
WALTER KASPER

Született 1933-ban. 1957
ben szentelték pappá. A
tübingeni egyetem dog
matika professzoraként
vált világszerte ismert
teológussá. Legismertebb
műve - a szerzőnek a
magyar kiadáshoz írt elő

szavával - hamarosan
megjelenik a Vigilia-köny
vek sorozatában: Jesus
der Chrístus. 1989 óta a
Rottenburg-Stuttgart-i
egyházmegye püspöke. A
II. Vatikáni zsinatról szóló
tanulmányának eredeti cí
me: Kirche - wohin
gehst du? (Sonifatius Ver
lag, 1994.) A 3. átdolgo
zott kiadás szövege alap
ján a kiadó szíves enge
délyével közöljük az írás
részleteit.

Egyház
merre tartasz?
Egyház, merre tartasz? Manapság igen gyakran találkozunk evvel
a kérdéssel. Megnőtt az elbizonytalanodás, és a hangulatunk baro
métere mélypontra jutott. Tanácstalanság, csalódás, kritika, sőt in
dulatok jelentkeznek. Sokfelé tapasztalható értetlenség az egyházi
rendelkezésekkel s némelyik római határozattal szemben. De a vé
lemények többnyire megoszlanak. Ezek a feszültségek és konflik
tusok oda vezetnek, hogy fokozódik a szorongás. Az egyházból
kilépésekben is megnyilvánuló külső elhatárolódásoknál rosszabb
az, hogy sokan belülről távolodnak el az egyháztól. Nem csoda, ha
sok kívülálló számára az egyház profilja értelmezhetetlenné vált.

Mi történt tehát az egyházzal? Hogyan megy mindez tovább?
Merre tart az egyház?

Ha ez a kérdés fölmerül, vissza kell mennünk a II. Vatikáni zsi
nathoz, amelyet 1962. október ll-én nyitott meg XXIII. János pápa
Rómában, a Szent Péter-bazilikában, s amelyet 1965. december 8-án
VI. Pál pápa fejezett be. [...] A zsinatok fontos útjelzők az egyház
nak a történelemben vezető útján. A II. Vatikáni zsinat számunkra
az egyház Magna Chartája a következő évszázadba és a 3. évezred
be vezető útján.

Valóban: az újabbkori egyháztörténet egyetlen eseménye sem
határozta és változtatta meg úgy a katolikus egyház és az egész
kereszténység helyzetét, mint a II. Vatikáni zsinat. Óriási lelkese
dést váltott ki, de sok súlyos csalódáshoz is vezetett. Sokan kérde
zik ma: mi maradt a zsinatból? Elnyomták a zsinat áttörését? A
zsinat hatása még mindig vitatott. A legtöbben ugyan a fellendülés
és a megújulás jeleként értelmezve lelkesen üdvözölték, de egy
nem is olyan jelentéktelen kisebbség véleménye szerint kimondva
kimondatlanul a zsinat egyfajta köztes esemény, sőt baleset vagy
balszerencse, ami elbizonytalanodást és zűrzavart okozott az egy
házban. A róla szóló vita már-már szinte parttalannak tűnik, hiszen
a többség, főleg a fiatalabbak már alig emlékeznek rá, mi is történt
valójában az oly sok izgalmat kiváltó zsinati években, 1962 és 1965
között, És valószínűleg a legkevesebben mondhatják el magukról,
hogy végigolvasták a sok hosszú, nehezen emészthető zsinati szö
veget: a 4 konstitúciót, a 9 dek.rétumot és 3 nyilatkozatot.

Ha tehát feltesszük a kérdést, hol áll, merre tart az egyház, vagy
inkább, hol állunk, hová tartunk, akkor először is emlékezetünket
kell kissé felfrissítenünk, és lelki szemeinkkel felidéznünk a zsinat
előtti és közbeni drámai eseményeket, a zsinat utáni, időnként
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A zsinatot megelőző

időszak

meglehetősen zavaros húsz évet, amikor gyakran előfordult, hogy
ellentétes nézeteket vallók ugyanarra a zsinatra hivatkoztak.

Milyen volt a zsinat előtt? Élénken él emlékezetemben, amikor
érettségi után, 1952 tavaszán, életemben elöszőr mentem Rómába
az Új Németország Szövetség egyik csoportjával. Bár mindössze
húsz férfiból állt csoportunk, Lieber atya közbenjárására, aki a
pápa egyik legközelebbi munkatársa volt, külön audiencián foga
dott minket XII. Piusz pápa. A Vatikán udvari állam volt, a pápa
pedig egy szinte szent, megközelíthetetlen, általunk feltétlenül el
ismert és tisztelt tekintély. Még a pápához magánkihallgatásra ér
kező püspöknek is háromszor egymás után bal térdükre kellett
ereszkedniük - a jobb már akkoriban is a Jóisten számára volt
fenntartva. Olyan tréfálkozó pápa, akivel az ember a kihallgatá
son egyszeruen kezet fog, és akit így köszönt: dicsértessék, Szerit
atyám! - akkoriban teljesen elképzelhetetlen volt. Még elképzel
hetetlenebb volt azonban egy katolikus számára, hogy apápát,
vagy akár "csak" a püspökét, nyíltan kritizálja.

A zsinat előtti egyház "acies bene ordinata" volt; rendezett,
erős hierarchikus vezetés alatt álló hadsereghez hasonlított,
amelynek tagjai először a reformáció, később a felvilágosodás és
a 18. századi abszolutista állam túlkapásai ellen fogtak össze,
majd részt vettek a 19. századi kultúrharcban, végül a Harmadik
Birodalom elleni küzdelemben. Egységes teológia, az újskolaszti
ka, és egységes pápai kinyilatkoztatások által mindig újra aktua
lizált egyházi szociális tanítás határozott meg mindent. Röviden:
zárt világ volt, amely a legtöbb katolikus számára egyfajta szel
lemi hazát jelentett, és amit ma sokan visszasírnak.

De ennek a zártságnak megvolt az ára. Elhatárolódott mind a
többi egyháztól, mind a modem világtóL A 17. századi szeren
csétlen Galilei-per óta végzetes szakadás jött létre az egyházi hit
és a modem tudomány által meghatározott világ között. A 18.
században az egyház elveszítette az értelmiség zömét, a 19. szá
zadban pedig a munkásokat. A würzburgi zsinat hosszú időre ki
ható botrányról beszélt. VI. Pál pápa a keresztény hit és a mo
dem kultúra szétesését korunk drámájaként értékelte. A szétsza
kadt egyházak között három-négy évszázadra egyfajta jégkorszak
állt be. Az ökumenikus párbeszéd, és főleg a nem keresztény val
lásokkal folytatott párbeszéd - legalábbis hivatalosan - nem
szerepelt a tervek között, és e párbeszéd első úttörőit rossz szem
mel nézték, akadályozták és megrótták. Hans Urs von Balthasar
akkoriban a "bástyák lerombolásá"-nak szükségességéről beszélt.
Tehát már a zsinat előtt is mozgolódott az egyház. [00']

Már XII. Piusz pápa olyan széles látókörű és előrelátó volt,
hogy nagy, tanulságos enciklikában pozitívan taglalta a megújulá
si mozgalmakat az egyházról szóló, Mystici corporis kezdem en
ciklikában (1943), a Szentírás értelmezéséről és jelentőségéről szó
ló Divino afflante Spiritu című enciklikában (1943), valamint a li-
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turgiáról és a liturgikus megújulásról szóló, Mediator Dei kezdetű
enciklikában (1947). Ezen kívül XII. Piusz elkezdte a liturgia gya
korlati megújítását is a nagyszombati liturgia megújításával és a
latin zsoltároskönyv új fordításaival. XII. Piusz állásfoglalásait,
melyek a modem élet majd minden területét érintették - külö
nösen a béke és a népek egységének kérdését - egyházi körökön
kívül is messzemenően figyelembe vették. Csak a pápasága vége
felé mutatkoztak a merevülés egyértelmű jelei. [...]

A zsinat utáni válság tünetei is régóta, már a 20. század eleji
modernizmus-válságban jelentkeztek. Már fiatal káplán korom
ban, amikor egy stuttgarti munkásközösségben dolgoztam, és a
zsinat még csak meg sem volt hirdetve, a fiatalokkal való foglal- _
kozás, az iskolai munka és a családlátogatások során nyilvánvaló
vá vált számomra, hogy az egyház kívülről oly stabilnak tűnő

építményén repedések keletkeztek.
A 60-as évek végén és a 70-es évek elején bekövetkezett áttörés

egyáltalán nem is lett volna lehetséges, ha a szép vakolat alatt
nem mállott volna a kőfal. A zsinat utáni válság csak felszínre
hozta a lappangó, zsinat előtti válságot.

Mindkét oldal készen állt tehát: az Írásból és a régebbi hagyo
mányból, főleg a liturgiából táplálkozó új eszmék, másrészt a régi
válsága. Benne volt a levegőben, hogy valami újnak kell jönnie.

A zsinat ajándéka Ilyen előzmények után érthető, hogy XXIII. János pápa 1959.
január 25-i bejelentése - hogy ökumenikus zsinatot és római
egyházmegyei szinódust hív egybe, illetve felállít egy bizottságot
az egyházjog megreformálására - villámcsapásként hatott. A fia
talabbak számára ma már alig hihető, milyen felbolydulást váltott
ki ez akkoriban az egyházban, és milyen várakozásokat fűztek

hozzá az egyházon kívül is.
A várakozások és remények részben utópisztikusan nagyra

nőttek, nem kevésbé a zsinati előkészületek miatti csalódások. A
pápa 1962. október ll-i nyitóbeszéde ennek ellenére reménytkeltő

volt; új idők felvirradásáról beszélt. Nem értett egyet a vészmada
rakkal, akik mindenhol csak hanyatlást és pusztulást jósoltak.
Amikor másnap Liénart lyoni és Frings kölni bíboros keresztül
húzták a kúria terveit, végleg érvényesült, amit azóta gyakran
zsinati szellemnek neveznek; az őszinteség, a párbeszéd, a nyitás
az egymástól elszakadt keresztény testvérek, valamint a más val
lások és a modem világ felé. [...]

Mozgalmas évek voltak ezek, tele az akkori haladó szelleműek

és konzervatívok közötti vitákkal. Mindazonáltal az is kiderült,
hogy a haladó szelleműek voltak valójában a konzervatívok: ők

vallották magukénak a nagyobb és régebbi hagyományt: az Írás,
az egyházatyák és a nagy középkori skolasztikusok hagyomá
nyát. Ezzel ellentétben az ún. konzervatívok az utolsó két-három
évszázad hagyományára hivatkoztak, annak minden megszorító
súlyával és megcsontosodásával. A zsinati megújulás tehát nem
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valamiféle modernizmus volt, hanem az eredeti forrásokból, a
Szentírásból és a régi hagyományból, főleg az egyház liturgikus
hagyományából táplálkozó megújulás. XXIII. János pápa megnyi
tó beszédéhez kapcsolódva a zsinat nagyon pontosan megkülön
böztette a maradandóan kötelező hittételeket (hitigazságok) és
ezek kifejezési módját. A zsinat pasztorális zsinatnak tekintette
magát. Megőrizte a teljes eddigi hagyományt, de nem mereven
ismételni akarta, hanem élő módon a jelen problémákra alkal
mazni és az élet számára gyümölcsözővé tenni azt.

Sok minden történt: újra felfedezték és gyakorlatilag megújítot
ták a liturgiát - újra felfedezték az egyházat, mint Isten népét,
az összes hívő egyetemes papságát, a püspöki kar kollegialitását
a pápa primátusával és primátusa alatt. A Szentírást ismét min
den hitbeli kinyilatkoztatás forrásává tették. Végbement az öku
menikus nyitás, új fejezet kezdődött a zsidósághoz való viszony
ban; a misszió maradandó jelentőségének állandó hangsúlyozása
mellett elismerték más vallások értékeit. Végül elismerték a mo
dem világ legitim autonómiáját. Ehhez mindenekelőtt a vallássza
badságról szóló nyilatkozat meghozatalára volt szükség, ami
alapvetőerr meghatározza a keresztények és az egyház helyét a
mai pluralista társadalomban; ez azonban a tradicionalisták sze
mében napjainkig a fő ütközőpont.

A zsinati nyitás elsősorban nem a világhoz való alkalmazko
dást jelentette, hanem a misszió kezdetét az európai és észak
amerikai kontinensen kívül Ázsia, Afrika, és Latin-Amerika népei
és kultúrái felé. A II. Vatikáni zsinat volt az első valóban világ
egyházi zsinat, amely során az északi féltekéről a délire helyező

dött a hangsúly. Így viszonylag önállóan fejlődő helyi egyházak
jöttek létre Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában: a katolikus
egyház a zsinat által és a zsinat óta még "katolikusabbá" vált. [...]

Mi tehát a zsinat jelentősége? Mi marad belőle a harmadik
évezredben? A zsinat megújult látomás az egyházról. Megújult.
de nem új látomás, hiszen az egyház minden évszázadban és
minden zsinaton ugyanaz, és mégis állandóan úton van afelé,
hogy önmagát és üzenetét jobban és mélyebben értse meg. Az
egyház közel két évezreden át élt és szenvedett, prédikált és tana
it sok tekintetben megvilágította. De egyszer sem jelentette ki hi
vatalosan és érthetően, hogy mit gondol saját magáról, mi ő maga.
Egyház, mit mondasz magadról? Ez volt az utolsó zsinat nagy kérdése,

Fontos, hogy a választ újra tudatosítsuk, és átültessük a gya
korlati életbe. Olyan egyházkép bontakozik ki, mely nem "fentről

lefelé", de nem is "alulról felfelé" építkezik; sokkal inkább egye
dülálló, élő communió-valóság. Isten népe, karizmák, hivatalok és
szolgálatok sokszínűségében, egyház, amely mi magunk va
gyunk. Olyan egyház képe, amely nem mozdulatlan intézmény,
hanem a történelem poros útjain zarándokló Isten népe, amely
nek újra és újra szüksége van a megtisztulásra és a megújulásra,
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Fények és árnyak a
zsinat után

amely nem vész el a rutinfeladatokban, és nem fél az újtól. Olyan
egyház képe, amely a sajátjának megőrzése mellett egyház a vi
lágban és a világért; amely a gyógyulás, a remény és a szabadság
messiási szentségét hirdeti, s szót emel az emberekért és elvitat
hatatlan jogaikért, különösen pedig a szegényekért és elnyomotta
kért. Olyan egyház képe, amely misszionáriusan nyitott a világra,
de semmi esetre sem hasonlít a világra; amely Isten szavának és
a liturgiának forrásából él és alkot; amely tudja és hiszi, hogy a
misztériumból él, mivel végső soron Krisztus teste és a Szentlélek
építménye.

Az utolsó püspöki szinódus az összesen 16 zsinati dokumen
tum üzenetét az alábbi mondatban foglalta össze: "Az egyház 
Isten igéje alatt áll - Krisztus titkait ünnepli - a világ javára".
E program megfelel a négy nagy konstitúciónak, amelyek a zsina
ti dokumentumok tengelyét és kulcsát adják. [...]

Mindent összefoglalva a zsinat nem tekinthető katasztrófának,
hanem a Szentlélek kegyelmi ajándékának az egyház és a világ
számára. Olyan lelki és teológiai gazdagság, amelyet csak mosta
nában kezdünk felfedezni. A teológiai kutatásnak is nagyon sok
feladata van még e téren. Természetszerűleg adódik a kérdés: mi
lyen hatása volt a zsinatnak? Tényleg kihajtott-e a vetés?

A feltett kérdést nem lehet egyszeruen igennel vagy nemmel
megválaszolni. A zsinat utáni egyházban egyaránt megtalálható a
fény és az árnyék.

A tizenhat dokumentum sok tekintetben fáradságos és gyakran
komoly feszültségekkel terhes kompromisszum eredménye. En
nek során néhány dolog félbemaradt, és egyes elvárások nem tel
jesültek. Mindezek ellenére óriási fellendülést és áttörést hozott
az egyház újabbkori történelmében, amelyben nagy szerepet ját
szott VI. Pál pápa. Saját korában gyakran félreismerték, manap
ság azonban egyre inkább az újkor egyik legnagyobb reformpá
pájának tartják. Történelmi jelentőségű tette volt, hogy elődjének

szándékát valóra váltotta; szerencsésen befejezte a zsinatot, és
hogy tíz-tizenöt év alatt sikerült a gyakorlatba átültetnie a zsinati
reformokat: [...] a liturgia reformját, amely nemcsak a szentmise
liturgiáé, hanem az összes szentségé is; az anyanyelv bevezetését
a liturgiába; a spiritualitás és a teológia biblikus és üdvtörténeti
jellegének erőteljesebb kidomborítását; a közös felelősségvállalás

testületeinek bevezetését az egyházban minden szinten (egyház
községi testületek, egyházmegyei tagok testülete, szinodusok civi
lek részvételével, püspöki szinodusok és egyebek); a civilek erő

teljesebb felelősségvállalását az egyház életében; a szerzetesren
dek, a papi szemináriumok és a teológiai tanulmányok reformját;
az ökumenikus közeledést mind a keleti, mind a nyugati elsza
kadt egyházakhoz stb. Ki akarna mindezekről lemondani? Nem
lehetünk elég hálásak Isten Lelkének azért a sok mindenért,
amellyel megajándékozott minket a zsinat utáni időszakban. Aki
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Az egyház jelenlegi
helyzete

az egyház zsinat utáni időszakát csak összeomlásnak tekinti, az
egyszeruen képtelen érzékelni a Szentlélek működését a jelenkori
egyházban. [...]

Mindazonáltal semmi helye nincs egy újfajta triumfalizmus
nak. [...] A kijózanodás időszakában egy közel kétezer éves ha
gyománnyal rendelkező egyház átalakulási képességének korláta
iba ütközünk. Ez a tradíció erősebbnek és ellenállóbbnak bizo
nyult, mint azt egyes reformerek első felbuzdulásukban gondol
ták. Ennek következménye - a tradicionalisták egy kis csoportjá
nak tényleges leválása mellett - egy egészen addig ismeretlen
polarizálódás az egyházban, amely az egyházon belül tiltakozá
sokhoz és versengéshez vezetett. [.oo]

E viták már akkor is meddökké váltak, hiszen a "haladó" és a
"konzervatív" olyan jelszavak, amelyek csak belső tartalmuk fi
gyelembevételével értelmezhetők. Az egyháznak magától értető

dően konzervatívnak kell lennie, ha hitének és egységének meg
őrzéséről van szó. Ez természetesen nem lehetséges tisztán defen
zív módon. Csak úgy tudja megőrizni hitét, ha az Evangélium
magvát elveti a történelem szántóföldjébe, és teremni hagyja a je
len és a jövő számára. [...]

A zsinat utáni időszakban tehát egyaránt jelen van a fény és az
árnyék is. Nem jogos sem a győzelmi mámor és a naiv optimiz
mus, sem a pesszimizmus és a defetizmus. Hitből fakadó realiz
musra van szükség, amellyel felismerjük a Lélek pozitív gyü
mölcseit, és az utolsó két évtized megrázkódtatásait új missziós
kihívásként értelmezzük, azaz a keresztény hit és a modem kul
túra új fellendítésének feladataként. Rajtunk áll, hogy a panaszko
dást és megrázkódtatást át tudjuk-e változtatni gyógyító megren
düléssé. Ebből a perspektívából kérdezzük: hol állunk ma? Hová
tart az egyház II. János Pál pápa vezetésével? Valóban vissza kell
e forgatni a kerekeket?

A választ szélesebb társadalmi összefüggések tudatában adhat
juk meg. A nyugati világban a 70-es évek végén és a 80-as évek
elején ismét nagy változás következett be. Megnőtt a maradandó
és a megbízható értéke, sokan nosztalgiával emlékeznek a múltra.
Reneszánszukat élik a népi ájtatosságok, s az elvilágiasodás he
lyébe új vallásos mozgalom lépett, amely sok tekintetben megle
hetősen kétesnek is mondható (gondoljunk csak a szekták elsza
porodására). Ez a mozgalom érintette az egyházat is: javult a pa
pi utánpótlás, sok fiatal érdeklődik a katolikus nagygyűlések és
az egyházközségi napok iránt, új szellemi mozgalmak keletkeztek
az egyházban, és fokozódott a spiritualitás iránti igény.

Ilyen körülmények között II. János Pál pontifikátusa új sza
kaszt jelent a katolikus egyház zsinat utáni korszakában. A pápa
kezdetektől fogva világosan és egyértelműen a zsinat talaján állt.
Aki ezt apápát reakciósnak nevezi, az sem nagy enciklikáit nem
olvasta, sem őt nem értette meg. A pápa újra és újra kinyilvání-
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totta azon akaratát, hogy megvalósítja a zsinatot. Az emberi jo
gok egész világra kiterjedő védelmezésével új mértékeket állított
fel. II. János Pál ma sok ember számára keleten is, délen is egyike
azon keveseknek, akikre reménykedve tekintenek. Az 1989-es for
dulat Kelet- és Közép-Európában nemigen lett volna lehetséges a
lengyel pápa nélkül. Ennek a pápának ma még világtörténelmi je
lentősége van. Ám a világban való hatékonyság feltétele a belső

identitás. Ez a pontifikátus tehát az egyházon belül a zsinati esz
mék alapján az elmélyülést, a belső stabilizációt és az erőteljesebb

katolikus áramlat kialakítását tűzte ki céljául. [...l
Hogy közben a római kúria részéről olyan rendelkezések és

döntések is érkeztek, amelyeket az Alpoktól északra nehezen le
hetett megvalósítani, és a túlhaladottnak vélt centralizmusba
visszaesésként értelmezték, azt aligha lehet vitatni.

Amiről valójában szó van, az a Jézus Krisztus eredeti Lelkéből

történő megújulás. Nem az a kérdés, hogy előre vagy visszafelé
kell-e haladnunk, hanem az, hogy melyik az előre vezető helyes
út.

A római püspöki szinódus 1985 őszutóján a pápával az élen
- anélkül, hogy használta volna a szerencsétlen "restauráció"
szót - meghatározta, melyik ez az út: a zsinat teljes, betű és lé
lek szerinti elsajátítása, befogadása. Egy ökumenikus, a pápa által
megerősített zsinat katolikus meggyőződés szerint a legnagyobb
egyházi tekintély: az azt megelőző állapotba még a pápa sem tér
het vissza. Az ökumenikus zsinat a Szentlélek által az egyház út
és iránymutatója. A szinódus szerint tehát a zsinati folyamat nem
ment túl messzire. Ellenkezőleg, azon meggyőződésének adott
hangot, hogy az egyház a zsinat megvalósításának még csak az
elején tart, és igazi törekvéseinek megvalósítása még a jövő fel
adata, a zsinat az egyház harmadik évezredbe vezető további út
jának Magna Chartá-ja. E megvalósítás nem történhet mechaniku
san, csak a változó "idők jelé"-nek és az egyházon belüli új szel
lemi - lelki impulzusoknak figyelembevételével. Eredeti forrás
ból történő megújulásról van tehát szó, a ma emberét szem előtt

tartva, aki II. János Pál szerint az egyház útja.
A jövő és a zsinat A II. Vatikáni zsinat jelentősége abban áll, hogy megrajzolta az

egyház megújult képét. A látomás megvalósítása mindig a jövő

feladata. Meggyőződésem, hogy ha az egyház következetesen az
utolsó zsinat által kijelölt úton halad, akkor egyáltalán semmit
sem fog elveszíteni eddigi hagyományából. Ellenkezőleg: katoli
cizmusát teljesebben és élőbben fogja kifejezésre juttatni, mint az
az elmúlt évszázadokban lehetséges volt. Teljes erővel fog tanús
kodni a teljes Evangéliumról az egész világon, minden ember
számára. Jobban, mint eddig.

Huszti Piroska fordítása

887


