Úrhoz, hogy
jelképes áldozati adományunkat elfogadva "minket magunkat tegyen tel
jes és tökéletes á1dozattá".

A liturgikus konstitúcíó tehát helyet ad az egyéni imának, a magán
ájtatosságnak; ezek semmit sem veszítettek értékükből, de mindenkor
alá kell ezeket rendelni a közössésri istentiszteletnek. A liturgia a Krisz
tus teste, az Isten népe ístendícsőítése, rangban és értékben a "csúcs" és
egyúttal a legnagyobb közösségépítő erő az egyházban. Minthogy a li
turgia azokat, akik az egyházban élnek, napról-napra építi szent temp
lommá az Úrban, Isten lakhelyévé a lélekben (Ef. 2, 21- 22), amíg el
jutnak Krisztusban a nagykorúságig (Ef. 4, 13), ezért ugyanakkor csodá
latos módon megerősíti őket, hogy Krisztust hirdessék. Igy lesz az egy
ház azok számára, akik kívül állnak, a népek között felállított jellé (Iz.
11, 12), amely alatt Isten szétszórt gyermekeinek egyesülniök kell (Jn.
11, 52), amíg meg nem lesz az egy akol és egy pásztor (Jn. 10, 16). Ezért
szorgalmazza a konstítúcíó "az egész hívőseregnek ahhoz a teljes, tu
datos és cselekvő részvételhez való vezetését, amit magának a liturgiá-
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nak a természete is megkövetel". De minderre a krisztusi nép "mint vá
lasztott nemzetség, mint királyi papság, mint szent' nemzet, mint tulaj
donul megszerzett nép" (1 Péter 8, 9; 2, 4- 5) a keresztség által nemcsak
jogot kapot t, hanem mint Krisztus papságának a részese "papi" megbí
zást is. A mai reformokhoz szükséges liturgikus szellemet csak Krisztus,
és az egyház misztériumamak megei tése táplalhatja.

Az egyházkép tisztább megfogalmazása

Az egyházról szóló konstitúció, mint már említettük, tantételes kifej
tésben foglalja egybe a zsinattól felújított egyházképet. A zsinat nem
óhajtott teljes, minden egyes részletre kiterjedő ekkleziológiát kidolgozni,
hanem éppen az egyházkép kiegyensúlyozása érdekében csupán ~ lénye
ges elemek tisztább megfogalmazására fordította figyeImét. Az egyház
fogalom fentebb már érintett négy alapelemét kellett egymásba építeni.
Ezek a "misztérium és az üdvösség! intézmény, a hierarchia és a hívők

közössége" egységében és ellentétes feszültségében állnak. Az egyház
legbensöbb valóságában Krísztus isten-emberi mísztériumára épülő, be
lőle forrásozó és azt térben és időben kiterjesztő hittitok; az egyház külső

történelmi megjelenésében, mint az ószövetségi üdvösségi nép öroköse,
a Krisztustól megváltott és megszentelt újszövetségi Isten népe; az Isten
népe látható egyházi közösségeben a hierarchia és a hívők egysége és ta
goltsága határozza meg az egyház közösségi, szoeiálís szerkezetét.

Az egyház rnísztériuma a Szentháromságból ered, a Fiú Istennek a
világba kuldésére és emberrélevésére épül, Krisztus áldozatából és a Szent
lélek Isten kegyelmi tevékenységébőltáplálkozik. A konstitúció az egyház
nak e belső tartalmát a "misztilcus test" képével fejti ki. Mivel hittitok
ról van szó, nem adhatunk az egyházról egyértelmű fogalmi meghatáro
zást. A természetfeletti nem szeritható maradéktalanul általánosító és meg
különböztető fogalmakba. Azért fordulunk a szeritírás képes kifejezései
hez. Az akol, a nyáj, a szántóföld, az Isten háza, Isten temploma, Isten csa
ládja képei mind azt jelzik, hogy az egyházban Isten tevékenykedik, ha
sonlóan a pásztorhoz, a szőlőrnűveshez, az építőhöz, a családfőhöz. A leg
teljesebb kép a Szent Páltól alkalmazott "Krisztus teste" kifejezés. Az
Istenember halálával legyőzte a halált és a bűnt, az embeneket megvált
va új teremtessé tette (Gal. 6, 12; 2 Kor. 5, 17), az őt követő testvéreknek
elküldi a Szentlelket, hogy saját magával egyetlen egységgé, organikus
egésszé, saját misztíkus testévé tegye őket. Krisztus e természetfeletti élet
közösség feje, a Szentlélek e test lelke, aki a fej életét, az istengyermeki
kegyelmi életet közvetíti a tagok felé. Ezek így Krísztust öltik magukra
és Krisztus életét élik, Ezt a láthatatlanul tevékeny természetfeletti élet
közösséget Krisztus az apostolokra és azok utódjaira. a püspökökre épült
látható egyházi szervezettel egybeötvözte. Krísztus Urunk csak egyetlen
egyházat alapított, amely egyszerre isteni és emberi, láthatatlan és lát
ható, belső és külső,

A konstitució második fejezete az egyház leírását az Isten népe fogal
mával folytatja. Egészen új szemlelet alkalmazása került ezzel előtérbe.

A fogalmat eddig is ismertük az ószövetségből, különösképpen újszövet
ségi értelmében a Iiturgíából, de eléggé kiaknázatlan maradt egyházias
tartalma, amelyet csak a legújabb exegétikai és patrisztikus kutatások
hoztak felszínre. Az ószövetségi szeritírás Isten népének nevezi a választott
népnek Jahve előtt egybegyűlt istentiszteleti vagy kultusz-egységét. A fo
galom az újszövetségben a Krísztustól megváltott egész emberiséget je
lenti tágabb értelemben, leszűkített konkrét jelentésében pedig az egy-



"házban a hívők és a papság egységét, a Krísztust követő nép közösségi
egészében a vezetők és vezetettek fölé- és alárendeltségí viszonyát és szo
ciális szerkezetét. A régi szövetség népe Krisztus vére által új szövetség
népévé lett, más szóval Krisztus, aki a "sokakért" halt meg, a fóld min
den népét és minden idők emberét magában foglaló egyetemes és a végső

eszkatológikus beteljesedés felé menetelő "új Izraelt" teremtett. Yves Con
gar állapítja meg, az Isten népe kifejezés már önmagában is oly tömény
és erőteljes tartalommal rendelkezik, hogy az egyházra való alkalmazása
elkerülhetetlenül bizonyos gondolatsort indít meg, amelytől nem lehet töb
bé eltekinteni. Előszór is rámutat arra, hogyan épül fel az egyház emberi
történésében és kibontakozásában. hogyan viszonyul az egyház az össz
emberiséghez, továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy az egyház tag
jai még a rendi és hivatalok szerinti tagolódás előtt "egyformák" a nép
közösségében, vagyis a "keresztény egzísztenoía", a keresztény mivolt, a
krisztusi élet alapértékei tekintetében a hívők és a papság nem különböz
nek egymástól. Az egyház a régi Izrael üdvösségi népével a folytonosság
kapcsolatában áll és habár "új Izrael", mégis a teljes üdvösségtörténet
hordozója, Krísztus Izraelnek hirdette meg az Isten országát, amely itt a
földön csak kezdeti megvalósulás stádiumában létezik és osak a világ vé
gén bontakozik ki a maga teljességében, mégis ehhez a Lassan alaku1ó esz
katológikus országhoz minden népnek csatlakoznia kell. Igy lesz az egyház
eszkatológíkus elrendeltségében és ugyanakkor "földi misztéríumában" lé
tező, a történelmen át vándorló Isten népévé.

Az Isten népe fogalom alkalmazásának döntő jelentősége abban áll,
hogy ezzel biztosítható legjobban egyházképünk alapvető "azonossági
struktúrája". Minden megkeresztelt ember, pap vagy hívő abban egyenlő,

hogy Krísztus tanítványa és követője és mint ilyen, Krísztussal kegyelmi
kapcsolatban van. A legfelsőbb értékelési szempont tehát az egyházban
nem a hierarchikus struktura, vagyis az egyházi hivatalok és funkciók
szerinti tagolás, hanem a keresztség révén és a szentségek segítségével ki
fejtett kegyelmi életközösség Krisztussal, vagyis a .Jcrísztustagság" az is
tengyermekség kegyelmi tényében. Krisztus Urunk az egyház alapításánál
ezt az utat választotta. Először tanítványokat gyűjtött maga köré, azután
kiválasztott tizenkettőt közülük és ezek közül ismét Pétert választotta ki,
hogy az apostolkollégium és az egyház fejévé tegye. így építette fel
Krísztus az egyház látható szervezetét, amelynek alapgyökere a kegyelmi
meghívás és kíválasztás, Mínden megkeresztelt hívő Krisztus egész meg
váltásí művének, de elsősorban Isten és ember közöttí közvetítésének. te
hát papságának részese, "A hívek általános papsága és a szolgálat hierar
chikus papsága egymáshoz vannak rendelve; mindegyik a maga sajátos
módja szerint részesedik Krísztus egyetlen papságából."

A dogmatikus elemek egyensúl~a

A zsinati konstitúciótól alapul vett két kép vagy fogalom az egyház
-eszmeí vagy dogmatikus tartalmának kifejtésében egymást szükségsze
rűen és szerencsésen kiegészíti. A Krisztustól szerzett népnek közelebbi
meghatározására, mint "Krisztus titokzatos teste", azért van szükség, hogy
ezzel az újszövetségi nép Krísztus által történt lelki újjáteremtését, Krisz
tushoz mint forráshoz, éltető középpontjához, a fejéhez való tartozását is
meghatározzuk. Továbbá, hogy külső alakját is a keresztség révén szerzett
egyháztagság fogalmával együtt világosan körülhatároljuk és ugyanakkor
belső életelvét. a Szentlelket, valamint a szeretetben kinyilvánuló és az
eucharisztia ünneplésében látható lényegét is megjelöljük. Az Isten népe

:332



tehát az átfogóbb, a Krisztus titokzatos teste a közelebbről meghatározó
fogalom. "Az egyház Jézus Krísztus által alapított, hierarchikusan rende
zett, Isten lelki uralmát biztosító, az emberek üdvösségének szolgáló új
szövetségi Isten népe, amely mint Krisztus titokzatos teste létezik" (M.
Schmaus).

A konstitució harmadik fejezete az egyházi hierarchiáról tárgyal kü
lönös tekintettel a püspöki hivatal kollegíálítására, A negyedik fejezet a
laikusok, a hívők helyzetét és ezerepét VIzsgálja. Egyház!képünk e két fe
jezetben nem gazdagodik új vonásokkal. azonban nyomatékos hangsúlyt
kap az egyház strukturális tagoltságának mélyebb dogmatikus értelme.
Az Isten népének egésze, tehát a papság és a hívők egysége, Isten és egy
más szolgálatában áll. Az egyház egészének és egységének a szolgálat ad
célt és értelmet. Ennek természetes velejárója, hogy egyes tagok az egy
házban funkcionális vezető szerepet töltenek be, amely azonban sohasem
lehet uralkodás, hanem mindenkor a szolgáló Krísztus példájának követé
sében felelősségteljesszolgálatvállalás az egésznek érdekében. A hívőknek

is általános papságuk folytán egymás terhét kell viselniök, hogy "így telje
sítsék Krisztus törvényét". Tehát a hierarchikus struktúráltságnak is van
egy 1egfelsőbb kategóriája és ez a szolgálat,

A konstitúció többi fejezete (5-8.) a mi szempontunkból már ke
vésbé érdekes, úgyszintén mellőzhettüka püspöki kollegialitás és a laikus
apostolkodás ott bőven kifejtett részlegeit. Azt akartuk bemutatni, ami a
két zsinati konstitúcióban új és maradandó. Ez pedig a sokirányú gyakor
lati útmutatás mellett elsősorban az egyház felújított és felfrissített dog
matikus tartalma. Ki kell hangsúlyoznunk, egyetlen olyan tanítás vagy
utalás nem szer-epel a konstitúciókban, amelyekről eddig nem tudtunk
volna. Mint már aláhúztuk, inkább az egyház dogmatikus tartalmát ké
pező elemek mélyebb elemzéséről és főleg ezek egyensúlybaállításáról van
szó, Az egyház üdvösségtörténeti valósága isteni és emberi, láthatatlan
és látható, belső és külső elemekből tevődik össze. A konstitúciók az ösz
szetevő elemek helyes elrendezését, dlletve egyensúlybaállítását akarták
megteremteni.

Négy egyensúlybaallítés történt a következő párhuzamokban: 1. Az
egyház láthatóan társadalmi vagy közösségí képletben jelenik meg. Veze
tökkel, törvényekkel, jogi alkotmánnyal felruházott üdvösségr intézmény..
Belső mivoltában azonban természetfeletti szervezet, Krisztusban megva
lósult kegyelmi életközösség, "Krisztus titokzatos teste". A tartalmi hang
súlyt a zsinat az utóbbira helyezte, 2. Az egyház hierarchikus intézmény.
Krisztus lelki hatalmában, tanítói, papi és főpásztori megbizatásában ré
szesedő papság vezeti és kormányozza. Ugyanakkor az egyház testét el
sődlegesen a hívők közössége alkotja. A tagság, mint ilyen, általánosabb,
mint a különleges feladatokkal megbízott szervek, tehát a hierarchikus ta
gozódás fogalma. Igy előtérbe került a laikusok, a hívők szerepe és feladata
az egyházban. Az egyház nem egyoldalúan "klérus-egyház", hanem Krisz
tus tagjainak közössége. 3. Magában a hierarchiában is kiegyensúlyozás
látszott szükségesnek, A pápa az egész egyház és a hierarchia feje, a leg
főbb hatalom az egyházban, "a hívők és a püspökök püspöke". Minden püs
pök a legteljesebb egyházirendi fokot jelentő szentelés révén az aposto
loknak adott lelki hatalomban részesedik. Maga a püspöki testület az apos
tolkollégium utódja és örököse. Igya püspökök Krísztustól akart tanítói,
papi és kormányzói egységben vannak egymással és a pápával. A püspöki
kollegiálitás új megfogalmazása a püspöki jogkör kiterjesztését jelenti
anélkül, hogya pápa egyházfőí-jogkörea legcsekélyebb mértékben is csor-
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bát szenvedne, Ilyen értelemben beszél H. Küng a II. Vatikáni zsinatról
mint az első vatikánumtól igényelt természetes "kontrapunktról" ellen
pontról; ott a pápa jogkörét tisztázták, itt .:1 püspöki hivatalt írták körül. 4.
Kiegyensúlyozásnak tekinthető végül a római katolíkus egyháznak és a
többi egyháznak vagy keresztény felekezetnek viszonyrendezése is. Krisz
tus egyháza a római egyházban "mintegy szubzisztál", vagyis itt valósul
meg biblikus és tradicionális tartalmában a ·"legteljesebben". De a többi
-egyház is, ahol érvényesen keresztelnek és a hívők megszentelésére törek
.szenek, Krisztus örökségét őrzi. A krisztusi tartalmat ezekben felkutatva
és elísmerve mindent el kell követni, hogy visszatérhessenek az atyai ház
ba, mert ők is az istengyermekséget kapták örökségül,

Az egyház megújult képe a zsinat eddigi munkájának legnagyobb és
Iegbiztatóbb eredménye. Ha ezt elfogadjuk, akkor a liturgikus konstitúció
is több lesz, mint rubrikák egyszerű megváltoztatása. Minden további ala
kulás és fejlődés az egyház üdvösségtörténeti küldetésében attól függ, hogy
milyen mélyen vernek majd gyökeret a papság és a hívók gondolkodásá
ban .az evangélium és az apostolok egyházának újból felelevenített alap
elemei.

•
SZÉP VOLT

Szép volt nagyon.

A nagyapám, szegény, még elmesélte,
hogy lány korában szemei szúrt a grófnak.
"Bolond volt bizony, hogy nem ment vele" !
- incselkedett, és anyám elpirulva
verte a hátát, mert úgy kacagott,
hogy már görcs rázta szikár, öreg testét.
Söpört, vasalt, fejt, rongyot foltozott,
s az ajakáról csobogott az ének,
ingyen rnosásért vacsorát hozott.
Szívesen vállalt öt síró porontyot,
markes apámmal napszámban arattak,
gömbölyű vállát tartotta a napnak,
búzamag-színben gyöngyözött a bőre.

Emlékszem, a kepe tövében ült,
izzadó kínban a tiúoema: várta,
s apám a fáradságtól összeroskadott.
Szép volt nagyon ...
Ötfelé szabta a testét,
minden darabba lélek is jutott.
Szépsége, szíve, lelke szertefoszlott,
éhesen szívtunk minden szépet róla,
méois mmdig több maradt,
minden kincse megmaradt,
fehér fényben tündökölve
raktuk koporsóba •••

BabbeJs Ferenc
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