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Egy reformzsinat
és utóélete
Gondolatok harminc évvel a II. Vatikáni zsinat után

A "reform" szót hallva-olvasva egyházunkban sokan a "reformáció
ra", illetőleg annak vezérmotívumára gondolnak. "Ecclesia semper re
formanda" - az egyház mindig reformálásra, megújításra szorul. A
közismert kijelentés valószínűleg a kálvinista Voetius teológustól szár
mazik, aki a dordrechti zsinaton (1618-19) szállt síkra a gondolatért.'
Érthető ezért, hogy a katolikus egyházban a folytonos megújulás igé
nyét sokáig reformációs programként tartották számon. Katolikus teo
lógusok régebben a .megtapasztalt" és az "ideális" egyház közti fe
szültséget azzal igyekeztek feloldani, hogy a Jézus által követelmény
ként elénk állított egyházkép és a megtapasztalható valóság közti
"szükségszerűés természetes különbség" az emberi gyarlóság követ
kezménye.i Minderről közel négy évszázadon át így gondolkodtak.
Érthető tehát, hogy sokakat meglepett, amikor a II. Vatikáni zsinat 
különösképp az ökumenikus dekrétum - a "reformálás", megújítás
elvét tette magáévá, hangoztatva, hogy a katolikus egyház IfaKrisztus
felé vezető zarándokúton erre a folytonos reformra" nyert meghívást?
E megfogalmazás a nagytekintélyű [osef Feiner szerint egyenértékű

az "ecclesia semper reformanda" elvével.' És valóban - ez az alapelv
lett a vezérmotívuma az egész zsinatnak, illetőleg a zsinat óta meg
újulni igyekvő egyháznak. Ezzel függ össze, hogy XXIII. János pápa
a zsinat célkitűzéseként az aggiornamentót jelölte meg, azaz: az egy
házat - a krisztusi alapokra építve - meg kell újítani, "naprakész",
korszerű állapotban kell a világ elé tárni. Természetesen felmerül a kér
dés: mit jelent ez a ,,naprakészség", ez a .mához igazítás", reformálás?
Milyen reformról, megújításról lehet, sőt kell is az egyház életében be
szélnünk? Vajon totális megújításról, vagy inkább a réginek és újnak
megfelelő ötvözéséről. integrálásáról van-e szó? Vajon ma, harminc év
vel a zsinat bezárása után "befogadtuk-e" a zsinatnak ezt a követelmé
nyét, illetőleg a zsinatnak a megújulást szorgalmazó tanítását, vajon ma
gunkévá tettük-e a reformtörekvéseket? Azt talán nem szükséges külön
hangoztatni, hogy a semper reformanda elv nem időszakos,hanem foly
tonos megújulási feladatokat jelent az egyház számára.'

A megújulás módja

Úgy vélem, elvben senki sem ellenzi, hogy az egyház, annak élete
megújításra szorul. Arra viszont az elmúlt harminc év tapasztalata
megtanított, hogy "reformon", "reformáláson", megújításon mást
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Két tévedés
6 Das neue VoJk Gottes.

Entwurf zur
EkkJesioJogie

Düsseldorf, 1968

7VÖ. a Dei Verbum
zsinati dokumentum

dinamikus hagyomány
fogalmál.

Az egyház helyes és
szükséges megújítása
&vö. Lumen gentium 1.

és mást értenek. A zsinat utáni - olykor túlzásoktól sem mentes
- eufóriát már régen magunk mögött hagytuk. Sokan arról, amit
akkor mondtak-írtak, - ma már másként gondolkodnak. Voltak és
vannak (sajnos hazánkban is!), akik a zsinat által kívánt reformálási
törekvések ellenzői, gátlói, mi több, akik negatívan értékelik a zsinatot.

Nem sokkal a zsinat után jelentette meg Joseph Ratzinger (ma
bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, akkor egyetemi tanár)
jelentős könyvét," melyben arról is szól, miképp lehet a megúju
lási törekvéseket helytelenül értelmezni, végezni. Két fő típust kü
lönböztet meg: az egyik radikális visszatérést sürget a kezdetek
hez. E felfogás követői előtt az ősegyház, annak élete, gyakorlata
áll. Sajátos fundamentalista értelmezéssel Jézus tanítását, szavait
betű szerint kívánják követni, elfogadtatni. E szemléletben ma is
a korabeli farizeusok betűhűsége jelentkezik. Félve a környező vi
lágtól, annak változásaitól, "meg akarják állítani" az életet, hogy
a maguk kis világát megmentsék, a maguk önkéntes "gettóját"
megvédjék. Ratzinger óva int ettől a mentalitástól. Figyelmeztet,
hogy a kizárólagos "megőrzés" életképtelenné tesz. A hit élet,
mely csakis az igazságban való kibontakozás során válik életké
pessé. Szüksége van arra a szabadságra, melyben megvalósulhat.
A már-már betegesen "őrzők" folytonos csatározást folytatnak,
mert félnek - hogy csak a legújabb korra utaljunk - a "moder
nizmus" újraéledésétől. Akik erre vállalkoznak, olyan megmere
vedett hagyományoknak válnak fenntartóivá, melyek mozdulat
lanságukkal az életet, a továbbélés lehetőségét gátolják?

E restauratív törekvéseknek - ugyancsak hibás szemleletből

fakadó - ellentéte a másík téves út. Alapelve a világhoz való túlzott
alkalmazkodás. Mindazt, ami a statisztikailag felmért átlagvéle
ménnyel ellenkezik, ami a mai ember gondolkodásától távol áll 
sutba kell dobni. Sajátosan liberális és feltétlenül téves ez a szemlé
let, mely nemegyszer agresszív gyakorlattá válik. Követői hajlamo
sak rá, hogy előbb-utóbb a hitből, annak igazságtartalmából lassan
mindent kiszűrjenek, ami a mai embemek nincs ínyére. Ezen az
úton az evangéliumi hit, életszemlélet már nem a világ kovászává,
hanem zaklató-zavaró tényezővé, lassan fölöslegessé válik. Ellentét
ben az előbbi "farizeusi" magatartással ezt a felfogást és gyakorlatot
- Ratzinger szerint - "szadduceusi" törekvésnek nevezhetjük.
Ugyanakkor azonban azt sem feledhetjük, hogy ez a törekvés gyak
ran helyes igényeket is rejtett magában. Meg akarta szabadítani az
egyházi tanítást és az élet gyakorlatát régies (például feudális, ba
rokk) formáitól. A hit és az élet közti kapcsolat elmélyítésén fárado
zott, az egyházi élet "belterjességét" igyekezett feloldani. Sajnos a
szélsőségesek "a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték".

A reformtörekvés célkitűzése világossá tenni, hogy az egyház
Krisztusban egybegyűlő szeretetközösség. Jel és eszköz, mely
Krisztus felé mutat, Őfelé vezet, 8
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SVö. Lumen gentium 8.

Az igehirdetés reformja

Az üdvösség és a
testvéri szolgálat

10VÖ. Iz 42,3

11 Vö. K. Lehmann:
Neuer Mul zurKirche

sein Freiburg, 1982. 33.

Az egyház megújítását mindig az őskérügmára visszatekintve,
annak szellemében (és nem mereven, bern szerint) kell végezni.
Az egyház tanításának és életének újra az első keresztények sze
retetközösségére kell emlékeztetnie. Ez az emlékezés azonban
nem válhat romantikus szellemből fakadó, a megélt mától idegen
"másolássá". Az egyház csakis akkor válik valódi "jellé", ha ko
runk emberének nyelvét megérti, őt érthető nyelven szólítja meg.
Ezt tette Urunk is, míg a földön járt. Úgy válik "jellé és eszköz
zé", ha a ma kérdéseire, problémáira nem merev, régi, "iskolás"
válaszokat ad. Tudjuk, hogy egyházunk hierarchikus közösség.
De arról sem feledkezhetünk el, hogy Krisztus titokzatos teste,
melyben minden tagnak, "testrésznek" fontos szerepe, feladatai
vannak. Evilági arculata folyamatosan változik, de a változó kül
sőnek mindig Krisztus igazságát, szeretetét kell tükröznie. Az
egyház szent, mert Krisztus felől érkezik és őhozzá vezet, de
ugyanakkor mindig tisztulásra, megújulásra kötelezett - mind
tagjaiban, mind közösségi voltában. Csakis a bűnbánat útját járva,
folytonosan "megtérve" lesz képes újra és újra megújulni."

Az egyház három vonatkozásában mindig megreformálható,
sőt megreformálandó marad: igehirdetésében (azaz az Evangélium
terjesztésében), üdvösségre vezető jeladatainak végzésében és a testvéri
szolgálat vállalásában, elmélyítésében. Sürgős reformálásra szorul az
igehirdetés ott és akkor, ahol és amikor már nem az evangéliumi
örömhír terjesztését szolgálja. E feladatát semmiféle szociológiai,
pszichológiai vagy egyéb tudásanyag nem pótolhatja. Feltétlenül
reformra szorul az az igehirdetés, mely már nem a felajánlott üd
vösségről, nem a hitből, reményből és szerétetből táplálkozó élet
ről, nem az élet kapuját feltáró Krisztusról ad hírt.

Az egyház üdvösségszolgálatáról csak ennyit: Isten nem száműz

ni, nem elutasítani akarja a keresőket, a tévelygőket, hanem várja
haza, atyai otthonába. A "hazavezetés", a felemelő, szerető Isten
ről szóló jóhír az egyháznak Krisztustól rábízott legfelelősebb

szolgálata. A füstölgő mécsest nem szabad kioltani, a töredező

nádszálat nem szabad kettétömí.i"
A testvéri szolgálat fokmérője: valóban megélik-e az emberek,

hogy testvérek Krisztusban? Püspököknek, papoknak és világiak
nak ezt a testvériséget kell a világ elé tárniuk. Csakis a testvéri
szeretetközösség megtapasztalása, az ezzel végzett evangelizálás
tárja ki a kaput a még kívülállók, a keresők, az úton járók előtt.II

Természetesen a reformnak nemcsak a meglévő tévedéseket, a
helytelen gyakorlatot kell korrigálnia. Kihívás ez új jeladatok vál-o
lalására. XXIII. János pápára utalva: épp ebben áll az "aggiorna
mento", az idők jeleit figyelő "korszerűsítés". A reform a minden
kori mának szellemi-lelki igényeit, megújulási vágyát, feladatait
tartja szem előtt, és igyekszik a holnap "korszerű" egyházát ki
alakítani.
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A II. Vatikáni zsinat - mint reformzsinat

12LThK Das fl. Vat.
Konzi/, II. 72.

13Theologie und Kirche,
Mainz, 1987.288.

A harminc éve zárult zsinat tudatosan indította útjára az időszerű

és szükséges egyházi reformot. Karl Barth, a neves protestáns teo
lógus a zsinat után tömören így fogalmazott: "Ha valamelyik, hát
ez reformzsinat VOlt.,,12 S ami különösen figyelemre méltó: a refor
mot nem külső tényezők, nem evilági igények kényszerítették az
egyházra, az egy lassan beérő megújulási folyamatnak volt a gyü
mölcse. Aligha kételkedhetünk abban, hogy XXIII. János pápa 
ahogyan azt alázatosan maga mondotta - nem egyéni törekvése
inek megvalósítására, hanem a Szentlélek "sugallatára" hívta egybe
a zsinatot. Természetesen az egyház belső életének problémái és az
átalakulóban lévő világ szintén közrejátszottak abban, hogy a pápa
felismerje az "idők jeleit", követelményét. "Az emberiség jelen fej
lődési fázisa - mondotta a pápa megnyitó üzenetében - és az új
rend kialakításának feladatai, mindezek közrejátszottak a zsinatot
összehívó döntésben. Az egyháznak fel kellett vérteznie önmagát,
hogy a változó világban ne csak hangját hallassa, hanem hogy reá
lis dialógusba kezdjen a mai világgal."

Azt sem a pápa, sem más "bennfentes" nem tudhatta, hogy a zsi
nat milyen erővel fog kibontakozni. Az előre elkészített, a régi "is
kolás" teológia gondolatvilágát tükröző tervezetek - nem egyszer
drámai fordulatok között - szinte teljesen háttérbe szorultak.

Az egyháztörténészek a késő utókorban bizonyára el fognak
csodálkozni azon, hogy mennyire reformra, megújulásra kész kö
zösséggé alakult át a zsinati atyák kezdetben inkább hagyomány
őrzőnek mutatkozó együttese. A zsinaton a .Jeghivatalosabb"
egyház felszámolt számos megmerevedett felfogást, módosított
megújításra váró gyakorlatot, korrigálta, reformálta az évszáza
dok során lassan "deformálódó" egyházi életet. Húsz évvel a zsi
nat után állapította meg Walter Kasper, tübingeni professzor (az
óta rottenburg-stuttgarti püspök), hogy "a jövőben már nem ve
zethet út a zsinatot megelőző korba. Még akkor sem, ha a leg
főbb egyházi vezetés ezt akarná, mert nem lenne rá képes. De va
lójában ezt nem is akarhatja. nem teheti meg."13

Szemléltetésül néhány példa:
a) Az egyházról szóló dokumentumnak (Lumen gentium) alap

motívuma a communio gondolata volt. Ez a szemlélet elsősorban

nem a kűlső struktúrák változtatásában látta a megújulás biztosí
tékát. Mélyebbre nézett, az egyháznak Krisztus felől érkező és
őfelé mutató lényegét akarta a világ elé tárni. A zsinati aggiorna
mento lényege éppen abban áll, írja Walter Kasper, hogy maga
mögött hagyta az egyház közel négy évszázadon át domináló in
tézményes-jogi-strukturális szemléletét, és a hitben megragadható
misztériumra irányította a figyelmet. A zsinat szemében a spiritu
ális dimenzió fontosabb volt a hagyományos "intézményőrző"

gondolkodásnál.
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14VÖ. Konzil IV. Die
letzte Sitzungsperiode

des Konzils Köln, 1966.
48.

15VÖ. II. János Pál

Sollicitudo reisocialis
enciklikájával 27-40.

b) A püspöki, sőt a még szélesebb horizontot átölelő kollegiali
tás elvének újraélesztése - annak számos következményével - a
zsinati reform egyik fontos gondolata volt. A katolikus egyháznak
ez a "kitáguló" szemlélete egyben előkészítője volt az ökumené
minél átfogóbb érvényre juttatásának, a "nagy keresztény család"
Krisztusban megújuló egységére irányuló törekvésének.

c) Az egyház a zsinaton ablakot tárt a világ felé. újra akarta
gondolni, értékelni a világgal való kapcsolatát. Érdekes megjegyez
ni, hogy Az egyház a mai világban (Gaudium et spes) dokumentum
nak még csak vázlata sem szerepelt az előkészítő tervezetek kö
zött. A zsinati atyák azonban hamarosan arra a meggyőződésre

jutottak, hogy az önmagát megújítani kívánó egyháznak párbeszé
det kell kezdeményeznie a rohamosan változó világgal. Már nem
csupán "tanítók" akartak lenni, hanem egyre jobban figyeltek a vi
lág, az emberek kérdéseire, jogos igényeire, az "idők jeleire". Felkí
nálták az egész emberiségnek az Evangélium üzenetét, de alázato
san azt is elismerték, hogy a világ minden problémájára nem tud
nak választ adni. Ugyanakkor közös kereséssel, őszinte szeretettel
igyekeztek a problémákra helyes megoldásokat keresni.

d) Az egyház a zsinaton - története során először - elismerte
a tudományos kuiaiás, a világ értékeinek sajátos autonómiáját, lemon
dott régi idők "gyámkodásáról". Joseph Ratzinger a zsinat után
hamarosan megállapította: keresztény módon, mindig a tárgyi kö
vetelményeket szem előtt tartva lehet és kell cselekedni. A köz
vetlen egyházi beavatkozás nem egyszer téves. Szem előtt kell
tartani az Isten országának és a világ dolgainak különféleségét.
Ha ezt nem tennénk, ellene mondanánk a helyes és szükséges
megkülönböztetésnek."

A világ értékeinek szem előtt tartása azonban nem lehet annak a
túlzó fejlődéshitnek, eufóriának az igazolása, mellyel a zsinat után
eltelt három évtized során több kommentátor közvetítésében talál
kozhattunk.15 Ha az egyház valóban osztozni akar az emberiség
gondjaiban, ügyelnie kell a fejlődés eredményeire, de buktatóira is.
Az emberiséggel, annak legjobbjaival együtt kell figyelnie az "idők

jeleire" (GS 4.), és azokat az Evangélium fényében kell értelmeznie.
e) A zsinat számos "új hangvételű" teológiai-lelkipásztori megfogal

mazást tett közzé. Lehetőségeink keretei között csak egy fontos témát
emelünk ki: hogyan gondolkodott a zsinat a keresztény házasságról?

Amit Az egyház a mai világban lelkipásztori konstitúció 47-52.
szakaszaiban a zsinat a szexualitásról, a házasságról és a család
ról megfogalmazott, az számos tekintélyes magyarázó szerint va
lódi "áttörést" jelentett. Ez három tézisben foglalható össze. 1. A
házassági szeretetnek és az azt kifejező elmélyítő szexuális kap
csolatnak harmonikus egybeötvözésére van szükség. A zsinati ta
nítás a házasság céljainak alá- és fölérendeltsége helyett azokat
mint egymást kiegészítő tényezőket hozta összhangba. 2. A fizio
lógiai szemlélet háttérbe szorult az egész embert átfogó szere-
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16Konzil IV. 850 sköv.

tetkapcsolat mögött. 3. A gyermekvállalás felelős emberi döntésből

fakad. Természetesen nem az emberi önkénynek, hanem a felelős szü
lői elhatározásnak kell elsőséget adni. Az Isten előtti felelős lelkiisme
reti döntés a házastársakban a kölcsönös szeretet elmélyítését is szol
gálja. "Nem azonos ugyanis, ha az ember arra keres választ, hogy cse
lekvése a »természet rendjének« felel-e meg, vagy ha azt tartja szem
előtt, hogy felelősséggel tekint arra az emberre, akivel házastársi ka
pocs fűzi össze. Ezt a felelősséget Isten szavához kell igazítani, ah
hoz a személyes isteni szóhoz, amelynek Krisztusban mindnyájun
kat felemelő szeretete ősjele a házastársi szeretetnek is.,,16

Sajnálatos, hogy a zsinat ennek a szemléletváltozásnak gyakorlati
következményeit már nem fogalmazta meg. A további problémák
tisztázására VI. Pál bizottságot állított fel. A konkrét válaszokat a
Humanae vitae enciklika tartalmazta, mely a zsinat elvi megállapítá
sait megismételte, de a nyitva hagyott kérdéseket - melyeken szak
emberek, lelkipásztorok és a házasságban élő világiak azóta is sokat
vitatkoznak - a "hagyományos" fiziológiai-biológiai szemlélet szel
lemében tárgyalta. Más szóval: a zsinat előtti felfogást tette magáé
vá. Ismerve számos püspök, teológus, lelkipásztor és nem utolsó
sorban a keresztény házastársak véleményét, a probléma még bizo
nyára nincs végleg levéve az egyházi tanítóhivatal napirendjéről.

A reformzsinat recepciója

17Németül: Die
Rezeption des II.

Vatikanischen Konzils
Düsseldorf, 1985.

Húsz évvel a zsinat után, 1985-ben jelentős francia, német és olasz
teológusok tollából A II. Vatikáni zsinat reeepciója címmel vaskos kö
tet jelent meg. l? A kötet a zsinat befogadásának kezdeti dinamikus
lendületét, majd ennek lassú ellanyhulását mutatja be. A kötetben
több szerző elemzi azokat az okokat is, melyek lassították a recep
ció folyamatát. Daniele Menozzi, a bolognai egyetem egyháztörté
net-professzora tanulmányában tények feltárásával igazolja, hogy
már négy évvel a zsinat után erős zsinatellenes hangulat, sőt moz
galom kezdett kibontakozni. A két évtized alatt folyamatosan meg
nyilvánuló "ellenállást" anti-zsinatnak minősíti. A mozgalom egyre
inkább melegágyává vált annak a tradicionalista törekvésnek,
melynek később egyik, az exkommunikáció sorsára jutott vezetője

Lefebvre érsek volt. Menozzi arra természetesen nem vállalkozott,
hogy .Játnokként" nyilatkozzék, milyen irányt fog venni az "anti
zsinati" törekvés. Kétségtelen, hogy ma, harminc év után is vannak
követői (sajnos, néhány teológust hazai egyházunkban is közéjük
lehet sorolni). VI. Pál és II. János Pál pápák ismételt, olykor erőteljes

hangvételűmegnyilatkozásaikban a zsinat tanítása mellett kötelez
ték el magukat. Ennek ellenére ma is akad jónéhány kritikus, aki
az egyházon belül felmerülőproblémák kiváltójának a zsinatot tart
ja. Sokan szólnak-írnak egy III. Vatikáni zsinat lehetőségéről, sőt

szükségességéről. A félreérthetetlenül kisebb tábor azért tart rá
igényt, hogy "korrigálja", netán visszavonja a zsinat tanítását. Jóval
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És ma ... ?

Megoldásra váró
problémák

Róma és a helyi
egyházak kapcsolata

többen viszont úgy vélik, hogy folytatni kell mindazt, amit a zsinat
elkezdett. Kiegyensúlyozottabb szakemberek azonban még a gondo
latát is visszautasítják az ilyen törekvésnek (Y. Congar, W. Kasper),
hangoztatva, hogy a II. Vatikánum határozatainak fokozatos megva
lósításához, szellemének elmélyítéséhez évtizedekre lesz még szükség.

Az egyház olyan isteni alapítású, de emberekből álló közösség,
melynek folytonosan meg kell újulnia - semper reformanda. En
nek tudatában ma is szembe kell néznie korunk kihívásaival, meg
kell hallania a felé érkező kérdéseket, érzékenyen kell reagálnia a
küszködő emberek problémáira. Az egyház élete sohasem tűrhet

el semmiféle statikus, megmerevedett állapotot. Az egyház törté
nete nem állt meg 1965. december 8-án. Új kérdések merültek fel,
új problémák jelentkeztek. Mindezeket az élő hagyomány, Isten
írott Szavának és a szaktudományok eredményeinek ismeretében
kell vizsgálni, válaszokat kell keresni és adni, a jelentkező felada
tokat el kell végezni.

A megoldásra váró problémák közül csak néhányat említünk. A
zsinat minden megkeresztelt hívőben tudatosítani kívánta, hogy Is
ten népéhez, az élő Krisztus-közösséghez tartozik. Ebben a "népben" kű

lönféle szolgálatok, hivatalok, karizmák hatékonyak. A zsinati taní
tás azonban - sajnálatos módon - nem tisztázta kellőképp az "ál
talános" és a "szolgálati" papság kapcsolatát, egymáshoz rendeltségét. E
probléma világos kifejtése a zsinat utáni teológiának lett és lesz a jö
vőben is feladata. A veszély ugyanis kettős: a kettőnek "egybe
mosása" a laikalizmus, merev szembeállítása pedig a "klerikaliz
mus" szemléletét és gyakorlatát rejti magában. A felhatalmazások,
jogok és kötelességek pontos meghatározása (nem csupán helyi el
képzelések szerinti "megoldása") és a kialakítandó gyakorlat az
egész egyház megújítását fogja szolgálni. De ami még ennél is fon
tosabb: a közös felelősség és közös munkavállalás szándéka és gya
korlata nélkül semmiféle teológiai-jogi tisztázás nem lesz képes a
meglévő feszültségeket feloldani, a kívánt megújulást előbbre vinni.

A további vizsgálódásnak jó alapja lehet az új kódex 208. ká
nonja: .Krisztusban 'való újjászületésünk folytán az összes krisz
tushívő között méltóságuk és cselekvésük tekintetében egyenlő

ség uralkodik, így mindnyájan együttműködnekKrisztus testének
építésében, ki-ki a maga állapotának és feladatának megfelelően."

A kánon a mai "zűrzavaros" és nem egységes gyakorlatban elvi
eligazítást ad, buzdít a papság és a világiak közös munkájára, fe
lelősségvállalására.

Egy másik fontos, az egyház belső életét érzékenyen érintő

probléma, mely további tisztázásra vár: a római egyházi vezetés és a
helyi egyházak kapcsolatának, viszonyának pontosítása. Mind a centra
lizmusból, mind a túlzó decentralizációs törekvésekből komoly
nehézségek támadhatnak. A zsinat ugyan .felértékelte" a helyi
egyházakat, elismerte azok fontos feladatait, az elmúlt harminc
év számos eseménye azonban (például a belső feszültségeket
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Azegyház a mal
világban

okozó püspökkinevezések, a széles bázis nélkül rnűködő és hatá
rozathozatalra illetéktelen római püspöki szinódusok, stb.) aligha
tartotta és tartja szem előtt a zsinati elvi megfogalmazást, illetőleg

az abbóllevonható gyakorlati következtetéseket. A "communio"
tudatának, átélésének hiánya csak hátráltathalja a zsinat egyik
alapgondolatának realizálását. Az "egység a sokféleségben" gon
dolata még mindig belső feszültségek forrása.

Kétségtelen, hogy a II. Vatikánum - visszanyúlva az egyház
eredetéhez, a forrásokhoz - megújított, "reformált" egyházképet
állított a krisztushívők közössége elé. Sajnos, ez az egyházkép
még mindig ismeretlen, sőt nemegyszer idegen Isten újszövetségi
népének számos tagja számára.

A totalitárius rendszerek - reméljük, hosszú időre - a múlt szo
morú emlékei, De változatlanul figyelmeztetnek: intenzív munkával
kell közreműködnünk abban, hogy a keresztény hit és erkölcs alapelvei
a társadalmi alakulások és átalakulások során érvényre jussanak. Erre
azonban csak akkor kerülhet sor, ha végleg magunk mögött ha- ,
gyunk nundenféle hatalmi igényt és gyakorlatot. Ez nemcsak az
egyházi vezetők, hanem minden, a társadalom életében kisebb-na
gyobb szerepet vállaló keresztény szem1életváltozását is igényli.

A zsinaton az egyház fel- és elismerte a földi valóságok sajátos
autonómiáját. Sajnos ez máig sem eredményezte azt, hogy az
egyház a különféle szaktudományok képviselc5ivel elffítéletmentes dialó
gust folytasson. Számos "modernnek" mondott szaktudomány
képviselőjévelezt a párbeszédet nem is képes folytatni, mivel ve
zetői, teológusai, de nemegyszer még világi munkatársai sincse
nek kellőképp felkészítve. illetőleg felkészülve a szakszerűert folyta
tott párbeszédre (például a géntechnológia, az emberi organizmusról
szerzett újabb ismeretek, stb.). Sajnálatos lenne, ha több hívő, de
egyszersmind szaktudományát is jól ismerő tudós az egyház ilyen
dialógusképtelensége miatt, nem ugyan hívő meggyőzódésétől,de
az "intézményes", olykor csak néhány római teológus által képviselt
egyháztól eltávolodnék. így hit és tudomány képviselőiközött egyre
nagyobb lenne a távolság, nem csökkennének a teológiai kutatás te
rületén még kellően fel nem tárt "fehér foltok".

Az egyházat, ha valóban együtt érez a világgal, az emberekkel,
azok "örömével és reményével, gyötrelmével és gondjaival" (GS
1.), óriási felelősség terheli. Ta.lán mindenekelőtt abban, hogy az em
beri jogokat, az emberi 71lélfóságot sohasem a politikai-társadalmi hatal
mon lévőkkel való "szövetkezésben" vizsgálja, hanem "prófétai"
megnyilatkozásaival, hitelreméltó magatartással védelmezze. Az
egyháznak nem szabad kivonulnia a közéletből. ellenkezőleg, síkra
kell szállnia az elnyomottak, üldözöttek, szegények jogaiért, a szo
cialis igazságosságért. Ezt azonban csak akkor teheti majd hitelesen,
ha a szociális igazságtalanságokat sorai közőtt is felszámolja.

A megújuló egyház fontos "kifelé" végzett feladata (számos
egyébbel együtt), hogy őrködik a teremtés rendjén, az Isten által
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életbe szólított "szép és jó" világon. "A hívőknek az egészségesebb
világért vállalt kötelezettségei istenhitből, a Teremtő iránti tiszteletből

fakadnak" (II. János Pál 1990. jan. l-jén). Ha nem így lenne, aktív részt
vennénk .modem világunk" egyik legnagyobb botrányában.

Az egyetlen "botrány", amivel az egyház - régen is, ma is - a vi
lág elé állhat, sőt, amit vállalnia kell: az Evangélium jóhírének, Krisz
tus üzenetének közvetítése - még akkor is, ha ez számos kortársunk
számára, mint már Szent Pál korában is volt, ostobaság vagy botrány.

Az egyház nemcsak tanításában végzi ezt a feladatát, hanem se
gítőkész szolgálatában is. A túldifferenciált, "túlfinomított" kazu
isztikus házassági morál, a szexualitás problémáiba való beleme
revedés régen is, ma is csak árthat e szolgálatnak. Nem elég, ha
az egyház a házasság, a család "intézményét" védi. Ennél többet
kell tennie. Lelkipásztori segítséget kell nyújtania az életútjukat el
rendezni kívánó fiataloknak, az elvált újraházasodottaknak.

Utódokat nem elég a fizikai életbe szólítani, azokat felelősen

kell vállalni és a keresztény életre nevelni. Semmiféle "hivatalos"
kijelentés, tanítás nem veheti le az emberek válláról a személyes
lelkiismereti felelősség terhét. Joseph Ratzinger a Gaudium et spes
megjelenése után szinte prófétai módon nyilatkozott a dokumen
tum 16. szakaszáról: "...a lelkiismeret szava a pápa és az egyházi
tekintély megkötő szava fölött áll. Ennek a lelkiismereti döntés
nek kell elsősorban engedelmeskedni't'Í. A zsinat ezeket mondja:
"Az ember tudata mélyén olyan törvénnyel találkozik, amelyet
nem ő szabott meg önmagának, s amelynek engedelmességgel
tartozik ... olyan törvény ez, amelyet Isten írt az emberek szívé
be ... szerinte fogják megítélni" (GS 16.). A valódi engedelmes
ség ezért sohasem egyfajta totalitárius, minden esetben számon
kérő akarat alá veti önmagát, hanem saját lelkiismeretében mérle
gel, s ezt követően cselekszik. A megújulni akaró egyház súlyos
kötelezettségei közé tartozik, hogy az őszintén kereső-kérdező

emberek lelkiismereti döntéseinél ne eleve csak kötelezzen, ha
nem a szabad döntéseknél segítséget nyújtson. Ezt teheti érveléssel,
ajánlással, de csak a legritkább esetekben kemény előírásokkal. A
csakis tekintélyelven nyugvó, elvont kijelentéseket, előírásokat

nemcsak a mélyen gondolkodó teológusok, a rábízottakkal foglal
kozó lelkipásztorok, hanem a hívek tömege sem képes - érvek
hiányában, a tapasztalati élettel ellentétesen - elfogadni, követni.

A zátonyra futott házasságok száma - sajnálatos módon - egyre
növekszik. Az egyháznak az érintettek számára lelkipásztori segítséget
kell nyújtania. Ma már ezt a ,,hivatalos egyház", a tanítóhivatal szá
mos püspöke, nagyszámú lelkipásztora is szükségesnek ~a.19 Az
egyház reformja nemcsak újszerű megfogalmazásokat igényel, hanem
mindenekelőttaz embereknek lelki ínségéből való felemelését, az egy
házi közösségben való megerősítését, ha szükséges, az abba való
visszavezetését. Nemcsak a házasság felbonthatatlanságát kell hir
detni, hanem Jézus felemelő irgalmát is gyakorolni kell.
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2OvÖ. Világiak 11.

Tanulni kell a hibákból

A házasság és a család eredete és alapja az emberi társada
lomnak/" ezért a megújulni kívánó egyház súlyos kötelessége,
hogy segítséget nyújtson a válságba jutott házasfeleknek, a szét
hullás előtt álló családoknak. S mivel ez a feladat számos esetben
lehetőségeit és erőit felülmúlja, azért segítséget kell nyújtania ak
kor is, amikor a házasságok már zátonyra futottak, amikor egy
egy házasság már "meghalt". Az újra és újat kezdők túlnyomó
többsége sem az Istennel, sem az egyházzal nem akar szakítani.
Végzetessé válhat azonban a helyzet, ha megbélyegzetteknek, ki
taszítottaknak kellene magukat érezniük.

A II. Vatikáni zsinat a 20. század egyháztörténetének meghatá
rozó eseménye volt. A mögöttünk lévő emberöltőnyi idő már fel
jogosít rá, sőt igényli is, hogy a zsinat recepciójának kissé vonta
tott jellegéből levonjunk néhány következtetést, a hibákból tanul
junk. Csak néhányra utalunk:

1. Az elmúlt harminc év a világegyházban, így hazánkban sem
volt elég, hogy a zsinati tanítás kellőképp ismertté váljék. A II.
Vatikánum még ma is sokak számára "idegen". Akadtak olyan
megnyilatkozások is, hogy fInem érdekel a zsinat, én katolikus
akarok maradni". Természetesen az ilyen kijelentéseknek nincs
nagy jelentőségük. De annak már igen, hogy a zsinati tanítás kel
lő ismerete nélkül a zsinatra való unos-untalan hivatkozás sokak
szemében ellenszenvessé tette a II. Vatikánumot. Akadtak, akik a
"zsinat szellemére" hivatkoztak, de nem ismerték a hiteles szöve
get, mások a zsinat valódi szellemét képtelenek voltak magukévá
tenni, mert nem tudtak a dokumentumok mozdulatlan, merev
betűje mögé nézni. Kellő ismeretek híján nagy a veszély, hogy a
zsinat élő és éltető gondolatai lassan a ködös múlt homályában
tűnnek el. A dokumentumok szövegét nem lehet "lazán" kezelni,
azokat meg kell ismerni, azokban el kell mélyedni, azokról medi
tálni kell. Feltétlenül a súlyos hibák, mulasztások közé sorolandó,
ha a teológiai fakultásokon a papi utánpótlással és világi hallga
tókkal nem ismertetnék kellőképp a zsinat tanítását.

2. Semmiféle zsinati tanítást (de még a kinyilatkoztatott szöveget
sem!) lehet "légmentesen" be- és elzárni, "konzerválni". Amint a ki
nyilatkoztatás él és az egyház értelmezésében kiteljesül, épp így tör
ténik ez a zsinati tanítással is. Ez sem tartalmaz kész megoldásokat,
"recepteket". A kinyilatkoztatás fényénél, az egyházi tanítóhivatal
irányítása mellett az egész zsinati tanítást kell vizsgálni. Mennyi
visszaélés, félremagyarázás történt már például az Ökumenikus dekré
tum 11. pontjának az "igazságok hierarchiájáról" szóló tanításával
kapcsolatban! Sokan könnyen elfeledkeznének róla, hogy az igazság
akkor is igazság marad, ha "lejjebb áll" a hierarchikus rangsorban.

3. A zsinat fontos tanítást tett közzé a világgal folytatott párbe
szédről. Természetesen ez a dialógus nem végezhető bizonyos "koc
kázat" vállalása nélkül, ezért komolyan fel kell készülni a párbe
szédre. Nem elég a készség, a nyitottság - a felkészületlenség, a naiv
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jóhiszeműség "életveszélyessé" válhat, A ,,másképp gondolkodók
kal" csakis alapos tárgyi ismeretek birtokában lehet találkozni. S
ami még ennél is fontosabb: az Evangélium hiteles képviseletével
kell a teljes igazság, a mindig nagyobb Isten felé mutatni

A dialógus során sebeket is lehet ejteni és kapni. Mindkét lehe
tőség ok vagy ürügy lehet arra, hogy a párbeszédben részt vevő

magát a zsinatot utasítsa el. A kellő felkészültség hiánya, netán a
szeretetlen magatartás sokakat a recepció "küszöbénél" állíthat
meg, fordíthat szembe a zsinattal. Akadnak sokan, akik a fáradsá
gos, komoly munkát igénylő dialógustól félve inkább a "bizton
ságos gettóba" vonulnak. Mások keresztény identitásukat féltik,
ezért a zsinati tanítással egyszeruen nem foglalkoznak. Az ilye
nek tartsanak komoly lelkiismeretvizsgálatot: vajon nem a szük
séges ismeretek hiánya miatt kell-e inkább szégyenkezniük?

A sok közül csak három lehetséges okra mutattunk rá, melyek a
zsinat recepcióját megnehezítik. Mindennél fontosabb azonban,
hogy meggyőződésünkkéváljék: a II. Vatikánum nem csupán né
hány esztendőre (1962-65) korlátozódó esemény volt, hanem egyhá
zunknak folyamatos munkára felszólító életmegnyilvánulása. Meg
újulásra szólított fel harminc éve, és ezt igényli ma is. Bár számos
eredményét, jótékony hatását folyamatosan tapasztalhatjuk (például
az új egyházkép, a liturgia megújítása, a világiak .felértékelése",
stb.), hosszú évekre lesz még szükség, hogy a zsinat az egyház köz
kincsévé váljék. Kizárólag határozatokkal, írott dokumentumokkal
csak keveset lehet elérni. Közös munkára, felelős közreműködőkre

van és lesz ezután is szükség. És ne feledjük: fontos a lelkesedés, az
igyekezet, de bármilyen, a zsinatra hivatkozó "forradalmasító" tö
rekvés nemcsak a zsinatnak, de egyházunknak is rontaná hitelét.
XXIII. János pápa sokat emlegetett aggiornamentója ma is feladat
az egész egyház számára. Az egyház folyamatos reformra, megúju
lásra szorul. Hogy erre képes legyen, lelkiismeretvizsgálatot kell
tartania, s ennek végzése során vizsgálnia kell az idők jeleit. János
pápa víziója az egyház új pünkösdjét tartotta szem előtt. Az egyház
a II. Vatikáni zsinaton kitárult a Lélek előtt, és ügyelt annak - földi
jelenségekben, eseményekben is megnyilatkozó - indíttatásaira.
Napjainkban mintha ez a megújulási folyamat megtorpant volna. Ta
lán azért, mert nem tárulkozunk ki eléggé a Szentlélek előtt, mert
mintha olykor elfelejtenénk: a betű gyakran öl, csakis a Lélek az, aki
éltet. A zsinat recepciója, életté váltása, a megkezdett úton való előre

haladás, az idők jeleinek számbavétele - mindez jelenti az egyház
megújulását. Az egyház Krisztus újrajöveteléig: semper reíormanda."

Befejezésül VI. Pál pápának 1973-ban elhangzott szavait idéz
zük: "A zsinat elmélyült krisztológiáját és ekkléziológiáját a Szent
lélek kultuszának felújítása kell, hogy kövesse. Ez a zsinat tanítá
sának pótolhatatlan és elmaradhatatlan kiegészítése." A Szentlélek
erejében - minden gyarlóságunk, mulasztásunk és vétkünk elle
nére - egyházunk tovább tud lépni a megújulás útján.
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