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SZÁZÉVES AZ I. VATIKÁNI ZSINAT
FOLYTONOSSÁG ts KIEGtSZűLÉS A KÉT VATIKÁNVM TANíTÁSÁBAN

Szerte az egész világon ismét zsinati témákról írnak és beszélnek: történelmi
és teológiai méltatással ünneplik az I. vatikáni zsinat 100 éves évfordulóját. A
katolíkus tanítás fejlődésének, de közelebbről az ekklezíológiának, az egyházról
szóló úan tökéletesítésének szemporitjából fontos megismerni az I. vatikáni zsinat
szerepét és [elenéőségét, Ugyancsak nem érdektelen megvízsgální a zsinat előké

szítésében, lefolyásában és tanításában a kornak. főleg a múlt századnak szellemi
vetületét és a kor emberének, a már tipikusan "modern embernek" lelkületet,
meI't csak így érthető meg a zsinat konkrét reagálása az Isten, a túlvilágí hit és a
hit és tudás VIszonyának kérdéseire. A mögöttünk álló száz év alatt a kor és benne
az ember nem változott meg lényegesen, A "modern ember" szellemi alkatát alap
jaiban ugyanazok a tényezők határozzák meg. Ezek nagyon röviden abban foglal
hatók össze, hogy "az autonóm és felvilágosult én" vette át a történelemalakítás
szerepét. Az egyháznak már száz év óta ugyanazzal az emancipált és szekularizált
társadalommal van dolga. így a kérdés is ugyanaz marad még mindig: a modern
civilizáció és kultúra embere hogyan viszonylik a valláshoz és az egyházhoz,
Istenhez. a hit kérdéseihez, a hit fogalmával adott természetfölötti világhoz?

A két vatikáni zsinat a száz év emberének átfogásában egybetartozik, tanítá
saik egymást kiegészítik, bennük folytonosság és egymásra-épülés állapítható meg.
Már az első vatikáni zsinat ugyan ki nem mondott, de egyik fő kérdése ez volt:
rní az egyház helyzete a rnodern világban? A II. Vatikánum tanításában kétségte
lenül már nagymérvű fejlődés állapítható meg az egyháznak a modern társadalom
hoz való viszonyulásában és ennek értékelésében. Itt a Füt természetfeletti eredetét
és mibenlétét leíró tanítás még közelebb akart jutni a konkrét emberhez, az ekklezio
lógiában pedig a teljes tartalmú és értékű egyházfogalom kibontakozásának lehet
tünk a tanúi. A kétzsinatot joggal szokták az egyházban bekövetkezett nagy átala
kulások szimbólumaként emlegetni. A kettőnek természetesen más volt a mód
szere, tónusa vagy klímája, de lényegében egy volt a problémája. S mivel a prob
léma reális és igaz volt, ezért előbbre jutás történt. Fejlődés és tökéletesedés állapít
ható meg az eredmények egybevetéséből. A zsinati tanítás valóban lépést tudott
tartani a ma élő emberiség legújabb átalakulásának tényeivel is. A kor reménye
teljes visszhanggal felcsendült a II. vatikáni zsinat munkájában, ez pedig az, hogy
a természettudományok és a ;technika forradalmában élő emberiség az egyén és
a közösség még mindig meg nem oldott viszonyában kezdi felismerni a szabad emberi
személy értékeit és új kort elindító szerepét. A zsinat az emberi személyíség
közösségalkotó erőinek vallásos vagy üdvösségrendi mozgatását és az egész emberi
ség számára való eredményes bevetését kívánta megvalósítani. Ezt nem tehette
volna meg, ha az I. vatíkánd zsinat fel nem ismeri a modern ember hitproblematikáját.

Az r. vatikáni zsinat egybehívásának indítékai'

1864. december 8-án megjelent a Quanta cura pápai körirat tal együtt a 80
tételből álló Syllabus. Ezt a lista a ·IX. Pius pápa 32 éves uralkodásának első 20
évéből származó különböző pápai megnyilatkozásokból "modern tévedések" eimén
egybefoglalta az elutasított és elítélt különböző rendű tanításokat. A Syllabus
megjelenése kétségtelenül egy küszöbön álló zsinat lehetőségeire engedett követ
keztetni és már a következő évben egyre lázasabb ütemben meg is kezdődtek az
előkészületek.

IX. Pius pápa az 1867. június 26-án tartott titkos konzísztóriumban, amikor a
két apostolfejedelem, Szerút Péter és Szerit Pál vértanúságának 1800 éves megünnep-
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lése alkalmából több mínt 500 püspök tartózkodott Rómában, bejelentette a 20.
egyetemes zsinat egybehívásának gondolatát. 1868. június 29-én az Aeternus Pater
kezdetű körirattal 1869. december 8-ára hívta egybe a zsinatot. A bulla hosszasan
és komor színekben ecsetelte a zsinat szükségességét és a következőkben adta meg
tnditékaít: az egyház ege felett hatalmas viharok vannak kitörőben, .a hitet és az
egyházat több oldalról támadások érik, az egész emberiséget az egyenetlenség, a
bizonytalanság és a béke elvesztésének veszélyei gyötrik. "Komplex krízisről van
szó"., amely az egyhá~ tanítóhivataltől két irányban is elrgazftó állásfoglalást
követel: világos tanítással vissza kell utasítani a 1{Gl" "modern tévedéseit" és kor
szerűbbé kell tenni az egyházi törvénykezést. A pápa nemcsak helyreigazító taní
tásra gondolt, hanem az egyház belső helyzetét is meg akarta javítani olyan
időkben, amikor a világhelyzetet új szociálís tanítások és forradalmi légáramlások
kezdték rnegmozgatní és első alkalommal álltunk az emberiség új megalapozású
jólétének és tudományos haladásának nagy kérdései előtt. A nehéz helyzetben
azonban a Iegbíztosabbat kellett választani: meg kellett védeni az egyházi tanítás
integritását és sérthetetlenségét és vissza kellett utasftarri a tévedéseket.

A zsinategybehívásának voltak lélektani indítékai is. Első helyen kell emlí
tenünk azt a tényt, hogy IX. Pius pápa. tanácsadóinak biztatása ellenére, akik az
európai fejedelmektől várták az .,Unita Italia" csapatai ellen a biztos segítséget,
tudatában vol<t annak, hogy a pápai állam végórája elérkezett. A pápaság földi
hatalmának a feladása önkéntelenül is arra ösztökélte a pápár. hogy az egyház
nemzetfeletti tekintélyét mozgősítsa most már nem Garibaldi felszabadító nemzeti
gárdístái és ágyúi ellen, hanem a pápaság erkölcsi hatalmának érdekében. És
valóban ez történt. Rómának az egyesült Olaszország székvárosává való kikiáltása
óta a Vatikál11 más fényben tündökölt,' erkölcsi súlva és tekintélye színte napról
napra szemlátomást nőtt és általános elismerést szerzett. Pius pápa utóda. XIII. Leó
már olyan tekintéllyel tanított. mint előtte kevesen ';

Egy másik indíték az' egyház egyetemes tanítói tekintélyének i!1;énybevételére
abból adódott, hogy a Syllabu.s elítélő és tiltó fellépésével látszólag túl kevés
eredményt éI1t el és ennek okát abban lehetett vélni, hogy a helyi túlkaoások
ellen a püspökök nem léntek fel kellő eréllyel. Központi szemmal és egységesen
kellett felmérni a veszélyt és az ellene foganatosított eljárást. Egyetemes zsinatra
kelletit apellální. .

Még egy harmadik szempontra is fel kell figyelnünk : háromszáz év óta nem
volt zsinat. A legutóbbi egyetemes zsinat a trentói volt (I 545-1563). Két egyetemes
zsinat között ilyen nagy intervallum még nem volt az egyház. történetében, az
egyház a reformáció feletti diadalát túl sokáig "nyugodtan ünnepelhette", az európai
keresztény fejedelmek abszolutizmusa egyébként is lecsendesített társadalmi lég
kört biztosított, úgyhogy az egyház intézményeivel, iskolaival és kórházaival mint
társadalmat és történelmet formáló erő, egyre nagyobb biztonsággal berendezked
hetett. Azonban előbb a napóleoni háborúk, de még inkább a francia forradalom
({ll kezdődően a társadalmi életben jelentkező nyugtalanságok, a fennálló szociálís
struktúrálc átalakítására irányuló törekvések mégis csak azt sugalmazták, - leg
alább a "látók" lelkében, - hogya felszín alatt olyan áramlások indultak el,
amelyekkel szemben így vagy úgy, nyíltan vagy burkoltan, előbb vagy utóbb, köz
vétlenül vagy közvetve állást kellett foglalni. Ha az L vatikáni zsinaton a kor társa
dalmi helyzetének képlete nem is szerepelt olyan kímondottan, mint a II. Vati
kánumban, annyi bizonyos, hogy a zsinat munkájában a kor e vetülete is mély
nyomot hagyott.

A zsinat rövid eseménynaptára

Az első négy hónap

A zstnat egybehívása általában élénk vísszhangot, főleg meglepetést, sőt sokak
ban egyenesen aggodalmat, vagy ellenszenvet váltott ki. A Civilta Cattolica, a
jezsuita rend folyóirata, 1869. február 6-án azt tette közzé, hogy a zsinaton a
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Syllabus tételeit definiálják és kimondják a pápai tévedhetetlenségét és Szűz

Mária mennybevitelének dogmáját. Erre mindenütt a leghevesebb teológiai, sőt

politikai viták indultak el. A német saitó valamilyen indiszkréció folytán már
egy fél évvel a kezdés előtt beledobta a köztudatba, hogy a zsinat rejtett, egyetlen
célja a pápai tévedhetetlenség kimondása, és bár a zsinati szkérnák anyagában ez
a kérdés csak egészen II vége felé bukkant fel, mégis a körülötte kialakult viták
már előre determinálták a zsinat hangulatát és kellemetlen kísérőként végig sok
bosszúságot okoztak. Németországban a hírneves münchení egyetemi tanár, Döl·
linqer, Franciaországban Montalembert., később Lacordaire és Lammenais is csat
lakozott hozzá, de főleg a tekintélyes apologéta Dupanloup, Orleans-i püspök álltak a
tévedhetétlenséget támadók csoportjának élére. Élénk mozgolódás volt észlelhető

Olaszország, Franciaország, Bajorország, Belgium és az Osztrák-Magyar Monar
chia kormányköreiben is, mert úgy vélték. hogy a római Kúria a pápai tekintély
emelésével világi vonalon is nagyobb befolyásra kíván szert tenni. A "modern ál
lamok" belső függetlenségükre voltak kényesek, a pápai beavatkozás fokozásától
tartottak. A kormányok intervenciójára azonban a francia miniszterelnök habozó
magatartása miatt nem került sor.

A megnyításra az 1050 meghívottból 774 zsinati atya jelent meg, akik hazá
jukból már eleve magukkal hozták a püspökök, papok és laikusok között kialakult
ellentétes nézeteket. így a zsinaton rnindvégig két párt álLt egymással szemben.
Kezdettől fogva számszerűleg szinte ugyanaz a többség (4/5 rész) és kisebbség
vívta végig a maga ádáz harcát. A többség vezérei között találjuk Marmi1l{1 angol
és Dechamps belga bíborosokat, akiket nagy tekintéllyel főleg a német Martin, Se
nesteu és Pessler támogattak. A kisebbségben nagyobb szerephez jutottak a már
említett Dupanlou'P és a német Hefele, a zsinatok történetének híres szerzője. Az
Osztrák-Magyar Monarchia püspökei, Rauscher bécsi, Schwarzenberg prágai és
Raynald kalocsai bíboros érsekekkel az élen, szinte kivétel nélkül "antí-infallibi
listák" maradtak. A két i ránvzatot olykor a "harmadik pártmak" a megjelenése is
tarkította. ami a szembenálló felek véleményének hullámzásából természetszerűleg

adódott.
Az ellentétek sem mennyiségi, sem minőségí vonatkozásban nem voltak egyér

telműek. A tévedhetetlenség kimondásának hívei számszerint valóban elsöprő több
ségben voltak, köztük igen sok merev konzervatívísta akadt, akik nemcsak a pápá
hoz akartak hűségesek maradni, hanem a római szeritszék központi hatalmát is nél
külözhetetlennek tartották. Akadtak köztük haladók is és a tekintélvesebb €~yé

niségek a rugalmasabb és korszerűbb egyházkormányzat mellett gyakran szót is
emeltek. Tudnunk kell, hogy a pápai tévedhetetlenségről szóló meggyőződéset az
egyház mrndiz tanította. Most arról volt szó, hogy a zsinat ezt a tanítást mi:nt
Istentől kinvílatkoztatott igazságot jelentse ki. vagyis ünneoélyesen rnint dosmát
def'intália. A zsinaton egyetlen olyan püspök sem akadt, aki a pápa főségéről és
tévedhetetlenségéről szóló tanítást nem tartotta volna a szerrtírással és a szentha
gvománnyal összeegyeztethetőnek,a kisebbség azonban míndvégig az "ooportunitás",
vagyis a hittétel kimondásának időszerűsége .és alkalmassága ellen küzdött. Attól
tartottak. hogy a dogrnatizálás a kétes ka:tolikusok elszakadását, a katolizálni akaró
analikánok elídegenedését, a keleti hltszakadás megerősödését, a kormányok ellen
intézkedésett és még sok egyebet vonhatna maga után. A harmadik párt az infal
IibiIíltás kimondásának elvi vonalát tisztán látva olyan megfogalmazást kívánt,
amely ;)70 irlók követelménvei nek jobban mel'"felel Említést kell tennük arról is,
hozv többek véleménye szerínt a nánai tévedhetetlenséa ' kimondása a nűsnöki te
kintély csorbulásának veszélyét rejthette magában. A kisebbség szenvedélyesen kép
viselt véloménve nem egyszer mint keserű ag:itálás hatott: ..3 többség köreiben
ultramontanísták (a »hegyen túlíak«, a Rómához szolgaín hűségesek) ragadták ma
gukhoz;' hatalmat, aloik meg akarták változtatmi az eavház lénvezes alkotmánvát.
mert a Krisztus Urunktól alapított mérsékelt monarchiát abszolút monarchiává
kivánják átalakítani".

A zsinat rövid volt. Minoöss'l€ 7 hónapig tartott PS váratlan, sőt tragikus volt
a befejezése. Tartarna alatt 86 általános vagy teljes ülés és négy ünnepélyes nyil-



vános ülés volt. Az utóbbiakon jelen volt a pápa is. 1869 decembere csaknem tel
jesen formalításokkal telt el. A pápa december 28-án váratlanul két zsinati terve
zetet, szkémát terjesztetett az atyák elé, ami sokaknál azért jelentett meglepetést,
mert "a felülről való eljárás kezdetét látták benne". Az első szkémát, amely a ka
tolikus hitfogalom szintézisét és megvédését tűzte célul maga elé, Franzelin, a

. GregoriIana tanára dolgozta ki. Ezt skolasztikus merevsége, a tévedésekkel szembeni
túlzott szlgorűsága miatt elvetették, Martin paderborní püspök J. Kleutgent, a hí
res új skolasztikus teológust vette maga mellé és négy fejezetben III kánonnal ki
dolgozta a Dei Filius kezdetű, a hitről szóló konstitúció tervezetét. Mialatt a témá
ról vég nélkül elnyújtott viták folytak, a zsinati termen kívül egyre erősödtek az;
összecsapások az infal1ibilitás körül, egymás után különböző csoportok petíciókat
küldtek a pápához, és már-már úgy látszott, hogy nyílt törésre kerül sor. Közben
az idő csak előre szaladt, a túl hosszú beszédek és a Szent Péter templom jobbol
dali kereszthaj6jából átalakított zsinati terem rossz akusztikája mindinkább fokoz
ták a türelmetlenséget. Sokan értelmetlennek tartották, hogy fogható eredmények
nélkül ilyen hosszú ideig távol legyenek egyházmegyéjüktől, de akadtak egész bi
zalmatlamok is, akik szerírrt "mindezt a kuríálísok azért rendezik így, hogy az ügyet
a kezükben tartva a zsinati atyákból a szeritszék számára könnyen kezelhető tö
meget csináljanak".

1870. március l-tól július 18-ig

Sokan már szégyenteljes csődtől tartottak, amikor 1870 februárjának végén jobb
tárgyalási szabályokat és lehetőségeket biztosítottak. A pápa március l-én végleges
kidolgozásban a zsinat elé terjesztette a második, az egyházról szóló hittételes ha
tározat szkémáját. Már március 6-án 45(} atya 131 ellenében azt kérte, hogy a
szkéma 11. fejeze,téhez csatolják hozzá az infallibilitás külön kérdését, amely eddig
nem szerepelt a 1Jervezetben. Az esemény bombaként hatott, azonban a zsinat
egyelőre tető alá akarta hozni az L szkémát és ezt április 24-én egyhangúan meg
is szavazták az atyák. •

Végre elővették tehát az egyházról szóló konstitúció tervezetét. Most már senki
sem unatkozott. Miután a 15 fejezetból és 21 kárionból álló' szkémát Ismertették,
a vítát azonnal a híres 11, fejezettel kezdték meg. A kérdés-komplexum ebben a
fejezetben a pápa fősfgéről, primátusáról szóló tanítást ölelte fel, de még itt sem
volt található, a legcsekélyebb utalással sem, a tévedhetetlenség kérdése. Ennek
ellenére már a nagyhéten fellángoltak a szenvedélyes vitatkozásole. A zslnatl te
remben a vítát május 13-án kezdték meg, 15 nap alatt 60 beszéd hangzott d. Az
ellenpártok a zsinati termen kívül is szenvedélyes csatákat vívtak, pamflettekkel.
különbözőakciókkal igyekeztek egymásra hatni, de eredmény nélkül. Az infallibili
tásról ménduatalan szó esett, mégis a tárgyalások meddősége miatt június 6-án
sürgősen kérték a viták lezárását és megkezdték a szkéma harmadik és negyedik
fejezetének tár~alását.

Közben a római hőmérő higanyszála csak emelkedett és az infallibilitás kuriá
lis híveínek néhány szemet szúró önkényeskedése míatt az idegesség a tetőfokra
hágott. A zsinat menetében egyre fokozódó nyugtalanság oka kétségtelen az volt,
hogy mesterségesen elhallgatták a mindenki előtt nyilvánvaló tényállást: a té
vedhetetlenség vitáiára míndenképpen sor kerül és hátha ennek tárgyalása ve
szélyes összecsapással végződik. A francia követ április 22-én allt jelentette kor
mányának: "Az az ember benyomása, mintha a zsinatot csak a pápai tévedhetet
lenség, kimondása míatt hívták volna össze." Egy hónappal később egy püspök
pedig ezt írja halla: "Olyasvalamit lehet érezni, míntha sok atyának a keze beszéd
közben ökölbe szorulna és ujjai mintha egy láthatatlan pisztoly ravaszára lennének
helyezve."

Július középén vagyunk már. Egyre nagyobb erőfeszítések történnek, hogy az
ellentétes nézeteket közelebb hozzák egymáshoz. A kisebbség javára bizonyos en
gedrnényeket tettek: a megfogalmazásokban mellőztek némely túlzást és kijelentet-
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ték, hogy a pápa primátusa és tévedhetétlensége nem csorbíthatja a püspökök jo
gait, hiszen a pápa csak az egyházzal való legbensőségesebb egységében gyako
rolja hatalmát. Amikor július l3-án a 85. általános kongregációban a teljes szké
ma szavazásra került, a következő eredmény alakult ki: 601 jelenlevőből 451 igen
nel, 88 nemmel és 62 fenntartással szavazott. Július l8-án a 4. és utolsó nyilválnos
ülésen a pápával együtt 535 püspök volt jelen, két atya kivételével mindenki igen
nel szavazott, azonban 50 zsinati atya tiltakozásának [eléüj előző nap elutazott Ró
mából. Előbb levelet írtak a pápának és ebben kifejtették távolmaradásuk indo
kabt. Otthon azonban mlndannyían alávetették magukat a zsinat határozatának és
az új dogmát ki is hirdették. A záróülésen nemmel szavazó két püspök még a
zsinati' teremben vetette alá magát a dogmának.

A zsinatnak még sok anyagót kellett volna letárgyalnía, de kitört a francia
porosz háború, a plemontiak pedig szeptember 6-án betörtek a pápai államba és
szepternber 20-án elfoglalfák Rómát. A pápa mint a Vatikánban élő fogoly október
20-án Postquaeni Dei munere kezdetű bullájával bizonytalan időre elnapolta a tra
gikus hirtelenséggel bezárulf zsinatot.

A zsinat és a XIX. század

Individualizmus, humanizmus, racionalizmus

Az analízist igen mélyről lehetne elindítamí és széles területekre kiterjeszteni.
Csak arra kívánunk röviden utalni, amire az 1. vatikáni zsinat megértése és meg
ítélése szempontjából szükségünk van.

A XIX. század második fele már a "modern kor" biztosabb és szélesebb térhó
dítását jelenti a gondolkodásban és az életstílus alakításában egyaránt. A kor
szellem, amely az új kort elindítja, egyre több vonatkozásban egységes eszmei
tartalommá kezd összeforrnd a modern ember sajátos szellemi tartalmú magatar
tásává. Ezért az új kort, amelynek kezdetét Amerika felfedezésével (1492) szoktuk
megjelölni, joggal nevezhetjük modern kornak is.

Az újkor legsajátosabb jellemzője az individualizmus, az emberi én, az egyé
niség és végül is a személyiség felértékelése vagy bizonyos kultusza, Ennek egyre
növekvő igénye és sokszor keserves kiküzdése, helyes és egyúttal ferde irányú ki
bontakozása Európa szellemiségének 500 éven keresztül legdöntőbb sorsrtényezője

lett. Az ember ki akart szabadulni a középkor mínden rendű megkötöttségéből. Ez
a boldogító szabadságvágy több Irányban új értékek felé nyitott utat, de előbb

régi közösségí kötelékeket kellett levetnie. A rendi társadalmi kötöttség első bom
lasztója az a polgári szabadság-törekvés és kezdeményezés lett, amely a kézmű

vesség, az ipar és kereskedelem, vagy általában a városiasodás eszközeível a hűbéri

feudalizmus földhözkötőttségét oldotta fel. A nagy birodalmak fáradt testét a na
cionalizmus friss szele járta át, de egyúttal darabokra is törte azt. Később ez a
nacionalizmus és a nyomában jövő kolonlalizmus és rasszizmus napjainkig a há
borúk egyik melengető .kigyófészke lett. Az európai nagyhatalmak egyre növekvő

háborús potenciállal egvmássat farkasszemet néznek és mdalabt egymást így sakk
ban tartják, egymás keze elől ragadják el a gyarmatbirodaJ:makat. Végül a nagy
keresztény vallási közösség egészét a különböző hitújítások a hit szubjektív elemei
nek a vallás egyéni átélésének hangsúlyozásával szántották fel, aminek velejárója
az lett, hogy vallási téren az egyéni értelmezést, a belső átélést a közösségí nor
mák fölé kezdték helyezni, hogy így szembeszálljanak az egyház irányító és tanító
tekintélyével, főleg a pápasággal.

A modern kor szellemtörténetileg és bölcseletileg nézve inkább sokrétegű folya
mat, mint valamelyegyértelműen meghatározott szellemi áramlat. A folyamat
egymásutánjában a bölcseleti emberképet elsősorban a humanizmus és naturaliz
mus kezdi formálni, fejlődési ivében előbb a kimondott egyén, az "autonóm én" és
végül is a saját értékeire, jogaira ráébredő személyíség állanak. Ezekből az elemek
ből születik meg az a demokratikus egyenlőségí és szabadság-törekvés, amely po-
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Iitikailag a szabad választásokon nyugvó polgári dernokráciák megalakulásához ve
zetett. Ismeretelméleti síkon, miután Descartes, az európai modern bölcselet első

atyja olyan élesen választotta el egymástól az Ismeretszérzés folyamatában az érzé
kelés és azérte1!ffii megismerés szerepét, a szélsőségek lehetőségel két irányban
is tovább bontakoztak: Hobbes és Comte szenzualizmusa illetvepozitivizmusa áll
az egyik oldalon. és a másik oldalon Kantnak, atz újkori bölcselet második szülő

atyjának racionalizmusa és agnosztícízmusa. Kant végképpen az immanens, a bel
ső értelmi ténvezöknek, az ész kategóriáinak adta a fő szerepet, amennyiben
ismeretelméletében a .Jcopemíkuszl fordulat" míntájára nem a tárgy alakítja a
tudatot, hanem a tudat a tárgyat. Ebből az következik, hogy transzcendentális
tárgy nem is lehetséges, mert csak az érzéklés által nyújtott anyagat alakíthatja
az ész belső törvényszerűségei szerínt, Ezzel teljesen nvítva állt az út Fichte,
Schelling és Hegel idealisztikus pantheizmusa felé: az ismeret. a tudás kialakí
tásában egyedül az értelem evolutív, őnkűfejtő konstrukciójának van szerepe. A kép
teljességéhez még az is hozzátartozik, hogy etikai, erkölcsi téren a szabad ember
belső "kategorikus imperatívuszának" önf'ügaetlenítési törekvése természetszerűleg

összeütközött az eddig kívülről ajánlott; belülről jövő transzcendentális normák
kal és az egyén erkölcsi világát mindinkább Immanens, szubjektív-etikaí értel
mezések kezdték alakítani.

Liberalizmus, illuminizmus

Nagyon kurta az a lépés, mely innen nyílegyenesen a Iiberalizmus sok árnya
latú világnézetéhez vezetett, melynek alapjaiban véve jó magvából sok átkos el
ferdülés nőtt ki: a gazdasági liberalizmus monopoltőkés hatalmaskodása és ki
zsákímányolása, az erkölcsi emancipáció Iiberalizmusa, amelyből az ún. "úri morá
lok", a kiváltságos társadalmi rétegek magánerkölcsi viláea szűletett és szem
behelyezkedett más társadalmi rétegek "osztályerkölcseivel". így érthető, hogy
az emberi egyének lelkében végbemenő és e:gymásra tornyosuló folyamatok szo
elál-ettkal és társadalml sfkon is k'fe ítették hatásukat. Ennek elemei már a kö
zéokor véaén ielentkező ..társadalmi herezisek". de méginkább a XVII. század
utáni forradalmak, amelyek zászlóikra a szabadság. az egyenlőség és testvérisért
mÁig is érvényes, gYtíitó Jelszavatt írták. Ezzel mezrndult annak a feszültségnek
kjplpzódése. melv a feudális. később a nasrvinaros tőkés társadalom. valamint II

'"'oll!ársáe: osztálvat között nyílt szembeáltáshan robbant ki. Ez :l forradalmi mac,
l~llqelg és Marx műveí alanián. a múu század közenétól ke7r'{ődően (Ul4R-ban a
Kommunista kiáltvány) a kizsákmányoló tőke és a munka többletértékének bir
tokában levő rnunkássáz közöttí vél!só küzdelommé vált, és ma a szodalis,ta tÁr
sadalom, a kíegvenlftett gazdasági és termelési rend kontúrjait vetíti az egész
emberiség elé.

Az eddig festett képhez, mint hátteret meahatároző színalapozás hozzátartozik
a XVII. és a XVIII. század nagy kultúrrnozzalrna. az illuminizmus, vagy felvilá
gosodás is. Az ember mérhetetlen büszke lett saiát értelmére, annak alkotásai ra
és elérkezettnek látta az időt. hogy ernancinália. felszabadítsa magát minden alól.
ami ellentmond a természetes ész belátásának és kri,tljkájának. Csak
az lehet ió és érvényes" amit az értelem annak ítéL Az emberi haladásba
vetett határtalan hittől áthatva a felvilágosult ember krttíkát kezdett gyakorolni
az életet formáló történelmi alakulatokkal. eddie: érvénves hazvományokkal és te
kintélvekkel szcrnbcn. természetespn :l v"tllás és AZ ef!vház ellen is. Amikor több
tikténelemkritikus is kissé naivnak és túl optimistának ítéli meg e szellemi moz
zalmat. nem szabad elfelejtenünk. hogy a Iesrmazasabb körök felvíláeosultsáaa
az eadÍlti életstílust és főleg minden hagyományt feladó tendenciáiával együtt át
teriedt a polzársáz feltörekvő ~ömel!eire is és részben a francia forradalom sza
badságeszméinek táplálóta lett. 'ígv érvényével még jelen van korunk minden de
mokratikus törekvésében. Ugyanakkor azonban az uralkodó körök felvilázosutt
abszolutizmusa a polgári szabadság-törekvéseknek - tisztelet il kevés kivételnek



-- nem mert szárnyat adni, sőt a tömegek emancipacios akarásával szemben az
elnyomás eszközeihez is folyamodott. Igy az illumínízmus, mínt kultúrideál a mil
liók életében csak romantikus álom IeU, amelyből a múlt század szegényeinek,
jobbágyainak és kifosztott munkásainak sok keserű könnye, de még inkább a két
világháború égbekiáltó vérfolyamai és szenvedései az első nagy kiábrándulást
vetítették Európa egére. Idáig kívántunk eljutni, hogy az első vatíkánd zsinat
szellemi hátterét is megfesthessük.

A liberalizmus nagy katolíkus köröket is meg tudott közelfteni és ezek a la
ikus világban rnind erősebb hangot adtak a hit és erkölcs szabadabb értelmezésé
nek és főleg a szabadelvűbb életstílusnak. Az trányzat még a ... teológiai főiskolák

ban is tért hódított magának főleg Gün.ther, Hermes és Froschhammer tanításai
alapján. Ezek a tanárok az ún. "szemiracionalizmust" hirdették, vagyis a hitről, a
vallásról azt tanították, hogy lehetőleg minél több vonatkozásban szabadítsuk azt
meg természetfeletti vonásaitól és csak azt fogadjuk el igazságnak, amit az érte
lem is közvétlenül belát. Igy Günther megkísérelte azt is, hogy a Szenthárom
ságnak az értelem számára kibogozhátatlan titkát érthetővé és beláthatává tegye.

Az, I. vatikáni zsinat elsősorban az egyházon belül a félracionalista tanítók
és az ún. "liberális katolikusok" ellen akart állást foglalni. Ezzel természetesen
szembehelyezkedett a raclonalízmussal, a liberalizmussal, a materializmussal és a
paritheizmus mindenféle válfajával is. A zsinatnak az egyház belső törvényszerű

ségét kellett követnie: a tévedésekkel szemben tisztázni kellett a katolíkus állás
pontot. üdvösségi küldetésének tudatában az egyház mindenekelőtt a hit fogalmát.
annak természetfeletti vonatkozásait tárta fel a kor embere előtt, aki egyre job
ban belesodródott a szabadelvű és felvilágosult emancipáció és szekularizáció
bűvkörébe. A kornak ez az embere ma is él.

A zsinat két hittételes rendelkezése

Dei Filius

~,Az Isten Fia" kezdetű, "a katolíkus hitről szóló dogmatikus konstitúció"
rövid bevezetésbál és négy fejezetből áll. Hozzátartozik még az elítéléseket tar
talmazó 18 kánon. A dokumentum I, fejezete egybefoglalja az egyház hagyományos
tanítását Istenről, a teremtésről és· a gondviselésről. A tanítás kifejtésével most
a zsinat a pantheizmus (a több istent valló tan), a bölcseleti anyagelvűség és a
racionalizmus állításaival szemben a személyes és szabad Isten létezését állítja
és egyúttal elítéli Hermest és Günthert ama tanításuk mia:tt, hogy az Isten kény
szerből teremtette a világot és benne az embert is. A 2. fejezet a kinyilatkoztatás
tényét és fogalmát ismerteti. A kinyilatkoztatás rendkívüli értéke abban áll, hogy
Isten szava, lsten önkinyilvánítása az ember felé. Isten közvetlen tanítását a
Szentlélektől sugalmazott szentírás és a Szentlélek különleges segítségétől irányított
egyházi tanító hagyomány őrzi és adja tovább az utókor számára. Ezen a helyen
definiálja vagyis hittételként mondja ki a zsinat, hogy az emberi értelem saját
erejével el tud jutni 'Isten megísmeréséhez, amennyiben a teremtett dolgok és a
történések végső okát az abszolút szellemi létezőben, Istenben tudja meghatározni.

<Szent Pál világos tanításáról van szó: "Hisz.en ami benne (Istenben) láthatatlan:
örök ereje és isteni mívoíta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fel
ismerhető" (Rom 1,20). A zsinat az Apostol e tanítását dogmának jelentette ki:
lsten léte aterem1Jett világból biztosan megismerhető.Ez.t a természetes istenisme
retet tökéletesebbé tette a kinyilatkoztatás és így értékében Istennek saját magáról
adott tanítása felülmúl minden természetes istenismeretet. A dokumentum végül
kimondja azt is, hogy az egyház küldetését a világban az isteni kínyilatkoztatásra
építi fel és megállapítja, hogy a kinyilatkoztatás elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy az ember a természetfeletti rendet megismerje és végső természet
feletti célját elérje.
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A 3. fejezet ezek után már a hit fogalmát határozza meg. Mivel létünkben
Istentől függünk, ezért neki aJá kell vetnünk az értelmünket és az akaratunkat is
és ez a hát áLtal történik. A hithez kegyelem is kell, vagyis rendkívüli isteni
segítség. A hitigazságot ennek ellenére mindíg értelmi aktussal fogadjuk el. Ez nem
azonos a belső belátással, amikor azonban Isten tekintélye alapján igaznak tartjuk
azt, amnt Isten rnond és ebben nem találunk ellentmondást, akkor ésszerűen járunk
el. Amikor a zsinat az egyik oldalon leszögezi a hit természetfelettaségét, ugyan
akkorsíkra száll a hit ésszerűsége mellett is. Is:ten maga látható jelekkel, például
a csodákkal, a Krisztusban beteljesedett jövendölésekkel, de míndenekelőtt a leg
nagyobb csodával, a történelmi tényként elfogadható Krisztus-i feltámadással
"hihetővé tette a kinyilatkoztatást". A "hihetőség indokai vagy motívumai" be
láttatják velünk, hogy ésszerű a kinyilatkoztató Isten tekintélyének alávetni ma
gunkat. E tanításával a zsinat állást foglalt a racíonalísták és az íllumínísták
ellen. A 4, fejeZet a hit és az értelem, a hit és a tudás viszonyát és különböző

vonatkozásait vizsgálja. A zsinati tanítás két megismerésrendet különböztet meg,
a természetes értelmi művelet alapján és a hitből szerzett megismerést. E két meg
ismerésmód lényegi mdvoltában és tárgya szerínt is különbözík egymástól, a kettő

között azonban nincsen ellentét vagy ellentmondás. Vannak olyan igazságok, az
ún. természetfeletti hittitkok, amelyekre az értelem saját erejéből sohasem [ött
volna rá, ezért a legtöbb még az isteni közlés után is felfoghatatlan marad, viszont
ezeknél ellentmondást nem lehet bizonyítani. Az egyház, vagy ha akarjuk, a
kutató és kriJtikus egyénIi értelem is bármikor megvízsgálhasja ezeket az igaz
ságokat és egyrészt a természetes míndennapi ismeretekkel való hasonlóságból,
analógíából, továbbá a hitigazságok egymás közöttí belső összefüggéséből és főleg

az ember céljával és magasabb rendeltetésével való megfelelőségből "e titkok
valamelyes megértéséhez is eljuthat". tgy a hit és a természetes tudás világa
között nincs ellentét, ellenben mint az emberi élet két ismeretforrása között
tökéletes lehet a kapcsolat,

Pastor aeternus

"Az örök pásztor" kezdetű, "a Krisztus egyházáról szóló I. dogmatikus kons
titució" tervezete, mint már említettük, 15 fejezetet és 21 kánont ölelt fel, a
következő témabeos2Jtá.ssal: az egyház és tulajdonságai (1-9), az egyház hatalma
(lO-l1), az egyház és a világi hatalom viszonya, kapcsolat a társadalomhoz (12-15).
Aprilis 27-én a 11. fejezethez még 3 pontot csatoltak hozzá. Ezekben a pápának az
egyházban viselt :llisz!:ségéről, sajátos helyzetéről és külön hatalmáról volt szó.
Ide vették később a pápai tévedhetetlenség kérdését is, és a tételkomplexumnak
a De Romano Pontifice elnevezést adták. Az egyházra vonatkozó anyaget eredetileg
a Commíssío generalis 46 szkémában készítette elő, de az atyák csak 7-et vizs
gáltak meg. Az egyháZli fegyelemről szóló 22 szkémából csak négyet vettek elő és
ezeket anélkül, hogy közzétették volna, le is tárgyalták a következő sorrendben:
a püspökről, az általános helynök:ről, a papok életéről és a kis katekizmusról.
Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a zsinat alapvető feladata a pápa jogi helyzeté
nek ·tJisztázása. lesz, az egyhám-ól szóló eredeti 15 fejezetet 2 részre osztották: előbb

a 11. fejezet komplexurnában letárgyalták a pápai főséget és tévedhetetlenséget, a
másik részre viszont már nem kerüít sor, ebben az egyház lényegéről, tulajdon
ságairól és struktúrájáról volt szó.

A konstitúció hosszabb bevezetésében az a feltűnő, hogya zsinat eredetileg
az egyházra vonatkozó összes tételét, tehát a teljes ekkleziológiát a "Krisztus
titokzatos testéről" szóló biblikus és patrisztikus tanításra kívánta felépíteni.
Míután e szándékát kJijelentette, egyszerűen rátér az egyháznak mint látható
vallásos közösségnek a Bellarmin óta szokásos "juridikus" jogi szerkezetű Ielvá
zolására, Nyomatékosan kifejti, hogy Krisztus Urunk hierarchikus kormányzattal
ellátott látható egyházi közösséget alapított és ennek az egyháznak Krisztustól
akart lényeges jegye a pápa fősége, mely mírit alap az egyház egységét van
hivatva biztosítant.
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Az 1. fejezet a pápai primátus isteni alapításáról beszél. Péter az apostolok
feletti hatalmát közvetlenül Krisztustól kapta, aki az apostolfejedelemben az egy
háznak mínden tagja felett álló -tekiJntéllyel és joghatósággal felruházott főt adott.
A primátust tehát Péter az Úrtól közvetlenül és nem az egyház közvetítésével
kapta. A 2. fejezet azt mondja ki, hogy a primátus Péter utódaiban a világ végéig
tart. Péter utódai a római .püspökök. A 3. fejezet kifejti a pápa főségi hatalmát.
Ez a teljes és legfőbb hatalom az egyházban, melyet a pápa mint rendes és köz
vetlen hatalmat gyakorol az egyház minden tagja, tehát a hivők és a püspökök
felett is és nemcsak a hit és erkölcs dolgában, hanem fegyelmi kérdésekben is.
Ez a teljhatalom az alattvalók részéről nemcsak tiszteletet, hanem teljes engedel
mességet követel: "pásztorok és hívek felett gyakorolja a hatalmát, mindenkí enge
delmességgel tartozik neki". A primátus magában foglalja annak a jogát, hogy a
pápa szabadon érintkezhet híveível a világ bármelyik táján, ez viszont magával
hozza azt a jogot is, hogy a hívek bármilyen kérdésben közvetlenül is a pápához
fordulhatnak, ügyeiket pápai döntésre bízhatják. Ez a teljhatalom a zsínatí szöve
gek szerint nem csorbíthatja meg a püspökök hatalmát, "a püspökök nyájukat, mínt
igazi pásztorok", és nem mínt a pápa megbízottjai vagy felhatalmazott jai vezetik.

A 4. fejezet tartalmazza a tévedhetetlenség dogmáját. Röviden kifejti, hogy li

primátusban benne foglial1Jatik a legfőbb tanítói hatalom is. Figyelmeztet arra,
hogy a pápák a történelem folyamán ezt hatalmukat míndig gyakorolták is. A
pápai tanítóhivatal tehát míndig létezett az egyházban. Ez a legfőbb tanítási
hatalom li pápai tisztség, a pápad. hivatal velejárója és a tévedhetetlenség kivált
ságával van felruházva. A zsinat által kímondott dogma így szól: kinyilatkoztatott
igazság, amikor a pápa "ex cathedra" vagyis mint az összes keresztény hívek
pásztora és tanítója, tehát Iegteljesebb apostoli hatalmában hit és erkölcs dolgá
ban valamilyen igazságot, mint kmyílatkoztatott tartalmat kijelent, "definiál",
akkor a Krisztustól neki ígért isteni segélynyújtás erejében tévedhetetlenséggel
van felruházva és így végérvényesen döntött. EZlt a döntést az egyház sem tudja
visszavonni, vagy megmásítani. Az ilyen döntések ezek szerint nem is szorulhatnak
telülvízsgálatra és a püspököknek sem kell ezeket jóváhagyniok.

A két vatikáni zsinat belső egyséie és előremutatása

Különbségek a párhuzamban

Végigkövetve az I. vatikáni zsinat lefolyásának változatos történetét és bele
pillantva tanításának építményébe, Illem titkolhatjuk el, hogy a zsinat mai szemmel
nézve szinte lélegzetet elállító merészséggel kezdte építeni azokat a pilléreket,
amelyekre a II. vatikáni zsinat megerösítése és kiszélesítése után az egyház
biztonságosan ráépíthetí a jövőbe vezető útjának áthddalóit. A hi.t örök alapjairól
és az egyház jövőbe lépésének teológiai feltételeiről van szó. A két :zsana,t tanítá
sával a modem embernek kívánt segítséget nyújtani, hogy a mai eLtechnizált
evilágiságában és deszakralízált környezetében is Isten szavára tudjon hallgatni és
Isten akaratát tudja követni.

VI. Pál pápa szavai szerínt az I. Vatikánumról való megemlékezés ellenállha
tatlan kényszerrel arra szólit fel bennünket, "hogy az egyházon belül és kívül
mutatkozó vallásos krízis problémáival behatóbban foglalkozzunk. Korunk nyugta
lanságának a mélyén a hit kérdése is áll, mely az egyik oldalon egyházi reagálása
és cselekvést sürget, a másik oldalon pedig a modern világ bölcseleti és lelki válsá
gával is szorosan összefügg... Az egyháznak ismét fel kell ragyogtatnia az evan
gélíumí igazság életerejét és üdvössegí [elentőségét", Hogy az egyház mit tud
és mít óhajt nyújtani a mai emberiségnek, hivőknek és nem hivőknek, azt a két
vatikáni zsimat belső összefüggése, de a kettő közötti különbség is, de különös
képpen a kettő egymásmellettíségében mutatkoző fejlődés mutatia meg.

A két zsinatot nemcsak elnevezése alapján helyezzük spontánul egymás mellé.
Egységes, harmonikus és egymás felé kiegészítő, integráló a tanításuk is. Az I.
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vatikáni zsinat a másodikban érte el teljességét, befeiezettségét és célját. Az
akkori teológiai viták és összecsapások, a külső világ reagálása és az akkor körül
ut, oefímiált teológiai igazságok ma lettek igazán időszerűek a bölcseletben és a
teológiában egyaránt, de különösképpen a hittudománynak ma legérdekfeszítőbb

ágában, az ekkleziológíában. A legdöntőbb azonban a két zstnat egymásutánjában
az, hogy az ún. "alapvető kérdések modern felvetésében" (a ma csaknem minden
tudományban szükségessé vált "axiomatizálással", új alapvetéssel lehet egybevetni) ,
lényeges előbbre jutás történt. Erre a következő rövid egybevetés és összehason
lítás, de főleg az azonos jellegű szempontok párhuzamba állítása fog rámutatni.
Tartalmi vonatkozásban a II. Vatikánum csak csekély kiegészítéssel lépi át az elsőt,

- kivéve azokon a. területeken, ahol egészen új témák megválaszolásáról volt
szó - az új vonások inkább a kérdések előterjesztésében, a problémák kezelé
sében és a válaszok alkalmazásában nyilvánulnak meg.

Különböző előzmények álltak a két zsinat kapuja. előtt. Ezek összehasonlítása
már sok mindenre rávdlágít; Az I. Vatikánum előkészítése hosszabb időt vett
igénybe. Ezen is az látszik, hogy objektív tanítási vagy védekezési szükségletből

született. A .I1. Vatikánum ezzel szemben csaknem kizárólagosan XXIII. János
pápa műve volt. Az ebben ,jelentkező szubjektív, személyi vonás mínt sajátos jelleg
rá is nyomta bélyegét a zsinati munkára, gondoljunk csak a dialógusra és az
ökuménére. János pápa a zsinat összehívása előtt isteni indításról beszélt és VI.
Pál pápa első zsinati beszédében, 1963. szepternber 29-én meghatódva emlékezett
meg elődje elhatározásának személyes [ellegéről,

Az I. vatikáni zsinatot egybehívó bulla sötét színekben festette le az egyház
és a világ helyzetét. A zsinat doktrinális konfrontálás akart lenni a kor tévedé
seivel szemben. Hátterében a sok vonatkozásban ma már túlhaladott Syllabus
állt, melyröl már akkor is sokat vitatkoztak. A II. vatikáni zsinat 1961. október
ll-én történt megnyitása alkalmával. János pápa visszautasította a kor pesszi
mista prófétáinak komor sötéten látását, hogy a világ és az egyház is a míndig
nagyobb rossz, és .a végső romlás felé rohan. A zsinat hátterében az egyház segí
teni akarása és nem a helyreigazítás állt. A zsinat mindvégig optimista hangulata
innen eredt.

Nagyon jellemző a külső világ reagálásának különbözősége. Az I. Vatikánum
meglepetést, sőt bízonyos értelemben aggodalmat és pánikot keltett. A másodikat
ürömmel, lelkesedéssel és nagy várakozással köszöntötték. Az elsőnéi még a nagy
hatalmak közbelépésétól lehetett tartani, a másodiknál már a nép, a közvélemény
lépett nagyon közel a zsinati terem kapuihoz.

Egészen eltérő egymástól a két zsinat stílusa, gondolkodása és beszéde. Ebben
a vonatkozásban szinte szembenállás állapítható meg. Az I. Vatikánum elhatárol,
szembehelyezkedik, megvéd és elítél, a második mintegy kilép a tanítás nagy aré
nájából, közelebb lép a világhoz, az emberhez, meg akarja hallani és megérteni
a világ problémáit, ezért nem különít el, hanem egybeköt, nyugodtan szemléh a
sokarcú, pluralista világot, nem fél tőle, hanem párbeszédet, dialógust kezd vele.
A János pápától oly sokszor hangoztatott és a zsinati tárgyalások refrénjévé lett
"idők jelei" a mai emberiség új fejlődési szakaszára mutatnak rá és ennek irány
vonala a régivel szemben többletértékre, a közösségre és a nagy emberi család
megszületésére terelik a figyelmet. Korunk sok ellentmondása, elferdülése és
vajúdása egy új, emberibb korszak születésének előjelei: ami a régiben megszekott
és jó volt, a nagyobb jónak fog engedni. A zsinat ezérit János pápa szándéka szerint
ne ítéljen el senkit, mutasson ugyan nyomatékosan rá a hibákra, de azok orvos
lásának lehetőségeire is. Az egyház ma mindenképpen jobban teszi, ha elutasítás
és elítélés helyett az isteni irgalom gyógyszeréhez nyúl.

Az I. Vatikánum skolasztikus, kissé merev és elvonatkoztatott, kicsiszolt fo
galmi készlettel megjelenő "objektív" hangja és beszéde után tavaszi frisseséggel
hatott a II. Vatikánum szabadabb, konkrét történelmiséggel előadott "szubjek
tívebb" stílusa. János pápa előre meghatározta a zsinat munkájának [ellegét: ez
ne legyen tantételes. hanem inkább pasztorális. Azt kell értenünk ezen, hogy az
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egyházi tanítóhivatal magas katedrajáról történő eligazítások és utasítások helyett
a zsinat igyekezzék inkább a Jó Pásztor nyomdokaiban haladva hívó és segítő

gesztussal a világ felé fordulni. Hozza létre a maga belső erkölcsi reformját és
felfrissülését, forduljon e megtisztulás és megerősödés után a kívül álló keresz
tény testvérek felé, és legyen ebben az erkölcsi egységben jótékony hatással a
világ felé is. A "jószívű" pápa e személyes magatartása, bátor és nyílt és ugyan
akkor realisztikusari óvatos eljárása inspiráló hatással volt a zsinat szellemére,
egész munkájára is, és a II. Vatikánum mínt "János pápa zsinatja" századokra
kiható eredményeket könyvelhet el. E "csupa szív ember" a kor szintjére tudta
emební az egyház gondolkodását és akarását, az "agf,1;iornamento" jól indult.

A II. Vatikánum többlete

Be kell vallanunk, hogy az 1. vatikáni zsinatot még egyházi berkekben is kissé
"lenézték", elszímplífíkásták, teljesítményeiben és értékében le becsülték. Be nem
rejezettsége miatt egyszerűen meddőséggel vádolták. Ennek okát nemcsak abban
kell keresnünk, hogy a zsinat lezárása után a szélesebb katolikus tömegekben is
megmaradt valamí abból a "rossz szájízből", amit a zsinat második szakaszában
a püspökök egy része is kénytelen volt elviselni, azonban főleg arra is gondol
nunk kell, hogy az 1. Vattikánum egyoldalú egyháztana. zsinati vagy dogmatikus
zártsága miatt egészen a mcstaní zsinatig úgy hatott, hogy ezen nem is lehet vál
toztatní. Téves megítélés lenne, ha a II. vatikáni zsin:atot egyszerűen mínt az 1.
Vatikánum ellenpólusát vagy "ellenZJSinatját" fognők fel. Lényeges tartalmi több
letet csak a kinyilatkoztatás fogalmának bővebb körülírásában és a püspökök
kollegialitásáról szóló tételben találunk. Egyébként csak kiegészítés és tovább
építés történt.

A regnagyobb erőrelépés ak ekklezíológiában, elsősorban az egyházfogalom
dogmatikus reurussnéseoen tortene. Iiyen erreíemoen mondhatjuk azt, hogy a ll.
vankant zsinat az elsőnek korreiatívuma. A Lumen gentiUm (A népek világossága)
kezdetu konsutucíó az egyház külsö és belső oldalát tartalmazó fogalmát állította
ismet elénk. Az egyház egyszerre Krísztusban megvalósult kegyelmi életközösség és
kifelé is lá iható, társadalmi szerkezetben megjelenő közösség vagy vallásos intéz
meny. Ebben az organakusabb és teljesebb egyházképben, mely "Az lsten népének"
es a "Krisztus t~tokzatos testének" biblikus képeire támaszkodik, könnyebb volt az

. L Vatikánum legnagyobb hiányosságát kipótolni, nevezetesen a pápai mellett a
püspöki jogkör teljesebb körülírását és meghatározását. A II. vatikání zsinat
mindent elfogadott, amit az L Vatikánwn a pápa primátusáról és tévedhetetlen
ségéről tanított, de ehhez hozzácsatolta a püspökök kollegialitásáról szóló tanítást.
Ezzel az egyházi hierarchia képe megnyugtató kíegészítést kapott. Tudjuk, hogy az
L vatikáni zsinat előkészítő anyagában a püspöki jogkör kérdései is szerepeltek,
idő hiányában azonban már nem nyúlhattak hozzá. Több püspök is ismételten
kérte "a teljes szent hierarchiának kífejtését", tehát a püspökök, a papok és a
szerpapok egymás közöttd viszonyának és mindezeknek a római pápához való
kapcsolatának tísztázását, T'árgyalIlli kívántak az ordo, vagyis a püspökszentelés
és a püspöki joghatóság rnibenlétéről és a kettő összefüggéséről. Bathurst kanadai
püspök azt kénbe, vizsgálják meg a pápának és a püspököknek együttes szerepét a
dogmák kimondásában és megőrzésében. Vi,terbo püspöke annak kimondását sür
gette, hogy a püspökök a papi hatalom teljességében egyenlők a pápával és hogy
a püspökök a pápáknak nem víkárlusai, helyettesei, hanem egyházunk kormány
zásában a Szentlélektől rendelt pásztorok.

Tehát nem fér kétség ahhoz, hogy a püspöki kollegialitás. kérdésével az L
Vatikánum teljesen tisztában volt és megoldást is akart keresni. A két vatikáni
zsinatot kétségtelenül legszorosabban az' egyházi hierarchiáról szóló két centrális
téma kötötte össze tantételesen. Nagy eredmény az is, hogy a [uridikus, jogi alkatú
egyházszemléletünket végképp "krisztocenrtrikus, karizmatikus, természetfeletti
kegyelmi organízmusként" jelentkező bíblikus-dogrnatíkus egyházkép váltotta fel.
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Az egyház jövőbe vetett tekintete

Nem akarunk sem szentímentálrsak, sem tárgyi értelemben túlzók lenni. De
igaz marad, hogy a II. vatikáni zsinaton a legfelsőbb fokon a szeretet, a megértés,
az ellentétek áthidalása voltak a nagy szellemi erőfeszítések rugói. A szeretet
inspírálta a püspöki kcllegíalítást; a pápa és püspökök kormányzati és tanítási
egységét, szeretetből fakadt az Isten népélnek fogalmában, az egyház látható épít
ményében a hivőknek és a hierarchiának közössége, a testvéri szeretet megértő,

hivő hangga vált a többi keresztény felekezet felé és a világ irányában a pár
beszédet is ;,az Irgalmas szamarstánus'' segíteni akarása nyitotta meg. Úgy hitte a
zsinat, hogy a magát már felnőttnek érző és autonómíájára, szellemi független
ségére oly büszke emberiség számára az önzetlen és szolgáló szerétet nyelvén
többet tud feltární a názáreti Jézus Igazságaiból míntha csak okos tudományos
fejtegetésekbe bocsájtkezott volna.

Hogyan válhat az egyház szeretete 'konkrét megvalósulássá? Erre válaszolni
szerintünk egyet jelent az egyház jövőbeli teendőiről: is valamit mondani. A két
vatikáni zsinat tanításának és az egyházban ma észlelhető belső áramlatoknak .
figyelembevételével a jövő feladatairól a következőket merjük mondaní.

A továbblépés első feltétele ugyanaz, mint a raaí napig való eljutásé. Ez pedig
az isteni' kínyílatkoztatás természetfeletti mivoltának megőrzése, a krisztusi meg
váltásba vetett hiJt üdvösségrendi kiművelése a mindenkorí ember számára. A túl
világot az egyház nem, adhatja fel semmiféle evilági megoldási siker fejében. A
Krísztusban megvalósult üdvösség vagy természetfeletti hit a magasba, a föld fölé
emeli az embert, Isten. legbensőbb titkainak és életének részesévé teszi. A termé
szetfeletti azonban nem ragadhatja el az embert a földről. A két vatikáni zstnat
él teremtés és a megváltás, a világ és az egyház, a tudás és a hit egységét kereste
es az ellentéteket egymáshoz közel is hozta. Amikor az egyház nem mondhat le
"a meghalt és feltámadt Krísztus országának továbbhirdetéséről (IKor 2,23),
ugyanakkor a hitnek vagy az egyházi tanítóhivatalnak rnindenkor figyelembe kell
vennae az immanens, a természetrendi törvényekből származó megismeréseket és
tekintettel kell lennie az emberi szítuácíókból eredő döntésekre is. Hogy konkrét
történelmi helyzetben mi a hiJt mondanivalója, hogyan alkalmazzunk valamilyen
hitigazságot adott körülmények vagy új fejlődési szakaszok között, azt az egyház
sohasem állapíthatja meg elvonatkoztatott módon, kizárólagosan a maga hagyo
mányaíból, hanem el kell mélyedníe a kor mai ismereteibe és problémáiba is.
Milyen komolyan figyelmeetetett bennünket a zsinat a természettudományok ered
ményeinek tiszteletben tartására és követésére, Csak így kerülhető el a követ
kező Galilei-eset. Mivel azonban az egyház mindenkor a természetfeletti világ
hirdetője marad, ezért konfliktusban fog maradni a világgal, amelynek szemében
Krisztus keresztje és talán evangéliuma is sokszor "botrány és oktalanság" (1
Kor 1,23). E szembenállás azonban a zsinati teológia értelmezése szerint sohasem
lehet a másik jogait sértő és domírnurnát kísaiátítaní akaró hadüzenet, hanem
igenis lehet teremtő és építő egymásmellé-rendeltség, E feladat megoldása a díaló
gusé.

Továbbá, hogy az egyház az Isten örök országa és az evilág között üdvössegí
megbízatását sértetlenül és hiánytalanul teljesíthesse, le kell magáról vetnie az
íntegralízmus míndenféle fajtáját, sőt ennek még a legenyhébb kísértését is vala
milyen kultúrklerikalizmus alakjában vagy valamiféle erkölcsi szupremácía "tri
umfalizmusában", Magasabb szinten eljutottunk ismét a lényeghez, hogy mínden
ferde kínövést lerakva, az egyháznak ismét az újonnan megalapozott lényegből

kell kiindulnia, és ebben a színtíszta lényegig való levetkőzöttségben csak egy a
kérdés: hirmí vagy nem hinni. Az integralizmus az egyházban sohasem épített az
isteni, transzcendens valóságra, hanem az egyház emberi mívoltára és földi sike
reíre. Ezért harcolt a zsinat olyan elszántan a triumfalizmus minden fajtája el
len. "Az egyháznak fel kell adnia' magát, hogy ismét megtalálhassa önmagát", 
ezt Kierkegaard mondta, de ennek előtte ez sokkal tökéletesebben olvasható az
evangéldumban: "Keressétek előbb az Isten országát .. ." Minél teljesebben mond
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le az egyház mínden evilági birtoklásról és pozícióról, és mínél önzetlenebbül ad
ja oda önmagát másokért, annál inkább kirajzolódik benne ismét Krisztus arca.
A mentő kar az egyház felé a világnak tett szolgálata: Krisztus nevében bármi
lyen földi uralkodás az egyház eseteben ellentmondás.

Es a harmadik előretek.Jntes? Ha a kor egyik legalapvetőbb mozgató eszméje
valóban a szabadság gondotata és vágya, akkor az egyház továbblépésének is egyik
nélkülözhetetlen teuétele: úgy szolgámi a szabadságot, ahogyan azt Krisztus tette.
Az egyház tekintélye olyan méctékben él és nő, amilyen fokban a szabadság szel
gálója tud lenni saját magában és másokban. Igazi tekintélyét csak az biztosítja,
ha elismerik mint a szabadság egyik lelki erőforrását. A zsinat kimondta a tu
domány szabadságát, a lelkiismeret, sőt még a vallás szabadságát is. Krísztus kül
detésében járni annyit jelent mint szabadnak lenni, azaz megnyitottnak lenni a
világ ezer ellentétje felé is, elismerni és tiszteletben tartaní a pluralizmus min
dig tarkább feívonulását, de annyit is jelent mínt bátornak lenni az igazság ke
resésében és megvédésében.

Hit, szolgálat és szabadság: a két Vatikánum tanulságai az egyházon belül.
Azonban az egyház belső természetéből következik, hogy e háromról tanuságot
legyen a világ előtt is. S mít is nyújthatna az egyház a harmadik évezred felé
rnenetelö nyugtalan és kereső világnak? Mivel a kor elsősorban az igazság és az
ismeretek világosságáért küzdő kor, ezért elég, ha a két zsinat legalább azt a
reményt élesztgeti a világ felé, hogy a keresés és kutatás, az igazságért való
erőfeszítés és ha kell szenvedés is, nem értelmetlenek és nem hiábavalók. A két,
Vatikánum tovább tudta vinni az egyház belső igazságát és ezzel reményt nyújtott
ahhoz, hogy bízzunk az igazság meg nem álló haladásában is.

"Az egyháznak, hogy feladatát teliesíthesse, szüntelenül vizsgálnia kell és
az evangélium fényénél értelmeznie kell az idők jeleit". A kor, a Iegújabb kor,
napjaink hajnalán már nem az individualizmus uralkodik, hanem a kollektívum
vette át a döntő sorseényezö szarepét. A kollektívum útvesztőiben csak az emberi
személy színtíszta egysége és sokrétegű összetettsége képes arra, hogy mint rendező

szellemi-lelki alapelv a humánum teljes kibontakoztatása felé vigye a fejlődés

menetét, Az újkor embere a személy vonatkozásainak kibontakoztatásában olyan
értékállomáshoz jutott el, amely most már képes arra is, hogy az individualizmus
és a vele összefüggő racionalizmus és liberalizmus káros túlnövéseit lenyesse, és
a humanista fejlődés egyes szakaszait az emberi közösség nagyobb színtézísébe
fogja Össze. A XX. század embere a múlt századot is magában hordja még. Mond
tuk már, hogy lényegében nem változott sokat, de annál inkább a relációiban. Megvál
torott az ember körül a világ és ezt követte az ember változása is. Ez a kollek
tívum embert mélységeit felfedező ember a nagyobb és a több igazság után keres
és mí lehet vajon ez? Talán több természettudományos megismerés kell neki, még
komplikáltabb, a világ mélységét letapogató computerek után vágyódik vagy tény
leg úgy érzi, hogy el kell foglalnia a vílágűrt, mivel hamarosan eljön az az
idő, hogy a földön nem találja majd a helyét? A nagyobb és teljesebb igazság
a mai emberiség szemében az igaz élet igazsága. Az igaz élet alapja pedig a [o
gaíban, igényeiben és vágyaiban kielégített embertömegek uralkodása a földön.
Ennek feltétele, hogy az emberi egyént szabad és átfogó értékrenddel bíró sze
rnélyiséggé tegyük, mert az eddig individualizmusában emancipált egyén csak így
tud az emberi közösség teremtő részese és hordozója lenni. A közösség funkciója
tudományori alapulhat, de felépítéséhez hit kell vagy a vallásos hit, vagy pedig
az a közösséget alakító eszme erejébe vetett hit. A közösségnek továbbá szabad
ságot biztosító, de mindenkit egybefogó összetartozásra és összefogásra bíró te
kintélyelvre van szüksége. Ez a két nagy szellemi-lelki erő minden közösség lel
ke, akár az egyházról akár más közösségről van szó,

Nem véletlen, hogy a két vatikáni zsinattól átfogott 100 év alatt a hit krízise
még tovább nőtt és a tekintély színte mindenütt megungott. Korunk egyik válsága
kétségtelenül ebben is kifejezésre jut, mintha az emberiségnek sok csalódása után
új tekintélyrnegalapozásra lenne szüksége. Ha ilyen nagy perspektívában nézzük
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il dolgok összefüggését, és ha a zsinatokat a Szeritlélek Isten műveinek is te
ki nthetj ük, akkor talán nem kell nagy ugrás annak megállapításához, hogy még az
Infallibilltás dogmájának, de főleg a püspöki kollegialitás elvével való tekintély
megalapozásnak kijelentésével, az egyház, a hivők "világban levésén" keresztül, va
lamít a világnak is mondott arról, hogy mílyen két irányban kellene tovább se
gíteni az emberi haladást: az igazságba vetett hitben, a teljes emberi szabadság
és a személy értékeit felvillantó reményben, és végül a nagy emberi családmeg
mentő erejének és felemelő tekintélyének szüntelen kiművelésében. Ha a két vati
káni zsinat csak valamit is adott ezekből a kornak, akkor Krísztus nyomdokain
tovább haladhat és nyugodtan nézhet a jövője elé.

"Öröm és remény" tölti be az egyház szívét, hogy hitével, szolgálatával és a
népek szabadságának védelmével mindenkor "jelen lehet a világban". E jelenlé
tének rendeltetése, hogy térben és időben kiterjessze az isteni emberrélevést és
anrnak üdvössegí következményeit, a krisztusi megváltást.

BARSY IRMA VERSEI

RÉGI KOLTŐ

Egy régi költő versét olvasom.
Elmerült a hínáros feledésbe 
keveset írt s meghalt fiatalon.
Ismeretlenül imádkozom érte.

Harminc év, negyven? Poraim fölött
füvek borzongnak koranyári szélben ...
Szélfújta, vérző verssorok között
fog-e valaki imádkozni értem?

TEMETŐBEN

"Es megint tele van liliommal a város,
mint amikor először jártál nálam.
Ma én jöttem el hozzád a temetőbe.

Nem tudom merre vagy, mi lesz az öntudattal.
érdekel-e még, ami itt történik a földön?
... Csak imádkoztam a "hetedik fa" mellett

a sírodTúíl. És visszajöttek újra
a sugaras órák. A szemed, a hangod
és az egész istenáldotta gyönyörű szerelem,

mely erős, mint a halál ... Poraid a földben
a hantodon virágok. De te élsz, élsz örökké!
mellettem jársz dalolva, ujjongó fiatalon.
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