
ESZMtK ts TÉNYEK

"Az a kaland, amelybe az egyiház
bocsátkozott, amikor XXIII. János
pápa elhatározta a II. vatikáni zsi
nat összehívását, korántsem ért 'vé
get azzal, hogy maga a zsinat már
a múlté. Az egyház azóta is a moz
gás egyháza, változásban levő egy
ház, amely keres valamit, mert nem
feledheti többé azokat a felismerése
ket, amelyekkel a zsinat ajándékozta
meg." Ezelckel a szavakkal vezeti be
Theodor Steeman holland professzor
azt a tanulmányát, amelyet "Kon
fl iktus a zsinati egyházban: kísérlet
annak szocíológiai értelmezésére"
címmel a Questitalia tett kőzzé 1967
évi decemberi számában. Sokban
hasonló észrevételeket és következ
tetéseket tartalmaz André Heuier
scheid luxemburgi főszerkesztő hely
zetrajza is, amely "Az egyház két
évvel a zsinat után" címrnel a Theo
logisch-Praktische Quartalschrift ez
évi első számában jelent meg. Mind
két írásban olyan kérdések tárulnak
elénk, amelyeik általánosan foglal
koztatják, részben nyugtalanítják, de
mindenképpen gondolkodásra kész
tetik a katolikusokat, papokat és vi
lágialkat egyaránt.

•
Méltán állapítja meg Heiderscheid,

hogy amíg a zsinat utáni első évben
az érdeklődés inkább egyes rész-egy
házakra terelődött, különösen a hol
land egyházra, addig a másodík év
ben ismét Róma került erősebben a
nyilvánosság előterébe. Szerepük
volt ebben több fontos római ren
delkezésen kívül a Kúríában történt
reformoknak s a püspöki színodus
nak is. TováJbb épült s izmosodott
míndaz, amit az első esztendő még
csak körvonalakban jelzett. Az egy
ház mint hierarchikus szerkezet és
mínt hívő emberek közössége is cso
dálatos életelevénséget tanúsított. Ki
emeli itt Heiderscheíd a liturgikus
újításokat, amelyeknek ennyire mély
reható voltát még a vonatkozó kons
titúció kihirdetése után is kevesen
sejtették. A Kúria reformjával s egy
ben "olasztalanításával" kapcsolatban
a pápa gondolt a világiakra is (köz-
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tük külön a nőkre), mert képviselőík

nek tisztséget adott magas római tes
tületekben. A pápa lépését követve
immár sok egyházmegyében is konkrét
kifejezést kapott a világiak új érté
kelése. Aho>! már megalakultak ilye
nek, bevonták őket a püspökök a
lelkipásztori tanácsokba. sőt 'helyen
ként azokba a bizottságokba is, ame
lyek az egyházmegyei zsinatoikat ké
szítikelő. 'új stílus született az öku
menikus kérdések kezelésében, IS II

pápa :külföldi útjait is már úgyszól
ván magától értetődőnek tekintjük.
"Egészen új stílusról kell beszélnünk
akkor is - teszi hozzá Heiderscheid
-, amikor a pápárrak a népi demok
ratikus államokkal való érintkezéseit
szemleljük. Bár a tárgyalások egyes
keleteurópai országokkal nem tegnap
kezdődtek csupán, mégis Podgornij
fogadtatása a Vatikánban valami tel
jesen újat és elsődlegest jelent.
Ugyanezt mondhatjuk azokról a pápai
kezdeményezésekről is, amelyek a
vietnami háború befejezésére irányul
tak."

Más események is példázzák, hogy
az egyház magatartásában változások
mennek végbe, amelyek óhatatlanul
kihatnak az egyház életének egészére.
S bár meg kell látnunk a kérdőjele

ket is, amelyek itt vagy ott kíraízo
lódtak. s nem vehettük halilatlanba
a figyelmeztetéseket sem, amelyeket
nem egyedül a pápa intézett bizo
nyos újítást törekvések irányában 
jelenti ki Heidersoheíd -, "nyugod
tan állíthatjuk, 'hogya kereszténység
valóban megkezdte holnapi alakjá
nak megteremtését, a réginek, a túl
haladottnak lehántását. s tartalomban
és formában olyan arculatot ad ma
gának, amely a mának és a holnap
nak változott világában és társadal
mában egyedül mutathatja hitelt
érdemlőnek". Mínden problematika
ellenére, amely a Bultmann-féle mí
tosztalanításí fogalmat veszi körül,
Heíderscheid úgy vélí: ezt a !kifeje
zést kell kölcsönvenníe, ha pregnán
san kívánja jellemezni a megújhodás
művét, amely a zsinat nyomán eb
ben a most elmúlt második évben
észrevehetően kibontakozott, Szoros
értelemben vett mítosz talán soha-



sem volt az egyházban, de ki tagad
hatná, hogy legalábbis "tabuk"
ugyancsak akadtak. S ma éppen ezek
a látszólag elmozdíthatatlan tabuk
vannak ledőlőben, Ez a tabutlanítás
- mondja Heíderscheid - nem áll
meg semmi kérdés előtt, amelyet gon
dolkodó emberek felvethetnek s ma
valóban fel is vetnek nemcsak az egy
házon kívül, hanem magában az egy
házban is. A tan és a dogma lénye
ges pontjainak konkrét emberi meg
fogalmazásától kezdve az egyház szer
kezéti rendjén át a legfontosabb er
kölcsi kérdésekig nyúlik ez a vizsgá
lódás.

Nem kétséges - mutat rá Heider
scheid -, hogy az egyházban a hit
és erkölcs kérdéseire vonatkozóan
míndig megvan és meg kel'l lennie a
tanítóhivatal tekintélyének. Aki ezt
nem akarná elismerni, kívül helyezi
magát a katolikus egyházon. De jog
gal feltehető a kérdés: "Vajon a múlt
ban nem olyan mértékben abszoluti
zálták-e a tényleg meglévő és meg
kívánt tekintélyt az egyházban, hogy
az mindent önmagából kifolyóan és
ellenmondás nélkül eldönthetőnekhitt,
s igy mint abszolút nagyság tabuként
érvényesült?" A most mindenfelé je
lentkező bizonytalanság az egyházban
kezdődő dialógus körül, egyfelől an
nak tökéletlensége, 'ahogyan azt gya
korlatlan és arra fel nem készült fe
lek folytatják, másfelől a mód,
ahogyan itt és ott megkísérlik gátolní
azt: mindez világosan mutatja, míly
kevéssé volt a múltban igazi és ko
molyan veendő közvélemény az egy
házban. Ehelyett, hosszú hagyomá
nyám támaszkodva, egy merőben

monarchíkus szerkezetű egyház tekin
télye tartott igényt arra, hogy végér
vényesen maga döntsön el mindent,
s jó katolikusnak az számított, aki
nem is kételkedett abban, hogy en
nek míndig így is kell lennie.

Ma viszont mindenütt közvélemény
fejlődik az egyházban. S ha olykor
nagyon kétes formákat is ölt egyes
tekintélyi döntések bírálatában vagy
elutasításában, ezek "megint csak ösz
szefüggenek azzal a móddal, ahogyan
az illető tekintély kész az egyházon
belüli párbeszédet helyeselni és
ápolni". Emiatt van, hogy ma a vi
lág legkülönbözőbb részeiben - főleg

Spanyolországban és Latin-Ameriká-

ban - olyan feszültségeket észlel
hetünk a tanító" és a hallgató"
egyház kö~Ött, amilyeneket' röviddel
ezelőtt még el sem képzelhettünk.
Magának a papságnak s főleg a teoló
gusoknak körében is mind szabadab
ban nyilatkoznak meg a véleménykü
lönbségek. Mondhatni, nincs a hitnek,
a szentírásmagyarázatnak, az erkölcs
tannak és az egyházi fegyelemnek
egyetlen kérdése sem, amelyet valaha
is olyan átfogóan és teljesen új hang
súllyal tárgyaltak volna, mínt éppen
napjainkban. Hogy mindez vitákat
robbant ki, s feszültségek mellett nyílt
konfliktusokat is hoz magával, egé
szen természetes.

*
Ezt állapítja meg Theodor Steeman

is, utalva arra, hogy nincs társadalmi
változás, amelyet ne kísérne valamí
egyensúlytalanság, A két legfontosabb
mozzanat itt az egyház kinyílása a
világ felé és a világi hívek helyfog
lalása az egyházban. Az egyház ugyan
is nem változhat meg kifelé anélkül,
hogy befelé is ne változzék, s a vi
lági hívek sem foglalhatnak helyet
benne, mint nagykorú és érett tagok,
ha nem módosul a régi tekintélyi
szerkezet.

A zsinat nagy felfedezése - fejti !ki
Steeman - éppen annak meglátása
volt, hogy miután előtte az egyház
annyira csak önmaga felé fordult,
milyen kevés cselekvési Iehetőség

maradt számára a mai világban. Vé
dekezően tekintett a modern kultúrára
és társadalomra, hogy sértetlenül meg
őrizhesse belső életét, s ezzel foglya
maradt egy olyan gettó-helyzetnek,
amelyet ő maga keresett. Életének
fókuszába a saját integritása, a saját
látható egysége került. Szembetűnően

elsőbbséget élveztek azok az értékek,
amelyek az egyház életének ehhez a
szemdéletéhez kapcsolódtak. A tekin
tély messze a magasba emelkedett, s
erősen kidomborodott a központi kor
mányzat, amit kétségkívül alátámasz
tott az L vatikáni zsinat. A világi hi
vek és azok kezdeményezései csupán
a hierarchikus szerkezet kiterjesztését
szolgáló eszköznek számítottak. Ért
hető így, hogy még a teológtal gon
dolkodás terén is nagyon gyakran in
kább az egyházi fegyelem szempont-
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Jai határozták meg a római hatóságok
magatartását, mint az a kérdés, hogy
történtek-e valójában hitbeli tévedé
sek. Minden példánál beszédesebben
bizonyitja ezt az a szimpla tény, hogy
a zsinat a teológiai gondolkozás olyari
irányait hagyta jóvá, amelyek gyanú
sak voltak, vagy éppen megtorűást

vontak magukra még közvétlenül a
zsinat előtt is.

"Tagadhatatlan, hogy az a más típus'Ú
egyház, amelyet a zsinat kíván, nem
fér ö~sze az egyformaságnak és az
integritásnak azzal az erős hangsúlyo~

zásával, amely a zsinat előtti egyhá
zat jellemezte" - állapítja meg Stee
rnan, aki ezzel kapcsolatban mínde
nekelőtt arra mutat rá, hogy az egy
ház semmiképpen sem léphet pár
beszédbe a világgal azoknak a prob
Iétnáknak mérilegelése nélkül, amelyek
új és eredeti átgondolast követelnek
tőle. Amikor a zsinaton az egyház
számot vetett a modern világtól való
elszakadásával és a nagyobb nyitott
ság mellett foglalt állást, alvkor azt
is kimondta, hogy komolyan akarja
venni a modern ember problémáit,
márpedig nyilvánvaló, hogy nem ér
heti be a meg lévő teológiai gondolat
készletével, ha felelni akar azokra. A
világ felé való megnyílás tehát leg
alábbis bennerejlően szükségessé teszi
a fejlődést a teológiában. S itt nagyon
is fontos tisztába jönnünk azzal, hogy
nem az egyháztól függ, hogy milyen
természetű problémákkal nézzen
szembe, mert ezeket a problémákat
nem ő, hanem a világ fogalmazza
meg. Ebből következiik - emeli ki
nyomatékosan Steemam -, hogya fej
lődés a teológiában, ha a párbeszéd
vonalában kívánunk maradni, nem
jelentheti minden esetben csupán va
lamiféle jobb megvílágítását és kidol
gozását annak, amit az egyház ha
gyományosnak tart. "Lehetséges, hogy
a folytatólagosság a:lJsrnat előtti hi
vatalos teológiával Isokkal kevésbé
lesz egyenes vonalba eső fejlődés."

Mindenesetre nagyobb rugalmasságot
keill engednie a teológiában, ha az
egyház eleget akar tenni ígéreteinek.

Emellett azonban a világi hívek
teljes jogú helyfoglalása sem marad
hat következményeik nélkül. Nekik
ugyanis teljesen más tapasztalataik
vannak a kereszténység átéléséről eb
ben a modern világban, más távlatok-
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ban szemÍéUk a tJaÍlási ~s egyházi
dolgokat, egész sor megoldásra váró
új problémát is látnak. Mélyreható
változásokat követel ez is az egyház
gondolkodási és cselekvési módjában,
s ezeknek a változásoknak nagyságát
és irányát sem határozhatják meg
eleve az egyház tekíntélyeí, A nagy
korú viíágiak jelerrlétének és szólás
jogának az egyházban megvan a sa
ját dinamikája, amely magától visz
tovább.

Egészen nyilvánvaló tehát - rög
zíti Steeman -, hogy egy olyan egy
házneík, amely nyitott a világ felé és
párbeszédbe lép vele, egy olyan egy
háznak, amely nem 'kizárólag a
hierarchikus szerkezet, annak inkább
vitatkozó és eszmecserét folytató kö
zösségnek, mint tekintélyi szeruezet
nek kell magát [eljoqnia. Az az egy
ház, amely elismeri valamennyi tag
jának és nem csupán a híerarchiájá
nak teljes fontosságát, ezzel már eí
vetette azt az eszmét, hogy az érint
kezés csak egyetlen irányiban, ~
felülről lefelé történhet, s a megbe
szélést, a tanácskozást fogadta el az
egyházon belül a tevékenység elvének.
Semmiképpen sem jelenti ez azt, hogy
a tekintélynek ne lenne meg a helye
az egyházban - semmiféle szervezett
közösség sem nélkülözheti a tekin
télyi szerkezetet -, jelenti azonban
azt, hogya tekintélyi ezerkezet és az
integrációnak ezzel kapcsolatos típusa
nem maradhat fókusza az egyház éle
tének. "A tekintély a közösség egyik
funkciója - mondja Steeman - s
mínt ilyen néíkülözhetetlen, - de nem
szükséges, hogy fókusz legyen. An
nak a változásnak alapján, amelyen
az egyház önértelmezése keresztül
ment, számítanunk kell a közösségen
beitH olyan irányú törekvésekre, hogy
hangsúlyt kapjon a tekintély funkcio
nálisabb felfogása." Az egyháznak az
az önmagáról adott meghatározása,
hogy Lsten népe, de a püspöki kol
legialitás elve és a liturgia közösségí
jellegének kídomborítása is mind e
hangsúly-áthelyezésre mutat A püs
pöki konferenciák új szerepkörében
és abban a módban, ahogy a püspöki
szinodust választják, világos a meg
indulás az egyházkormányzat demok
ratizálása felé. Altalánosságban is
megállapítható a kezdeményezések
lehetőségének növekedése és a múlt-



belinél solokal nagyobb felelősség vál
lalása az egyház szervezetének alsóbb
síkjaín, külőnösképpen a világi hívek
vonalán. Valóban a tekintély más
tipusa bontakozik ki ekként, s keve
sebb az aggodalmaskodás is az egyház
egyformaságáért.

>I<

Steeman szerínt azokban a feszült
ségekben és konflíktusokban, amelye
ket az egyházon belül manapság ész
lelhetünk, ha nem nyíltan. aJkkor leg
alábbis bennerejlően. de valami mó
don rníndíg a tekintély természeté
nek problémájába ütközünk Nagyon
-gyakran nem is annyira valamely teo
lógiai vagy erkölcsi kérdés a kiváltó
ok, mint inkább ,a teológiai kutatás
szabadságának igénylése, illetve a fe
lülről tanúsított bizalmatlanság en
nek irányában. S mintha csak együtt
dolgoztak volna, Heiderscheid ugyan
erre a következtetésre jut.

Konkrét példának hozza Töl Heider
seheid a születésszabályozás ügyét,
amelyben a döntést a pápa kifejezet
tenfenntartotta magának. Közben
azonban nemcsak a tanulenányozásra
kiküldött pápai bizottság ellenmondó
emlékírataí váltak "indiszkrécióból"
köztudottá, hanem pápai döntés hiá
nyáJban - és kétségkívül Róma óhaja
ellenére - morálteológusok és szo
cíológusok, annak bizonyos mértékben
elébevágva. nyilvánosság elé Léptek.
Al'lásfoglalásaik olyanok, hogy a leg
komolyabban kell kérdeznünk: vajon
nem zárult-e be már minden út
visszafelé, még ha a pápa másként
hangzó elhatározásokra jutna is?
"Ezzel azt is kimondtuk - írja Hei
derscheid -, hogya tekintély folya
matban levő visszaszorítása, vagy egy
abszolút tekintélyből relatív, korláto
zott tekintéllyé való átalaJkulása 
mindazokban a kérdésekben, amelyek
nem nyilvánvalóan a tévedhetetlenség
körébe esnek - még a pápa előtt

sem áll meg. VI. Pál fatimai útjának
helyenként egészen nyílt bírálata
csak egyik példa erre, s nem is a leg
nyomósabb alsok közül, A leghan
gosabb kritikák éppen a születéssza
bályozás most említett kérdésében
értéJk a pápa halogató magatartását.
Am azok a vísszhangok is, amelye

-ket a pápának a papi nőtlenségről

szóló körlevele keltett - különl)sert
a negatív állásfoglalások Németország
ban, Francíaországban, Hoflandiá
ban, a két Amerikában -, olyan ter
mészetűek, hogy néhány évvel ez
előtt még sem tartaírnukoan, sem
formájukban gondolni sem lehetett
volna rájuk. Figyelemmel arra, hogy
a világi papok nőtlensége az évszá
zadok során érinthetetlen tabuvá fej
lődött, ma már nemcsek a hagyomá
nyos egyházi tekintély mítosztaíaní
tásának tagadhatatlan jelenségével
állunk szemben, hanem ugyanúgy a
pap és a házasság kérdésénektabut
lanításával is. A sok sajtóközlemény,
amelyek a problémával fogLalkoznak,
de azoknak a papoknak mindenfelé
növekvő száma is, akik vagy lemond
tak papi tisztségükről, vagy a világi
állapotba való visszahelyezésüket kér
ték - amit ma Róma rendszerint
meg is tesz -, kétségtelen világos
sággal húzza ezt alá. Hogy hová fog
vezetni végülis mindaz, ami. most leg
szembetűnőbben mirut a tekintéily
csökkenése jelenik meg, vajon súlyos
belső válságot vált-e ki, vagy valójá
ban a holnap megnyugodott egyhá
zát ailakítJja-e ki, ezidőszerínt még
nem jósolihatjuk meg. Egy azonban
teljességgel bizonyos: a tekintélynek
a holnapi egyházban főleg szolgálat
nak és funkciónak kell lennie, ke
vésbé kiváltságnak."
Végső soron azonban Heiderscheid

egyáltalán nem borúlátó: "Ha egyes
megfigyelők és az egyház némely tag
jai aggályoskódnak is a mai fejlődés

miatt, nem láthatunk okot pesszimiz
musra. Az igazi, ,a változhatatlan is
mét egészen tiszta sugárzásában lép
het elő,túlhaladva azt a szakaszt,
amelyben közvetlenül élünk A fejlő

dés megnyugtathat annak bizonyos
ságával, hogy nem a kereszténység
végére jutottunk, hanem egy új, iga
zibb, valódibb keresztény korszak
kezdetén állunk, amelyben lehull a
szükségtelen, az Istennek nem föltét
lenül tetsző történelmi vagy egye
nesen mágikus ballaszt, helyében vi
szont elmélyül a tudás arról, ami vég
eredménytben egyedül fontos a létben
és a cselekvésben. Ez esetben pedig
nem aggályoskodhatunk a jövő felől,

hanem szívből köszöntenünk keH a
szemünk láttára végbemenő folya
matot."
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Steeman mint szocíológus magya
rázza meg, hogy miért nincs okunk
nyugtalanságra, A konjliktusnak 
úgymond - megvan a maga nagy és
gondviselésszerű szerepe a zsinati
egyházban. Társadalmi konfliktus
ugyanis akkor kele1ikezik, amikor két
vagy több fél jogot formál ugyanarra
a dologra, bármi. [egyen is ez. Lehet
anyagi dolog, mínt amikor a magán
tulajdont vitatják, lehet szeldemí ter
mészetű is, mínt például a szabadság
arra, hogy bizonyos módon gondol
kodjunk, írjunk és cselekedjünk. A
konfliktus tehát szociális egységet te
remt, az embereket valamely közös
tárgy irányában kapcsolatba hozza
egymással akkor ils, ha a tárgyát il
letően érdekeik más irányban futnak
Mi több, a konfliktusos helyzet min
dig feltételezi, hogy az érdekeltek
egységesülésre, nem pedig szakításra
törekszenek. A konNiktusos helyzet
végződihet persze az érintkezés meg
szakadásával és a felek azétválásával
ís, Ebben az esetben azonban a
konfliktust nem oldották meg. A fe
lek csupán feladták a megegyezés és
egy teljesebb összefogás reményét,
amivel maga a vita is fölöslegessé
vált.

Nagyon meg kell szívlelnünk ezt
a szocíoíógiai igazságot, amikor az
egyházoán ma muta1lkozó konfliktuso-

.kat mérlegeljük - figyellimeztet Stee
man. Mert bármilyen kínos lehet egy
konlliJktusos helyzet, nem kételked
hetünk komolyan abban, hogy a ví
tatkozó felek alapvetően lojálisak az
egyház íránt és annak javát akarják.
A jelenlegi konflikitusokaz egyház
belső életének részét teszik s nem
kívülről jövő támadások. Az az új

A KIS ÚT

Hívő keresztény ember számára
nem lehet kérdéses, szükség van-e
manapság is a bűnbánat hangsúlyo
zására, kell-e a bűnbánat szellemét
ápolnunk saját ,lelkünkben és a ke
resztény közösségekben? Nem lehet
kérdéses, mert 'bárhol ütjük fel az
evangéliumokat, néhány lap elolva
sása után rájövünk, hogy a bűnbá

nat szelleme és annak követelmé-
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pozíció, amelyet AZ ~gyMz juttatott
a világi híveknek, és a ikinyÍl1áS a vi
lág felé nem csupán új problémák
elé állította az egyházat, hanem az
egyháznak meg Ikell engednie, 'hogy
most már a hierarchiához nem tar-'
tozók is beszéljenek az egyház prob
lémáiról. Azoknak vkőzössége, akiknek
jogukiban áll befolyásolni az egyház
gondolkodását és működését, immár
sokkal nagyobb, mínt a zsinat előtt,

és lattól eltérő módon alakul. A régi
szerkezetek találkozása ezekkel az új
munkatársakkaí nehéz lehet, telve fe
szültségekkel, de mindenesetre az egy
házat mínt listen népét jeleníti meg,
ahogyan ezt a zsinat meghatározta.
Igy azok a konfliktusok, amelyeTc fel
merülnek ebben az egyházban, való
jában egységesítő elemei az egyház
életének. Sem egyes reakciók heves
sége, sem az a félelem, hogy túlontui
sok mínden kerülhet vizsgálat aJIá,
nem szüntethetí meg ezt az alapvető

jelleget.
A feszültségek mindenkor azt ma

tatják, hogya közösség egysége nem
fejeződik 'ki többé a régi intézmé
nyes szeríkezetekben, ám éppen a kö
zösség tagjainak szolidaritása az, ami
új utak és új formák együttes kere
sésere sarkall. Hogy a !konfliktusos
helyzeteket igazán megoldhassuk, el
kell fogadnunk azt a tényt, hogy
vannak feszültségek, s nyiltan és
becsületesen meg kell vitatnunk
míndazokat a dolgokat, amelyek a
feszültség tárgyát képezik Az igazi
veszedelem nem azokban a feszült
ségekben rejlik, amelyek napfényre
jönnek, hanem azokban, amelyek a
felszín alatt maradnak s amelyekkel
nem nézünk szembe.

(A BŰNBANATI LELKüLET)

nyei áradnak az Irás lapjairól. A
bűnbánati lelkület kíalakltása, őrzése

és ápolása a keresztény lelkiség lé
nyegéhez tartozík. Ez a leJ:küllet szü
net nélkül élt az egyházban, az első
századoktól napjainkig. Miért?

A keresztény vallás kö:zJéppontjában
Jézus Krisztus megváltó élete, halála
és feltámadása éill, vagyis - a mi
SZeIDS2'Jögünkböl nézve - üdvössé-




