
a II. Vatikáni zsinatról
A zsinat 30 éves jubileuma alkalmából a Vigilia avval a kérdésselfordult
a magyar egyház számos jeles képviselőj éhez, püspökökhöz, teológiai taná
rokhoz, keresztény értelmiségiekhez, mondják el személyes véleményüket a
zsinatról. Az alábbi kérdéseket tettük fel számukra:

1. Melyek voltak a II. Vatikáni zsinat legfontosabb eredményei az Ön
számára, a magyar egyház számára s a világegyházban?

2. Melyik dokumentumot tartja a legfontosabbnak, ma is a legidősze

rűbbnek?

3. A Szentatya a zsinatot az ezredfordulóra felkészülő egyház első

nagy eseményének nevezte. Milyen feladatokat jelöl ki az ezredfordulóra
készülő magyar egyház számára a II. Vatikáni zsinat.?

A megkérdezettek fele kitűntette lapunkat válaszával. Az alábbiakban
a szerzők nevének alfabetikus rendjében közöljük írásukat, kiemelve Bánk
József érsek úr írását, aki személyesen is részt vett a zsinaton, s így an
nak egyetlen élő magyar szemtanúja.

BÁNK JÓZSEF
ny. érsek-püspök

Számomra a II. Vatikáni zsinat legfontosabb eredményének a Lu
men gentium hittani konstitúció látszik.

Nagy dolog, hogy egyáltalán létrejöhetett a zsinat. Az I. Vatikáni
zsinat 187~ben megszakadt. mert a lombard csapatok elfoglalták Ró
mát. Tehát közel száz évig nem volt egyetemes zsinat. Ez is magya
rázza, hogy kisebb-nagyobb zökkenőkkel folytak a tárgyalások. A ha
gyományos nézet mellett Ottaviani bíboros, a Hittani Kongregáció
prefektusa állt ki; a haladó irányt Frings kölni bíboros képviselte.

Ami engem illet, számomra legfontosabb az egyházról szóló
dogmatikai konstitúció; ebben minden lényeges benne van. Az
egyházat - Szent Pál nyomán - misztikus testhez hasonlítjuk.
Az I. Vatikáni zsinat csak a fejet tudta megform álni. pontosan ki
dolgozni. Ebben benne volt a pápa korlátlan hatalma, joghatósági
elsősége az egész egyház fölött. De a fej test nélkül maradt; a misz
tikus emberi test többi tagja még megformálásra várt. A II. Vatikáni
zsinatnak ezt az építkezést kellett folytatnia és az egyházban ki épí
tenie, mind az egyes hívők, mind a közösségek életében.

A magyar egyház számára, úgy vélem, legfontosabb eredmény
a liturgiáról szóló konstitúció volt, amely megújította a templo
mok belső berendezését, lehetöv é tette a nemzeti nyelven tartott
szentmisét és liturgiát, megújította a lelkiségi mozgalmakat.

A világegyház számára legfontosabb eredményként a Lumen
gentium konstitúciót emelném ki, amely szabatosan, részletesen
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kifejti az egyház lényegét; továbbá az ökumenizmusról és a vilá
giak apostolkodásáról szóló dekrétumokat.

Azon teológusok számára, akiket XII. Piusz pápa hallgatásra
ítélt (Zerwick, Lubac, Congar, stb), XXIII. János pápa lehetövé tet
te a megszólalást. Ezek voltak a zsinat mozgatói a bizottságok
ban.

A másik konstitúció, amit fontosnak tartok: a Gaudium et spes,
amely a világ felé nyitotta a világegyház ablakait. Nagyon fon
tosnak tartom e dokumentumok alapos tanulmányozását

Magyarországon a zsinat befejése után huszonöt évvel, 1990
ben kapta vissza teljes szabadságát az egyház. A zsinat 1962-től

1965-ig terjedő időszakában még korlátozott volt az egyház sza
badsága, ezért csak lassan tudtunk hozzáfogni a dekrétumok le
fordításához; szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Győrött, a
teológiai tanárokkal elsőként fordíttattuk le. Azután megkez
dődött a dekrétumok apró füzetekben való kinyomtatása kivonat
ban; papi gyűléseken való ismertetése, míg végül, 1975-ben egy
kötetben láttak napvilágot a zsinati dekrétumok.

Fontosnak tartom az újraevangelizálást, a hitoktatás intenzí
vebb szorgalmazását és a hívek apostoli munkájának megszerve
zését. A negyven éves vallás-erkölcsi hiányt nem lehet máról-hol
napra pótolni. Ezért fontosabb, hogy alkalmazkodjunk a mai igé
nyekhez. A hit elmélyítése érdekében - melyre már Szent Péter
is fontosnak tartotta kérni Jézust: "Uram, növeld bennünk a hi
tet!" - jó lenne országos, háromnapos missziókat szervezni váro
sokban és falvakban, külön a férfiak, külön a nők számára, vala
mint gyermekeknek és ifjúsági csoportoknak, s itt kifejteni a zsi
nat lényegi anyagát. E célból hasznos lenne rövid beszédváz
latokat készíteni, amelyek nyomán az országban mindenütt egy-
formán taníthatnák a híveket. .

A negyvenéves vallási-erkölcsi oktatás hiányának pótlására
mindenütt aktívegyházközösségi tanácsot kellene létrehozni, en
nek tagjait kiképezni, felkészíteni a hitigazságok átadására.

Az ezredfordulóra a Lumen gentium és a Gaudium et spes kons
titúciók ajánlásait valóra kellene váltani. Minden reform kezdete,
hogy a Szentlélek a szívünket kinyissa. Az egyháznak vándorút
ján a megújulás élő vizének forrásából kell merítenie. Ugyanak
kor nem szabad lebecsülni a hagyományos vallásosságot sem,
mert amit a nép imádkozik, az szívből fakad. "Vox orandi - vox
credendi". Az ezredfordulóra való felkészülésnek a népi ájtatossá
gok felfrissítése is lehetne egyik formája.

A zsinat 1965. december 8-án Immaculata ünnepén a Szent Pé
ter téren, verőfényben fejeződött be. Ha harminc év távlatából vissza
tekintek a zsinatra, szemem előtt van az a káprázatos fényben úszó,
hatalmas ülésterem - a Szent Péter-bazilika - amelyet 2300 bíbor
ban, lilában, feketében pompázó pap töltött be. Amikor pedig a pápa
megjelent a zsinaton, az összes zsinati atya fehér palástot és fehér püs-
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BALASSA PÉTER
esztéta

pöki süveget viselt. Fenséges látvány volt! Harminc év az egyház
életében nagyon kis idő. A trentói zsinat négy részletben, húsz
évig tartott, és még száz év múlva is voltak .Joca extratridenti
na", vagyis olyan helyek, ahol a zsinat rendelkezései nem voltak
érvényben. Fő dolog, hogy a zsinati tüzet ne hagyjuk kialudni!

Agapé, és semmi más...

A legfontosabb talán az volt a zsinatban. hogy egyáltalán megtör
tént. Hogy megnyitotta a Iehetőségét egy folyamatnak, mert ettől

kezdve mindannyian hívő emberhez méltó, szabad döntéshelyzetbe
kerültünk: folytaljuk-e a zsinat mint lehetőség további jelenét és
jövőjét, vagy elfojtjuk magunkban, elfojtjuk másokban? Nagy hord
erejű volt, hogy a hatalom egyháza újra a szeretet és a találkozás
egyházaként értelmezte önmagát, hogy a zsinati gondolkodás ké
pes volt önvizsgálatra valóban hiteles és mélyértelmű módon.

A zsinati szellem és a magyar egyház viszonyáról még 1990
ben, ugyanitt, a Vigiliában írtam egy rövid esszét. Nem akarom
elismételni - ma is ugyanazt gondolom, csak keserűbben és még
több aggodalommal.

A világegyházra gyakorolt hatását is most csupán "spirituális",
összefoglaló módon jelezném. inkább intuícióra, mintsem gyakor
lati, részletes ismeretekre támaszkodva: ha csak egy pillanatig is,
ha csak néhány évre is, miként egy távoli, mégis igen intenzív
ígéret, a zsinattól megérintett emberek újra átélhették azt, amit a
Pünkösd szóval jelölünk - felfedünk, magunkba fogadunk. Vala
miképpen mégis megtapasztalhattuk a Lélek jelenlétét, a mi
időnkben. Tanúi lehettünk valami igazi eseménynek, megtörténés
nek. Közös, isteni és emberi munka eredményeképpen jelet kap
tunk és jelet adtunk, amelynek az időben változó, módosuló je
lentése mégiscsak eltörölhetetlen.

Legfontosabbnak és máig legidőszerűbbnek egyaránt a Gaudium
et spes dokumentumot tartom, illetve a zsinati szövegek mindazon
mondatát, mely belátásról, nagylelkűségről, nyílt szívről tanúskodik,
értelem és hit boldog és magától értetődő együttlétéről.

Véleményem a zsinat szellemiségének magyarországi helyzeté
ről a már hivatkozott írásomban található. Talán annyit tennék
hozzá, hogy megvalósuIásáróI azoknak a spontán közösségeknek,
agapikus szigeteknek az esetében lehet beszélni, ott lehet ezt meg
tapasztalni, ahol a belső megújulás, a belső fiatalság együttlélegzése
létrejön. Ahol "közöttetek/bennetek van" (Lk 17,21).

Egyébként e fenti, sporadikus, kegyelemszerű sziget-tapasztalatok
mellett, ezeken kívül és ezekkel szemben, 1990 óta sajnos rosszabb
nak tapasztalom a magyar egyház belső állapotát, mint annak előt

te. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez mélységes szomorúsággal tölt
el (és gondolom sokakat), amely szomorúsághoz sem ennek bármi-
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BÉKÉS GELLÉRT
bencés, teológiai tanár

féle, bárki által megkísérelt megkérdőjelezése, sem a külsö, hatal
mi megbélyegzés és a vád nagyon is földi szava nem hatol el.

A zsinat kitárulkozó szöveguniverzuma és megtörténésének té
nye lelki és szellemi életem legfontosabb eseményei közé tartozik,
ez az "én 20. századom". Boldog vagyok, hogy kortársa lehetek,
bármi is történik "utána". Bizonyos értelemben ugyanis nincs
"utána": a zsinat elvehetetlen és eltörölhetetlen, megrágal
mazhatatlan és befejezhetetlen-betilthatatlan. ÉI, mint a Lélek kö
rül pillanatokra megszülető agapé. ÉI, mint Pilinszky János és Teréz
anya, Dosztojevszkij és Tarkovszkij, Simone Weil és Roger 5chutz.
Nem folytatom a felsorolást: ők mind a "zsinati folyamat"; ők mind
felkészítenek az ezredfordulóra, a világban és Magyarországon
egyaránt. Ök bemutatják, egy eredendő, titokzatos bemutatásra emlé
keztetve/ az engagement immobile-t (a moccanatlan, mozdulatlan
elköteleződést), és azt, hogy valójában egyetlen feladat van: agapé,
azaz Isten Országa mint asztal. És semmi más.

Romano Guardini, a közismert keresztény gondolkodó már a hu
szas évek elején felfigyelt arra az egyház életében, főleg értel
miségiek közt jelentkező spirituális folyamatra, amit így fogalmazott
meg: az egyház újraéled a lelkekben. Ezzel már akkor kimondta azt/
ami közel fél századdal később a zsinaton, legalább is teológiai tanítás
terén, meg is történt. A felvilágosodás racionalista hatására kialakult,
merőben intézményes egyházképet, a societas perfecta közjogból köl
csönzött szemléletét felváltotta a bibliai gyökerű, sprituális egyház
szemlélet, Az egyházat nem úgy tekinti a zsinat, mint valami egyéni
üdvösséget biztosító, társadalmilag szervezett intézményt/ hanem
mint Krisztus híveinek életközösségét Istennel és Istenben egymással.
Ez voltaképpen a krisztusi szeretet láthatóan és szervezetten megva
lósuló láthatatlan kegyelmi életközössége. A kettő, a látható szervezet
és a láthatatlan közösség valójában "egyetlen emberi és isteni elemek
ből álló valóság". Annak analógiájára, hogy Krisztusban az isteni és
az emberi természet egy istenemberi személyt alkot, és Krisztus em
bersége szimbolikus jele és megvalósító eszköze Isten üdvözítő szere
tetének. a kettő az egyházban is egy valóság, mert a látható hierarchi
kus szervezet szimbolikus jele és megváltó eszköze a láthatatlan Is
ten-közösségnek. Az egyház eszerint nem más, mint Isten Krisztusban
megvalósult üdvözítő szeretetének szakramentuma, mert láthatóságá
ban valóságosan közli is, amit jelez: találkozásunkat és életközössé
günket Istennel (Lumen gentium 8).

Ennek a bibliai gyökerekből és a szentatyák tanításából újjá
éledt sp rituális, vagy pontosabban szakramentális és közcsségi
egyházképnek tudatosulása és tanításbeli megfogalmazása sze
memben a zsinat legjelentősebb eredménye, de ennek általánosan
ismertté tétele még feladatként áll mind a világegyház, mind pe
dig honi egyházunk előtt. Mindaz, ami az egyház életére vonat-
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főegyházmegyei
helynök

kozó gyakorlati tanítása és intézkedése a zsinatnak, csak akkor
lesz az ecclesia semper reformanda szellemében átható és megújító
hatással, ha ez a szakramentális egyházszemlélet indítja cselek
vésre Krisztus híveit.

Fontosnak és időszerűnek tartom valamennyi zsinati doku
mentumot. Különbséget csak úgy tudok tenni köztük. ha külön
böző szemszögből tekintem ezeket az iratokat. Ha azt kérdem,
hogy mi valójában az egyház és mi az eredeti kűldetése, akkor
amellett szavazok, amit a Lumen gentium kezdetű konstitúcióban
önmagáról és az Unitatis redintegratio kezdem nyilatkozatban az
egyházi egység helyreállításáról mond a zsinat. Ha viszont az ér
dekel, hogy mit gondol a zsinat az egyháznak a mai kultúrához
és társadalmi élethez fűződő viszonyáról, akkor jelentősebbnekés
időszerűbbnek vélem az ezzel szakszerűen foglalkozó Gaudium et
spes kezdem konstitúciót, valamint a vallásszabadságról szóló
Dignitatis humanae kezdem nyilatkozatot. Ha pedig a liturgia kö
zösségi ünneplésének megújulása s az ige és szakramentum kap
csolata foglalkoztat, akkor nyilvánvalóan a Sacrosanctum concilium
kezdem liturgikus konstitúciót választom.

A zsinatot követő negyedszázad idején hazánkban az egyház
nem élt olyan politikai és társadalmi körülmények közt, hogy a zsi
nat szellemét teljesen megérthette és magáévá tehette volna. Ezért
arra sem volt felkészülve, hogy a zsinati határozatokban foglalt taní
tást és intézkedéseket az eredeti szándék szerint végre is hajtsa. Az
egyházmegyei zsinatok lefolyása, illetőleg további előkészítése azon
ban arról tanúskodik, hogy ez ma már folyamatban van.

Pontosan az egyházmegyei zsinatok folyamatában látom honi
egyházunk legjobb felkészülését az ezredfordulóra, mert a helyi
zsinatok feladata az, hogy alI. Vatikánum tanítását és intéz
kedéseit alkalmazza a hívek egyházi életére. A zsinat munka pa
pok és hívek együttműködésétköveteli, hiszen arról van szó, ho
gyan tudunk a mai világban, a körülöttünk zajló ideológiai és er
kölcsi zűrzavarban közösen tanúságot tenni (martyria), közösen
Istenhez fordulni (leiturgia) és közös testvéri munkát végezni (dia
konia) Krisztus és az Evangélium szolgálatában. Ez a testvéri
összetartozás és hitünk együttes megélése teremti meg bennünk
azt az egyháztudatot, ami képessé tesz, minden Krisztushívővel

összefogva, evangéliumi küldetésünk mai teljesítésére.

A zsinat egyik legkézzelfoghatóbb és leghamarább érzékelhető

eredménye a liturgikus reform volt. Ennek fokozatos hazai beveze
tése egybeesett kispap éveimmel (1965-73). így szinte magunk va
lósítottuk meg és éltük át - a megbeszélések révén - a liturgia
életközpontúságát. Ehhez társult az egyház öndefiniáló folyamata,
amelynek végkicsengése, hogy misztériumot ünneplő közösség.

A zsinat 65-ös befejezése nagyjából egybeesik, a Vatikán ún. keleti
politikájával. Ha bátortalanul is, de aszalonképesség látszatának
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kedvéért a kommunista párt politikájában is lassú változás volt
tapasztalható, és így a világegyházzal való kapcsolatok kezdtek
erősödni. Igen fontos lelki erősítést jelentett papoknak és világiak
nak, hogy a túlélés és a megmaradás vállalása mellett lassacskán a
megújulásra lehetett figyelni, és erre a folyarnatra hivatkozva tágíta
ni a lelkipásztorkodás életterét. Tulajdonképpen két csoport "fürdött
meg" igazán a zsinat szellemiségében: a teológusok és azok, akik
egyházi közösségek mellett kötelezték el magukat. Természetesen
mindenki igyekezett a hivatkozni a zsinatra, de elmélyültebb szem
léletmódváltás csak az említett körökben volt érzékelhető.

Nemigen tudom szétválasztani a zsinat, illetve a zsinat utáni
idöszak eredményeit. Számomra egyik legérdekesebb kérdés az
egyház és a világ új viszonyának a megmaradása. A progresszív
és konzervatív nézetek ütközése jól mutat rá a kérdés központi
jellegére. Külön eredményként könyvelem el, ahogyan az egység
és a szabadság kérdése egyszerre fogalmazódik meg a pápa szemé
lyével kapcsolatban és a helyi közösség megvalósulása kapcsán. E
kérdés felmerülése önmagában érték, a konkrét válasz nem minden
esetben tekinthető eredménynek. Igen lényeges eredmény az egyház
társadalmi tanításának központba állítása. A karitász kérdése ugyan
sokak szemében csak egy a területek közül, de az a fölismerés, hogy
nem egyszeruen szociális segélyakcióról van szó, hanem az eucha
risztikus közösség megvalósulásának módjáról, hatással van az egy
ház alapvető küldetésének egészére.

A világiak szerepvállalását is az eredmények közé szokás so
rolni. Ezt csak akkor látom pozitívumnak, ha a vállalt katolikus
szempontú egység talaján valósul meg. Különösen fontosnak tar
tom azt a törekvést, hogy növekedjék minden felnőtt katolikus
műveltsége, és ez elősegítse a személyes döntést, azaz a nagyko
rúságot Krisztusban.

Számomra három dokumentum tűnik alapvetőnek: a
kinyilatkoztatásról szóló, az egyházat taglaló és az egyház a vi
lágban témát érintő. Alapvetően közös a háromban: hogyan lehet
Krisztussal ma közösségben élni. A többi dokumentum értéke is
vitathatatlan, de azok inkább a részfeladatokat elemzik. A zsina
tot követő szinódusok megmutatták, mennyi kérdésre kell kitérni,
és egyáltalán nem biztos, hogy minden szinten lehet és szükséges
praktikus eligazítást adni. Mindegyik dokumentumnak, mint ki
indulási pontnak ma is megvan az időszerűsége.

Nagyon gyakran hallok és olvasok olyan megnyilatkozásokat,
hogy még alig valósult meg valami a zsinatból. A nyilatkozóknak
rendszerint - a maguk szempontjából - van valami igazságuk.
Őszintén szólva engem mindig az érdekel, hogy a mondandójuk csak
kritikus, vagy stílusában hordozza-e az egységet és a testvéri szere
tetet. Nekem csak azok a minősítések nyújtanak valamit, ahol a szerző

pozitív irányba mutat utat - valamilyen tapasztalatra hivatkozva -,
és ennek a fényében hívja meg a többieket a közös változtatásra.
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Hittudományi Karának
dékánja,

teológiai professzor

Mindnyájunk számára kísértés, hogy a zsinati szellemű egyházé
pítést mint befejezhető tényt fogjuk fel. Azt gondolom, hogyha
lassabban is, mint szeretnénk, de folyamatos a zsinati megújulás.
Intézményépítésben a nyugat-európai testvéregyházak messze el
őttünk járnak, de a tényleges megújulást illetően kevésbé érzékel
hető különbség.

Sokszor emlegetjük az egyház helyzetének elemzésekor az el
múlt negyven évet, mint minden baj okát. Ez részben igaz, rész
ben nem. Hiszen ha Isten a történelem ura, egy külső nehézsé
gekkel teli korszaknak is van üzenete. Talán nem túl nagy me
részség azt mondani, hogy Isten azért engedte meg a szekulariz
must és a szekularizálódást, hogy még világosabban érthessük
meg a hit központi jelentőségét. El kell dönteni, hogy "paripák
ban és fegyverekben", azaz szervezetekben, pénzben, épületekben
bízunk-e igazán, vagy pedig át akarjuk élni azt a tapasztalatot,
hogy Isten növekszik bennünk és köztünk. Csak ebből a zsinati
alapállásból szabad a mostani új lehetőségek között építkezésen
gondolkodni. Feladataink közé tartozik a szolgálattevők kép
zésének a kérdése, a kis és nagy közösségek építésének a dolga,
az egyházmegyei zsinatok feladata, a pénz, az épületek, a közélet,
az oktatás, a kultúra evangelizációja, stb.

Végül is a "perc" lehetőségére szabadok vagyunk, de hogy ez
megvalósuljon, egyszerre kell figyelni a forrásra, Krisztusra és az
idők jeleire, mint az Ó akaratára.

A II. Vatikáni zsinat - harminc év távlatából visszatekintve - me
rész zsinatnak nevezhető. A kockázatvállalás bátorságát a Szentlé
lek adományának tekinthetjük. Az egyház szembesülése a .forrá
sokkal", a Szentírással, a szenthagyománnyal, az ortodoxiával és
ortopraxissal mindig kockázatot jelent. XXIII. János pápa tette meg
azt a merész lépést, hogy összehívta a zsinatot, mégpedig - a ha
gyománytól eltérően - nem doktrinális, hanem pasztorális céllal.
VI. Pál pápa érdeme, hogy a zsinat közben és főleg utána képes
volt megőrizni az egyház egységét. II. János Pál pedig konkrét el
igazításokat adott a zsinati tanítás végrehajtásához.

Az ortopraxis oldaláról nézve a legjelentősebbnek tartom a
liturgikus konstitúciót és a Gaudium et spes kezdetű zsinati ok
mányt, az ortodoxia szempontjából nézve viszont a Lumen gentiu
mot, illetve a Dei verbum kezdetű dogmatikus konstitúciókat. A
Lumen gentium szakít a korábbi bellarmini statikus egyházfoga
lommal, amely az egyházat "tökéletes társaságként" definiálta, és
helyébe az egyház biblikus fogalmát állítja, ami misztérium (sac
ramentum), vagyis kegyelemközvetítői jellegére mutat rá. Az új
egyházfogalom szemlélete tükröződik az egyház megújult litur
gikus életében. A szertartások érthetőbbé váltak, a szentségek ki
szolgáltatása pedig az Eucharisztia köré csoportosult. Benne
Krisztus megváltói műve jelenül meg az emberek üdvösségére,
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mindaddig "amíg el nem jön." Isten vándorló népe egyetlen com
munióban van Krisztuson keresztül az Atyával, Krisztus által a
felebaráttal. Az új ekkIéziológiai szemlélet előtérbe állítja a szol
gálat fogalmát. Az egyházban a szolgálatok különfélesége meg
marad, de minden szolgálat - hierarchikus tagolódásban - csak
részesedés Krisztus történelmi és örök pásztori, prófétai és papi
(áldozatbemutatói és önfeláldozó) szolgálatából.

A Gaudium et spes zsinati konstitúció a Lumen gentium nyitott
egyháztana szellemében "azt keresi, ami összeköt, és nem azt,
ami szétválaszt". Értékeli az ökumenizmust a többi keresztény fe
lekezettel, illetve más vallásokkal és világnézetekkel, továbbá ér
telmes és szerető párbeszédre buzdít a mai világgal, megbecsülve
az egyházon kívüli értékeket is. A II. Vatikáni zsinat tanításában
központi helyet foglal el az egyház önértelmezése. Ennek gyakorlati
gyümölcse az, hogy a katolikus egyház a zsinat után fokozatosan
kitört korábbi zártságából. Nagyobb felelősséget kapott Isten né
pének minden tagja, kiemelkedő szerep jutott az inkulturációnak,
ami lehetövé tette a világegyházi struktúrákban való gondolko
dást. Ugyanakkor a zsinat után mind nagyobb hangsúlyt kapott
Európa újraevangelizálásának gondolata. "Templomba járó" egy
házból fokozatosan "templomban élő" egyház kezd kialakulni.

A zsinat egyházképe természetesen feltételezi a keresztény nagy
korúságot, amely felelősségvállalást, elkötelezett meggyőződést, to
vábbá önmagáról megfeledkező szolgálatkészséget jelent. Azért
neveztem merésznek a II. Vatikáni zsinatot, mert az ember ke
resztény nagykorúságára épít, s ahol ez hiányzik, vagy csak részle
gesen van jelen, ott szélsőséges értelmezések is előtérbe kerültek,
mind a konzervativizmus, mind a progresszivizmus formájában.
Ezek az irányzatok a maguk eleve adott értelmezési horizontjuk lá
tóterén belül kívánták értelmezni a zsinat tanítását, és kiindulási
szemléletük már előre meghatározta végső következtetéseik tartal
mát. Ám a zsinat tanítását akkor értelmezzük helyesen, ha az egy
házi tanítóhivatal értelmezési horizontján belül maradunk, és hittel
elfogadjuk annak negatív teológiai normáját. Nem lehetünk úgy
konzervatívok, hogy "pápábbak akarunk lenni a pápánál", és nem
lehetünk úgy haladók, hogy előbb-utóbb "kihaladunk" az egyház
ból. A II. Vatikáni zsinat tanítását nem szabad az egyház kétezer
éves hagyományától és tanrendszerétől elkülönítve értelmezni.

S végül néhány szó a zsinat magyarországi hatásáról. Ha itt
kritika éri a magyar egyházat, az rendszerint abból fakad, hogy
egyesek akárhányszor a saját értelmezésüket és elvárásaikat a zsi
nat "szellemére" való hivatkozással próbálják számon kérni, nem
véve figyelembe azokat a sajátos körülményeket, amelyekben a
magyar egyház harminc év óta él. A magyar egyház nem volt
sem túl konzervatív, sem túlságosan haladó, hanem "fontolva ha
ladó". A liturgikus reform lassan, de biztosan már mindenütt
megvalósult. A zsinat tanítása széles körben ismertté válik. Ma
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már nem annyira az a probléma, hogy nem ismerik a zsinat taní
tását, hanem az, hogy a fiatalabb nemzedék egyáltalán nem isme
ri a zsinat előtti egyház számos kulturális és vallási értékét. A
napjainkban sokat hangoztatott kritika inkább a hívek nagykorú
ságának kérdését érinti. Ami részvételüket illeti az egyház életé
ben, arra sok pozitív példa van. Ám nem szabad arról sem meg
feledkezni, hogy nagykorúvá az ember nem parancsszóra lesz. Ez
hosszú folyamat eredménye, amire lelkileg, szellemileg és intéz
ményi keretek között lehet eljutni. E feltételek a rendszerváltásig
- ismert politikai okok miatt - aligha voltak biztosítva. A ma
gyar egyház jelenlegi feladata épp e feltételrendszer kialakításá
nak munkálása hazánk újraevangelizálásának érdekében. A cél
az, hogy az egyház ne csupán a "püspökök és papok egyháza"
ne is pusztán a "laikusok egyháza", hanem a "mi egyházunk",
pontosabban az "Isten egyháza" legyen.

Számomra mit jelentett? Egy feldolgozhatatlan ellentmondás sze
renesés feloldását. Édesanyámék heten voltak testvérek, csodálato
san szép családi életükről a még élők legendákat mesélnek. Nagya
pa református, nagyanya katolikus volt, s így - reverzális híján 
a fiúk a református hitet követték, míg a lányok katolikusok lettek.
Egyikük zsidó emberhez ment férjhez. Ki-ki követte, gyakorolta 
vagy nem - a maga hitét; de az biztos, hogyesküvésükhöz, teme
tésükhöz mindig hitük szerinti papot hívattak. Nagymama csak
nagyapám halála után mehetett el gyónni, áldozni a radnai Szűz

kegy templomába, s azért imádkozott, hogy elszakított családtagja
ival - velünk - találkozhasson. (Másnap megkaptuk az útlevelet;
'52-öt '53-at írtunk akkortájt.)

Sose értettem, miért kellene nekünk, azonos Istent hívőknek

egymással vitázni, legalábbis úgy, ahogy ezt történelmi is
mereteim alapján tapasztaltam. Otthon már rég az ökumené volt
a jellemző. Boldog voltam, hogy a zsinat ezt a szellemet hirdette
meg, s hogy minden istenkereső számára lehetőségként vázolta
az örök üdvösséget. Gyermeki lelkemnek nagyon üres lett volna
a menny csodálatosan jó nagyapám nélkül...

A másik nagyon fontos dolog számomra az egyértelmű állás
foglalás volt a haladás és a szegények ügye mellett. Még ha
messzemenően egyetértek is azzal, hogy az egyház kőszikla és
nem a divatáramlatoktól forgó szélkakas. Az egyházon belüli sza
kadék az alsópapság és a főpapság életstílusa és élethelyzete kö
zött nagyon sok jószándékú, istenkereső ember számára volt a
botlás köve és a botrány sziklája. A szegények egyháza, amely
esetleges gazdagságát nem személyes, hanem közcélokra használ
ja, az az egyház, amely a társadalmi igazságosság mellé áll, nos
ez az egyház nagyon szívem szerint való. Tudom, hogy sosem
lesz kiküszöbölhető a differenciáltság az emberi világból, de az,
hogy a keresztények, a katolikusok ne törekedjenek egy szociáli-
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sabb piacgazdaság felé, elfogadhatatlan lenne számomra. Mind
ebből fakad, hogy a magyar egyház és a világegyház számára is
döntő jelentőségűnek tartom ezt az új zsinati szellemet. Sokat
foglalkoztat az Észak-Dél probléma, s az igazságosabb világ ma
már mindenképpen igényli a kérdések nemzetközi megválaszolá
sát. A II. Vatikáni zsinat szellemében nekünk, katolikusoknak a
világ lelkiismeretének kellene lennünk - s őszintén szólva, nem
vagyunk azok.

Amiről szívesen - bár nem örömmel - ejtek szót, az az a
kérdés, hogy hogyan valósult meg a szellemiség Magyarorszá
gon. Viszonylag kevéssé. Nagy hiba lenne tagadni, hogy van ha
ladás. Különösen az utóbbi fél évtizedben érzékelhető szélesebb
körben is. A politikai változások adtak bizonyos lehetőséget arra,
hogy a korábban tiltott vagy tűrt gondolatokat el lehessen mon
dani. Három alapvető akadálya van a megvalósulásnak: a ma
gyar egyház, a magyar társadalom és a magyar gazdasági hely
zet. Az erős paphiány mellett nem érzem kielégítőnek a világiak
bevonását a feladatok megoldásába. Nem látom, miként szentelik
meg az egész életet művelt katolikus művészeink, orvosaink, mér
nökeink. Más szóval, nem az a gondom, hogy van-e vallási félóra a
tévében, hiszen van; hanem az a borzasztó szemlélet, anyagiasság,
agresszió, gusztustalanság, amit a műsorprogram számtalan csator
nán önt a rendkívül manipulálható magyar társadalomra. Nem az a
gond, hogy van-e keresztény sajtó, hanem milyen a színvonala, s
kik olvassák. Volt-e már egy olyan lapszámunk, amit a nem hívők

úgy elkapkodtak, mint a cukrot? Természetesen ez azért is van így,
mert a magyar társadalom olyan, amilyen. Nem annyival jobb a
nyugati sem, tudom. Ez csekély vigasz. Nem emeljük fel a szívün
ket, belenehezültünk a sárba. S aligha kecsegtet jóval a romló anyagi
helyzet, ami a létért folyó küzdelemben e kívülről irányított ember
tömeget még inkább a Munka-Isten oltára elé tereli hekatombának.
Nem tudjuk megszólítani a nem hívőket, s ha megszólítjuk, nem tu
dunk nekik létünkkel evangelizáló példát mutatni. Mert magunk is
a magyar társadalom részei vagyunk, szem a láncban.

A magyar egyháznak, klérusnak, világiaknak a jelenleginél
sokkal nagyobb szervezettséget kell tanúsítania. Mitől is félünk?
Kísért a negyven év? Vagy elkényelmesedtünk? Ahhoz, hogy itt
újabb negyven évet ne kelljen bolyongnunk, be kell hatolnunk az
istenkeresők világába. Különben legfeljebb hamu alatt pislákoló
parázs maradunk, de nem a zsinat élő, lobogó szelleme.

Diákéveimben ellenérzéseim voltak a más vallásokkal kapcsolatos
egyházi tanítás egyes elemeivel, de különösen az erre vonatkozó
retorika stílusával szemben. Vegyes vallású faluban élt a családunk,
protestánsok éltek a környezetünkben. Sokuk megélt hitéről, embe
ri tisztességéről meg voltam győződve. A türelmetlenség mindkét
oldalon elfogadhatatlannak tűnt számomra. Riasztónak találtam,
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hogy a felekezeti türelmetlenség esetenként gyűlölködésben nyil
vánult meg. Felnőtt fejjel minderre történelmi és társada
lomlélektani összefüggésben találtam magyarázatot, de elfogadni
nem tudtam. Az Unitatis redintegratio kezdetú zsinati dokumentum
sok hívő ember várakozását teljesítette. A keresztény egységtörek
véseknek a zsinat egyik fő céljaként való megfogalmazása biztató
a keresztény egyházak viszonyának rendezése ügyében, és az egy
házpolitika egy súlyos ellentmondását oldja.

A magyar egyház történelme egyik legnagyobb kihívásával
néz szembe a rendszerváltás után. Egymást követő diktatúrák év
tizedeken át torzították a társadalom értékrendjét s mentalitását,
rombolták az intézményrendszert - nem kímélve, sőt elsődleges

céltáblának tekintve az egyházakat. Az evangelizáció korszeru
személyi és intézményi kereteit megteremteni rendkívül nehéz
abban a társadalomban, amelyben a hagyományos vallásosság
szerepe a mostoha körülmények folytán jelentősen csökkent. Eb
ben a helyzetben különös jelentőségű a zsinat Gaudium et spes
kezdetú tanítása, amely az egyház és a világ viszonylatában új
távlatokat nyit és kedvezőbb feltételeket teremt a magyar egyház
újjáépítő munkájához. Ez a tanítás a történelem megértésének, az
"idők jelei" felismerésének bizonyítéka, és a világegyház számára
is korszakos jelentőségű.

A modemizálódó világban, amikor gyarapszik az emberek is
merete/ a tekintélyelvűségre való hajlandóság csökken, a szabad
ságigény pedig mind általánosabb, a modem ember igényével ta
lálkozik a következő tanítás: "Az ember csak szabadon fordulhat
a jó felé... Az ember méltósága megkívánja, hogy tudatosan és
szabad választás alapján cselekedjék." (Gaudium et spes 17.) Noha
nem lehet vitatni és lebecsülni a tradíció jelentőségét sem (ahol és
amilyen mértékben az fennmaradt), a hit mellett az evangelizáció
mind fontosabb bázisa a gondolkodó ember által felismert és el
fogadott igazság.

A világegyház szempontjából hasonló jelentőségű a nem ke
resztény vallásokról szóló dokumentum (Nostra aetate). A népek
együttműködésemind általánosabbá és mellőzhetetlenebbé válik,
növekszik egymásra utaltságuk. Az együttműködés hatékonysá
gának záloga a nem keresztény vallások értékeinek elismerése.

A Gaudium et spes kezdetű dokumentumot vélem ma a legidő

szerűbbnek és legfontosabbnak a fent kifejtetteken túlmenően

azért is, mert meghatározza az egyház és a politika viszonyát. Ki
mondja: "Az egyház egyébként küldetésénél és természeténél fog
va nincs hozzákötve semmilyen kultúrához, semmilyen politikai,
gazdasági vagy társadalmi rendszerhez...(42.) Senkinek sem sza
bad az egyház tekintélyét a maga véleményének a támogatására
lefoglalnia." (43.) A zsinati atyák a politikai közösség és az egy
ház elválasztása követelményeinek megfogalmazásával súlyos
történelmi tapasztalatok tanulságát vonták le.
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A zsinati szellem Magyarországon a kívánatosnál és lehet
ségesnél kevésbé érvényesül. Bár a zsinat befejezése után a dik
tatúra vallásellenessége fokozatosan enyhült, azonban a val
lásszabadság alkotmányos feltételei csak negyedszázad múltán jöt
tek létre. A zsinati dokumentumokat és kommentárokat még a klé
rus is csak tetemes késéssel ismerte meg, de valójában ma is keve
sebben ismerik, mint az kívánatos lenne. A megismert vagy immár
megismerhető tanítás befogadása ellen hat az elmúlt korszak szel
lemi öröksége, amely gyakran a más véleményt vallókkal szembeni,
demokráciákban szokatlan, kirekesztő szembenállást jelenti.

Közel fél évezred után első ízben adatik meg, hogy Magyaror
szág népe külső hatalom kényszerétől nem befolyásolva független
országban alakíthalja jövőjét. Az ország gazdasági és társadalmi át
alakulása, állami, jogi és politikai intézményrendszerének kiépítése,
erkölcsi megújulása az ezredfordulón átnyúló történelmi feladat. Ki
hívás a magyar egyház számára, hogy a mostoha viszonyok késlel
tető hatását kiküszöbölve mielőbb érvényesüljön a zsinat szellem
isége, megvalósuljon a zsinat tanítása. Nagymértékben ettől függ,
hogy az ország történelmi átalakulásában a magyar egyház milyen
szerepet játszik. A zsinati tanítás megvalósítása mind önnön újjáépí
tésében, mind az ország jövőjének formálásában meghatározó szere
pet biztosíthat a magyar egyháznak.

A Vigilia kérdése, amely ali. Vatikáni zsinat jelentőségére irányítja
a figyelmet, a magyar keresztények számára különösen is időszerű,

és korántsem csak a kerek évforduló kapcsán.
A magyar egyházak más közép- és keleteurópai egyházakkal

együtt csak most szabadultak meg az egyházakat a "kultusz
szabadság" jegyében a templomok falai közé szorító négyévtizedes
intézményes elnyomás kalodájától. Abban az időben - akik azt át
élték, jól tudják - nehéz volt itt felnőtt kereszténnyé válni, mint
ahogy felnőtt polgárrá is, és a kortárs világ nagy eseményei - köz
tük a II. Vatikáni zsinat is - számunkra olyan távoliak voltak lélek
ben és térben, mintha egy másik planétán zajlottak volna.

Már hatodik éve annak, hogy váratlanul és átmenet nélkül
minden megváltozott körülöttünk, és egyik napról a másikra része
sévé lettünk a századvég globalizálódott világfolyamatainak. Most
az ebből származó feladatok és felelősség tudomásulvételének gyöt
relmeit éljük közép és keleteurópai sorstársainkkal együtt.

Az összkép első látásra lehangoló. Nálunk sokan részben tu
datlanságból - de legalább annyira a széleskörű tudatlanságra
építő hatalmi pragmatizmusból is - tagadják az erkölcsi kérdés
felvetésnek még a Iétjogosultságát is ("nincsen erkölcsi válság,
csak gazdasági"), a jóléti társadalmakban pedig az erkölcsi relati
vizmus cizellált szellemi fegyvereit alkalmazzák széles körben a
"nevelés"-ben és a médiában. Nálunk az életstratégiák jellemző

időhorizontja - sarkítottan fogalmazva: a mai nap; a "fejlett" vi-
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lágban a parlamenti ciklus vagy a hosszú távú üzleti megtérülés,
azaz néhány év.

A transzcendenciának vagy a halhatatlan lélek szemszögéböl
való ítélkezésnek - ami pedig Bibó István szerint az európaiság
egyik alapvető jellemzője - ebben a közegben kevés hely jut.

A szomorú látlelet - ami egyebek mellett még kiegészítendő

az észak és dél, a gazdagság és szegénység, a kömyezetpusztítás,
a fundamentalizmusok, a totalitarizmus továbbélő veszélyének
világproblémáival - így együtt csak számunkra hat az újszerűség

erejével.
A római katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat során száza

dunkban egyedülálló módon és mélységben már szembenézett
ezekkel a kérdésekkel. Ennek eredményeként a zsinati dokumen
tumokban olyan emberképet és erre épülő erkölcsi és társadalmi
alapelveket rögzített, amelyekből kiindulva a válságban lévő

egyén és a különféle szintű emberi intézmények problémáira
egyaránt működőképes javaslatok fogalmazhatók meg.

A római egyház a zsinat szellemi és lelki eredményei révén te
hát "helyzetbe hozta magát", azaz küldetése lényegének csorbítá
sa nélkül párbeszédképessé vált minden irányban. Különös jelen
tősége van e tekintetben az egyház helyét a mai világban megha
tározó, a különféle lelkiségek irányába nyitó és az ökumenikus
zsinati dokumentumoknak.

Az éppen csak felvillantott szempontok alapján a feltett kér
désekre egyetlen összefoglaló mondatban így válaszolok: a II. Va
tikáni zsinat egyház- és emberképe hazai recepciójának előmozdí

tása a magyar katolikusok előtt álló korszakos feladat, amellyel
megteremthetik a magyar egyház újjászületésének és hatékony
működésénekszellemi és lelki előfeltételeit.

Az 1959. január 25-én meghirdetett, s 1962. október ll-én megnyílt
II. Vatikáni zsinat gimnáziumi éveim végén és egyetemi éveim ele
jén, talán a legnyitottabb korszakban ért. Pedig - amennyire
visszaemlékszem - a zsinat munkájáról csak kevés információ ju
tott el hozzám. Az Egyetemi templom konferenciabeszédei jelentet
ték talán a legtöbbet, s az, ha néha-néha a magam fabrikálta rádión
befoghattam a Vatikáni Rádión főleg este tíz óra után elhangzó
latin nyelvű adásokat. Nem feledkezhetem meg természetesen
azokról az előadásokról s beszédekről sem, amelyeken részt vehet
tem a .Központí"-ban, ahová egyetemista éveimben be-bejártam.
Itt megismerhettem olyan kitűnőertmegírt tankönyveket, melyeket
megtanulva még az ideológiai tárgyakban sem kellett az egyete
men szégyent vallanom.

Magam a Rómához tartozás biztos tudatában nőttem fel, hi
szen számomra természetes volt, hogy nagycsütörtökönként "Ró
mába mentek a harangok". Legfeljebb kisebb koromban azt hit
tem, a szomszédban van Róma, s ahogy nőttem, került csak tér-
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ben egyre távolabb, még éppen krisztusi korban lehettem első íz
ben személyesen jelen a nagyheti szertartásokon Rómában.

Ez a Rómához tartozás jelentette akkoriban a világhoz való
tartozást, s jelenti számomra azóta is. Csakhogy ez a világ éppen
a II. Vatikáni zsinat tanításai szellemében kitágult számomra, va
lamennyi honfitársam, sőt bármelyik embertársam számára. Meg
szűnt vele a katolikus hívek bezártsága. Többféle értelemben kitá
gult vele a világ, mert befogadtuk vele nem katolikus embertársa
inkat, élhetünk Isten csodálatos adományával: a párbeszéd képes
ségével, kitágult vele a világ, mert kiderült, nincs egyedül a ma
gyar egyház, vannak, akik szót emelnek érte, értünk. Hangsúlyt
kapott: valamennyien egyenértékű tagjai vagyunk az egyháznak,
mert egyaránt meghívtak bennünket az életszentségre.

Az 1965. december 8-án véget ért zsinat dokumentumai közül
aligha merném bármelyiket is a legfontosabbnak, a legidősze

rűbbnek mondani, hiszen napról-napra tapasztalni a Szentatya ta
nításaiban, miként fejthető ki bővebben egy-egy zsinati dokumen
tum a hely és idő függvényében. Először a Sacrosanctum concilium
liturgikus rendelkezés hatását lehetett észrevenni. Őszintén szólva
akkor nem tudtam maradéktalanul örülni neki. Úgy éreztem, na
gyon lecsupaszítja a liturgiát, ráadásul nehezményeztem a latin
nyelv eltűnését a liturgiából. Ez többek között korlátot látszott ál
lítani az oltárnál szolgálók, a pap és a ministráns közé, ha nem
egy nyelven beszéltek. Később persze örültem, ha résztvehettem
például a Szentatya miséin, melyek egyes részei különböző nyel
veken hangzanak el, s példaadó módon az egyház különböző he
lyi hagyományainak megfelelően eltérő rítusok szerint. Ma a leg
többet mégis talán a Lumen gentium konstitúcióban foglalt tanítá
sok, mégpedig elsősorban azok jelentenek számomra, amelyek
valamennyiünk meghívásáról, valamint a püspökök kollegialitá
sáról íródtak. Ez elsősorban az egymás iránti felelősséget jelenti
számomra, amelyet vállalnunk kell a másik üdvözüléséért - egy
más lelkiismeretének tiszteletben tartásával. Azt gondolom, a Lu
men gentium tanítása nélkül aligha fogalmazódhatott volna meg
az új Egyházi Törvénykönyvben minden krisztushívő jogaként, a
saját kezdeményezésből fakadó apostolkodás (Can. 216). Továbbá
nélküle aligha kerülhetett volna sor az 1991-ben kelt Centesimus
annus határozott állásfoglalására a kultúra fontosságáról (24.), nél
küle aligha szólhatott volna 1993-ban a személyes és társadalmi
megújulás szükségességét hirdető Veritatis splendor a vallás, az er
kölcs és a kultúra szoros összefüggéséről (98.). S az emberi élet
védelmében született Evangelium vitae sem véletlenül beszél az
emberi élet tiszteletéről, amelyet csak egy alapos, belülről jövő

kulturális fordulattal érhetünk el (95.). Ugy gondolom, az élet
tiszteletéhez tartozik a felelősség mások életéért, aminek a másik
iránti kulturált magatartásunkban is meg kell nyilvánulnia.

Hogy mekkora feladatot jelent számunkra Krisztus tanítása
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szerint élni a II. Vatikáni zsinat szellemében, annak összefoglalá
sára elégtelennek érzem magamat. Egy vékony szeletéről azonban
szólok. Ez pedig a kultúra területén való apostolkodás. A ben
nünk élő hit sokféleképpen nyilvánulhat meg embertársaink szá
mára, de ez a hit, "ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt"
(Jak 1,17). Meg kell teremtenünk tehát azokat a kulturális lehető

ségeket, amelyek révén a bennünk élő hit megnyilvánulhat. A
kultúrát természetesen a lehető legszélesebb értelemben kell érte
nünk, a betűvetéstől a tudományos kutatásig, a viselkedéstől. a
mások és magunk lelküsmerete rezdülésének meghallásáig. A
Szentatya 1982. október 5-én Európa püspökeinek ezt írja: "Az
európai ember válsága a keresztény ember válsága. Az európai
kultúra válsága a keresztény kultúra válsága". E tág horizontba
helyezve, a kultúra óriási jelentőségű az egyház életében; jelentő

ségének megfelelően 1982-ben megalakult a Kultúra Pápai Taná
csa, amelynek elnökségében és nemzetközi tanácsában számtalan
nemzet kvalifikált szakemberei képviselik a katolikus kultúrát.
Feladatuk: a Szentszéknek a kultúra iránti elkötelezettsége szel
lemében közvetíteni a kultúrák között, a helyi egyházak és Róma
között, az egyház és a más nemzetközi kulturális intézmények
között. Örülhetünk, mert vannak kulturális intézményeink, köz
tük új alapítású is, mint a Katolikus Egyetem. Jelentőségét aligha
lehet túlbecsülni. A Szentatya 1990. augusztus IS-én kelt ren
delkezése a katolikus egyetemekről külön fejezetet szentel a kul
túrának. Az egyetem ugyanis természetszerűleg ápolja a kultúrát
a tudományos kutatásban kifejtett tevékenysége révén, elősegíti,

hogy az egymást követő nemzedékek a tanítás révén részesülje
nek a kultúrából. Persze nyitottnak kell lennie az egyetemnek
minden emberi iránt és késznek a kultúrák közötti párbeszédre,
különösen a mai világ különböző kultúráit kell feszült figyelem
mel kísérnie. Mindezt azért, hogy gyümölcsöző kapcsolat jöjjön
létre az Evangélium tanítása és a gyakran ellentmondásos mai
kultúra között. Erre is valamennyien meghívást kaptunk, de ered
ményesen csak sajátos felkészültség birtokában működhetünk

ezen a területen. Tér nyílik tehát itt is a másokért, mások képvi
seletében végzett közös munka számára.

A II. Vatikáni zsinat konkréten és mélyen érintett. Katolikus
pap és tanár vagyok. Érthető módon közvetlen hatással voltak a
zsinat határozati és eredményei gondolkodásmódomra és lelki
pásztori tevékenységemre. Egy nyelvi tapasztalat volt a legkonk
rétebb: magyar nyelven kezdtem el szentmisét bemutatni, s szent
ségeket kiszolgáltatni és a papi zsolozsmát elvégezni. Eleinte né
mi bizonytalanságot éreztem a magyar nyelv használatakor. A la
tin nyelv megszentelt nyelvvé vált, súlyos és veretes jelleget ka
pott az évezredek folyamán. Később aztán a használat közben a
magyar nyelv szavai és mondatai egyre súlyosabb, szakrális jelen-
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téssel telítettebbek lettek, kegyelmi erővel és jelentéssel telítődtek.

Kialakult egy új nyelvi "játéktér", a magyar nyelv szakrális játék
tere, amelyben Isten igazságának fénye, üdvözítő ereje jelent meg.

Jelentős volt továbbá az, hogy teológiai gondolkodásom és lel
kipásztori magatartásom, szemléletem igen mély átalakuláson
ment keresztül. Teológiai képzésem során hagyományos, ún. új
skolasztikus képzést kaptam. Ebben a szemléletben mindig érez
tem az egyház és a mai világ szembenállását, ellentétét. Teológus
koromban teljesen meggyőzött az egyház belső rendjének szilárd
sága, gondolatvilágának kidolgozottsága és benső evidenciája.
Később mint hitoktató, káplán fájdalmasan tapasztaltam a szaka
dékot az egyház üdvözítő szándéka és a tényleges világ között.
Nagyon jókor jött a zsinat friss, életközeli, határozott, nyitott és
bátor kezdeményező szelleme. Alapvetően módosult teológiai
szemléletem a zsinat hatására. Másképpen kezdtem gondolkodni
az egyház és a világ, a hit és a tudás, a pap és a hívek, a katoli
kusok és a keresztények, a nem keresztények és az ateisták viszo
nyáról. Otthonosabban kezdtem érezni magam a mai világban, a
szembenállás, a konfrontáció helyett magaménak éreztem a mai
ember kérdéseit, szellemi-erkölcsi nyomorát, és tudtam, mi a fel
adatom ezen a téren. Felszabadító, teremtő jellegű hatása volt a
zsinatnak a teológiai gondolkodásban és a lelkipásztori magatar
tásban.

A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton észlelte azt, hogy
valójában világegyházzá lett. Az addig túlnyomórészt európai jel
legű egyházban önálló szerepet és helyet kaptak a világ más ré
szén lévő egyházak. Ennek következtében szembe kellett néznie
Rómának a világegyház problémáival nemcsak európai szem
pontból, hanem dél-amerikai, afrikai és ázsiai szempontból is. Je
len volt addig is az egyház a világ minden pontján, de az euró
pai misszionáriusok kihelyezett állomásaként. A zsinaton az
egyes rész-egyházak problémáit a saját szemszögükből kellett
megvizsgálni. Ez nyitottságot és rengeteg új problémát, egészen
új feladatot jelentett.

A zsinaton és utána az egyház megkereste és megtalálta a he
lyét a mai világban. A zsinat kezdetén, 1963-ban úgy tűnt, hogy
a zsinat diadalmas, új kezdet lesz, ez volt a kezdeti eufória álla
pota. Az egyház körül a dermedt, zord légkör kezdett felengedni.
Elsősorban a zsinat pápái vállalták a feladatot, hogy az új adott
ságok és feladatok figyelembe vételével új partok felé vezérlik az
egyház hajóját. A feladat megvalósítása közben azonban súlyos
zavarok is jelentkeztek. Kiderült ugyanis, hogy sok dologról, ami
addig magától értetődő volt, le kell mondani. Mások gyorsítani
szerettek volna. Sokan keserűn csalódtak, úgy vélekedtek, hogya
zsinat se nem kezdet, se nem vég, hanem csak szerenesés vagy
szerencsétlen epizód volt az egyház életében. Menet közben
azonban tisztázódott, hogy a zsinat nem hozhatott létre új egy-
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házat, csak megújította a hagyományos egyházat, az egyház nem
mondhat le lényeges hagyományairól, de a Szentlélek újszerű

módon ösztönzi és vezeti célja felé. Így a zsinat kijelölte az egy
ház útján azt az új szakaszt, amit az egyháznak most meg kell
tennie eszkatologikus jövője érdekében.

Véleményem szerint a II. Vatikáni zsinat legfontosabb és legin
kább időszerű dokumentuma a Lumen gentium című dogmatikai
konstitúció. Olyan fontos és időszerű kérdéseket tisztáz ez a do
kumentum, amelyek minden más kérdés alapvetése és feltétele.
Az volt a zsinati atyák alap törekvése, hogy a hagyományos egy
házat belülről megújítsák, és aztán a kiegyensúlyozott, kitárulko
zott, a megújulás útjára lépett egyház megnyíljon a világ felé,
szembenézzen a mai világ problémáival, és megoldást kínáljon
rájuk.

A zsinati dokumentum először feltárta az egyház alapvető

szempontjait (kinyilatkoztatás, liturgia), megvizsgálta az egyházi
élet jelentős és megújulásra szoruló struktúráit (püspökök, papi
élet és papnevelés, világi apostolkodás), aztán felmérte az egyhá
zi tanúságtétel tényezőrt (tájékoztatási eszközök, keresztény neve
lés, szerzetesi élet, missziós tevékenység, egyház a mai világban),
végül szembenézett a mai világ kihívásaival (vallásszabadság,
ökumenizmus, nem keresztény vallások).

Ha valaki igazán és mélyen meg akarja ismerni a zsinat lénye
gét és jelentőségét, akkor az egyházról szóló dogmatikai konstitú
cióból kell kiindulnia és ahhoz kell visszatérnie, mert ez határoz
za meg a zsinat szellemét és célkitűzéseinek megvalósulási útját,

A magyar egyház a zsinat elején dermedt, nyomorúságos, mes
terségesen eltorzított állapotban volt. Csak felemás és hiányos
módon fogadta be és valósíthatta meg a zsinat eredményeit. De
még ebben a helyzetben is igen jó hatása volt a zsinatnak. A ma
gyar egyház - bár szerényen és erősen korlátozott módon 
kapcsolatba kerülhetett Rómával, a világegyház valódi problémá
ival és megoldási lehetőségeivel. Nagy figyelemmel és örömmel
vettük tudomásul az egyház mai problémáit és azt, hogyan kísér
li meg a katolikus egyház végrehajtani belső megújulását, hogyan
hirdeti egy közömbös vagy ellenséges világban az Evangéliumot.

Aztán az 1989-es rendszerváltás után nyitott és szabad helyzet
következett. Egy mesterségesen legyengített és tönkretett egyház
megtépázottan, meggyalázottan és sebekkel elborítottan, de meg
növekedett reményével először szembenézett helyzetével. Igen
nagy öröm volt az a tudat, hogy a magyar egyház talpon maradt,
megmaradt. Az újrakezdés napjaiban hatalmas lendületet adott a
Szentatya látogatása. Lendületesen megindult az egyházi élet új
raszervezése, néha megtorpant, majd mindig újra folytatódott, és
reméljük, folytatódni is fog. Nem könnyű elviselni azt, hogy egy
házunk sokszor csalódást okoz sokaknak, mert nincsen ereje
megoldani azokat a problémákat (szociális, karitatív, oktatói, sok-
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szor még lelkipásztori feladatok is), amelyek pedig hozzátartoz
nak; az egyház nincsen ott, ahol lennie kellene, és nem teszi azt,
amit pedig tennie kellene. Az egyház nem folytathatja egyszerűen

ott és úgy, ahogyan 1948-ban abbahagyta és megtört. Ugyanakkor
mégiscsak a hagyományos örökséggel kell új utat nyitni az egy
ház életében. És ebben segített a zsinati szellem: az egyház ha
gyománya alapján kell megújítni az egyházat, és újszerűen elindí
tani a jövő felé. Ki kell jelölni a jövő útját, és el kell indulni ezen
az úton. És éppen ez a zsinat programja.

A II. Vatikáni zsinat legfontosabb eredménye számomra az a valódi
ablaknyitás volt, melyet a zsinat jelentett. Megváltozott körülöttem
a levegő. Állandó megújulásra való törekvéseim a "legfelső fóru
mon" nyertek igazolást. Magyar nyelvű lett a szentmise. Termé
szetessé kezdett válni a "világiak nagykorúsága". (Hazánkban hoz
zátartozott ehhez a "laikus" szó kínos kerülése is.) Cikkek sorozata
foglalkozott mindezzel, mintegy annak kiegyensúlyozásaként,
hogy még bőven folytak az egyházellenes perek. Jellemző hogy A
II. Vatikáni zsinat tanítása című határozatokat ismertető könyv tíz
évvel a zsinat befejezése után jelent meg. Nem csodálkozhatunk,
ha sokan elégedetlenek az elért eredményekkel.

A II. Vatikáni zsinat hívei közül legtöbben a Gaudium et spes
dokumentumra hivatkoztak, mások az ökumené dolgában lassú,
de határozott előrehaladást láttak. Számomra igen jelentős a litur
gikus áttörés. Ma már elképzelhetetlen, hogy nem oly régen még
a szentmise nyelve kizárólag a latin volt. Senki sem kérdőjelezte

meg az elbocsátásra utaló "mise" szó elterjedtségét, melynek he
lyébe ma egyre inkább az "Eucharistia" valamilyen alakja kerül.
Emlékszem még, hogy amikor fogságban az Eucharistia bemuta
tásakor annak szövegét imádkoztuk, többen kifogásolták, mond
ván, hogy "hagyjuk már végre őket imádkozni", vagyis az ima
könyvek szövegeit olvasni. Amikor a zsinat eredményeinek megíté
lésére vállalkozunk, figyelembe kell vennünk, honnan indultunk.

Egyházunk helyzetét és a reformok megvalósulását hazánkban
természetesen lényegesen befolyásolták az éppen uralkodó politi
kai nézetek. A diktatúra szorításának enyhülésével egyre erősöd

tek az egyházon belüli nagyobb demokráciát kívánók hangjai. A
különböző kiscsoportok egyre többször hivatkoztak a zsinat hatá
rozataira, így például az alternatív katonáskodás kérdésében is.
Ez igen nagy állami ellenállásba ütközött, ám a retorziókat az
egyház vezetőivel hajtatták végre. Mindez természetesen megosz
totta az egyházon belüli közvéleményt.

A zsinat hatása nálunk másképpen érvényesült, mint a nyugati
országokban. Az egyházon belül hazánkban is nőtt a női egyenjogú
ság, bár sok területen igen lassan. Civilek növekvő számban dokto
ráltak teológiából, sőt nők is lehettek több külföldi ország egyete-
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mén teológai tanárok. Emelkedett a hitoktatás színvonala, levele
ző teológiai fakultások nyíltak. A lelkiségi mozgalmak fellendülé
se, az "új evangelizáció" mind a n. Vatikáni zsinat kedvező lég
körének is köszönhető.

A hazai megvalósulást a lassú, talán túlságosan óvatos haladás
jellemzi még ma is. Érthetővé teszi ezt a szekularizált világ előre

törése, mely számos esetben görcsös védekezést szül. Nálunk a
pápa személye és intézkedései nyitottabb fülekre találtak, pápael
lenes hangok alig hallatszottak. Sokan vannak, akik az egyház
vezetésében ugyanúgy mélyreható változásokat vártak, mint a
politikai életben. Mások szerint a helyes az, ha imádkozunk azo
kért, akik nem megfelelően képviseltek bennünket.

A magyar egyháznak meg kellett birkóznia azzal a nehézség
gel, hogy a teljesen konzervatív és a túlságosan haladó irányza
tok közt megtalálja a helyét. Az egyházi hierarchia számára a
konzervatív nézetek jobban biztosították a látható egységet. Idő

közben a tőlünk nyugatra eső országokban a liberális nézetek ha
tása egyre inkább megnyilvánult a zsinat értékelésében is. Félel
met keltett ez mindazokban, akik jogosan tartottak a szekularizá
lódás egyre nagyobb térhódításától. Közös feladatunk a kiút kere
sése. Meg kell hallgatnunk mindazok véleményét, akik őszintén

Krisztus Urunk ügyéért fáradoznak. Lehet, hogy többen tévedünk
az ilyen vagy olyan ítéletekben. Addig azonban, amíg a kölcsö
nös megbecsülés és szeretet vezet bennünket, joggal remélhetjük,
hogy helyes úton járunk. Jó lenne az ezredfordulót az elérhető

legnagyobb mértékű egységben ünnepelni minden Krisztusban
hívő testvérünkkel. Segítenek ebben az egyre növekvő számú
ökumenikus jellegű szervezetek. Ezek mozgástere nagyobb, mint
a hivatalos intézményeké. Nagyon kívánatos volna, ha egyre in
kább azon munkálkodnánk, hogy .minden jóakaratú ember" szá
mára találjunk egyre helyesebb, követésre méltó megoldásokat.
Saját szűk érdekeink hangoztatása kisebb jelentőségűvé válik, mi
helyt minden embertestvérünk, sőt az egész teremtett világ meg
tartásának, fejlesztésének lehetőségeit fontolgatjuk. Nagy jelentő

sége van ebben azoknak az egyesületeknek, társaságoknak, me
lyeknek nevében nem szerepel ugyan a "keresztény" szó, de szel
lemiségük ebben az irányban hat.

A II. Vatikáni zsinat a kiengesztelődés szellemében zajlott. Egy
becseng ezzel, hogy az ENSZ 1995-öt a "Tolerancia évének" hir
dette. Háborúból alig kibontakozó korunkban, amikor a fegyveres
összetűzések hol itt, holott újra fellángolnak a türelernnek, a ki
engesztelődésnek, megbékélésnek minél teljesebb megvalósítása
mindnyájunknak személy szerint célja, kisebb vagy nagyobb kö
zösségeink közös, legfőbb feladata kell hogy legyen.
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A zsinat befejezése óta eltelt harminc esztendő történeti távlatnak
is beillik. Aktív résztvevői közül egyre kevesebben vannak életben,
a határozatokról sok kommentár jelent meg, és az egyház minden
napi élete is látható formában igazodott hozzá. Közben akadtak,
akik a negatívumok megjelenését a zsinat "modemségének" tulaj
donították, mások pedig azt kifogásolták, hogy a helyi egyházak
elmaradtak az új szellem megvalósításában. Ezen nem kell csodál
kozni, hiszen a tények megítélésébe mindig belejátszik az egyéni
érdek, érzelem vagy óhaj. Tulajdonképpen magam is egyéni meg
állapításomat közlöm, amikor a zsinat hatásaiból éppen az egyház
önértelmezését emelem ki.

Igazában az egyház nem értelmezhette magát másként, mint
ahogy Pál apostol leírta: "Krisztus követségében járunk" (2Kor
5,20), de ennek a történelmi helyzethez való alakítása soha sem
ment zökkenő nélkül. Az egyház önmagát adta, amikor hirdette
az Evangéliumot, fenntartotta az örök élet reményét, és az erköl
csi tökéletességet Krisztus követésében látta. A hiány inkább an
nak a tisztázásában mutatkozott, hogy "mi az egyház" és Ilki az
egyház". A szervezet, a klérus, az intézmények vagy a hívők kö
zössége? Ma a szellemi áramlatok tömkelegében, az ideológiák és
életfilozófiák mérkőzésében sokkal világosabban ki kellett fejteni,
hogy mit jelent a tétel: "Hiszem az egy, szent, katolikus és apos
toli egyházat." Nem a teológiai kifejtésre gondolok, hiszen ezt ré
gen megadták, hanem arra, hogy a hívő keresztény az egyház
magatartásából, liturgiájából, igehirdetéséből és kifelé való meg
nyilatkozásaiból ki tudja olvasni a meggyőződést, hogy ő maga is
Krisztus egyházának eleven tagja.

Nem mondunk újat azzal, hogya középkor óta az egyházat
sokan úgy tekintették, mint zárt közösséget, rendezett hadsereget,
amely erős központi vezetés alatt áll. Nemcsak más vallások, ha
nem az úgynevezett "modem világ" elől is elzárkózott. A hívők

nek ez befelé talán védettséget és biztos szellemi otthont jelentett,
de nem lehetett kiolvasni belőle azt, amivel a zsinat küldetés lé
nyegét kifejezte: az egyház az emberi nem egységének és üdvös
ségének hatékony jele a világban. Annak az egységnek, amely a
maga egészében majd a túlvilágon valósul meg Krisztus fősége

alatt (Ef 1,10), de amely itt a földön kezd kibontakozni, mint a hit
és a szeretet egysége. Ahol pedig van hit és szeretet, ott az üd
vösség is megkezdődik, s ez adja meg a vallásnak és az egyház
nak a természetfölöttiségét. A zártságnak és a nyitottságnak azon
ban egyensúlyban kell lennie. Talán a túlságos zártság volt az oka
annak, hogy az egyház a 18. században az értelmiség nagy részét
elveszítette, a 19. században pedig a munkásság tömegeit. A túl
ságos nyitottság pedig azzal a veszéllyel jár, hogy a hit és az er
kölcs értelmezésében túlteng az emberi érdek és kényelem, s hát
térbe szorul az a "keskeny út" és "szűk kapu", amelyet Krisztus
emlegetett.
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A zsinat az önértelmezésben nem dobta félre a jogi szervezetet,
és nem akart átmenni valamilyen határozatlan "karizmatikus" kö
zösségbe, hanem igyekezett mind a szervezeti közösséget, mind
Isten gyermekeinek a szabadságát Krisztus tanításából kiolvasni.
Elsősorban azonban tudatában volt annak, hogy az egyház Isten
vándorló népe a földön, ezért mindenekelőtt Isten felé kell nyi
tottnak lennie. Nem véletlen, hogy a liturgia megújítása kiemelt
szerepet kapott. Addig az emberek egymás iránt való kötelességei
légüres térben mozognak, amíg meg nem adjuk Istennek, ami Is
tené, és nem kérjük tőle az erőt a felebaráti szeretet és az igazsá
gosság megvalósításához. A technika bűvöletében élő világot rá
kellett ébreszteni, hogy értékelésünkbőla "szentnek" a meglátása
nem maradhat ki. A világban a zsinati határozatok közül legna
gyobb figyelmet Az egyház a mai világban című határozatnak szen
teltek, s talán éppen abban nyilatkozott meg leginkább az egyhá
zias jelleg. A zsinat az ember kilétéről, céljáról, hivatásáról, a csa
ládról, a kultúráról, az államról, a technikai és a kulturális hala
dásról kizárólag a kinyilatkoztatás fényénél beszélt. Ezzel azt is
kifejezte, hogy a tisztán természetes kultúra nem adhatja az élet
megoldását. Az igazság és a szeretet mértékét nem hordozzuk
magunkban, s az élet célját sem olvashatjuk ki magunkból, ha
nem csak a teremtő és megváltó Istenből. Az egyházon belüli de
mokráciáról, belső és külső párbeszédről. az evilági javak értéke
léséről csak ezen keretek között beszélhetünk.

Nem először írok a Vigiliában, most mégis zavarban vagyok, a bő

ség zavara ez: hogyan lehet néhány sorban összefoglalni azt, ami
ről cikkek, előadások sora szól.

XXIII. János pápa 1959. január 8-i bejelentése után végre
megmozdult a hatalmas római katolikus világegyház, hogy folytas
sa az L Vatikáni zsinat munkáját, és tovább lépjen időben, választ
keressen és adjon a kor kihívásaira. Ekkor világossá vált, hogy nem
elhatárolódni akar, hanem nyitni, nem ítélkezni, hanem mérhetet
len szellemi, lelki kincseiből gazdagságot nyújtani a világnak. Ettől

kezdve jogos reménység ébredt bennem is; az ökumené nem marad
csonka, nem marad csak a protestánsok, később az ortodox keresz
tények és a protestánsok mozgalma.

A magyarországi római katolikus egyház megkapta azt a lehe
tőséget, hogy fölzárkózzék a világegyházhoz, vele szinkronban él
jen, nemcsak Európával, hanem globálisan látva az összefüg
géseket, újra gondolja más felekezetekhez való viszonyát, magára
találjon, hogy identitását őrizve, de modem életünk eszközeit fel
használva nyújthassa értékeit a magyar társadalomnak. Ugyanak
kor a magyar protestantizmus is ébredezett: nem lehetett többé régi
sémákban gondolkozni, a "Roma semper idem est" berozsdásodott
nézetét szajkózni, sőt kívánatosnak látszott, hogy újra meghatározza
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magát (mint tette egykor a trentói zsinat a protestantizmus kihí
vására), és ne ragaszkodjék 16. századi formulákhoz...

A világegyház koncepciója segítséget jelentett az akkor még
meglévő Kelet-Nyugat és a bontakozó Észak-Dél közötti feszült
ség leküzdésében, hiszen csak egy glóbuszunk van, ami
kapcsolattartásra kötelezi a lokális kérdésekbe elmerülni hajlamos
regionális egyháztesteket. Közvetlenül a zsinat után megindult a
bilaterális dialógusok sora keresztény világszervezetekkel.

Számomra természetesen a legfontosabb az Unitatis redintegra
tio című határozat, amely azonban nem tekinthető önmagában
csak a többi anyaggal való összefügésben, mert noha a zsinat
pasztorális jellegű volt, a dogmatikai konstitúció, a Lumen genti
um/ valamint a Dei verbum és a Sacrosanctum concilium konstitúci
ók nélkül alapnélkülivé válna. Legfeljebb a dokumentumok sor
rendje irritálta a protestánsokat; "extra muros" kerültünk, hiszen
az Inter mirifica és a Dignitatis Humanae mögé sorolták a velünk
foglalkozó konstitúciót. Ez azonban túlérzékenység a részünkről,

hiszen olyan jelentős dokumentumok is utánunk állnak, mint pél
dául a Gaudium et spes vagy a Nostra aetate. Számomra világos,
hogy a megújult egyházkép biblikus-dogmatikus alapozása nél
kül nem lehet a római egyházon kívül élő keresztényekről sem
szólni. A Populus Dei és a Krisztustest misztériuma háttérbe szorította
az addigi szerintünk merev jogi és strukturális megközelítést.

Jelentősnek ítélem, hogy több megszületett határozat csírájában
hordta a további lépéseket a püspökök hivatásával, a papnevelés
sei és a papi szolgálattal, a szerzetesi élettel és annak megújulásá
val, a nevelési feladatokkal kapcsolatban. Az elmúlt harminc év
folyamán ezek a lépések menetrendszerűen be is következtek Az
igazságok hierarchiájának római elve, a prioritások következetes
betartása a bilaterális dialógusokban is érvényesült (egyház, evan
gélium, szentségek, ministerium, s csak azután a részletkérdé
sek..)

A zsinat szellemisége még csak megvalósulóban van, potenciá
lisan minden lehetőség adott. Az egyházmegyei szinodusok, a
teológiai és spirituális irodalom gazdagodása, a hitoktatás korsze
rűsítése (az ellenségkép kihagyása), a kölcsönös információáram
lás, az egység érdekében tartott imahetek, közös konferenciák
rendezése, közös állásfoglalások, a Magyar Egyházak Ökumeni
kus Tanácsában elfoglalt megfigyelői státus, a szinodusokra meg
hívott hivatalos protestáns megfigyelők. a közös ökumenikus Mi
atyánk és Credo szövege, az ökumenikus esketési szöveg kidolgo
zására, temetési liturgiára való törekvés, a szociális kérdésekben,
morális problémákban közös állásfoglalások és cselekvés, az Új
szövetség közös fordításának tervezése e lehetőségeket jelzik

Nyilvánvaló, hogy egyrészt sok nehézséget kell leküzdeni, és
az ökumenikus folyamatban nem lehet kapkodni, másrészt az
1989 utáni gyökeresen új helyzetben minden felekezet saját gond-
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jaival és jövőjének kidolgozásával van elfoglalva. Mindez azon
ban nem lehet gátja a sok előítélet, beidegződés és ellenérzés le
küzdésének és a megbékélésnek.

Jövőkép nélkül ma sem lehet teljes életet élni. A jövőt Jézus
Urunk szerint is szabad tervezni, akár a toronyépítő mesternek
vagy a hadba induló királynak, ugyanakkor a határokkal is szá
molnunk kell, hogy ne legyünk olyanok, mint a "bolond gaz
dag". A jövőt s benne az egyház ágendáját elsősorban Ura hatá
rozza meg, nem a körülmények, ugyanakkor jobban kell figyelnie
arra a korra és helyre, ahová mandátuma szól (inkulturáció). A
jövő egyháza csak alázatosan szolgálatait felajánló, ökumenikus
jellegű lehet: gyökereiből táplálkozó, befogadó, önkritikus, segítő

kész egyház.

VI. Pál pápa a II. Vatikáni zsinat bezárásának tizedik évfordulóján
közzétett apostoli buzdításban a zsinat munkáját így foglalta össze:
.fáradozzunk azon, hogy a 20. század egyháza korszerű módon
hirdesse az evangéliumot a mai embemek." A zsinat immár har
minc éves utóélete számomra azt bizonyítja, hogy a kor követel
ményeihez való igazítás, az aggiornamento, útmutató mivoltában
sikeres volt, noha szellemiségének és határozatainak maradéktalan
realizásáról nem beszélhetünk, márcsak azért sem, mert ehhez a
világon mindenütt a feltételrendszer azonosságát kellene fel
tételeznünk.

A dokumentumokban foglaltak teljesítésének időigénye is nyil
vánvalóan eltérő, s ezért, mint sokan mások, a rövid időtávon

közvetlenül megtapasztalható liturgikus reformot tartottam abban
az időben a legjelentősebbnek, különösen a népnyelv használatát,
legalábbis a magyar egyház belső életét illetően. Ehhez hozzá kell
fűznöm. hogy akkor ezért nem lelkesedtem, ugyanis a hagyomá
nyos értékek, szilárd erkölcsi fogódzók lebontásának pártállami
időszakában ezek veszélyeztetésének éreztem. Tévedtem, de kül
földön - hacsak tehetem - latin misére megyek.

A zsinat dokumentumai egyetlen rendszert alkotnak, s ekként
egymással belső, ha nem is mindig tökéletesen összecsiszolt, kap
csolatban állnak. Nehéz lenne ezért bármelyiket is, mint .Jegfon
tosabbat" kiemelni. Mégis szerintem az egyház kifelé való külde
tésére irányuló dokumentumok .alrendszereí" a legfontosabbak:
a vallásszabadságról, az ökumenizmusról, a nem-keresztény val
lásokról, s főként az egyház és a mai világ viszonyáról szóló Gau
dium et spes. Időszerűségét mind a mai világ jellemzőinek feltárá
sa, mind pedig a gyakorlattá váltható elvi iránymutatásának tar
tós érvényessége bizonyítja, Vitatható-e vajon nagy erejű megálla
pítása? "Az ember mérhetetlen arányokban terjeszti ki hatalmát, de
nem mindig sikerül ezt a maga szolgálatában megtartania. Azon fá
radozik, hogy mélyebbre hatoljon saját tudatának világába, és gyak-
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ran csak még bizonytalanabbnak mutatkozik önmaga iránt. Tár
sas életének törvényszerűségeire egyre több fényt derít, mégis ta
nácstalan, hogy milyen irányban fejlődjék a társadalom" (GS 4).

Magyarországon a zsinat szellemiségének és határozatainak
megvalósulása csak részleges, sok tekintetben töredékes. Termé
szetesen más országok esetében sem beszélhetünk maradéktalan
megvalósulásról a hosszú megvalósulási időt igénylő határozatok
valóra váltásában, nem is beszélve arról, hogy egyesekhez nem is
lehet időértéket rendelni, folyamatos feladatról és cselekvésről lé
vén szó, Hazánkban azonban a megvalósításhoz szükséges fel
tételrendszer is merőben különbözött a valóban szabad demok
ratikus országokétól. A pártállami időszakban szó sem lehetett
például az egyház társadalmi tanítása tényleges érvényesítésének
még a kísérletéről sem, sőt az idevágó témákat a magyar egyház
is tabunak tekintette, a (párt)világiak kizárólagos terrénumának.
De köztudott, hogy az Egyházügyi Hivatal még akifejezetten
egyházi ügyekbe (például a papnevelésbe) is beleszólt. Később

már az öncenzúra is működött, szinte hibátlanul, sőt némi buzgó
sági rátéttel is: azt is teljesítették, amit nem kértek, sőt valójában
nem is igényeltek.

Ennek következtében csak az valósulhatott meg a zsinat szel
lemiségéből és határozataiból, amit a pártállam saját egyeduralma
szempontjából veszélytelennek minősített, például a liturgikus re
form. 1990 és 1994 között vált valójában szabaddá a terep, de ek
kor a korábbi évtizedekben felhalmozódott problémák megoldá
sához kellett hozzáfogni, mert ezek megoldása teremtette volna
meg a minimális feltételeket a valóban eredményes munkához. A
feladatok sokaságát tekintve az eredmény: minimum minimorum,
de ez sokkal inkább kihívás, mintsem pesszimista belenyugvás.

Az ezredfordulóra készülő magyar egyház számára a feladatok
az előzőekből adódnak: egyrészt mellé kell állni mindazoknak a
törekvéseknek, melyek a zsinat szellemiségének és határozatainak
megvalósításához szükséges feltételeket megteremtik, ez utóbbiba
beleértve az egyház társadalmi tanításának megfelelő társadalmi,
gazdasági, sőt politikai erőfeszítéseket is. A latin mondás szelle
mében célszerű cselekedni: fortiter in re, suaviter in modo. Hazai
körülményeink közepette azonban még avégrehajtásban, kivitele
zésben, a "módban" is lehetünk erősebbek, határozottabbak 
bátrabbak.

Visszagondolva az a jóleső bizonyosság a legfontosabb, hogy az
"ecclesia semper reformanda est" elve valóság. A dokumentumok
nagy száma és tartalmi sokszínűsége jelzi a feladatok sokaságát.
Nehéz megragadni, mit jelentett mindez a magyar egyház számára.
Talán inkább lehetőséget,amelynek formai, liturgikus elemei előbb,
tartalmi, érdemi részei majd csak később mutatkoznak meg. Ma-
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gyarországon mindenekelőttállami "ellenszél" hatott. Késett a fordí
tás, akiadott mű is alacsony példányszámban jelent meg, a világiak
alig fértek hozzá, sőt két dokumentum kiadását (Adgentes, Apostolicam
actuositatem) nem is engedélyezték Újraolvasva ezeket a szövegeket
érthetővé válik, hiszen nélkülük az egyház könnyebben lett volna az
zá, amivé szerették volna silányítani: konzervatív, zárt és maradi, tehát
a fiatalabb nemzedék számára cseppet sem vonzó intézménnyé.

Bizonyára az egyes gondolatok érvényesülését más-más okok
nehezítik Anyagi gátat jelent, ha a világi munkatársak bevonásá
ra nincs elég pénz. Szemléletbeli akadály, ha többen olyannyira
hozzászoktak a vezetéshez, hogy egyszemélyi döntéseket hoznak,
s aztán megváltoztathatatlanul ragaszkodnak azokhoz. A stílusbe
li váltáshoz talán nemzedékek cserélődése is kell, tehát idő és tü
relem. Végül hiányzott a dokumentumok egyháziak és világiak
általi közös, kiérlelt feldolgozása.

Azon is elgondolkodhatunk, hogy úgyszólván másodkézből

vettünk át megoldásokat, miután a zsinati dokumentumok köz
vetlenül nehezen jutottak el hozzánk, így kényszerűen a bejára
tott nyugati minták kerültek átvételre. Vajon a tartalmat is sike
rült-e átvennünk?

Az alapdokumentumok általános szemlélete, igazságtartalma
megkérdőjelezhetetlen,inkább műfaji, formai aggályok fogalma
zódnak meg. A zsinat .kétségkívül megújított, megválaszolt, de
egyúttal le is zárt (esetenként kibontakozási) folyamatokat. Bizo
nyos kérdésekben az ajánlások, alternatív megoldások, mozgáste
rek felvázolása lett volna célravezetőbb, amelyek gyakorlati
kibontása, valóságos önmozgása után tehetnénk a kérdéseket
véglegesen eldöntötté.

Az elmúlt harminc év nem volt hiábavaló, elvesztegetett idő,

hiszen az objektív adottságok többnyire javultak Igaz, a paphi
ány és az elöregedő papság jelentős gond, és természetesen elő

nyösebb politikai, gazdasági feltételek között számos okos, javító
törekvés könnyebben valósulna meg.

Minden dokumentum időszerű maradt, amely egyrészt azt je
lentheti, hogy a problémák nem oldódtak meg egyik napról a má
sikra, de egyben azt is mutatja, hogy a zsinat lényegbe vágó gon
dokra tapintott, és talán emiatt időtállóak megoldási törekvései.

A történelmi lépés, amely számomra a legemlékezetesebb: az
egyház meghaladott és feladott régi nézeteket. Elismert más val
lásokat, amelyekben ugyanúgy szent és egyetemes értékek fedez
hetők fel. Nem hamis kultuszok ezek, s a művelői sem pogányok.
Egyszóval a transzcendens istenélménynek nemcsak mi, katoliku
sok vagyunk kizárólagosan birtokában.

Az ezredfordulóra készülő egyház belső fejlődése reményekre
jogosít, hogy ha a ll. Vatikáni zsinat "alkotmányozó nemzetgyűlés"

volt, akkor a következő zsinaton talán már nem csupán a "felsőház"

vesz részt. Megnyugtató, hogy a Szentírás került ismét az első hely-
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SZABÓ FERENC
jezsuita, a Távlatok

főszerkesztője

re, s a "tekintélyi gondolkodást, a képmutatóan túlzó törvénytisz
teletet felváltotta a szeretet elsőbbségi elve, az egyház elfogadta a
modem világot, minden hibái és hiányosságai ellenére is".

Őszintén remélem, hogy ez a világegyházra mondott állítás
igaz, vagy azzá lesz a magyar katolikus egyház nézve is. Akkor a
címben feltett kérdésre egyértelmű igennel válaszolhatunk.

Számomra a zsinat megerősítette azt a víziót, amelyet még a meg
nyitása előtti években Leuvenben mint jezsuita skolasztikus öröm
mel fedeztem fel: Teilhard de Chardin jezsuita tudós és gondolkodó
evolucionista és Krisztus-központú világszemléletét, tehát az Embe
ri jelenségben és az Isten miliőben leírt távlatokat és lelkiséget. 6
helyreállította a természet és a természetfeletti közötti egyensúlyt,
és nézeteit - olyan teológusok közvetítésével. mint H. de Lubac,
G. Martelet, K. Rahner, Y. Congar és M.D. Chenu - beépítették a
Gaudium et spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatával foglal
kozó konstitúcióba,

Azt hiszem, a magyar egyház számára is jelentős volt ez a teil
hard-i, illetve zsinati szemlélet, amint azt például Rónay György
írásaiból, a vele való beszélgetésekből láthattam. Akkor lényeges
volt az egyház nyitása nemcsak más keresztények és más vallású
ak, hanem az ateisták felé is. A volt marxista, R. Garaudy egy kis
könyvének címe így fejezte ki a zsinati fordulatot: A kiátkozástól a
párbeszédig. Persze sokan gyanakvóan tekintettek erre a nyitásra a
marxista ateizmus felé (ennek vetülete volt az Ostpolitik is!); és
bizonyos kritikák jogosultak voltak, hiszen Kelet-Közép-Európá
ban vagy akár Latin-Amerikában is a marxista társadalmi-politi
kai elemzés egyeseket bizonyos horizontalizmushoz vezetett. Ez a
szekularizmus támogatta az egyházat elnyomó kommunista-mar
xista gyakorlatot, ugyanakkor mélyítette az egyházon belül a
progresszisták és integristák közötti szakadékot. Mindez késlel
tette a zsinat recepcióját. Magyarországon az egyházi vezetés a
"kis lépések" politikájának jelszavával túlságosan is a rendszer
hez simult, túlságosan sok kompromisszumot kötött az elnyomó
rendszerrel. (Igaz, hogy némiképp hivatkozhatott a Vatikán "kele
ti politikájára".) Ugyanakkor teológiai és egyháztani, egyházkor
mányzati síkon a konzervativizmus dívott. Összetévesztették a
hűséget a konzerválással; pedig az igazi hűség - ahogy H. de
Lubac hangoztatta - a helyes haladásban van.

A világegyházban is - mutatis mutandis - ezek voltak a
problémák és a következmények. Azzal a különbséggel, hogy
Nyugaton a teológiai, biblikus, patrisztikus, liturgikus megújulás
a harmincas és negyvenes években előkészítette a zsinati fordula
tot, az új egyháztani stb. szemléletet. És mivel nem volt a bénító
elnyomó bolsevista rendszer fékező vagy tiltó jelenléte, fokozato
san bevezethették a zsinati "aggiornamentó"-t, A progresszívek és
konzervatívok (modernisták és integristák) közötti ellentét (szaka-
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dás) egyes nyugati országokban, például Franciaországban vagy
Hollandiában sokkal élesebb lett, mint a kommunista országok
ban. Ez részben a szélsőségek egymást fokozó "dialektikájával"
magyarázható, miként a római központi vezetés bizonyos fékező

szerepe is. A túlságosan előre szaladók (a reformtól a hitújítás
felé tartó tendencia) megrémísztette VI. Pált és II. János Pált is,
miként olyan korábban haladó teológusokat, mint H. de Lubac,
Hans Urs von Balthasar vagy J. Ratzinger. A progresszívek vi
szont "restaurációt" emlegettek, visszalépést a zsinati szellemhez
és határozatokhoz viszonyítva. A római központ a kontesztáló
teológusok esetleg jogos kritikáját sem vette figyelembe, másrészt
viszont olyannyira felerősödött a "Róma-ellenes komplexus"
(H.U. von Balthasar), hogy egyoldalúan és igazságtalanul ítélték
meg Róma szinte minden döntését. Egyes teológusok pedig
annyira mentek a "hitújításban", hogy alig nevezhetők katoliku
soknak.

Ami a magyar egyházat illeti, nyilvánvaló, hogy nem lehet
mindent a kommunista rendszer nyakába varrni. Hiszen 1989/90
óta már szabadságot élvez a magyar egyház, és mégis lassan va
lósul meg a zsinati aggiornamento. Ma már nem lehet azt mon
dani, hogy tilos a zsinati dokumentumok és más vallásos köny
vek kiadása, terjesztése. Mégis késik például a liturgia reformjá
hoz néhány "segédeszköz" kiadása, például az ökumenikus
bibliafordítás, a Lectionarium kiadása (a botrányos fordításban
sokszorosított miseolvasmányok helyett). Valahogyan össze kelle
ne hangolni a katolikus könyvkiadást. hogy ne a nyereség legyen
a döntő szempont, hanem a szükségletek kielégítése. A szemina
riumokat nem szaporítani kellene, hanem inkább összevonni,
hogy kellő színvonalú (tanári) nevelői karral a zsinat kívánalmak
szerint történjék a papjelöltek felkészítése. A világiaknak sokkal
több lehetőséget kellene biztosítani az apostolkodásra. Nemcsak
több adásidőt kérni a médiumoktól katolikus műsorokra, hanem
megfelelő szakembereket - ha pap nincs, világiakat - felkészíte
ni e munkára. A példákat folytathatnám.

A Szentatya magyarországi látogatásakor mondott beszédei
ben, főleg a püspöki karhoz intézett beszédében megjelölte a leg
főbb feladatokat. Úgy tűnik, mind az egyházmegyei zsinatok,
mind más kezdeményezések az akkor kijelölt feladatok gyakorlati
megvalósítását célozzák. Nagyobb együttműködésre volna szük
ség a püspökök, papok, szerzetesek, világiak között. Az egység
kialakításához pedig elengedhetetlen a kommunikáció, az egyhá
zon belüli párbeszéd, a válaszfalak ledöntése és a testvéri (építő)

kritika lehetősége. Ez is a ll. Vatikáni zsinat követelménye lenne.
Fontos az ökumenikus párbeszéd, vagy az egyház és a vallások,
az egyház és a nem hívők párbeszéde; de - paradox módon 
talán a leginkább sürgető lenne a magyar katolikus egyházon be
lüli párbeszéd kibontakozása.
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Hogyan látom harminc év után a II. Vatikáni zsinatot?
A zsinatot akkor is úgy éltem meg, s ma még inkább, mint a

Lélek egy új kiáradását, az egyház egy új korszakának kezdetét.
Aki elolvassa akár csak a II. Vatikáni Zsinat tanítása című kö

tet bevezetőjét. némi képet kap arról, milyen hatalmas újdonságo
kat hoztak a zsinati dokumentumok. De a zsinat - bár rendelke
zései korfordulót jeleznek - mégis sokkal több ez írások tartal
mánál. A II. Vatikánummal egy folyamat indult el, amely - so
kakkal együtt az én meggyőződésem szerint is - olyan markáns
megújulás felé indította az egyházat, amely az egyháztörténelem
legnagyobb megújulásai között is egyedülálló.

Korunk egyháza hatalmas válságot él át. Hagyományos struk
túrái sokfelé meginognak, egyes intézményei megsemmisülnek,
értékeit megkérdöjelezík. A szekularizációnak ezek a - bizonyára
sok szempontból szükségszerű - következményei sokakban sú
lyos bizonytalanságot váltanak ki, és sokfelé katolikusok közt is a
reménytelenség vagy elbizonytalanodás hangjaival találkozunk.

De a tiszta szemnek (vö. Mt 5,8) az összeroppanó fatörzsek, a
lehulló falevelek közt is fel kell fedeznie az új élet viruló jeleit, az új
rügyeket, virágokat. Ezeket látják korunk pápái, akik az egyház új
pünkösdjéröl, új tavaszról beszélnek. S ezt a tavaszt a Lélek a zsinat
által hozta. Aki vissza tud tekinteni a harminc évvel ezelőtti egyház
ra (s él benne a hit a Gondviselésben), annak meg kell látnia, ho
gyan vezeti a Lélek az egyházat, s annak hálát kell adnia.

Lehet, hogy a zsinatnak számos álma még várat magára, vagy
mások itt-ott csak felületesen, formálisan valósultak meg. Mégis
elindult egy visszafordíthatatlan folyamat.

Lehet-e észre nem venni,
- hogy a liturgia az egyház sok közösségében valóban gyöke

rében átalakult (s a világ legtöbb plébániáján a felnövekvő gene
rációknak már elmesélni is nehéz, milyen volt a háttal misézés,
latinul);

- hogy a Biblia új közelségbe került a katolikus hívekhez is:
nemcsak ott van sok sok család polcán, nemcsak hogy olvassák,
elmélkedik, hanem sokan új odaadással próbálják életre is váltani;

- hogy (míg sokfelé hallunk hitehagyásról, a vallásgyakorlati
arányok csökkenéséről), a zsinat életszentségre való új és egyete
mes meghívását követve emberek milliói, nagy mozgalmak in
dultak (s mennyire új ez): világiak és házasok, hogy alig ismert
odaadással adják át életüket a Szentháromságnak, az egyháznak;

- hogy korunkban - mikor annyi sötét hírt adnak tovább 
éppoly markáns szentek élnek, mint az egyház fénykoraiban;

- hogy - míg egyes megszentelt közösségekben fájdalmasan
lecsökken a hivatások száma (s újra és újra csak erről hallunk) 
más, új típusú, s az egyház által ugyancsak megszentelt közös
ségekben nagy számban születnek totális hivatások;
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- hogy az egyház minden - a tömegkommunikáció által újra
és újra ismertetett, felfújt, eltorzított - nehézség vagy zökkenő

ellenére, milyen új és reményteli kapcsolatban került a más ke
resztényegyházakkal, a más vallásokkal, a világgaL..

Az előttünk álló feladatok?
Jézus búcsúimájára alapozva a zsinat az egyházat az egység

szentségének nevezte, mely szeretetegységével jelzi és megjeleníti
a világ számára, a Szentháromság egységének titkát. Bizonyára az
legnagyobb feladatunk, hogy efelé az ideál felé haladjunk.

A zsinat utáni kor nagy kegyelme (a kor teológiájának kulcs
pontja), hogy újra felfedezte a Szentháromság titkát. S az egyház
életében ez összefügg azzal, hogy sokan (családokban, plébániá
kon, szerzetesrendekben, közösségekben) rátaláltak a zsinat által
olyannyira emlegetett communio titkára: a krisztusi, szenthárom
ságos kapcsolatokra, s megélik, hogy Jézus megjelenik közöttük
(Mt 18,20), s szerétetükből környezetük megismeri Istent.

De semmilyen közösség, az egyház sem létezhet összefogók,
felelősök nélkül. S az egymáshoz és a felelősökhöz való alkalmaz
kodás mindig lemondással jár. A zsinat utáni teológia másik
kulcspontja a kereszt. A zsinat meghív, hogy ha az egyházban az
egység, az egyetértés kedvéért le kell mondanom akaratomról,
egyesüljek ebben Krisztus keresztjével (PO 15).

A zsinat utáni kor kegyelme, hogy az egység és az egyházi
tekintély elleni - emberileg sokszor érthető - lázadások közepette
sokan (családokban, plébániákon, szerzetesrendekben, egyház
megyékben) új módon adják át magukat a Keresztreszögezett Krisz
tusnak, a Húsvéti TItoknak, s Vele egyesülten készek lemondani ma
gukról, akaratukról, hogy az egyház egysége megvalósuljon. Mert
hiszik, hogy a szeretetben, az egységben mindig Isten van jelen.

A jelen és a jövő zsinat utáni egyházának központi kérdése és
távlata jelenik meg itt.

Aki irodalmi szövegek olvasásához szoktatta a szemét, az a kritikus
figyelem, a gyors szellemi- s elmemozgás és a várakozás egyide
jűségét éli át magában, amikor egy művel ismerkedni kezd. Aki a
II. Vatikánum okmányait olvassa, annak mindezek mellett nagy
állhatatosságra is szüksége van, hogy - megsokalva az anyag nagy
ságát - el ne mulassza a pillanatot, amely azonnali s mégis csak lassan
következik be: rögtön, az első sorokban megérezzük, itt szárnyat bont
a Lélek, de a szárnyak szétterjesztésének (belső, hátsó, szövegmögötti)
folyamata csak az utolsó sorokban fejeződik be. Ezt fölfedezve mon
dom, hogy a zsinat legfontosabb eredménye az, hogy megtörtént.

Ahhoz, hogy a szellemisége gyakorlattá váljék, a döntései, az
ajánlásai teljesüljenek, éleslátása, egyetemessége és realizmusa ér
vényesüljön, tehát hogy a nyitottsága és a szeretete mind na
gyobb teret kapjon bennünk és közöttünk, olvasni kell ezeket a
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fölfedező s az ismert elemeket újrarendező okmányokat, sőt át
kell őket elmélkedni; kérdezem, hányan tették meg, akiknek köte
lességük volna? Az elhárító indokok mindig újra fölsorakoznak.
...Már pedig aki csak hallott a Toldi-trilógiáról, de nem olvasta, az
Arany-ból bukásra áll.

Ha igaz, hogy a zsinat ténye mind történetileg, mind
egyháztörténetileg mérföldkő, akkor az egész a legfontosabb. Ma
gam nem tudnék egy okmányt sem kiemelni a sorozatból anél
kül, hogy a többi fontosságában ne sérülne; a ma kisebb hatású
nak látszó határozat holnapután az akkori idők legpregnánsabb
jeleként hívhalja magára a figyelmet. Szívemhez a szent liturgiá
ról, az igehirdetésről, a szellem és a vallás szabadságáról, az
örömről és a reményről szóló dokumentumok állnak közelebb, de
melyik az a döntés, amely kisebb-nagyobb mértékben nem érinti
az említettek tartalmát, szépségét vagy amely nem épül azok tel
jesülésére? Nem tudom, újat mondok-e: nem nehéz a zsinat taní
tását úgy olvasni, mint a Szentlélek fejezetekbe s pontokba szedett
esszékötetét a torlódó ön- és közveszélyek szorította emberi létezés
ről, a mai emberről, kit Isten eltéríthetetlenül örök életre szánt és
teremtett. Minden zsinat szellemi értelemben újrateremtés.

Ha ez igaz, akkor néhány évtized alatt talán csak megpendít
heljük azt a sokhúrú hangszert, amelyet a Lélek az egyház kezé
be adott. Ugyanakkor ki mondhatia a hívottak, hívatottak közül,
hogy én nem akarok kottaolvasást tanulni? Hogy nekem nincs hal
lásom? Hogy engem ne bolygassanak .zeneelméleti" föladatokkal,
amikor beázik a háztetőm? ...Lehet, hogy az a hangszer évtizedek
óta zeng, talán már a zsinat előtti években is játszottak rajta virtuóz
ujjak, viszont ma is vannak, számosan, akiknek "nincs fülük". Nem
mindig látjuk be azt a jót, amely éppen esedékes.

Viszont sürget a már ma megkezdődött jövő. S ez vagy a test
véri, tehát emberi-szellemi élet kiteljesedését, evangéliumi igazsá
gosságát hozza vagy általános pusztulást. Akinek ebben még két
ségei vannak, az alighanem homályosan lát. A magyar egyháznak
éppúgy kötelessége ezt az egzisztenciális fenyegetettséget jól lát
nia, mint a világegyháznak. Ha késlekedik bátor lépéseket tenni,
akaratlanul is elodázza a kaotikus emberi s népek, nemzetek kö
zötti állapotok tisztázódását. Jézus Krisztus a világ világossága,
ezt hisszük. Ami azt is jelenti, hogy magyar felelősségünk világ
méretű is - érintőlegesen. következésképpen és valóságosan.
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