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Téves értelmezések

A kérdező szellem
Az "új szemléletmód", a novus habitus mentis kifejezés azt a benyo
mást keltheti, mintha valami titokzatos és megközelíthetetlen való
sággal foglalkoznánk, olyan eszménnyel, amelyből inspirációt lehet
ugyan meríteni, mégsem lehet racionálisan körülhatárolni. E tanul
mány álláspontja éppen ellenkező. Célja azt megmutatni, hogy a
kifejezésnek konkrét, gyakorlati jelentése van, ezért tehát megköze
líthető és meghatározható. A kánonjog szakembereinek nemcsak
tudniuk kell róla, de kötelességük is, hogy munkálkodjanak érte,
elsajátítsák, sőt életükbe beépítsék.

A kifejezés VI. Páltól származik, akik újra meg újra visszatért rá.
Lássunk néhány példát: 1973. december 14-én a Szent Gergely
Egyetem A kánonjog megújítása című kurzusának hallgatóihoz inté
zett beszédében szólt az átdolgozott kánonjog igazi érvényes
ségéről és jelentőségéről, mely összhangban a II. Vatikáni zsinat
által meghonosított új szemléletmóddal, nagymértékben elősegíti

az Isten népének ujabb szükségleteire nyitott pasztorációs munkár'.
1977. február 4-én a Legfelsőbb Egyházi Bíróság bíráihoz intézett

beszédében is ezt a gondolatot hangsúlyozta: "Tartsák szemük előtt

ezeket az elveket az Önökre bízott hivatali kötelesség gyakor
lásakor oly mértékben, hogy ebből egy új szemléletmód születhes
sen.,,2.

A bölcs VI. Pálnak e sorait és hasonló megnyilvánulásait olvasva
látnunk kell, milyen szilárdan meg volt győződve arról, hogy amíg
ez az új szemlélet hiányzik azokból, akik az igazságszolgáltatásban
dolgoznak, addig az egyház törvényei nem értelmezhetőkmegfe
lelő módon, és még kevésbé tölthetik be azt a rendeltetésüket, hogy
békét és rendet teremtsenek a közösség életében. De azt is látnunk
kell, hogy a pápa nem ad részletekbe menő leírást vagy pontos
meghatározást erről az új szemleletről. Ösztönösen érzékelt vala
mit, ami elég arra, hogy kijelölje a követendő irányt; de ránk hagyta
azt a feladatot, hogy a gondolatot továbbvigyük: feltárjuk teljes
jelentését, és megfogalmazzuk gyakorlati következményeít'', Fel
adatunk tehát az, hogy pontosabb és kritikailag helytálló választ
keressünk a kérdésre: Miben áll ez az új szemléletmód?

Mutassunk rá először néhány téves értelmezési lehetőségre: ha
az alapokat tisztáztuk, könnyebben jutunk tovább.

Ezt az új szemléletet nem határozza meg kielégítően, ha azt
mondjuk, hogy nem más, mint néhány új keletű elméleti megfon
tolás (mint a kollegialitás, a szubszidiaritás stb.) átfordítása gyakor
lati javaslatokká. Egy gondolkozásmód, szemléletmód mindig
több, mint bármely tantétel alkalmazása.

Nem azonosítható ez a megváltozott szemlélet azokkal az
erényekkel sem, amelyeket újabban kiemelnek a törvények értel-
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mezésében és végrehajtásában - így például az irgalmasságot,
az együttérzést, a méltányosságot és hasonlókat. Ezek az erények
minden korban ismertek voltak az egyházjogászok előtt, nem szá
mítanak újnak.

Nem lehet ez a szemlélet egyfajta gnosztikus tudás sem, melyet
csak a kevesek számára elérhető belső megvilágosodás által lehetne
megszerezni. Éppen ellenkezőleg: VI. Pál azt mondta róla, hogy
bármely jóravaló egyházjogászra jellemző kell legyen ez a tulaj
donság, aki az egyház napi ügyeiben dolgozik, és gyakran kerül
közvetlen kapcsolatba a nehézségekkel küzdő és segítségre váró
emberekkel.

A zsinat által bevezetett új szemlélet

4 A megújulás tárgya
pontosan maga az

eleven szemléletmód
(vagyis az eszköz, ami

által ismereteket
sajátnunk el és

előrehaladunk bennük);
itt és most tehát nem a

szemléletmód tartalmi
elemeinek megújulását

vizsgáljuk, legyenek bár
azok eszmék vagy

tantételek.

A zsinat értelmezései

A szemléletmód az emberi lélek maradandó beállítottsága, a léleké,
mely természete szerint egyaránt kontemplatív és aktív. Kontemp
latív, mivel megvan az a képessége, hogy keresse az igazságot, fel
ismerje azt és alárendelje magát kényszerítőerejének. Aktív is, hi
szen képes arra, hogy értékekért síkraszálljon, hogy felelős dönté
seket hozzon, és hogy alkotó tevékenységével átformálja a világot.
Tehát egy új szemléletmód nem más, mint belső képesség az újsze
rű módon való cselekvésre, azaz az igazságkeresés tökéletesebb
módja, és nagyobb tudatosság az eddig fel nem ismert értékek mű
velésében.4

VI. Pál kitartott amellett, hogy ezt az új beállítottságot a II. Va
tikáni zsinat vezette be. Kérdésünk tehát: Mi volt olyan nagy új
donság magában a zsinat működésében?Ha e kérdésre megtaláljuk
a választ, azt is meg tudjuk majd fogalmazni, hogy milyen elvek
szerint kell a törvényalkotónak, a magyarázónak és a végrehaj
tónak dolgoznia napjainkban.

Hogy ezt az újdonságot felfedezzük, vegyük szemügyre a zsinatot!
Két gyökeresen különböző módon szokás a zsinatot értelmezni,

és a köztük való különbségtételnek nagy jelentőségevan számunk
ra. Az egyik olyan, a múltban lezajlott összejövetelnek tartja,
amelynek az volt a feladata, hogy egy összefüggő tanrendszer
dokumentumgyűjteményéthagyja ránk. Ebben a felfogásban egy
befejezett történeti eseményről van szó: itt volt és elmúlt. Mindazt,
ami ma fontos lehet számunkra, a dokumentumok gondolatai és
határozatai tartalmazzák. Feladatunk abban áll, hogy magunkévá
tegyük őket, és engedelmeskedjünk nekik.

A másik szemlélet viszont eseményt lát benne: egy új mozgalom
kezdetét. A dokumentumok, amelyeket megfogalmazott számunk
ra, természetesen fontosak, de még fontosabb az a dinamizmus,
mely létrehozta őket. Feladatunk jóval több, mint megismerni a
tanítást és engedelmeskedni a határozatoknak; el kell sajátítanunk
és használatba kell vennünk a zsinat módszerét, mellyel az egy-
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házat megújítani igyekszik. Jóval többet tett a tanításnál és tör
vényhozásnál: elindított egy folyamatot, melynek folytatódnia kell.
Új cselekvési módot mutatott fel.

Az új szemlélet érvényesülése a zsinaton

Imperium - communio

Vö. Orientalium
Ecclesiarum, Unitatis

redintegratio

Azegyház és 8 világ

Az tehát a kérdés: Miben állt a zsinat új munkamódszere?
Két lépésben keresem a választ e kérdésre: először felidézek

néhányat az elért eredmények közül, majd bemutatom, hogyan
dolgozott maga a zsinat. Elsőként az objektív eredményeket, az
után a módszert, amely létrehozta őket.

A zsinat fólfedezései. Teljes joggal nevezheljük a zsinat ered
ményeit új fölfedezéseknek - nem abban az értelemben, hogy
illetéktelen újításokat adtak hozzá a kinyilatkoztatás letéteményé
hez, hanem olyan értelemben, hogy az atyák új betekintést nyertek
azokba a szent valóságokba, amelyeknek az egyház kezdettől bir
tokában volt.

Birtokában lehetünk egy igazságnak, mégis folyamatszerűenért
jük meg. A zsinat valóban a szűkebb felfogás felől haladt a mélyebb
megértés felé. E mozgás könnyen érzékelhető lesz, ha összeha
sonlítunk néhány főbb zsinat előtti irányulást és álláspontot azok
kal, amelyek végül felülkerekedtek a viták során. Lássunk néhány
példát.

Az imperiumtól a communióig. A középkor óta élő hagyomány
volt az, hogy az egyház szerkezetét a klasszikus római háztartás
mintájára értelmezzék, ahol a pater familias, a kiterjedt család feje
uralkodott: a személyek és tárgyak fölötti minden hatalom az ő

kezében összpontosult. A reformációt kisérő centralizáció és az I. Va
tikáni zsinat határozatai megerősítettékezt a vonulatot. A II. Vatikáni
zsinat viszont módosított ezen, és hangsúlyozta a tényt, hogy az
egyház közösség, szervesen felépülő test, amelynek minden egyes
tagjában a Szentlélek ereje működik, még ha ez az erő különbözö
módon munkálkodik is a különböző tagokban; a közösség hie
rarchikus (vö. Lumen gentium).

A felekezeti konfliktusoktól az ökumenikus szemléletig. A II. Vatikáni
zsinat előtti évszázadokat a keresztény egyházak és közösségek
közti éles és barátságtalan ellentétek határozták meg. Egyikük sem
tulajdonított nagy jelentőséget annak az egységnek, amely közös
keresztségünkbőlés számos misztériumban való közös hitünkből

ered. A zsinat szakított ezzel az ellenséges magatartással, mélyeb
ben megértette azt az egységet, amely különbözőségeinkellenére
is létezik. Ez a kezdeményezés új irányt szabott a katolikus egy
háznak ökumenikus kérdésekben, és sokkal kedvezőbb légkört te
remtett az újraegyesülés számára.

A védekező elszigeteltségtől a széles körű jelenlétig. A nyugati egyház
a 16. században széttöredezett, az ennek nyomán támadt sokkhatás
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erőteljes védekező alapállást szült a katolikus egyházban, amely
az elszigetelődés politikájához vezetett. A törekvés jó szándékú
volt: megőrizni a hit és az erkölcs osztatlanságát. Ehhez azonban
egyoldalú politika társult, mely balszerencsés módszerekkel pró
bált érvényre jutni. Mindez nemegyszer keserű összeütközésekhez
vezetett nemcsak más felekezetekkel, de a tudományos haladást
vagy társadalmi reformokat szorgalmazó tiszteletreméltó világi

Vö. Gaudium etspes kezdeményezésekkel is. A zsinat kivonult a bástyák mögül, és az
egyházat a világgal való találkozás felé irányította. Más szemmel
kezdte nézni földünket is, és felfedezte benne a jót. Újszerű hangon
kezdett szólni a földi értékekről és az emberi személyről. akinek
hitét, reményét egyedül Isten ismeri. Természetes, hogy egy ilyen
megszentelt univerzumban, még ha a bún és a rossz nyomaitól
nem mentes is, nem szabad a keresztényeknek elszigeteltségben
maradniuk. Küldetésük, hogy "építsék a világot", és hirdessék
Isten hatalmas tetteit minden teremtménynek.

Vö. Dei verbum A statikustól a dinamikus világképig. A középkor óta az egyház
- híven a dogmatika arisztotelészi alapjaihoz - hajlamos volt
arra, hogy változatlan valóságok igen-igen összetett rendszerének
lássa a teremtést, amelyben csupán mellékes alkalmi változások
mehetnek végbe. Egy ilyen látásmód nem kedvezett a világegye
tem evolúciós magyarázatának, mivel nem volt képes a történelem
teljes jelentőséget és fontosságát felismerni. Az egyház ebben a
merev és statikus keretben olyan elemként szerepelt, ahol az idő

nincs hatással az intézményekre és a tantételekre. A zsinat elég
alázatos volt ahhoz, hogy kimondja: a mai prédikáció az evan
géliumi üzenet kezdeti megfogalmazására épül, de részesei va
gyunk egy olyan fejlődési folyamatnak, amely módosítja értelme
zésüket. Ha Isten egy változó és formálódó univerzumba helyezte
ajándékait, akkor emberi történelmünk elemeivé is tette őket.

E néhány példa is elegendő lehet ahhoz, hogy megfelelően ér
zékeltesse a végbement változást. A zsinati atyák minden egyes
esetben egy szűkké vált szemléletet hagytak maguk mögött, és
egy szélesebb alapokon nyugvóhoz jutottak el. Ebben foglalható
össze a zsinat legfőbb teljesítménye.

A zsinat szelleme

5 Ennek érdekében
alaposan szemügyre

kellett venni avilágot és
benne minden

teremtményt, majd
fölfedezni, hogy mi az

evangéliumi üzenet
jelentősége számukra.

Nem körtnyű egy akkora gyülekezet szellemiségéről szólni, mint
egy zsinat. Igazság szerint egyéni gondolatvilágok tömege találko
zott össze, melyek között kettő sem volt teljesen azonos. Mégis e
nagyszámú eltérő szellemiség közös szemléletről tett tanúságot,
mely a "Kinyilatkoztatás forrásairól" szóló vita első ülésén vált ér
zékelhetővé. Ettől kezdve az előzőleg előkészített tervezet anyagá
nak nagy részét fokozatosan, de erélyesen elvetették. Új bizottsá
gok alakultak. Új munkamódszert vezettek be. Az eddig ismertek
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A kérdésfeltevés új
módja

egyszerű megerősítése helyett a zsinat kérdések felvetésébe kez
dett, és ezek segítségével egyre inkább ismeretlen területek felfede
zésébe fogott5. Új módszer született tehát: a védekező megerősítés
szelleme átadta helyét az egyre bővülő érdeklődés szellemiségének.

A kérdezősködés viszont önmagában nem elég. Kérdéseket vé
gül is bárki feltehet, de a jó kérdés megfogalmazásához művelt

kérdezőre van szükség, hiszen a jó kérdések a felhalmozódott
tudásanyagból fakadnak. Ahogy a gondolkodás tágabb összefüg
gésbe lép, a régi ismert dolgok új jelentést kapnak és új problé
mákat vetnek fel.

Ezen a ponton egy egyszerű "gondolatkísérleti" példa szemlél
tetöbb lehet minden hosszadalmas magyarázatnál. Talán jól isme
rem a házat, amelyben élek, minden parányi részét. Akár azt is
gondolhatom, hogy ismeretem annyira tökéletes, hogy semmit sem
lehet már hozzáadni. Ha azonban egy szép napon fel tudnék
emelkedni a levegőbe, jóval a ház fölé, megváltozott érzékeléssel
dolgoznám fel arányait és kapcsolatát az összes többi tárgyhoz a
földön. A ház továbbra is ugyana,z az öreg épület maradna, de a
róla alkotott képem megváltozna. Ugyanazt a tárgyat vizsgá1nárn
egy magasabb nézőpontból, és ez elég volna ahhoz, hogy bizonyos
új ismereteket adjon és új kérdések felvetésében legyen segítségemre.

Ez a "gondolati kísérlet" elég jól illusztrálja a zsinati atyák
gondolkodásában végbement átalakulást. Képesek voltak lélekben
új magasságokig emelkedni, és onnét új szemmel tekinteni a szá
mukra oly jól ismert világra. Képesek voltak változatlan hittitka
inkat az általuk megszokottnál magasabb nézőpontból vizsgálni,
és amikor ez megtörtént, a felhalmozódott tudásanyag által éb
resztett dinamizmus átvehette az irányítást. A kérdések könnyen
és bőségesen születtek.

A zsinat kérdező szelleme tehát jó alapokra épült: megnöveke
dett tudásanyagból fakadt.

Az új módszer

Ezen a ponton már meghatározható, hogy mi a feltétele az új szem
léletmód elsajátításának és működtetésének. A gondolkodás a fel
halmozott ismeretek segítségével tud magasabb nézőpontba lépni,
új szemmel tekinteni az ismert valóságokra és alapot nyerni új kér
dések felvetéséhez. A válaszok pedig így réginek és újnak szeren
csés szintézisei lesznek, ahogy ez a II. Vatikáni zsinat esetében is
történt.

Hogy valóban ez történt, hadd mutassam meg a már ismert
példákon.

Az imperiumtól a communio felé haladó mozgást a történeti
kutatásoknak a zsinat előtti nagyarányú fejlődése tette lehetövé:
az előtérbe állította a communio ősi gondolatát és gyakorlatát.
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Magasabb nézőpontból vizsgálva az imperium egyszeruen elvesz
tette vonzerejét.

Az ökumenizmus felé A felekezeti konfliktusoktól az ökumenikus szemlélethez vezető

változás annak köszönhető,hogy új szemmel tekintettek az összes
keresztényegyházakra és közösségekre. Korábban megvetéssel
nézték a többieket, a zsinat viszont köztük is fölfedezte Isten ke
gyelmi jelenlétét az Igében és az általuk elfogadott szentségekben.
Kölcsönös kapcsolatuk egymással és a római katolikus egyházzal
e magasabb szemszögből egészen másképp fest. Az eretnekek és
szakadárok így testvéreink lettek.

Hasonlóképpen a védekező elszigeteltségtől a világi értékek elis
meréséhez és az emberiség családjának közvetlenebb szolgálatához
vezető átalakulás csak azért történhetett meg, mert a zsinati atyák
eljutottak az egész teremtés jóságának és benne minden emberi
személy méltóságának teljesebb megismerésére. Az egész földet
átfogó szemléletból és a szükséget szenvedők kiáltását mindenhol
meghalló érzékenységből az egyház küldetésének sokkal mélyebb
megértése bontakozott ki.

lsten szava a világban A zsinat eltávolodott a merev kategóriákban gondolkodó filo-
zófiától is. Megmozgatták az empirikus tudományok felfedezései
és a történeti tények, és így az atyák magukévá tették a világ
egyetem fejlődéselvű szemléletét. Ez az új állásfoglalás segítsé
gükre volt annak jobb megértésében, hogy Isten szava folytonos
alakulásban van köztünk, anélkül, hogy valaha is elveszítené ere
deti jelentését.

Számos hasonló példát idézhetnénk még, nincs azonban szükség
többre. Az eddigiek épp eléggé bizonyítják, hogy valahányszor a
zsinat új eredményt ért el, ez az atyák megnövekedett is
meretanyagának és az őket vezető kérdező szellemnek volt köszön
hető. Magasabb síkról tekintettek az ismert valóságokra, új kér
déseket tettek fel, és ennek eredményeként újszerű válaszokat tud
tak adni. Mindez nem csupán intellektuális teljesítmény volt: a Lélek
indítására, a benne való bizalomra és bátorságra volt szükség ahhoz,
hogy túllépjenek az ismerten és az ismeretlen mélyére hatoljanak.

Sokféle módon lehetne tovább tágítani és példákkal illusztrálni
a fenti reflexiók körét. Nem lenne nehéz kimutatni, hogy az új
egyházjogi kódex előkészítésekor hogyan érvényesült mindkét
szemlélet. A tervezetet készítők esetenként képesek voltak egy-egy
kérdést magasabb nézőpontból vizsgálni; ilyenkor új szellemben
született lényegesen jobb törvényeket tudtak alkotni. Jó példa erre
a szövetség szentírási fogalmának bevezetése a házasságjogba.
Máskor megmaradtak a megszokott keretek között; ekkor a régi
szabályok tartós konzerválása lett az eredmény, ahogy a törvény
székek és a jogi eljárások esetében történt. Számos példát idéz
hetnénk még a kódexből, mind a régi, mind az új szemlélet ér
vényesülésére, olyanokat, mint a laikusok szerepe, a hierarchia
helyzete, a jogrendszer viszonya a változáshoz stb. Ezek az eltérő
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A zsinat tanítása a
kánonjog nyelvén

szemléletmódok néha egymásnak feszülő irányzatokat vegyítenek
az új jogalkotásban. Ilyen a keresztény hívők méltóságának újke
letű dicsérete, ami a laikusok bölcsessége és megfontoltsága iránti
bizonyos bizalmatlansággal párosul; vagy a püspöki kollegialitás
hangsúlyozása, mellyel élni gyakorlatilag alig akad lehetőség. Az
új kódexen belüli különböző irányzatokra több példa található."

Nincs semmi misztikus abban az új gondolkodásmódban, amit
az egyházjogi szakembereknek el kell sajátítaniuk. Ezentúl egy jó
jogásznak ugyanazt kell tennie, amit a zsinat tett: túllépni a jól
ismerten egy magasabb nézőpont felé, amit csak a felhalmozódó
tudás tehet lehetövé, majd új kérdéseket feltenni, és kellő bátor
sággal elfogadni az új válaszokat.

Bátorítást meríthetnek ehhez II. János Pálnak az új kánonjogi
kódexet kihirdető apostolikonstitúciójából:

Az olyan eszköz, mint a törvénykönyv teljesen megfelel az egy
ház lényegének, ahogyan azt a II. Vatikáni zsinat tanítóhivatala
a maga egészében, különösen pedig ekléziológiai tanításában kifej
ti. Sőt, ez az új törvénykönyv bizonyos értelemben felfogható úgy
is, mint nagy törekvés az egyházról szóló zsinati tanításnak a
kánonjog nyelvére való lefordítására. Ha nem lehetséges is a zsinat
tanítása által az egyházról rajzolt képet tökéletesen átültetni a
kanonjog nyelvére, mégis a törvénykönyvet mindig ahhoz a kép
hez kell viszonyítani, mint alapvető mintához. Ennek alapvonalait
kell lehetőség szerint természetének megfelelőerr tükröznie?

Hozzátehetnénk még, hogy a kódex megértésének és értelmezé
sének is olyan módszerrel kell történnie, amilyet a zsinat alkalmazott.

Mindez megtévesztőert egyszerű feladatnak tűnik - mindad
dig, amíg hozzá nem foguk. Ha azonban egyszer megpróbálko
zunk vele, kiderül, hogy többet követel, mint bármi, amivel ká
nonjogi szakembernek valaha is foglalkoznia kellett.

Azok viszont, akik elsajátították ezt az új szemléletet, amely a
kérdező szellemiségben gyökerezik, már nem tudnak csupán jo
gászok maradni. Függetlenül attól, hogy törvényalkotók, magya
rázók vagy bírák, hogy feladatuk a törvény megalkotása, értel
mezése vagy érvényre juttatása - mindig készek lesznek arra,
hogy magasabb nézőpontba helyezkedjenek, ha a körülmények
úgy kívánják. Ezt a tágabb nézőpontot szelgálhatja a teológia, a
filozófia, a történelemtudomány vagy a különböző tudományágak
bármely kombinációja. Innen már képesek lesznek a jogszabályokat
szélesebb összefüggésben szemlélni, új kérdéseket megfogalmazni,
új válaszokat felfedezni, majd - régit és újat szerenesés arányban
ötvözve - ugyanezeket a jogszabályokat a közösség életébe in
tegrálni oly módon, hogy mindenki megtapasztalhassa, megízlel
hesse és élhesse azt a szabadságot, amely nekünk, az Ország pol
gárainak adatott.

Molnár Levente fordítása
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