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AZ EGYHÁZ MAGATARTÁSA

A NEM-KERESZTÉNY VALLÁSOK IRÁNYÁBAN

Többfelől hallottuk, hogy az egyháznak a nem-keresztény vallások irá
nyában való magatartását kifejezésre juttató zsinati nyilatkozat, amelyet
1965. október 28-án tettek közzé, mérföldkövet jelent a katolikus egyház
és a zsidó nép kapcsolataiban. Mindenesetre, kiegészítésül, itt meg kell
állapítani, hogya nyilatkozat még nagyobb mértékben jelent mérföld
követ az egyház és általában a nem-keresztény vallások kapcsolatában.
Az egyház a nyilatkozat által a történelem során első ízben ajánlja föl
ezeknek a vallásoknak a baráti, testvéri dialógust. Olyan eredmény ez,
amelyet XXIII. János pápa bizonyára még elképzelni sem tudott, amikor
az 1960. szeptember 18-i ülésen azzal bízta meg a Keresztény Egység Tit
kárságát, hogy szerkesszen egy nyilatkozatot, az egyház és a zsidó nép
közötti kapcsolatról. A következőkben ez a nyilatkozat a zsinat legvitatot
tabb szkémáinak egyike lett, nem annyira teológiai okokból, mint in
kább a pillanatnyi kedvezőtlen politikai körülményele következtében.
Tény az, hogy már 1962 júniusában törölték a Központi Előkészítő Bi
zottság napirendjéről, váratlan politikai ellenzésele miatt, Csak János
pápa ujabb közbelépésével sikerült 1962 decemberében a témát újra fel
vétetní a zsinat; napirendjére. Sajátkezű válaszában, amelyet a Keresz
tény Egység Titkárságának elnöke által elébe terjesztett és a tárggyal
kapcsolatos véleményre adott, a pápa ezeket írta: "Figyelemmel elolvas
va Bea bíboros e jelentését, tökéletesen osztjuk nézetet; milyen súlyos és
felelősséggel járó a tárgy iránti érdeklődésünk" (1962. deoember 13.).

Ebben a fázisban, vagyis a második ülésszak idején, a címtől és há
rom sornyí, a nem-keresztényeket általánosságban említő bevezetéstől el
tekintve, még csak olyan nyilatkozatról volt szó, amely egyedül a zsidó
népre vonatkozik. A szemlelet gondviselésszerű kiszélesedése, oly módon,
hogy az összes nem-keresztény vallásokat magába foglalja, azoknak a
nézeteltéréseknek és súlyos nehézségeknek következménye volt - és ez
nagyon jellemző a II. vatikáni zsinatra -, amelyeket az első szkéma
váltott ki. Egyesek azt kívánták, hogy az izlámról is beszéljünk, mások
azt, hogy általában az összes nem-keresztény vallásokat említsük. A ne
hézségek később is folytatódtak, főleg azután, hogy elsőízben szavaztak
a szkémáról a harmadik zsinati ülésszak végén. Semmi sem láttatta elő

re, hogy végülis a nyilatkozatot - mint az történt - gyakorlatilag egy
hangúan, a kedvező szavazatok több mint 96 százalékát összegyűjtve fo
gadják majd el. Ez az egyhangúság önmagában világosan bizonyítja a
nyilatkozat nagy fontosságát, amennyiben a sokféle nehézség ellenére a
világ katolikus püspökeinek tömeges támogatását nyerte el.

Kézenfekvő, hogy ebben a kommentárban az okmánynak elsősorban

azon elemeivel foglalkozunk részletesebben, amelyek általános érvényű

jelentőséggel bírnak. A nyilatkozat, miután közli, hogy milyen célt kíván
elérni, mindenekelőtt azokat az általános elveket fejti ki, amelyek az egy
háznak a nem-keresztény vallásokkal szembeni magatartását meghatá
rozzák. Ezeket az elveket a továbbiakban az izlámmal és az ószövetség
vallásával kapcsolatban részletesebben is illusztrálja. Befejezésül a nyilat-
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kozat Isten atyaságára hivatkozik, és egy olyan emberiség jövendő képét
vázolja fel, amelynek tagjaként minden ember Isten gyermekének érzi
magát, és testvérként viselkedik a többiekkel szemben.

A cél: az emberi család egységének előmozdítása

A zsinat ezzel a nyilatkozattal az emberek közöttí egységet és szere
tetet kívánja előmozdítani, hangsúlyozva, ami közös bennük, és ezáltal
alkalmas arra, hogy testvéri együttélésüket elősegítse: "Korunkban, ami
kor az emberi nem napról napra szerosabb kapcsolatba lép,és növekszik
a kölcsönös függés a különböző népek között, az egyház nagyobb figye
lemmel szemléh a nem-keresztény vallásokhoz fűződő kapcsolatának ter
mészetét. Kötelessége lévén, hogy az emberek, sőt a népek között az egy
ségetés ezeretetet előmozdítsa, itt elsősorban rnindazt vizsgálja, ami kö
zös az emberekben és ami arra ösztökéli őket, hogy együtt éljék közös
sorsukat" (1. sz.),

Az egyház e kezdeményezését az emberiség fokozódó egyesülése ér
dekében, mint láttuk, indokolja, ami e téren a világban végbemegy, fő

leg pedig a világot átható egység utáni vágy, de rnindenesetre még sokkal
mélyebb gyökerei vannak magának a kereszténységnek alapjaiban. A
nyilatkozat kijelenti: "Tény az, hogy a különböző népek egyetlen közös
séget alkotnak. Ugyanaz az eredetük, minthogy Isten telepitette le az
egész emberi nemet mindenütt a föld színén ; ugyanaz a végső céljuk is,
Isten, akinek gondviselése, jóságra irányuló intelme és üdvterve, minden
kire kiterjed, mígnem a választottak a Szerit Városban egyesülnek, ame
lyet Isten dicsősége tölt be fénnyel és ahol az emberek az ő világosságá
ban járnak" (uo.).

Olyan szavak ezek, amelyek megérdemelnék. hogy arany betűkkel

véssék, vagy lángoló betűkkel írják föl az Egyesült Nemzetek palotájára
- föltéve természetesen, hogya ezervezet valamennyi tagja elfogadja
őket. Szinte lehetetlen itt kimerítően. és a maguk mélyreható jelentősé

gében méltatní őket. Elégedjünk meg azzal, hogy a bennük kifejeződő

alábbi pontokat hangsúlyozzuk. Az összes népek egyetlen közösséget vagy
családot alkotnak, minthogy rnindnyájan ugyanattól a teremtő Istentől

származnak, minthogy Isten a végső céljuk, és az ő gondviselése és jósá
ga kormányozza őket és vezeti el az üdvösségre, a Szerit Város egységébe,
amelyet Isten fénye tölt be s amelyben mindnyájan arra hivatottak, hogy
Isten világosságában éljenek. Ezeknek az okoknak mindegyike eléggé in
dokolja, hogy az egyház valamennyi tagja és rríinden keresztény teljes
odaadással vegyen részt e nagy vállalkozásban, az emberi család megte
remtésében. amelyet, mielőtt még emberi vállalkozás lett volna, ugyanaz
a teremtő Isten és gondviselő atya már eltervezett az emberiség számára.

A vallás gyakorlása és az emberi család egysége

A nyilatkozatnak, minthogy az egyház magatartását kívánja leírni
a nem-keresztény vallásokkal szemben, míndenekelőtt meg kell magya
ráznia, mi az értelme és tartalma a "vallás" kifejezésnek, és milyen fel
adat váll' rá .az emberi életben. Ezért kifejti: "A különböző vallásoktól az
emberek választ várnak az emberi lét rejtett titkaira, amelyek mint teg
nap, úgy ma ts mélységesen nyugtalanítják az emberek szívét: az emberi
természet, életünk értelme és célja, a jóság és a bűn, a fájdalom eredete
és célja, az út, amelyen az igazi boldogságot elérhetjük, a halál, az íté-
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let, a halál utáni büntetés, végül az a végso es kimondhatatlan rníszté
rium, amely létünket körülveszi, amelyből eredetünket is levezetjük IS

amely felé törekszünk" (1. sz.).
Ha ezt a leírást az emberi család egységének alapjairól a föntebbi

ekben rnondottakkal összevetjük, valóban meglepő megfigyelést tehe
tünk. Aki a történelemre visszapillant, fájdalommal állapíthatja meg,
hányszor voltak a külőnböző vallások az emberek közötti nézeteltérések,
harcok, sőt véres háborúk legfőbb okozói. Aki viszont a "vallás" szó tar
talmának idézett leírását veti össze az emberi család egységének alap
jairól a fentiekben mondottakkal, annak meg kell állapítania, mennyi
ve éppen a vallás alkalmas, minden más tényezőnélinkább arra, hogy az
ernberek közötti elmélyült találkozást előmozdítsa. Tény az, hogy éppen
a vallás világítja meg határozott formában az emberi család egységének
említett alapjait, az eredetet, a célt, az embernek Istenhez fűződő viszo
nyát s ezért kellene elősegítenie magát az egységet is. De hogyan lehet
séges az, hogy a vallások oly sokszor éppen az ellenkező hatást érték el ?
és legfőképpen mit kellene tenni, hogy a vallások különbözősége ellenére
- se különbözőségek mindmáig igen nagyok - a vallás ne a széthú
zást szolgálja, hanem inkább egyesítse az embereket? Így vetődik fel az
eszközök és módszerek kérdése. A nyilatkozat válasza három lépésre ta
gozódik: az első egy, mondhatni, fenomenológiai megfontolás a különböző

vallások néhányával kapcsolatban; ezután azok "azelvek következnek,
amelyek az egyház magatartását a nem-keresztény vallásokkal szemben
alapvetően meghatározzák; végül útmutatást kapunk arra nézve, hogy az
egyház gyermekei miként vihetik át - és kell átvinniük - a gyakor
latba az egyház magatartását.

A különböző vallásoknak általábani és néhányuknak részletesebb
fenomenológiai taglalása, arra szolgál, hogy kifejtse azokat a pozitív ele
meket, amelyeket a különböző vallások tartalmaznak, s ebből az is kitű-o

nrk, mivel járulnak hozzá az .ernberek vallásosságához : "A legrégebbi
időktől napjainkig megtalálhatjuk a külőnböző népek körében, hogy va
lamiképpen fölismerik azt a titokzatos hatalmat, amely a dolgok folyá
sában és az emberi élet eseményeiben közrejátszik, és olykor a legfőbb

Istenségként, vagy atyaként ismerik el. A fölismerés és elismerés itatja
át életüket bensőséges vallásos érzéssel. A vallások viszont, amelyek a
kultúra fejlődésével kapcsolódtak össze, finomabb fogalmakkal és árnyal
tabb nyelvezettel igyekeznek válaszolni ugyanazokra a kérdésekre. Így a
hinduizmusban az isteni misztériumot kutatják az emberek, és a mítoszok
kimeríthetetlen termékenységével és mélyenszántó filozófiai kísérletekkel
fejezik ki; arra igyekeznek, hogy megszabaduljanak létünk szorongásaitól,
akár az aszketikus életformák, akár a mélyenszántó elmélkedés, akár az
Istenhez menekülés révén, szerétetben és bizalomban. A buddhizmusban.
különbőző formáinak megfelelően, a változékony világ eredendő elégtelen
ségét ismerik föl és olyan utat tanítanak, amelyen azemherek, alázatos
és bizakodó szívvel, képesek arra, hogy elérjék a teljes felszabadulás ál
lapotát, vagy a legnagyobb megvilágosodás állapotába jussanak saját
erőfeszítéseik és a fölülről jövő segítség révén. Ugyanúgy a világban föl
lelhető többi vallás is azon fáradozik, hogy különféle módokon fölébe
kerekedjék az emberi szív nyugtalanságának, amennyiben utakat, azaz
tanításokat, életszabályokat és szerit szertartásokat javasol" (2. sz.),

Milyen lesz tehát az egyház rmagatartasa a vallásos hitek e sokfé
leségével szemben? Amint láttuk, a legalapvetőbb kérdésekről 'Van itt
szó és szinte azt mondhatnánk, a nyilatkozat leglényegesebb mondani-
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valój áról, amennyiben legáltalánosabb elveit érinti. Íme, miként fogal
mazódik meg ez a magatartás: "A katolíkus egyház semmit sem utasít el,
ami igaz és szerit ezekben a vallásokban. Az egyház őszinte tisztelettel
tekint ezekre .acselekvési és életmódokra, ezekre a szabályokra és taní
tásokra, amelyek, noha sok tekintetben különböznek attól, amit maga az
egyház hisz és javasol, mégis nem ritkán annak az igazságnak visszfényét
sugározzák, amely minden embert megvilágosít. Mindemellett az egyház
hitet tesz, és hitet kell tennie, Krisztus mellett, aki .az út, az igazság és
az élet' (Ján. 14, G), és akiben az embereknek a vallásos élet teljességét
kell megtalálniuk, és akiben Isten mindeneket kiengesztelt önmagával"
(uo.).

Már ezekből a szavakból is kitűnik, mennyi világosságra és kiegyen
súlyozottságra van szükség ezen .a téren. Nem szabad csak hitet tenni
Krisztus mellett, de ugyanakkor megvetni vagy éppen elítélni minden más
vallást; másrészt viszont a saját küldetés ellátásában sem szabad elégte
lennek bizonyulni a más vallások iránti hamis tiszteletből vagy tapintat
ból. Ezek tehát az egyház magatartásának elemei. Mindenekelőtt a tisz
telet a különbőző vallások által vallott cselekvési és élet-módozatok, sza
bályok és tanítások iránt, mégha sok pontban különböznek is attól, amit
az egyház hisz és javasol. Ez a tisztelet két forr-ásból ered: először is az
emberi személviség méltóságának, valamint annak szem előtt tartásából.
amivel az ember ennek a méltóságnak tartozik, Icgf'őképpen a számára
legszentebb dologban, mint amilyen .a vallás; másodsorban magának az
egyes vallások tartalmának szem előtt tartásából. A zsinat ténylegesen
megállapítja, hogy még azok a vallások is, amelyek sok tekintetben kű

lönböznek az egyház hitétől és tanításától, nem ritkán annak az igazság
nak visszfényét sugározzák, amely minden ember elméjét megvilágosítja.
Azok az emberek, akik .a különböző vallások hivei, szintén Isten képére
és hasonlóságára teremttettek és Isten nem hagyta magukra őket, hanem
a történelem során, a Mennyei Atya jóságának és gondviselésének segít
ségét élvezik, hiszen őket is megváltotta Krisztus vére, mégha nem is
kerültek teljesen a megváltás gyümölcseinek birtokába. Megértjük te
hát az egyház magatartásának alapvető elvét: "A katolikus egyház sem
mit sem utasít el, ami igaz és szent" az övétől különböző vallásokban.

Mindehhez azonban hozzá kell tenni még egy elemet, ami nem ke
vésbé lényeges az egyháznak a nem-keresztény vallásokkal szemben ta
núsított magatartása szempontjából. Az egyház hitet tesz, és hitet kell
tennie Krisztus mellett, aki az út, az igazság és az élet. Miért? Először

is azért, mert ez elháríthatatlan küldetése, amit magától Krisztustől ka
pott és ezért vallja az apostollal: "Ez a kötelességem és jaj nekem, ha
nem hirdetem" (1. Kor. 9, 16). E kötelesség legmélyebb oka az a tény,
hogy Krisztus minden emberért meghalt, különbség nélkül és, amennyi
ben az ő rnűvétől függ, míndnyájunkat kiengesztelt Istennel (v. össz, 2.
Kor. 5, 14-21). De az egyházat maguknak a más vallások nak szemlélése
is erre buzdítja: az egyház tudja és ez meggyőződése, hogy az emberek
csak Krísztusban találhatják meg a vallásos élet teljességét és a kien
gesztelődést Istennel, amelyet Isten éppen Krisztusban és csak őbenne

tett lehetövé. Más szóval: "Nincs más senki az emberek között az ég alatt,
akiben üdvözülnünk lehetne" (Ap. csel. 4. 12).

Az egyház magatartását magukévá kell tenniük gyermekeinek is,
mi több, az egyház magatartását lényegében gyermekei ültetik át a gya
korlatba. Ez az oka annak az intelemnek, amelyet a nyilatkozat közvet
lenül a mondottakhoz fűz. "Az egyház éppen ezért arra inti gyermekeit,
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hogy okosan (>s szeretettel, a más vallások követőivel folytatott dialógus
és együttműködés révén, ily módon téve tanuságot saját hitükről és ke
resztény életükről, ismerjék el, tartósítsák, fejlesszék tovább azokat a
szellemi, erk őlcsi és szociális-kultúrális értékeket, amelyeket ezekben a
vallásokban találnak."

Az egyház gyermekc>inek tehát mindenek előtt az a kötelességük,
hogy elismerjék, óvják és előmozdítsák azokat a szellemi és erkölcsi,
valamint szociá lis és kultúrálís értékeket, amelyeket más vallások köve
tőinél találnak. Milyen eszközökkel? Testvéri dialógussal és együttműkö

déscel. És mi módon ? Okosan és szeretettel. Itt is áll: nem elég csak a
szcrctet, ami eseu-nkint vak lehet; de nem elég csupán az okossúg sem,
amiből hiányzik a melegség, ha ugyan nem változik át gyanClkvá:ss3..

Az általános elvek kifejtése után a nyilatkozat huzamosabban időzik

két gyakorlati példánál: az egyház magatartása az izlám követőivel és a
zsidó nép tagjaival szemben. Ennek a nagyobb terjedelemnek azonban
nem csak az az oka, hogy fokozottabb mértékben illusz trálja a kifejtett
elveket. Az izlám esetében egy olyan egy-lsten hívő vallásról van szó,
amelynek ma a legnagyobb számu követője van és a legelterjedettebb az
egész világon. Az ószövetség vallá-sát viszont egészen külőnleges kötelékek
fűzik az egyházhoz, amonnyibon magán.ak Istennek kívánság', szei-int ez a
vallás készitette elő a kereszténységet és az egyház.at.

Az egyház és az izlám

Ami az izlámct illeti, a nyilatkozat mindenek előtt azokat a nem cse
kély számu ér-intkezési pontokat emeli ki, amelyek az izlám és a ke
reszténység közőt.t fennállnak : "Az egyház megbecsüléssel tekint a mu
zulmánokra, akik azeg'yetlen Istent imádják, aki él és örök, aki az eget
és földet teremtette, és aki szólt az emberekhez. A muzulmanok teljes
szívvcl azon igyekeznek, hogy Isten parancsolatainak, a rejtetteknek is,
alávessék magukat, mint ahogy Ábrahám is alávetette magát, akire az
izlám hit szívesen hivatkozik. Noha Jézust nem ismer.ik el Lstennek. mint
prófétát mindcnosctrc tisztelik; tiszteletbon részesítik a Szüzanyát, Má
riát, és alkalmarikint áhítatos szívvel fordulnak hozzá. A muzulmánok
azonkívül az utolsó ítélet napját is várják, amikor Isten minden feltáma
dott emberrel érdemei szei-int jár el. Ezért becsülik oly nagvra az e1'
kölesöséletct is, ezért tisztelik Istent főként imádsággal, jótékonykodás
sal és böjttel."

Megemlékezve a fájdalmas századokr-ól, amikor véres harcole dúltak
a keresztények és az izlám követői között, a zsinat arra int, hogy felejt
sük el a múltat és minden erőnket a megértés és együttműködés gyakor
lati megvalósítására összpontosítsuk: "Ha századok során nem kevés el
lentét és ellenségeskedés támadt a kcrcsz í.ényok vós muzulmánok között,
a szent zsinat mindenkit arra kér, hogy felejtsék el a rnúltat és őszintén

fáradozzanak a kölcsönös megértés érdekében, É:, közösen védelmezzék
és mozdítsák elő minden ember számára a túrGadaJrni igazságot, az er
kölcsi értékeket, a békét és szabadságot."

Isten népe az újszévctségbcn és Ábraham leszármazottai

Az ószövetség vallásával foglalkozó rész egy harmadát teszi ki az
egész nyilatkozatnak. Ez részben annak következménye, hogy .,n1int lát
tuk, ez volt az eredeti része és magja .a nyilatkozatnak. De a hosszúságot
azok a különleges kötelékek is indokolják, amelyek a zsidó nép és Krisz-

221



tus, és ennek folytán az egyház között fennállnak; indokolja továbbá
az a tény, hogy a századok során éppen ezen a területen keletkeztek a
legfájdalmasabb félreértések és előítéletek, amelyek különböző vallások
között valaha fölmerültek.

A nyilatkozat utal arra a kötelékre, "amely az újszövetség népét lel
kileg Ábrahám leszármazottaihoz füzi" a kereszténység előkészítésének

szakaszában, vagyis az ószövetségben: "Krisztus egyháza elismeri, hogy
hitének: és kiválasztásának kezdetei, Isten üdvtervének megfelelően, a
pátriárkáknál, Mózesnél és a prófétáknál találhatók meg. Az egyház vall
ja, hogy minden Krisztus-hívő a hit szerint Ábrahám gyermeke, részese
a pátriárka küldetésének is, hogy az egyház üdvösségének misztikus
előképe volt a választott nép kivonulása a szolgaság földjéról. Éppen
ezért az egyház nem feledkezhet meg arról, hogy az ószövetségi kinyi
latkoztatást annak a népnek közvetítésével kapja, amellyel Isten, az ő el
mondhatatlan irgalmában, a régi szövetséget kegyesen megkötötte, és ar
ról sem, hogy annak a jó olajfának gyökerei táplálják, amelybe a vad
olajágakat, vagyis a pogányokat beoltották. Az egyház valóban hiszi,
hogy Krisztus, a mi békénk, keresztáldozatával összebékítette a zsidókat
és a pogányokat és a kettőt eggyé tette."

De nem csak erről van szó, Magának az egyháznak is ebbe a népbe
nyúlnak le a gyökerei, amennyiben a feje, Krisztus, a Boldogságos Szűz,

az apostolok, az evangélium első hirdetői, mindnyájan ennek a népnek
soraiból kerültek ki: "Az egyház mindenkor szem előtt tartja Pál apos
tol szavait, amelyeket népének tagjairól mondott, .akiké az istenfiúság, a
dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az igaz élet.
Övéik az atyák és test szerínt közülük való Krisztus' (Rom. 9, 4-5), Szűz

Mária fia. Az egyház nem feledkezik meg arról, hogy a zsidó nép sorai
ban születtek az apostolok, az egyház alapjai és tartó oszlopai és ugyan
úgy a sok első tanítvány, akik Krisztus evangéhumát a világnak meg
h'irdettók."

Ezután egy olyan szakasz következik, amely első látásra azt a benyo
mást kelthetné, mintha vádemelés lenne Ábrahám ama vérszerinti le-'
származottaí ellen, akik nem hittek Krisztusban, s így ez a szakasz mint
ha ellensúlyozni kívánna a megelőző dicsérő szavakat, De nem ez a hely
zet. Aki figyelmesen olvassa el a szöveget, fölismeri, hogy az itt elmon
dottak ugrópontja a második részben található. Ez a második rész meg
magyarázza ugyanis, hogy az első részben felemlített negatív tények el
lenére mennyire kedves maradt ez a nép Isten előtt, és egy napon, ame
lyet egyedül Isten ismer, elfoglalja majd helyét a Krisztusban hívő né
pek körében: "Mint a szeritírás tanúskodik róla, Jeruzsálem nem ismerte
föl az Úr látogatásának idejét; a zsidók, nagyrészt nem hallgatták meg
az evangéliumot, sőt nem kevesen közülük szembeszegültek a terjesztésé
vel. Mindazonáltal, az apostol szavai szerint, a zsidók, atyáik miatt, to
vábbra is kedvesek Isten előtt, aki nem bánja meg adományát és meghí
vását, A prófétákkal és magával az apostollal együtt az egyház várja azt
a napot, amelyet egyedül Isten 'ismer, s amelyen az összes népek egy han
gon dicsőítik az Urat, és vállvetve neki szolgálnak' (Szofoniás 3, 9)."

Miután ily módon kifejtette, hogy mi a közös a zsidó nép és az egyház
között, a nyilatkozat áttér a gyakorlati kérdésekre és ezeket tanítja:
"Minthogy ilyen nagy mérvű á keresztények és zsidók közös szellemi
öröksége, a Szent Zsinat előmozdítani kívánja és tanácsolja a kölcsönös
megértést és megbecsülést közöttük, ami főként ct biblikus és teológiai
tanulmányok és a testvéri dialógus révén érhető el,"
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Hátra van még azonban egy súlyos akadály elhárítása, amely szá
zadokon keresztül, nemcsak hogy akadályozta a kívánt testvéri dialógust,
de gyakran volt ellenszenv, gyűlölet és üldözések okozója, és ürügyül
szogált az antiszemitizmus utálatos megnyilvánulásaira. Bízonyos elmé
letekről van itt szó azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszott a
zsídó nép Krisztus szenvedésének és halálának fájdalmas eseményeiben,
és az ebből folyó konzekvenciákról. És, mint ismeretes, a nyilatkozat
nak ezt a részét várták és kívánták legínkább, legalább is zsidó részről.

A nyilatkozat ezeket mondja: "Ambár a zsidó hatóságok és követőik szor
galmazták Krisztus halálba küldését, mégis mindaz, amit Krisztus kín
szenvedése során elkövettek, nem tudható be megkülönböztetés nélkül az
akkor élt összes zsidóknak, sem pedig a mai zsidóknak."

Tudjuk, hogy bizonyos elméletekből, amelyek a zsidó nép föltéte
lezett kollektív felelősségét hirdetik Jézus haláláért, azt il következtetést
vonták le, hogy Isten elvetette, sőt megátkozta ezt a népet. Nos, a nyi
latkozat, bár kijelenti, hogy jelenleg "Isten népe", vagyis az emberiség
üdvösséget szolgáló intézmény egyedül az egyház, ugyanakkor határo
zottan visszautasítja a zsidók ellen felhozott efféle vádakat: "A zsidókat
nem szabad olyként feltüntetní, mint akiket Isten elvetett, sem pedig
mínt átkozottakat, mintha ez a Szentírásból következnék." És a nyilatko
zat egy pozitív tanítást is fűz ehhez: "Mindenki ügyeljen tehát arra, ne
hogya hitoktatás vagy Isten igéjének hirdetése során olyasmit tanítson,
ami nem egyezik az evangélium igazságával és Krisztus szellemével."

A pozitív tanítás mellett kifejezésre jut a sajnálkozás is az antisze
mita megnyilatkozások miatt, bármikor és bárhol történtek is: "Az egy
ház azonkívül, hogyelitél minden üldözést, bárki ellen irányuljon is az,
megemlékezve a zsidókéval közös örökségről, és nem politikai szempon
toktól, hanem az evangéliumi vallásos ezeretettől vezettetve, mélységesen
fájlalja a gyűlöletet, az üldözéseket, és az antiszemitizmus minden meg
nyilvánulását, ami a zsidók ellen bármikor, bárki részéről mutatkozott."

Az egyház azonban nem elégszik meg azzal a negatívurnmal, hogy
csak sajnálkezzék. A kölcsönös vádaskodasok fölé emelkedve, a szóban
forgó kérdések egészét áttekintő szemléletet tesz magáévá, s ez a szem
lélet nem nélkülözi az emelkedett szellemi szépséget, E szemlélet ma
gasságából figyelmezteti az egyház mindazokat, akik úgy tekintenek a
Golgotára, mint valami jóvátehetetlen tragédiára, és önmagukat telje
sen ártatlannak tartva, a föltételezett szerencsétlen bűnösökre akarnak
követ dobni: "A valóságban Krisztus, amint azt az egyház mindig állí
tottaés állítja, végtelen szerétetében önkéntesen vállalta a szenvedést és a
halált, minden ember bűne rniatt, hogy minden ember eljusson az üd
vösségre. Az egyház kötelessége tehát, hogy igehirdetésében mint Isten
egyetemes szeretetének jelét és rnint minden kegyelem forrását mutassa
be Krisztus keresztjét."

A nyilatkozat jelentősége az egyház és az emberiség szempontjából

Befejezésül nincs szükség arra, hogy megismételjük a nyilatkozat
ugrópontjait és általános elveit, amelyek közvetlen jelentőséggel bírnak.
Eléggé hangsúlyoztuk őket. Inkább két megjegyzést teszünk arról, hogy
milyen jelentőséggel bír az egyház és az emberiség szempontjából, ha a
nyilatkozat elveit a gyakorlatba ültetik át.

Lássuk előbb az egyházat. Nyilvánvaló, hogy a nyilatkozat semmi
képpen sem jelenti sem megtagadását, sem elutasítását, de még csak el-
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homályosítását sem annak a küldetésnek, amelyet Krisztustól kapott az
egyház, IS amely abból áll, hogy a vallásos élet teljességet vigye el az em
berek közé, "hogy életük legyen és hőségben legyen" (Ján. 10, 10). Sőt

éppen ez a nyilatkozat nyit új távlatokat ennek a küldetésnek végrehaj
tásához, hiszen új módon javasolja Krisztus szeretetének gyakorlását
minden ember irányában, még pedig mindenkinek a maga konkrét val
lási helyzetében, s így a nem-keresztények számára is megfoghatóvá teszi
Isten szeretetét, ami Krisztusban és az egyházban jut kifejezésre. Nem
kétséges, hogy a szE~retet ilyen gyakorlása készíti elő a leghatékonyabban
az Úr útját, hogy az emberek képessé váljanak az evangélium befogadá
sára. Könnyű előre látni, milyen fontos következményei lesznek ennek a
missziós munkában. Nem véletlen, hogya missziókról szóló zsinati dekré
tum is részletesen foglalkozik a dialógus szerepevel a missziós tevékeny
ségben.

De még ez sem minden. Ha az egyház átülteti a gyakorlatba nyilat
kozat elveit, és minden gyermekének közreműködésével előmozdítja azo
kat a szellemi, erkölcsi és szociális-kultúrális értékeket, amelyek a más
vallások követőinél megtalálhatók, akkor, mostantól fogva, leglényege
sebb üdvtörténeti föladatát végzi el körűnkben. Hogy miért? A statisz
tika azt mutatja, hogy ezeknek az embereknek 90 százaléka nem jut el
élete során az evangélium befogadásához. Isten viszont azt akarja, hogy
minden ember, tehát ők is üdvözüljenek (v.ö. 1. Tim. 2, 4). De mi módon
kerülhet erre sor? A katolikus tanítás szerint, akik saját hibájukon kí
vül nem ismerik meg Krisztust, üdvözülhetnek, ha a saját jó lelkiisme
retük szerirrt élnek. Amikor tehát az egyház azon fáradozik, hogya nem
keresztény vallások követőinek körében meglévő szellemi és erkölcsi
értékeket előmozdítsa, valójában abban működik közre, hogy ezek az em
berek a saját jó lelkiismeretük szerint élve munkálkodjanak saját üd
vösségükön. Ez az egyetlen konkrét lehetőség az egyház számára, hogy
ily módon ezeknek a százrnillióknak örök üdvösségét elősegítse.

Mit jelent a nyilatkozat elveinek a gyakorlatba való átültetése az
emberiség számára? Azt jelenti, hogy az emberiség fokozatosan száz meg
százmilliónyi olyan emberrel gazdagodik, aki azon igyekszik, hogy száz
meg száz, az övétől eltérő hitű embert tiszteljen és szeressen. és pedig
éppen amiatt, ami ez .utóbbiak számára a legszentebb, vallásos hitük mi
att. Mélyreható szellemi találkozás jön így létre száz meg százmillió
ember között, a számukra legbecsesebb és legszentebb területen. Ez a ta
lálkozás, ami eleinte bennsőséges, természetéből kifolyólag külsö meg
nyilvánulásokra törekszik majd, a szellemi kincsek kölcsönös kicserélé
seben, a feladatok teljesítésében és a közös érdekek védelmében, és ezek
folytán a szellemi élet igazi közösségében. Míly nagyszerű hozzájárulás
lesz ez az emberi család egységének megteremtéséhez, amelyet a nyilat
kozat is szolgálni óhajt, s amely után az emberek ma jobban vágyódnak,
mint valaha.

Ennek az egységnek mély, vallási alapokra kell támaszkodnia, és azok
ra is támaszkodik majd: Isten atyaságára és az emberek ebből folyó test
vériségére. A nyilatkozat így tesz végül hitet mindkettő mellett: "Nem
hivatkozhatunk Istenre, minden ember atyjára, ha megtagadjuk, hogy
testvér módjára viselkedjünk bármelyik emberrel szemben, aki Isten ké
pére és hasonlóságára teremtetett. Az ernber magatartása Isten iránt és
magatartása a többi ember iránt oly szorosan egybefonódik, hogy az írás
azt mondja: ,A<ki nem szeret, nem ismeri az Istent' (1. Ján. 4, 8}."
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Ebből az elvből vezeti le a nyilatkozat bármiféle diszkrimináció vagy
üldözés erélyes elutasítását: "Alaptalannak bizonyul tehát minden olyan
elmélet vagy gyakorlat, amely az emberi méltóságés a neki kijáró jogok
tekintetében megkülönböztetést vezet be ember és ember, nép és nép
között. Ennek következtében az egyház, mint Krisztus akaratával ellenke
zőt, elítél mindenfajta emberek közötti diszkriminációt és minden faj,
bőrszín, társadalmi helyzet, vagy vallás miatti üldözést."

. De távol attól, hogy megelégedjék a negatívumokkal, a zsinat arra
inti a híveket - és ezzel zárul a nyilatkozat -, hogy olyan értelemben
munkálkodjanak, hogy a béke építői és ilymódon Isten méltó gyermekei
legyenek: "a Szent Zsinat, Szent Péter és Pál apostolok nyomában járva,
sürgősen kéri a keresztényeket ,viselkedjenek helyesen a pogányok kö
Zött" (1. Pét, 2, 12), és hacsak lehetséges, és amennyiben tőlük függ, élje
nek békében minden emberrel, hogy valóban gyermekei legyenek a Meny
nyei Atyának." ..
HÚSVÉTI HIMNUSZOK

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe; bibliai, liturgiai, dogmatikai
és lelkiéleti jelentésében egyaránt. A húsvétban teljesedik be az ószövetségi
Pascha megváltói igérete, és - hitünk tanítása szerint - akkor lép az ó-szö
vetség helyébe az új-szövetség. Krisztus által, mert "a mi húsvétunk Krisztus
feláldoztatott" (1. Kor. 5, 7). Húsvét azonban nemcsak az ünnepek ünnepe,
amelyből az összes többi ünnep jelentése és értelme származik, hanem a ke
resztény élet forrása is. A liturgia által jelenlévő misztérium, amelyben újra
és újra titokzatosan átéljük és valósítjuk Krisztus halálát és feltámadását.

Ez az ünnep számtalanszor megihlette a költőket az évszázadok során. Az
alábbiakban két évezred húsvéti költeményeiből mutatunk be néhányat. Az
első négy latin, az utolsó német eredetiből készült. A versek szerzőit időrend

ben mutatjuk be.
Szent Ambrus, Miláno püspöke valószínűleg Trierben született 340 körül.

Jogi tanulmányai után a római birodalom tisztviselője lett, 373-ban Aemilia
és Liguria tartomány székhelyére, Milánóba küldték. A következő évben a
nép közfelkiáltással püspökke választotta, pedig akkor még csak hittanuló
volt. November 30-án megkeresztelkedett és december 7-én püspökke szeri
telték. Az egyház legnagyobbjai között tartjuk számon, lelkipásztori, irodalmi
és egyházszervezői működése s nem utolsó sorban életszentsége miatt. Jelen
tősége liturgiai téren is hatalmas. Neki köszönhető a himnuszok meghonoso
dása az istentiszteletben. Saját szerzésű liturgikus verseit nagy lelkesedéssel
énekelte a nép. Meghalt 397. április 4-én.

Venantius Fortunatus (teljes nevén: Venantius Honorius Clernentianus
Fortunatus), Poitiers püspöke Treviso közelében született 530 körül. Ravenná
ban tanult. Egyházi pályája zarándoklattal kezdődött. Súlyos betegségből ki
gyógyulva hálából ellátogatott Tours-ba, Szent Márton sírjához. A zarándoklat
után Poitiersben rövidesen pappá szenteltette magát, majd a város püspöke
lett. Nagyarányú irodalmi tevékenységet folytatott. Számos himnuszt is írt,
de tizenegy kötetnyi verses művei között csak három himnusz maradt ránk.

Fulbertus, Chartres püspöke, a X. század közepen látta meg a napvilágot,
valószínűleg Rómában. 984-ben már Reimsben tűnik fel, 987 körül pedig
Chartres-ban tevékenykedik különböző egyházi szelgálatokban. 1006-ban a
város püspöke lett. Püspöksége idején, 1020 szeptemberében égett le a chartresi
székesegyház, de ő azonnal hozzákezdett az újjáópítcshez. l028-ban halt meg.
Versei a középkorí lelkiség szép példái.

Az ismeretlen magyarországi kőltőről csak annyit tudunk megállapítani,
hogya nemes értelemben vett vulgarizáló költészet jeles képviselője lehetett.
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