
CSERHÁTI JÓZSEF

MI ÚJAT HOZOTT A ZSINAT?
A ZSINAT SZELLEME

-Zsinat akorfordulóban

A II. vatikáni zsinat tanítási anyaga és döntései mellett egyre jobban érdekel
nek bennünket azok a szellemi gyökerek és hátterek, amelyek a zsinatot elindí
tották és a zsinat utáni teológiát és lelkipásztori alakulást is szemlátomást tovább
formálják. Annyiszor hangoztatjuk, hogy a zsinat szellemében - vagyis egy meg
határozott és közösen elfogadott forma szerint - kellene gondolkodnunk és cse
lekednünk. Mit követel tőlünk a zsinati szellemben való megújulás. s egyáltalán
mi újat hozott a zsinat az egyház életébe, amikor tudjuk, hogy a régi hittételeken
semmit sem változtatott?

Az a meggondolás és aggodalom vezetett tanulmányom megírására, hogy e
téren nem szabad megelégednünk látványos gondolattöredékekkel, hanem alapos
utánjárással, személyes meggyőződéssel és átéléssel meg kellene kísérelni a gyö
kerekig lehatoló elemzést, és a szervesen összefüggő összegezést, annál is inkább,
mert a zsinat teljes dokumentumanyaga ma már míndannyíunk kezében van. Amíg
e téren nem tudunk világos fogalmakkal beszélni és írni, képtelenek vagyunk
előbbrejutni a megértés és a befogadás útjain. A témának külön aktualitást ad a
Magyar Püspöki Kar ama döntése, hogy ez év júniusától kezdve hat éven ke
resztül kötelező továbbképzéssel kívánja a zsinat tanítását a papságban elmélyíteni.

Míndig külön is hangsúlyozzuk, hogy a II. Vatikánum reform-zsinat volt, de
nem a keresztény tanítást, mint összefüggő doktrinális anyagot, hanem a krisztusi
életet, a keresztény lelki életet és magatartást törekedett megújítani az egyes em
berekben és az egyház egész testében. Amikor megállapítást nyert, hogy a vallás
személyes találkozás Istennel, és nem léphetünk Isten elé, ha a közösségben el
foglalt helyünk és tevékenységünk nem alfája-ómegája keresztény tanúságtéte
lünknek. Ezzel a zsinat a vallás és az élet egybetartozását proklamálta, és így
a zsinati egyház úgy érezte, hogy a korunk nagy változásainak hatása alatt álló
emberiség égető kérdéseire is választ fog tudni adni. Ezért nevezte el XXIII.
János pápa a zsinat erőfeszítéseit és munkáját "aggiornamentónak", aminek helyes
értelmezése ma már világos előttünk. Az egyháznak saját tanításának "korszeru"
felújítására kellett törekednie, hogy Jézus Krisztus a kor nyelvén és a mai vára
kozásoknak megfelelően szólhasson ismét az emberiséghez.

A katolikus tömegek még ma sem vélekednek egyértelmúen a zsinatról, habár
megállapítható, hogy a hivők nagyobb többsége érzi már az 'Új életlüktetést, az
egyházi élet egészét átjáró, és az egyesek lelki életére is kiható új erőket. Sokakat
megfogott a zsinat nyitó, forradalmi akarása, az új pünkösdi lelkesedés. S ami
igen örvendetes, kezdik megérteni, hogy szabadabb, megnyitottabb sőt objektív
kritíkal állásfoglalásból kell a megújult egyház tagjainak lennünk. Ma már teoló
gusokkal, lelkipásztorokkal és a hierarchia képviselőivel együtt a hivők is szeret
nek arra hivatkozni, hogy a zsinat korfordulót jelentett az egyház életében: új
látásmódot teremtett, új vallásértékelés és egyházszemlétet számára nyitott ablakot,
s ez nemcsak a régi tanítás mélyítését és a továbbvitelben való megtisztítást
eredményezte, hanem több vonatkozásban újat is hozott, s új alapokat biztosított
a jövő egyháza számára. Ez az új különösen érdekel bennünket.

Van egy elég nagy számú, de csendes réteg, mely szerint a zsinat valójában
nem hozott üjat: a zsinati' atyák csak a régi tanítást foglalták közölhetőbb, a
hivők részére feloldottabb formába. Ezek szerínt ne is keressünk sajátos zsinati
szellemet, legfeljebb azt, ami a zsinatot gyakorlatiasságra való törekvésében
"pasztorális zsinatv-tá tette. E hűséges egyhelybenállók nem veszik észre a zsinat
forradalmi lendületét, valószínűleg azért, mert a korforduló társadalmi feszültsé
geit sem érzékelik. Az ilyen jóakaratú hagyománytisztelők a reform további
lépéseit nem veszélyeztetik, legfeljebb lassítják azokat, ami a közeljövő szempont
jából nem közömbös, mert a körülöttünk levő világ gyökeres és felgyorsult vál
tozásokon megy keresztül. Szornorú és kimondottah visszatetsző a Lefebvre érsek
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által életre hívott, már nemzetközi kapcsolatokra törekvő tradícíonalísta csoport
mozgolodás. Ez a zsinatot a régi tanítás .modernista elferdítésével. az egyházi
életet pedig a francia forradalom szellemének megfertőzésével vádolja. Szeríritűk

a két zsinati pápa a szabadság, az egyenlőség és a testvériség jelszavait csem
pészte be az egyházba: kimondták a szabadságot Krisztus evangéliumával szem
ben, az egyenlőséget a protestánsokkal és a testvériséget ··á pogányokkal. Mín
den mélyebbre menő zsinat után akadtak a múltban is egyesek és csoportok, akik
a "consuetu do contra legem" alapján hangsúlyoztak: ami jó volt eddig és üd
vösségünkre szolgált, miért kell azon változtatni?

A zsinati reformokra valójában' azért volt szükség, rnert megváltozott az em
beri élet, s ezért az "örök élet" igéit más feltételek és körűlmények között ken
felkínálni az embereknek, mínt a múltban. Az egyháznak a mai hivők segítsé
gére kell síetníe, hogy mai fogalmazásban kapjanak választ az emberi természet
legégetőbb kérdéseire és felismerjék a sajátos emberi kapcsolatokból következő

rendeltetésüket. A korváltás viharában és megrázkódtatásaiban állva egyháziak és
világiak, bölcselők és politikusok, történészek és szocíológusok is felteszik a
kérdéseket: Mílyen formában éljen tovább a kereszténység? Van-e küldetése a
második évezred küszöbén és azon túl az emberkép további kialakításában? A
technokrácia közeli, totális virágkorában lesz-e szükség még arra a metafízikai
és vallási transzcendenciára, melyről azt mondjuk, hogy az emberi személy
természetes vágyaiban gyökerezik, s amelyet Jézus Krísztus evangéliumi taní
tása képes fölemelni és kiegészíteni?

Ami az ember sorsának mai és további alakulásában döntő jelentőséggel

bír, az nem csupán földi vagy anyagi perspektívában, hanem az ember regész
benső, személyes állásfoglalásának, tehát erkölcsi mivoltának és hitének világa
felől is megoldásra vár. A hivő embernek, hitéből. kiindulva is választ kell
adnia a körülötte és a vele törtériökre. E kötelesség különösen akkor lép föl
belső kényszerűséggel. ha valami új, eddigi ismeretlen jelentkezik életünkben,
s ha az egész emberiség szempontjából továbbvivő értéket és fejlődést jelent.
A keresztény életforma örök "metanoia", szüntelen megújulás és továbblépés
igézetében áll. Zsinati kinyilvánításnak számít, hogy a hívő mai, kritikai világ
megközelítésének első feltétele csak az lehet, hogy az isteni kinyilatkoztatás fé
nyében elismerjük a külső világ változásaival együtt vagy még azok előtt, hogy
az egyházban is' változások vannak és szükségesek. A hít szemével nézve is,
ma már a korfordulóban élő emberről és emberiségről beszélhetünk. A gondol
kodó, az alkotó és a hivő ember tudatában egymás mellé sorakoznak a tételek.
A világ változik, tehát a hivő világszemléletének is meg kell változnia. A világ
meg akar újulni, tehát az egyháznak is meg kell újulnia !

Amikor ma már letagadhatatlan a szociális és kulturális forradalom, s míkor
nyilvánvalóvá lett, hogy az egyház a fejlődés oldalán áll, fel kellett tenni a
kérdést: elégségesek-e a hit eddigi alapjai és elvei az új helyzetek megközelíté
sére és feldolgozására? Ez volt a zsinat első kérdése. A válasz csak egyféle
lehetett. Nyilvánvaló, hogy az egyházat érdekli a megváltozott világ, hisz bel
ső életében már több, mint fél évszázada megújulást sürgető kezdeményezések
és mozgalrnak követték egymást. A kérdés csak az volt: rniben változik a mai
világ s milyen változások mennek végbe az "egyházban ? Továbbá, hogy e vál
tozásokban mindkét oldalon mi az új, az eddig elő nem fordult elem? Ha ezek
ben a világ és az egyház területein azonosság vagy kölcsönös megközelítés
állapítható meg, akkor biztos nyomon vagyunk, hogy az "idők jelei"-vel van
dolgunk, melyekben János papa az egyház kétezredik év utáni újrakezdésének
indítékait látta.

Isten olyan hitet, olyan vallásos meggyőződést és magatartást kíván ma tő

lünk, amely megfelel a változó kor körülményeinek és követelményeinek. A
kinyilatkoztatás jövőbe mutató tanítása szerint ma is csak arról van szó, mint
minden korban: hogyan áll az ember Isten és az emberek előtt, hogyan lesz
újból és újból emberré, több emberré szellemi életében, igazságkeresésében és
erkölcseiben? Ez az igazimegújulás motívuma: lelki változáson kell átmenni
rnindannyiunknak, az egész világnak. Ez a reform nem jöhet egyszeruen külső,

forradalmi hozzáállásból. nem lehet hangzatos önigazolás vagy divatos önkielégü
lés, mert, a hivőnek keresztény küldetése és elkötelezettsége tudatában kell vállal
nia az új előrelépéseket kreatív hozzáállásban és az Isten iránti bizalom belső,
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lelki erőkísugárzásában, Új látásra, és minden eddiginél elszántabb cselekvésre
van szükség. Ebben az esetben a látás, a "visio" és az előttünk álló feladat
és cselekvési norma egybetartoznak. Ez különösen az evangélium lelki struktúrá
jának a képe: a ma és a holnap feszültségében kell élnünk, a holnap meg
sejtésében, dátásában és akarásában kell cselekednünk!

Visszatérés a forrásokhoz

A zsinat magáévá tette az emberiség nagy vágyait: más világot kell terem
tenünk! E drámai és várakozásteli felkiáltásra válaszolva az egyház hívei és a
világ felé: meg kell újulnunk belülről. Az e~ház nemcsak osztozkodni akar
a világ örömeiben és reményeiben, hanem kezdettől fogva azonosította magát
a modern emberiség új sorsalakításáért vívott hősi küzdelmeivel, de sok aggo
dalmával is. Minden korforduló alapvető emberi kérdése: hogyan jutunk tovább?
Ugyanakkor nem közömbös az sem, mit menthetünk meg a múltból, mert arra
is szükségünk lehet, hogy mít vihetünk és vigyünk magunkkal a jövőbe. Aeneas
az utolsó pillanatban rohant még égő trójai házába, de mást, mint a penateseket,
az ösöket oltalmazó isteneket nem tudott kimenteni. Theodor' Haecker erre ref
lektálva kiált föl: Mi, mai keresztények csak a megfeszített, de feltámadt Krísz
tussal indulhatunk tovább, a keresztet vigyük magunkkal, mert azt még mín
dig üthetjük, és nem üt vissza (1 KOT 1,23).

A zsinat legfőbb célkitűzése volt, hogy a hivőkben elmélyítse a krisztusi éle
tet, vagyis elősegítse a belső megtérést és megújulást, hogy így a megújult
egyház a távollevökre ismét hatást gyakoroljon, és [ótékonyan tudjon hatni a
világra is. Ennek érdekében állította szemléletének középpontjába Jézus Krisztust
és az egyházat. A következőkben három reflexióban szerétném kífejteni;' mi
volt az egészen új és továbbvivő a zsinat tanításában.

Az alábbi három szempontban látom egyúttal a II. vatikáni zsinat szellemé
nek vonásait: vissza kell térní a Szentíráshoz, mélyebben kell értelmeznünk
Krisztus üdvösségrendi középpontíságát a mísztéríum és szentség összefüggése
ben, hogy új fényben láthassuk ismét az egyházat és annak eukarisztikus kul
tuszát, a szentmísét, s végül a dogmafejlődés tényének elfogadásával. a nép
hitének és cselekvő egyháztagságának konkrét, történelmi és a jelenben meg
nyilvánuló erőhatását kell érvényre juttatnunk. A múltra feltétlenül vissza kel
lett tekintenünk, de ezért történelmi szemmel át kellett értelmezni a hagyo
mány eddigi fogalmát. A mában is velünk élő Krísztnst kellett megtalálnunk,
most már a hagyományon túl az Isten népe hitének egészében, magában az egyház
egészében és a legegyszerűbb hivő lelkében is. Míndez új kapukat nyitott
meg a teológiai kutatás és gondolkodás számára is. A zsinat három forrása
tehát: a Szentírás, Jézus Krisztus és az egyház, rnint élő hitvalóság.

Mi van a hagyománnyaL? - A hogyan tovább kérdésre a zsinat válasza ez
volt: bizonyos értelemben csak újrakezdessel juthatunk tovább, és nem a régi
ruhafoltozgatásával. Ezzel már el is dőlt, hogy a zsinati reform feltétele és
kezdete csak a Szeritírásban lefektetett isteni szóhoz való visszatérés lehetett.
A zsinat eredményeinek minden titka, újszerűsége és érdekessége innen ered.
Papok és világiak egyaránt sokáig hittük, hogy a hagyomány annyi sok dimen
ziójában megtalálhatók a feleletek az új kérdésekre, s hogy a mindenkori jövő

számára az 'Új utak és lehetőségek a múltban rejlenek. Valójában a régiek
szemében a hagyomány és a biblia ugyanazt jelentették, egyszerűen azon oknál
fogva, mert a Szentíráshoz nem rrrertünk hozzányulni a hagyományos átruházás
törvényszerűségeinek figyelembevétele nélkül. A hivatalos tanító egyház, a ta
nítóhívatal, a különböző korok hittananyagát dogmatikus formulákba foglalta, s így
a teológiai Iskolák tekintélyével alátámasztva mégis legtöbb esetben csak a
hagyomány jelentette a definitív, átfogó és elégséges normákat a hitben és az
emberi cselekvés vonalán egyaránt.

A katolikus teológia hagyományfogalma tartalmi összetételében ma sem
változott meg: azon hitigazságok foglalata, melyeket az Úr Jézus és aZI apos
tolok hirdettek, de le nem írtak, utána azonban a Szentlélek Isten különleges
segítségével az egyház eleven és kibontakoztató hithirdetésében a következő nem
zedékekre szálltak át. Igy a tradícióban tovább adott és az egyházi tanítóhivatal
hiteles hirdetésén alapuló hitmeggyőződés, a Szeritírás terjedelmére, vagyis a
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kánonra. valamint a Szentírás kifejtésére vonatkozóan, valóban a Szentírás ér
telmezésének formális normáfa lett. Igy ebben -az értelemben a kinyilatkoztatás
két forrásáról beszélhetünk: a Szentírásról és a szenthagyományról, sőt mi több,
erről az oldalról tekintve, a szenthagyomány logikai sorrendben az írás előtt

.áll. Mivel azonban lehetetlenség igazolni, milyen le nem írt igazságok szere
peltek az első igehirdetésben (kízárólagosan, a kánon, vagyis a Szentírás hiteles
könyveitől eltekintve), ezért a későbbi korszakok számára egyedül a Szeritírás
marad a hittartalmak praktikus, a kinyilatkoztatást anyagilag tartalmazó for
rása. Ebben benne foglaltatik az is, hogy a hit tudatának további alakulásában,
a dogmatörténelemben, az egyház a Szentírás tartalmát kibontakoztatja és új
ból és újból jelenvalóvá teszi.• E továbbmélyítés és kifejtés hitelességének és
biztonságának garanciája a Szentírás maradandó talaján állva a Szeritlélek oltal
mazó és őrködő segítsége, amelyet az Úr egyházának és tanítóhivatalának ígért
(K. Rahner).

Túlzás nélkül állapítható meg, hogy az eredeti hitforrások tudatos megnyitása
volt az első új vonás a zsinat alapvetésében. S ez lett a mai teológiai kutatás
irányvonala: továbblépni a források feltárásában. A zsinat tehát határozottan
ismét a Szentíráshoz fordult, ennek fényében igyekezett egyrészt levetkőzni

rníndent, ami az egyházban megmerevedett és túlhaladott volt, másrészt ebből

tudta kielemezni Isten ama szavát, amellyel a mai emberiséghez kíván fordulni.
Most világosan látszott, hogy a hagyomány túlságos tisztelete nemegyszer a
haladás akadályát jelentette, a világ saját külön fejlődésének vizsgálatában is
tanúja lehet annak, hogy a történelmi sallang és a hamis tekintélytisztelet,
mint kegyetlen tabuk nemegyszer megakadályozták az új befogadását, mert
amikor valami valóban újat seftettünk. mint csábító vagy megrontó kísértő

mellett el kellett haladnunk. Csak az utóbbi időben tűntek föl kételyek a ke
resztény kollektív tudatban a tekintély monopólíumával szemben.

A zsinat végérvényesen akart meggyőzni bennünket arról, hogy a múlt ab
szolút értelemben nem lehet norma és törvény a jövő számára. Ennek szöve
vényében már jóval a zsinat kezdete előtt a komolyan felelős egyházi személyek
jó része szíve mélyéről tört fel a kérdés: miért vagyunk mí keresztények ma
azonossági krízisben, miért gondoljuk, hogy nekünk másképp kell élni hitünket,
mást kell tennünk, mint elődeinknek? Vagy, míért nem elég ma a régit követ
ni? A jelen azonosságí krízis elsősorban a múlt és a jelen feszültségéből ered.
E feszültséggel, mint ténnyel való szembenézés reális elíndulásí alapot adott a
zsinati munkamódszer számára, egyszerre jutottunk túl az idealizálás és a
romantika mínden kísértésén. Lefebvre azzal vádol, hogy az egyház feladta múlt
ját, mí ellenkezőleg, azt állapítjuk meg, hogy az egyház megtisztította és meg
erősítette múltját. Az "idők jelei" itt lesznek hatékonnyá.

Mi újat hozott a zsinat?

A váltakozó kor, a régivel való szembefordulás és az új iránti megnyitottság
jeleiről van szó. Ezek a világ és az egyház szemében olyan ellentétpárokban
jelennek meg, melyeknek feloldása nem mindig a réginek eltüntetésevel vagy az
arról való lemondással oldható meg. Csak értékítélet alapján juthatunk túl a
nehézségeken. A jelen alakulásában pozitív jelek: a nyugtalanság, a keresés, az
elégedetlenség a múlttal szemben, a kicsinyek és elmarasztaltak előtérbe lépése,
az emberi személy rnéltóságának értékelése és megvédése, az emberi közösség
felé való vonzódás és többletének felismerése, a család, a nép, a nemzet, a haza,
az emberi nagy család, a kultúra, a történelem és a "humanum" végtelen ská
lájának új felfedezése. A mai ember további karakterisztikái: az őszinteség, a
formáktól való félelem, a sablonoktól való iszony, a mesterkéltség megvetése, a
szókimondás, a közvetlenség és természetesség, az építő kritikára való törek
vés, mások megértése és mások véleményének elfogadása, a teljesítmény, az ered
mény megbecsülése, az igazság és az igazságosság lázas keresése. Mindezek
meliett érthetők azok a negatívumok is, amelyek korunkra jellemzők lettek:
az ifjúság egy részének belső felbomlottsága és "törvénynélkülisége", a tekintély
megvetése. az öregekkel szembeni tiszteletlenség, a nyersesség, a durvaság, az
agresszió, a fanatikusság, a meggondolatlan forradalmi pátosz és rombolási haj-
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Iam. Keletkező új világ kohójában élünk. Hogy milyen lesz a jövő világa 
mint már mondtuk -, az döntően az ember erkölcsi magatartásától függ. A
kettósségek pozitív állásfoglalásra szólítanak fel. _

Maga a pápa az "idők jeleinek" sokat idézett megfogalmazását így ér
telmezte: az idő elsősorban a teremtő és a véghez, a célhoz. vezető Isten kezében
van. A történelem .egyszerre az emberé és az Istené. Ez azt jelenti, hogy van
a történelemnek emberi öntörvényszerüsége, de beleszólhat és bele is kell szól
nia Istennek. A zsinat meglátása szerínt, a múltnak a Szentírással és a történelmi
alakulással való összefüggésének új magyarázatára van szükségünk, s ebben áll
a hagyomány régi fogalmának feloldása, merevségének rnegtörése. Fél évszá
zaddal ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy az egyház legmagasabb
tanítási fóruma a vallásszabadságról és az ökumenizmusról külön pozitív doku
mentumot adjon ki. A Szentírást azelőtt általában fundamentális teológiai
alapon fejtettük ki, s nem kutattuk a szociális és nyelvészeti feltételeket, ame
lyek mellett az egyes könyvek íródtak. Féltünk a dogmafejlődés tényétől. an
nak ellenére, hogy Newman és követői már egy évszázaddal ezelőtt,rámutattak
arra, hogy a Szentírásból többet is ki tudunk olvasni, mint amit az eddigi
dogmák rögzítettek. A zsinat óta a teológia hozzálátott, s ebben a keresztény
közösségí tudat is segített, a kinyilatkoztatás mai problémalátásának feltárásához,
annak tísztazasáboz, mit akar Isten. a mai emberiségnek mondani?

Roger Etchegaray, marsellle-I érsek, a francia Püspöki Kar jelenlegi elnöke
az 1974 éví Püspöki Szinóduson így foglalta egybe az egyház és a kinyilatkoztatás
kapcsolatának két felfogását: az egyik felfogás szerint az egyház az isteni ta
nítás őrzője, melyet isteni tekintély és felhatalmazás alapján kell elterjesztenie
a világon. A másik vélemény szerint, az egyháznak fe~ kell ismernie az idők
jeleit, ezek pedig Isten akaratának megnyilvánulásai az emberi közösségekben
és a történelemben. Az egyháznak, mint intézménynek és mínt élő organizmus
nak egymás mellé, vagy árnyalt szembeállításáról van itt szó, A látszólagos
ellentétet is a zsinat oldotta fel.

A zsinat biztos kézzel nyitott utat tanításának következő fontos "állomása
felé: a két képből összetett egyetlen egyházfogalom biblikus szemléletének ér
telmezéséből megszülethetett az egyházról szóló tanítás csodálatos összefoglalása.
Zsinati szellemben gondolkodni annyit jelent, mint az egyház valóságát tükröző
képeket biblikus tartalmuk szerint szemlélní és látni: az egyház Krisztus ti
tokzatos teste és az egyház Isten népe. Aki nem így látja az egyház valóságát,
nem tudja mi az egyház.. A zsinati szellem az istenemberi mísztéríumok meg
ragadását és átélését sürgeti: az egyház a földifn a továbbélő titokzatos Krísztus,
vele azonossá kell válnunk, hogy megváltó és megazentelő erejében részesed
hessünk. A Krisztussal való azonosulás nemcsak azt jelenti, hogy az evangéliumi
Jézusra vonatkozó hitigazságokat elfogadjuk és összefüggésükben is szemléljűk,

vagyis azokat át is elmélkedjük. hanem hogy ezen túl Krisztais Urunk istenemberi
valóságának és életének tartalmi egészébe is belenövünk.. A krisztusi élet meg
újítása a hivőben, a szentmísében és a szentségekben újból jelenné váló krísz
tusi történés átruházása a testvérekre. Ez volt a zsinat legfőbb liturgikus cél
kitűzése, amivel több százados restanciát áthidalva ismét személyes találkozássá
és Istennel való egyesüléssé tette istentiszteletünket. A zsinat sajátos szellemi
hatása leginkább a liturgikus megújulásból árad felénk.

A forrásokhoz való visszatérés valóban teljesebb, integráltabb egyházfoga1mat
jelenített meg. Az egyház belülről nézve kegyelmi életközösség, organizmus, Krisz

tus titokzatos teste, s ebben Krísztus a Fej, mi hivők a test tagjai vagyunk.
Az értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt és megdicsőült Krísztus élete ("Krisz
tus-történés", húsvéti rnísztéríum), a Szentlélek erejéből, az egyház szentségí
közvetítésével saját istengyermeki életünkké lesz: "Élek, de már nem .én élek, hanem
Krisztus él énbennem" (Gal 2,20), "Sokan egy vagyunk Krisztusban, egyenként

• azonban tagjai vagyunk egymásnak" (Róm 12,5), tehát egy test, melyben a ta
goknak, mint az élő test sejtjeinek külön egybetartó és éltető funkciója van.
Ez a belső egyház foglalata, melyet Szent Pál alapján Krisztus titokzatos tes-
tének nevezünk. • .

A zsinat teológiájának azonban legnagyobb tette az volt, hogy a külső, a
látható, a történelemben megjelenő és történelmet élő egyházat a biblikus Isten
népe fogalmával azonosította. A megkereszteltek és a Krisztus-követők közös
ségében alapvetőerr mindenki azonos és egyforma az istengyermekeinek rnéltó-
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ságában. Az Isten népe fogalmának eme általános kiterjesztésével az egyházról
szóló teológia alaposan megváltozott: az egyházi. intézmény nem felülről, a hierar
chia fejétől, a pápától épül lefelé, hanem a Jegegyszerűbb hivőtől kezdve, alulról
fölfelé. Egészen világos, hogy a klerikusok és laikusok egyformán tagjai az egy
háznak, ugyanabban a krisztusi papságban részesednek, de különböző szolgála
tokat teljesítenek az egyházi. közösségben. Lényeges jegyek szerint emelkedik ki a
külön kiválasztás, meghívás és felhatalmazás alapján a felszentelt szolgálatí pap
ság küldetése. Nem érthetjük meg a zsinat liturgikus reformjának szellemét, ha
az egyház istenemberi titkának és a Krisztusban megvalósult általános papság
biblikus szemIéletét nem tesszük magunkévá. E nélkül a szentmise ünneplése
tartalmilag üres, s talán jobb lenne, ha csak latinul mondanók a szentmisét.
Az ilyen esetleg "lejárt", vagy ".lemaradt" lelkipásztor hogyan fogja egybekötni
a szentmisében· a kérügmát és a misztéríurnot? Alig másképpen, mínthogy
emellett elmenve, moralizáló prédikáelót mond el. Ebben pedig nemigen lesz szó
a közöttünk megjelen ő, velünk egyesülni akaró, bennünket otthonunkba, mun
kahelyünkre elkísérő Krisztusról. Nem tudja elénk varázsolni azt a Jézust, akinek
emberszeretetét elsősorban az Úr asztalánál kellene átélnünk, 'amikor 'a húsvéti
lakomában míndannyían egy test leszünk.

Az egyházfogalom e mélyebb lehorgonyzása, s egyszerre kiterjesztő, és egybe
fogó ereje az egyház kifelé való kapcsolatában is megmutatkozik. ötven évvel
ezelőtt a protestánsok még elszakadt testvérek voltak, ma úgy tekintjük őket,

mínt akik keresztségük révén egyházat alkotnak. Ma több katolikus püspök
nem is egy vonatkozásban az interkommuníó híve, és módozatot keres arra,
hogyan lehet ugyanabban a templomban közös istentiszteletet végezni? Ma már
a más vallású mohamedánok is testvérek. Megindult a dialógus a marxistákkal,
sokak nézete szerint, az emberiség jövője szempontjából ez utóbbi fontosabb,
mínt a különböző vallásokkalvaló párbeszéd. '

A zsinati szellem harmadik vonása: a hitében élő egyház "hitnoTmát" jelent
a jelen nehézségei közepette, J. Ratzinger szerint: "A hit hirdetésének egyik
mértékmeghatározó területe az egyházközségekben élő egyház hite. Ez a hit
a romolhatatlanság, az igazságban való megmaradás ígéretét bírja." A nép és a
papság közösségebe egybeforrott egyház ma nagyobb bátorsággal mer a múlt
történelmi távlataiba pillantani és tudatosan is kész vállalni a keresztény hit
azonosság-krízísének nehézségeit. Ma a megtisztult keresztény tudat elviseli,
sőt objektívnak tartja, hogy a különböző történelmi szakaszok nem egymásutáni
folytonosságában építették ki a keresztény hit épületét, hanem inkább egymás mel
letti párhuzamban. A prostestánsoknál is a Szentélek jelenlétében épült és épül ma is .
Isten országá. Maga az azonosságí krízis ma a teológiai pluralízmusban, és ezzel
párhuzamosan; az "orthopraxis" problernatikájénak, vagyis a hit és a hit szeríntí
élet közötti eltérésekkülönbözőségében nyilvánul meg. Ez is kétségtelenül új
jelenség. A keresztények tudják, hogy egész sor elmélet van forgalomban az
emberről, az ember Istenhez való viszonyáról. A teológia feladata lenne, hogy
az új elméleteket megfelelő kritikai apparátussal felülvizsgálja, és a közös
elemeket egybefoglalja. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a nyugati
filozófia darabokra tört, és már nem nyújt alapot a teológiai gondolkodásnak.
A teológia is veszélyben- van a strukturalizmus és a tudományos szocíológra
oldaláról.

Mint mindíg, a jelen azonosságí krízisben is, Isten és a hivá nép kezében
van az egyház sorsa. Ezért is fontos, hogy az Isten népe fogalmának birtokában
állandóan felülvizsgáljuk a klerikusok és laikusok viszonyát, más szöval, a ta
nítóhivatal és a hivők által hordozott és ápolt "sensus fidei", vagyis a hitben
való élés, látás és érzés közöttí viszonyulásokat. Két dologtól kell okvetlenül
óvakodnunk. Az egyik a "hallgatag többség" érve, mintha csak az őrizné meg
a múlt, a hagyomány értékes elemeit, s ennek alapján az "ortodox eligazítás"
karizmáját hordozná magában. Ez azonban egyáltalán nem igazolható, sőt az
ellenkező is igaz lehet, főleg akkor, ha e többséget a reformszellem szele még
csak nem is érintette. S a másik, ami óvatosságra int: nem szabad vakon bíz
nunk abban, mintha a változtatás egyedül az intellektuelek feladata lenne, mintha
ők rnentesek lennének a hagyomány téves értelmezésének veszélyétől.

Congar szerínt különbséget kell tennünk, az egy, egyetlen és a sok tradíció
között. A nehézség ma különösen onnan adódik, hogy sok esetben kell áthidal
nunk az űrt a hivő gyakorlat és egy zárt gondolkodási, dogmatikus forma között.
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A hit, mínt- tudomány képtelen arra, hogy a töl'ténelemnekés a valóságnak
struktúrálls felépítettségi értelmezést adjon. Ha azonban az értelmezés dialek
tikus kontextusban, a saját lelkiismeretünkben megy végbe, akkor a hit az
úiat valóban belülről tudja megítélni. Az ilyen szemlelet az új bort nem fogja
régi tömlőkbe tölteni. így a hit a tanítóhivatal óvatos, okos és serkentő őrkö

désével meg tudja menteni a holnapot, a jövőt, sőt - s vegyük ezt szóról szóra
-, még a teológiát is. Ez a hit Isten országának várásával és "utópiájával" át
tudja lépni azokat a keresztény társadalmi képleteket is - bármilyen fémjelzést
kaptak is a történelem folyamán -, amelyek már túlhaladottak, s nekünk már
alig mondanak valamit. Csak olyan "visio", és csak olyan cselekvésre serkentő

normák lendítenek előbbre, amelyek a míndennapí élet rendjével és törvényei
vel azonosságában maradnak, és ugyanakkor a kor érzés- és gondolatvilágát, de
a korszeru teológiai elmélyülést is, vissza tudják tükrözni.

De nemcsak a hit, hanem a keresztény remény is elfojtódik, ha nem fűti

az átélésnek az a tudata, hogy mindannyían ugyanazt akarjuk és várjuk. Ha a
remény semmiféle újra nem irányulna már, egy ígazíbb és emberibb világ
várására. az ilyen szemléletben Jézus Krísztus örök újszerűsége. sem nyerhetne
többé befogadást, s ebben a felfogásban Isten szabadsága és az ember szabad
sága már régen a múlfban megrekedt ideológiai tétellé zsugorodott volna össze.
A tantételek vitája ebben az esetben nem mindig azonos a tények; és törté
nések hivő értelmezésével.

A zsinat áltat életre hívott új szellem valóban új indításokat adó három
szempontban rögzíthető; a hagyomány nem dogmatikus, hanem történelmi ér
telmezésében, az egyházfogalom tartalmi és alanyi kiterjesztésében, az egyház
rnisztéríumának és szentségí mivoltának új felismerésében, s végül a newmani
tétel érvényre juttatásában, mely szerínt az Isten népének egésze, papság és hivők

együtt, a hit hordozója, s ez alapján a megújulás lehetetlen a hivők nagyko
rúságának tudata, és a hivők megkérdezése nélkül. A zsinati szellemben való
gondolkodás és cselekvés próbaköve és mértéke a három szempont figyelembe
vétele és egybenézése. Ezért is adjon az egyház, a kinyilatkoztatás forrásaiba való
mélyebb bepillantás céljából nagyobb kutatási szabadságot az teológusoknak,
mert keresnünk kell és meg kell találnunk: mit akar Isten a mai embert szá
mára mondani? A zsinat szelleme Krísztus míndig megfíatalodni akaró egyházá
nak, az "Ecclesia semper reformandá"-nak szívéből fakadt.

Mindennél döntöbb azonban, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz. Krísz
tusi hitünk megvalósítása attól' a felismeréstől függ, mit jelent számunkra az
egyház. Él-e bennünk az egyház? Nem elég a magunk egyéni módján vallásos
nak lenni, imádkozni, valami jót tenni és eljárogatní a templomba; ez a régi,
individualista szemléletből fakadó, a közösségtől való elkülönülés már nem illik
a zsinat szelleméhez. A zsinat szellemében a múltat értékelni annyit jelent,
hogy a múlt igazi értékeit megbecsüljük és megőrizzük, de a tisztelet mögé
nem bújhat el a "dogmák változtathatatlanságának" hangoztatása. Az egyház
ban reformokra van szükség, aiki ezt nem látja be, a zsinattól szép szavaknál
többet alig kapott! S végül a zsinati szellemből következik harmadszor a té
tel elfogadása: ha élő szervezet az egyház, akkor minden élő valósághoz hason
lóan alakulnia, változnia és fejlődnie kell. Az egyház viszont nemcsak mint az
egyházi alkotmányban lefektetett intézmény létezik, hanem egyúttal a hivők

összességének élő hitvalósága is marad. így az "orthopraxis", a hitből eredő

vallásos élet és gyakorlat eligazító tényező lehet a hit keresésében.
A zsinat többi újdonsága az elemzett három szemponttal szorosan összefügg

és' belőle adódik: az ökumenikus párbeszéd a keresztényekkel és a többi vallás
sal való dialógus, a kapcsolatkeresés a különböző ideológiákhoz, főleg a mar
xizmushoz. Valamilyen új találkozás előkészítése indult meg az ateista humaniz
mus (ezúttal nem marxisták) és a misztikus keresztények között. Az élet értelmé
nek és teljességének két tana áll itt egymással szemben. Az egyik szerint az
életet meg kell hódítani és teljességét harcban kivívni, míg a másik nézet szerínt
az élet teljessége ajándék, melyet munkával és· elmélyedéssel meg kell érdemelni.
Itt említhetjük a nemzetközi alapon szervezkedő béketörekvéseket és szolidaritási
mozgalmakat.

Egészen új a kereszténység életében a Szentlélek mai karizmatikus tevé
kenységének kézzelfogható valósága. Ennek azok lesznek részesei, akik egészen
keresztény értelemben tudnak a teremtés és az élet értelme után kérdezni. Új
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megvála lzolást érdemel a kérdés: hol áll Krisztus az emberiség egészében? Új
'továbbá az is, hogy az egyéni és a közösségí etika értelmezésében nem merünll
világos válaszokat adni, és jelen pillanatban mélyebbre orientáló kutatás lázá
ban áll-mk. Itt is a természettudományok kérnek beleszólást, Végül már meg
tudjuk fogalmazni a ~ karizmát: a Szentlélek Isten külön adománya, korunk
evangéli l1II1i növekedése és tökéletesítése érdekében az egyházi közösségben,

Az egyháznak a Szentírás forrásába és az emberi szívekbe való mélyebb
legyökereztetése alapot és indítást adott ahhoz is, hogy bátrabban merjen az
egyház szembenézni azzal a világgal, mely a szekularizáció folytán, nagy hánya
dában közömbös, kételkedő vagy hitetlen lett. Ennek tudatában fel kell tárnia
újból kínestárát az egyházon belül és azon kívül állók részére; változatlanul
és rendíthetetlenül Krisztus mai küldetésében kell járnia, és így hirdetnie az
evangélium örömhírét. Az egyháznak belső, saját tartalmából olyan mondani
valója van a mai világ számára, mely mellett 'nem lehet szótlanul elmenni. Er
ről e tanulmány folytatása- és befejezéseképpen egy követekző írásban szeret
nénk beszámolni.

Az egyház karunk alapproblémáit, az emberiség mai nehézségeit nagyjából
ismeri, ezeket a zsinaton, sikerült is kielemezni, de még messze vagyunk attól,
hogy mindenre választ kapjunk. "A II. vatikáni zsinat megvalósítása, nagy
célkitűzéseinek életbeléptetése épp hogy elkezdődött" - mondta nemrég Yves
Congar. Jelenleg az egyház átmeneti stádiumban van, s ebben si:irgós feladata
egyszerre megvalósítani kettős küldetését: az üdvösség kincseit át kell adnia
az egyes embernek, a' hivőnek, aki lelki tisztulást és táplálékot keres az egy
házban. De azt az egyéni, túlvilági üdvösségre tartó igényt csak akkor tel
jesítheti, ha a maga részéről hozzájárul a földön a meg nem oldott emberi kérdé
sek, főleg a szociális igazságosság rnegoldásáhoe, Hogy e téren mi az egyház
helyzetéből következő tennivaló, --:- külön téma felvetését igényli.

B. TIIOMAS EDIT

QVIRINVS ÉS MARTON TRADrCIO
A KORAKERESZTÉNY SAVARIABAN

Saváríában, Szombathelyen a nagyszámú felszínre került korakeresztény vo
natkozású emlékanyag ma már bizonyossá teszi, hogy ott a IV. századtól kezd
ve püspökséggel számolhatunk. A korakeresztény diocesis kiterjedésére nézve
azonban találgatásokra vagyunk utalva. A püspökség befolyása alatt álló terü
let kiterjedését inkább észak és kelet felé képzelhetjük el, mint déli és nyugati
irányban. Poetovio, illetve Noricum egyházmegyéi a két utóbbi irányban erős

határt vontak köréje, míg kelet felé, a Balaton környékének egyházai már nem
igen tartozhattak alája

Pannoniát a kereszténység terjedése két irányból közelítette meg: az egyik,
az itáliai Róma-városi ortodox kereszténység, az Adriai tenger északi partján
fekvő Aquileja-i egyház közvetítésével került el először a Dráva-Száva közén
fekvő területekre, s , rnínt azt egykorú források feljegyezték, a III. század fo
lyamán Cibalaeban már püspökség is működött, A Dráva-Száva közére vo
natkozó egykorú auctor helyek, adatok bizonyítják a terület korai keresztény
ségének mozgalmas életét, beleértve az egyházüldözéseket és mártírok kivégzé
seit is. Valeria tartományából hosszú ideig nem ismerünk mártírokat sem, csak
a legutóbbi évek kutatásai során szeréztünk tudomást például a brigetíóí már
tírokról. A magyar Dunántúl területén egyházi szervezetről sem tudott a ko
rábbi kutatás, - ma azonban mínden okunk megvan arra, hogy az újabb ása
tások által felszínre hozott korakeresztény épület- és lelet-anyag kapcsán nem
csak szarvezett egyházközösségeket, de püspökségeket is feltételezzünk.
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