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1. Bevezetés

Walter Kasper' a zsinati tanítás befogadásának folyamatában há
rom szakaszt különböztet meg. Az elsőt lelkes fogadtatás, felhőt

len optimizmus, valami egészen új elindulásának az élménye, sok
szor a zsinati megfogalmazásokon és határozatokon is túlmenő,

inkább az úgynevezett zsinati szellemre, mintsem a szövegekre hi
vatkozó reformtörekvések jellemezték. A hetvenes évek elejétől

azonban a krízisjelenségek láttán (tömeges kilépések a papi szol
gálatból és szerzetesrendekből, a hivatások számának gyors csök
kenése stb.) sokakon csalódás uralkodott el. Nem kevesen kizáró
lag a zsinat számlájára írták a negatív jelenségeket, s az egyházi
identitásvesztés veszélyétől tartva restaurációs elképzeléseket fo
galmaztak meg. Velük szemben a progresszisták még radikálisabb
reformokat sürgettek. A szélsőségek polarizálódtak, a heves viták
után kommunikációhiányos patthelyzet állt elő. Az 1985-ben egy
behívott rendkívüli püspöki szinódussal azonban, mely a zsinat
befejezésének 20. évfordulóján a II. Vatikánum értelmezésének és
jelentőségének a kérdésével foglalkozott, új szakaszhoz érkezett a
recepciós folyamat. Az elbizonytalanodó, kétkedő és borúlátó né
zetekkel szemben a katolikus egyház püspöki kollégiuma megerő

sítette, hogya II. Vatikáni zsinat Isten ajándéka az egyház és a vi
lág számára.' Hangsúlyozta, hogya zsinati tanítás értelmezésében
és alkalmazásában megmutatkozott felszínesség, egyoldalúságok
és önkényes válogatások, melyek alkalmasint beárnyékolták az el
múlt évtizedek alatt az egyházi élet egyes területeit, nem a zsinat
nak róhatók fel, hanem éppen a helyes recepció hiányának. A szi
nódusi állásfoglalás új lendületet és világos alapelveket adott a
zsinati tanítás elmélyült befogadásához. Hogy mennyire lesz gyü
mölcsöző a legutolsó zsinat az egyház életében, hogy valóban Is
tentől kapott nagyszerű ajándékként érzékeljük-e, az döntően ép
pen ettől a fáradságos recepciós folyamattól függ.

E tanulmány arra vállalkozik, hogya II. Vatikáni zsinaton
megfogalmazott egyházkép lényegi összetevőit röviden felvázol
ja, s utaljon arra, hogya későbbi teológiai reflexióban hogyan
bontakoztak tovább ezek az elemek, valamint recepciójuk milyen
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A zsinati egyházkép
kulcsfogalma:

communio

30e concilio Vaticano /I
ut donum Deipro

Ecclesia et mundo.
ln: EV 9/1800.

Vö. Hittani Kongregáció:
Communionis notio levél.

ln: EV 13/1770, amely
szintén a communio
eszméjében látja az

egyház titkát megfelelő-

en kifejezö és egy meg
újított katolikus

ekkléziológia számára
alkalmas kulcsfogalmat.

kérdéseket, problémákat vetett fel. Noha a legutolsó zsinat nem
dolgozott ki szisztematikus egyháztant, egyházszemléletének
mégis megvan a belső koherenciája. Az egyház valóságának sok
rétű és árnyalt leírása nem pusztán egymás mellé tett bibliai ké
pek és teológiai megfogalmazások halmaza, hanem egymást is
értelmező, kiegészítő megközelítések egy középpont körül elren
deződő vonulatai. E középpont. a zsinati egyházkép koherenciá
ját biztosító kulcsfogalom, amint azt az 1985-ös rendkívüli püs
pöki szinódus nyilatkozata is megállapítja, a communio: "A
communio ekkléziológiája a zsinati dokumentumok középponti
és alapvető eszméje. A Szentírásban gyökerező koinonia/ com
munio nagy tiszteletnek örvendett az óegyházban és a keleti
egyházakban mind a mai napig. Ezért a II. Vatikánum sokat tett
azért, hogy az egyházat mint communio-t világosabban értsük
és átültessük a mindennapi életbe.":' Áttekintő vázlatunkban
igyekszünk tehát azt is megmutatni, hogya zsinati tanításban
szereplő egyháztani alapfogalmak és megközelítések, mint Isten
népe, eucharisztikus, szakramentális, pneumatikus, trinitárius
ekkléziológia, miként találkoznak egymással a communio-esz
mében mint középpontban. Végül röviden összefoglaljuk a zsi
nati dokumentumokban használt communio szó jelentésrétegeit.

2. Isten népe

A Krisztus-test
központú ekkléziológia

4VÖ. A. Grillmeier:
Oogmatische Konstitution

űber die Kirche.
Kommentar zum /I.

Kapitel. In: LThK Vat II,
Bd. 1, 176-178.

A Lumen gentium dogmatikus konstitúció, miután az első fejezeté
ben felsorolja az egyház misztériumának kifejezésére használt bib
liai képeket (6. p.), s ezek között részletesen foglalkozik a Krisz
tus-test analógiával (7. p.), a második fejezetet teljes terjedelmében
az egyháznak, mint Isten népének tárgyalására szenteli. A zsinat
tehát egyrészt megismétli és megerősíti a korábbi Krisztus-test
gondolatból kiinduló egyházszemléletet (vö. XII. Pius pápa
MysticI Corporis enciklikája, 1943), másrészt azonban egy korábban
kellően figyelembe nem vett bibliai gondolattal, az Isten népének
eszméjével ki is egészíti azt. A Krisztus-test központú ekklé
ziológia képes volt kifejezni a föltámadott Krisztus maradandó je
lenlétét az egyházban, az egyház vele, mint Fővel való elszakítha
tatlan kapcsolatát, minden egyes hívőnek Krisztussal való szemé
lyes, kőzvetlen, ontológiai viszonyát, valamint az egyháztagok hi
erarchikus összekapcsoltságát. Ugyanakkor nem volt alkalmas
arra, hogy megfelelőenjelezze a nem katolikus keresztényeknek és
a nem keresztényeknek a katolikus egyházhoz fűződő sokrétű vi
szonyát, az egyház történelmi dimenzióját és az egyháztagok kő

zösségi összetartozását. Az Isten népének eszméje elsősorbanezen
a három ponton bizonyult hasznosnak, sőt nélkülözhetetlennek."

Míg a Krisztus-test gondolatra építkező szemlélet csak az egy
háztag/nem egyháztag alternatívában tud gondolkodni, mégpe
dig a hármas vinculum (symbolicum, liturgicum, hierarchicum,
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Az egyházhoz való
viszonyulás módjai

Az egyház történelmi
dimenziója

"Communio fidelium"

azaz a közös hit megvallása, a szentségek kőzős vétele és a kö
zös egyházkormányzat) együttes meglétének kritériuma alapján
(legfeljebb a votum ecclesiae implicit vagy explicit lehetőségét elis
merve a nem egyháztagok számára), addig az Isten népe bibliai
gondolat alkalmas arra, hogy pontosabban és árnyaltabban fejez
ze ki az Isten egyetlen népéhez, Krisztus egyetlen egyházához
való viszonyulás módozatait. Azok épülnek be teljesen az egy
ház közösségébe, akik Krisztus Lelkének birtokában a hármas
kötelékkel rendelkeznek, azaz a (kegyelem állapotában élő) kato
likus keresztények (LG 14). Ugyanakkor azokkal a nem katoli
kus keresztényekkel is sokféle módon összeköttetésben állónak
tudja magát az egyház, akik nem a teljes hitet vallják, vagy nem
őrzik a Péter utóda alatti közösség egységét (LG 15). Végül kü
lőnbozó módokon és fokozatokban, de Isten egyetlen népéhez
vannak rendelve azok is, akik még nem fogadták el az Evangéli
umot (LG 16), Isten ugyanis minden embert az Ő egyetlen népé
ben, az egyházban akar összegyűjteni.Az ökumenizmusról szóló
dekrétum a nem katolikus keresztényeknek a katolikus egyház
zal való összeköttetését (coniunctio) már "bizonyos, jóllehet nem
teljes közösségnek" mondja Cin quadam cum Ecclesia catholica
communione, etsi non perfecta constituuntur": UR 3). Az Isten
népe gondolat tehát ökumenikus nyitást tesz lehetővé, elismerni
és kifejezni tudván azt a már ténylegesen fennálló communio-t,
mely a katolikus egyház és minden Krisztus-hívő, keresztény
közösség között ténylegesen fennáll, noha még korántsem teljes.
A teljes és látható communio az ökumenikus dialógus deklarált
célja mind a zsinati dekrétumban (vö. UR 3, 4), mind a zsinatot
követő ökumenikus közeledés közösen megfogalmazott doku
mentumaiban.

Az Isten népe gondolat arra is alkalmas, hogy az egyház tör
ténelmi dimenzióját kidomborítsa. Az egyházat a zsinat úgy ál
lítja elénk, mint az ószövetségi választott néppel egyszerre kon
tinuitásban és diszkontinuitásban álló újszövetségi népet, Isten
új Izraelét. Isten új népe, Krisztus egyháza a történelem útjain a
beteljesedés felé zarándokoló nép (LG 9). Benne elveszíthetetle
nül működik az isteni kegyelem, melyből erőt merít a szüntelen
megújuláshoz, míg csak meg nem érkezik végérvényesen a
mennyei hazába.

Végül az Isten népe gondolat kiemeli az egyház tagjainak
alapvető egyenlőségét, lényegi összetartozását, egymásra vonat
koztatottságát, a communio fidelium valóságát. A zsinat, mielőtt

részletezné az egyházon belüli szolgálatok, karizmák s ennek
következtében az egyháztagok közötti különbözőségeket (hierar
chia, világi hívők, szerzetesek), fontosnak tartja az Isten népe va
lamennyi tagját egyaránt jellemző közös vonások megfogalmazá
sát. A minden megkereszteltben működő Szentlélek alakítja ki a
hívők közötti csodálatos közösséget (UR 2). A hívők összessége,
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A zsinati ekkléziológia
összetettsége

5VÖ. A. Grillmeier:
Dogmatische
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J. Ratzinger: Das neue
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Düsseldorf, 1972.

lsten népe mint nem
politikai értelemben

vett nép

6VÖ. J. Ratzinger 
Hans Maier: Demokratie

in der Kirche.
MögJichkeilen,

Grenzen, Gefahren.
Limburg, 1970.

Isten népe a Szentlélek kenetének birtokában, természetfeletti
hitérzéke folytán a hitben nem tévedhet meg (LG 12). Vala
mennyi egyháztag rendelkezik Isten fiainak méltóságával és sza
badságával (LG 9), meghívott az életszentségre (LG 11), részese
dik Krisztus papi és prófétai küldetésében (10-12), tevékeny
részvételre kap meghívást a szent liturgiában (SC 14).

A zsinat után kezdetben talán a legtöbbet használt, sőt a teo
lógusok egy része által a zsinati ekkléziológia vezéreszméjének
tekintett fogalom volt az Isten népe kifejezés. A felszínes, egyol
dalú, alkalmasint elhibázott értelmezésekkel szemben a teológiai
vitákban és a magisztériumi állásfoglalások nyomán kikristályo
sodott néhány szükséges pontosítás.

(1) A II. Vatikáni zsinat egyházról szóló tanítása a maga gaz
dagságában nem vezethető le pusztán az Isten népe eszméből.

hanem a többi megközelítéssel, elsősorban a Krisztus-test köz
pontú szemlélettel együtt értelmezendő. Az új Izrael, az újszö
vetségi Isten népe újdonságát, éppen az örök Fiú megtestesülé
sének és húsvéti misztériumának köszönheti, mely a Szentlélek
egyetemes, végidőbeli kiáradását is magában foglalja. Az újszö
vetségi Isten népe, mint Krisztus egyháza, jóllehet örököse és le
téteményese az ószövetségi választott népnek (történeti és teoló
giai kontinuitás: a kiválasztó, egybegyűjtő, megújító és az ígére
teket beváltó isteni cselekvés folytonossága), mégsem vezethető

le és értelmezhető pusztán abból (történeti és teológiai diszkonti
nuitás: a történeti Izrael nagy részének elutasító magatartása, a
pogányok egyháztagsága, Krisztus megváltói műve, a Szentlélek
egyetemes, végidőbeli kiáradásal."

(2) Az Isten (új) népe még kevésbé értelmezhető vagy azono
sítható valamely általános politikai értelemben vett nép eszméjé
vel. Az Isten népe mint egyház, EKKAllO"í.<:x, nem az antik demok
ratikus népgyűlés mintájára alakuló gyülekezetet jelenti, hanem
(már az ószövetségbeli szóhasználat szerint is) elsősorban az Is
ten által kiválasztott és összegyűjtött, az Ő színe előtt kultuszra
összegyülekező közösséget. Isten újszövetségi népe mint az Ő
általa összegyűjtött és egybehívott gyülekezet Krisztus halálát és
feltámadását ünnepelni és hirdetni jön össze. Az Isten népe bib
liai, teológiai fogalma nem azonosítható a démosz értelemben
felfogott nép politikai fogalmával. Következésképpen az egyház
struktúrája értelmezésének és gyakorlati alakításának (változtatá
sának) sem a démosz uralmának politikai eszméjét, s az abból
eredő demokratikus intézményrendszer létrehozásának társadal
mi praxisát, hanem az egyház sajátos misztériumából következő,

az egyháztörténelem tanulságaira és az idők jeleire egyaránt
odafigyelő teológiai megfontolásokat kell követnie. Mindez nem
jelenti azt, hogy az egyház teológiai valóságának megfelelő belső

szerkezete ne mutathatna fel egy demokratikus társadalom in
tézményeivel analóg struktúrákat."
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lsten népének
hierarchikus

tagoltsága

(3) A zsinati gondolat félreértése lenne az az értelmezés, mely
Isten népét a világi Krisztus-hívők összességével azonosítaná.
szemben a hierarchiával. A Lumen gentium második fejezete az
egyház egész valóságát, a világi hívők és a felszenteltség révén a
hierarchiához tartozókat együtt, azaz a katolikus keresztények
összességét érti az Isten népe kifejezés alatt. Az Isten népe tagja
inak viszonyát a lényegi egymáshoz rendeltség jellemzi. A tagok
egyenlő méltósága, végső célja, közös részesedése Krisztus kül
detésében nem szűnteti meg, sőt igényli az ugyancsak a Szentlé
lektől ajándékozott szolgálatok és karizmák különbségét és hie
rarchikus rendjét (vö. LG 13).

3. Eucharisztikus egyházszemlélet

Az Eucharisztia mint
az egyház egységének

szentsége

Már az időrendben első zsinati dokumentum, a Sacrosanctum
concilium konstitúció is jelzi az Eucharisztia és az egyház kűlőnle

ges kapcsolatát. Az Eucharisztiát úgy mutatja be, mint az egész
szakramentális, a teljes keresztény és egyházi élet középponti
misztériumát, csúcsát és forrását. Általa valósul meg leghatáso
sabb módon az emberek megszentelése és Isten megdicsőítése,

mely az egyház egész liturgikus életének a célja, s melyre minden
egyéb tevékenysége is irányul (SC 10; vö. PO 5; LG 11).

A liturgikus konstitúció meghatározása szerint a szentségek
azon túl, hogy az embereket megszentelik, Istennek megadják a
tiszteletet, valamint a tanítást is szolgálják, egyszersmind építik
Krisztus testét (SC 59). Az Eucharisztiának, mint a szentségi élet
középponti misztériumának, a Krisztus-test építésében is külőn

leges hatékonysága van. A Lumen gentium dogmatikus konstitú
ció az ökumenikus dekrétummal együtt nagy hangsúlyt fektet
az Eucharisztia ezen ekkléziológiai hatására. Az Eucharisztia vé
telében a hívők magával a föltámadt Krisztussal lépnek commu
nio-ra s ezen keresztül egymással is (vö. LG 7). Igy az Eucha
risztia a Fő és a tagok, valamint a tagok egymás közötti egysé
gének a szentsége. Az Eucharisztiában, mint a föltámadt Krisz
tus szakramentális testében való részesedés egyszerre épít bele
teljesen Krisztus Szentlélektől éltetett, föltámadt testébe és az
egyházba, mint az Ő titokzatos testébe. Az Eucharisztia szentsé
ge nemcsak jelzi, hanem csodálatosan létre is hozza a hívők, Is
ten népének az egységét (LG 3, 11). Az Unitatis redintegratio öku
menikus dekrétum az Eucharisztia közös ünneplésére való elju
tást, az eucharisztikus közösség megvalósulását tekinti az egész
ökumenikus folyamat végső céljának: az egy Eucharisztiában
való közös részesedés jelenti az egyház egységének, a tökéletes
egyházi communio-nak ("perfecta communio ecclesiastica": UR 4)
a létrejöttét. Elismeri, hogya keleti egyházakban az Eucharisztia
ünneplése által Isten egyháza épül és növekszik (UR 15).
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Az egyetemes egyház
és a részegyházak

viszonya

7VÖ. UR 15;
Hittani Kongregáció:

Dominus Iesus
nyilatkozat 17. pont.

Egyetemes communio

Az Eucharisztiára épülő egyházszemlélet tudja igazán és he
lyesen értékelni a rész- vagy helyi egyházak valóságát. Az egy
ház konkrét eucharisztikus közösségekben él. Minden Eucharisz
tia ünneplés alkalmával a föltámadott és teljes Krisztus van je
len, s ennélfogva jelen van Krisztus egyháza is, mely éppen az
Eucharisztiából él és növekszik (LG 26). Az Eucharisztiát ünnep
lő helyi közösségek az egész földkerekségre kiterjedő látható
egyházat teszik jelenvalóvá (SC 42). A püspökök által vezetett
részegyházakban és részegyházakból áll az egy és egyetlen kato
likus egyház (LG 23). Azaz, az egyetemes egyház nem egyszerű

en a részegyházak utólagos összetétele folytán jön létre, hanem
bennük létezik, a részegyházak pedig nem csökkent értékű rész
leges egységei, adminisztratív elemei valami átfogó egésznek.
Mivel minden részegyházban ugyanazt az Eucharisztiát ünnep
lik a püspök vezetésével, az egyetemes egyház úgy gondolható
el, mint a részegyházak communio-ja. Az eucharisztikus ekklé
ziológia communio-ekkléziológiához vezet. Döntően az eucha
risztikus központú megközelítésnek köszönhető az is, hogy az
ökumenikus párbeszédben az egyházak és egyházi közösségek
megkülönböztetésének kritériuma éppen az, hogy az illető ke
resztény közösségek megőrizték-e az Eucharisztia teljes misztéri
umát?

Az Eucharisztia misztériumára építkező ekkléziológia ugyan
akkor arra is alkalmas, hogy szakramentálisan megalapozza a
püspöki kollegialitást. A kollegialitás témája nem a püspökök és
a pápa közötti hatalommegosztás vagy jogi és intézményes
struktúrák kérdése, hanem az egyház istentiszteletében, azaz a
részegyházakban a püspök vezetésével ugyanazon Eucharisztia
ünneplésében gyökerező valóság. A püspöki hivatal gyakorlása
lényegét tekintve, az ugyanazon eucharisztikus misztérium ün
neplése miatt, csak a többi püspökkel való egység, azaz a püs
pöki kollégium communio-jában gondolható el teológiailag.

A zsinat lefektette az eucharisztikus központú egyházszemlé
let alapjait, melyet később olyan teológusok fejlesztettek rend
szerező eucharisztikus ekkléziológiává, mint J. Ratzinger, Y.
Congar és B. Forte, hogy csak a legismertebb neveket említsük.
E teológusok és számos magisztériumi állásfoglalás is felhívják a
figyelmet arra, hogy az eucharisztikus központú egyházszemlé
let, noha felértékeli a részegyházak valóságát, nem vezethet a
részegyházak önelégségességének állításához és magába zárkó
zásának gyakorlatához. Az Eucharisztiát ünneplő közösségek
egymás közötti communio-ja nem külső és mellékes kívánalma
az egyház létének, hanem éppen az ugyanazon eucharisztikus
misztérium ünnepléséből fakadó lényegi követelmény. Az Eu
charisztia ünneplése nemcsak a rész- vagy helyi egyház tagjait
egyesíti, hanem megnyit az egyetemes egyház felé, forrása min
den egyháztag egymással való communio-jának.
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3. "Szakramentális" ekkléziológia

Az egyház mint az
egész emberiség
számára adott jel

Az egyház mennyei és
földi dimenziója

A zsinati tanítás további, az egyházatyák szemléletét felelevenítő

"újdonsága" az egyház "szakramentális" megközelítése. Amikor a
Lumen gentium első fejezete az egyház misztériumáról beszél, ak
kor nemcsak azt kívánja kifejezni, hogy az egyház végső fokon
csak a hitben megragadható, semmilyen definícióval ki nem merít
hető valóság - ezért a bibliai képek és teológiai fogalmak sokféle
sége -, hanem a "müsztérion" szó szentírási használatára támasz
kodó szakramentális egyházfelfogásról tanúskodik. Az Újszövet
ség az Atya örök, egyetemes üdvözítő tervének Krisztusban kinyi
latkoztatott misztériumáról beszél (Ef, Kol levél), sőt maga Krisz
tus Isten misztériuma (Kol 2,2). Az egyház a Krisztus-misztérium
nak, a Krisztusban végérvényes üdvösségnek a hirdetője, kezelője,

közvetítője (IKor 4,1). Az a "hely", ahol a Krisztusban kapott vég
ső és felülmúlhatatlan isteni önközlés hittel történő elfogadása és
nyilvános tanúsítása Isten által garantált módon, az igazságban és
szentségben elveszíthetetlenül megmaradva valósul meg. Analóg
módon (vö. a zsinati szóhasználattal: "veluti sacramentum seu sig
num et instrumentum": LG 1) az egyház maga is müsztérionnak
(vö. Ef 5), azaz szakramentumnak nevezhetőabban az értelemben,
hogy Isten által szavatolt, látható, tapasztalható, hatékony jele és
eszköze a Krisztusban végérvényesen megjelent üdvösség közlé
sének (legfontosabb szövegbeli helyek: LG 1,9, 48; SC 5, 26; GS 42,
45; AG 1,5).

A szakramentális megközelítés megfelelően kifejezésre juttatja
azt, hogy az egyház túlmutat önmagán két vonatkozásban is:
mindig Krisztusra mutató ("az egyház Krisztusban mintegy szak
ramentuma...'': LG 1) és mindig az egész emberiség számára
adott jel ("az üdvösség egyetemes szakramentuma": vö. LG 48;
GS 45), eszköz Krisztus kezében az egész emberiség üdvözítésé
ben. Az üdvözítés pedig nem más, mint a communio-ra
elvezetés kettős értelemben: hatékony munkálása az Istennel
való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységé
nek (vö. LG 1).

A szakramentális ekkléziológia arra is alkalmas, hogy kifejez
ze az egyház kegyelmi és intézményes, isteni és emberi,
mennyei és földi dimenziójának egymással való kapcsolatát. A
jelölő és a jelölt, noha egymástól megkülönböztethető,mégsem
szétválasztható vagyelszakítható, hanem egyetlen, összetett va
lóságot alkot. A szakramentális megközelítés el tudja kerülni
mind az egyház teljes azonosítását Krisztussal ("ekkléziológiai
monofizitizmus"). mind elszakítását Krisztustól ("ekkléziológiai
nesztorianizmus"). Arra is figyelmeztet, hogy az egyház teljes
valósága nem írható le adekvát módon semmilyen szociológiai
megközelítéssel. Ugyanakkor, mivel megkülönböztethetőnek

tartja az emberi elemet az istenitől, teret enged az egyház tár-
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8VÖ, Hittani Kongregáció:

Megjegyzések Leonardo
Boff: Egyház: Karizma

és hatalom című kőny

vérez. ln: MS 77.
(1985) 756-762,

sadalomtudományi vizsgálatára, mely a jelenségleírás szintjén
mozogva hasznos lehet a teológiai, értelmező reflexió számára. A
zsinat utáni ilyen irányú ekkléziológiai kísérletek azzal a tanul
sággal szolgálnak, hogy az alkalmazandó szociológiai megközelí
tés kiválasztása, határainak megvonása, horderejének megbecsülé
se vonatkozásában teológiai kritériumnak kell érvényesülnie."

4. Pneumatikus egyházfelfogás

Mühlen és Congar
pneumatikus

egyházfelfogása

9H. Mühlen: Una mys!ica
Persona, Eine Person in

vie/en Personen.
München-Paderborn

Wien, 1968,

lOV, Congar: Je crois en
I'Espri! Saint.
Paris, 1980

A II. Vatikáni zsinat arra törekedett, hogya korábbi, egyoldalúan
Krisztus-központú egyházfelfogást kiegészítse az egyház pneuma
tikus dimenziójának hangsúlyozásávaL A zsinati szövegek úgy
mutatják be a Szeritlelket és szerepét az egyházban, hogy Ő egy
szerre az egységnek és a különbözőségnek az alapelve és munká
lója. A Lélek közlése teszi a föld különböző nemzeteiből meghívott
embereket Krisztus titokzatos testévé. A Szentlélek egyesíti a test
tagjait, létrehozza és sürgeti a szeretet a hívők között. Ugyanaz a
Lélek lakik Krisztusban, a test Fejében és a test tagjaiban, átjárja,
megeleveníti és mozgatja az egész testet (vö. LG 7). A Lélek azzal,
hogy bevezet minket Krisztus misztériumába, hitet, szeretetet és
reményt olt a szívünkbe, egyre inkább Krisztus-forrnájúvá alakít
minket, egyszersmind munkálja a hívők egymás közötti egységét
is. Ugyanakkor a Lélek a különbözőség elve is: forrása a sokféle
szolgálatnak és adománynak az egyházban. Az az egység, melyet
létrehoz, a különböző szolgálatok és karizmák egymáshoz rende
lésében és egymásra vonatkoztatásában formálódó, communio
egység (UR 2). Az egyházi élet pólusainak (intézmény-karizma,
hivatal-gyülekezet, pápai primátus-püspöki kollégium, egyetemes
egyház-részegyházak) mind a különbözősége, mind a lényegi egy
máshoz és communio-ra rendeltsége ugyanattól a Lélektől jön. Az
egyház társadalmi szerkezete az éltető Lélek számára elválasztha
tatlanul a Krisztus-test növekedésére szolgáló eszköz (LG 8).

A zsinat utáni ekkléziológiai vázlatok igyekeztek elmélyíteni
az egyház pneumatikus megközelítését. H. Mühlen az egyházat
mint Krisztus Szentlélekkel történt felkenésének az üdvtörténeti
folytatását fogja fe1. 9 Pünkösdkor a Lélek Krisztus hármas külde
tésének a továbbvitelére kente fel az apostolokat, s ken fel a ke
resztségben minden Krisztushívót. Ahogya Szentháromság bel
ső életében a Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös, közös szere
teteként a különbözőséget meg nem szüntető egységköteléke,
úgy Ő az, aki az egyházban munkálja a Krisztus-Fő és a Krisz
tus-test tagjai, valamint a tagok egymás közötti egységét is. Y.
Congar a Szentlélekről írt nagy monográfiájának10 második ré
szét a Lélek és az egyház kapcsolatának átgondolására szenteli.
Krisztus és a Szentlélek közös művének tekinti az egyházat,
melynek egysége, szentsége, katolicitása és apostolisága a benne
működő Léleknek köszönhető. H. U. von Balthasar pneumatikus
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Balthasar pneumatikus
ekkléziológiája

11H. U. von Balthasar:

Pneuma und Institution.
Einsiedein, 1974;

Theologik III.
Basel, 1987.

ekkléziológiájának sajátossága, hogy az egyház institucionális di
menzióját nem pusztán krisztológiailag az Ige megtestesülésével
és küldetésének egyházon belüli történeti folytatásával alapozza
meg, hanem pneumatológiailag, a Szentléleknek a szentháromsá
gos életben betöltött szerepéből, valamint Krisztussal való kap
csolatából kiindulva is. II A Lélek egyszerre az Atya és a Fiú köl
csönös, kőzos szeretetének örök, szubjektív eseménye és ennek
örök, "objektív" gyümölcse, s mint ilyen, egyszersmind objektív
norma, mérce a kölcsönös szeretet számára. A Fiú számára a
megtestesüléssel, a szolgai lét állapotának magára vételével. az
Atya iránti szeretetében ez utóbbi dimenzió kerül előtérbe: a Lé
lek indítása az Atya iránti feltétlen engedelmességre objektív
normakén t jelentkezik az ember Jézus számára. Az egyházi élet
intézményei (Szentírás, tradíció, hivatal, liturgia, szentségek, jog)
a Lélek objektív normativitásának kifejezői, melyek feladata
megnyitni bennünket saját, személyes terveinken túl a krisztusi
életformára. A katolikus ekkléziológia gazdagodásán túl azért is
nagy jelentőségű az egyház pneumatológiai megközelítése, mert
segíti az ökumenikus párbeszéd mélyítését ekkléziológiai kérdé
sekben.

5. Trinitárius ekkléziológia

12VÖ. KI. Hemmerle:
Leben aus der Einheit.

Freiburg im Beisgau,
1995; B. Forte: La
Chiesa ikona della

Trinila. Brescia, 1984.

13M. Kehl: Die Kirche.
Eine katholische

Ekklesiologie.
Würzburg, 1992.

A trinitárius dimenzió
előtérbe kerülése

A fentebb tárgyalt egyháztani hangsúlyok külőn-külőn és együtt
egy trinitárius egyházszemlélet irányába vezetnek. A zsinat rövi
den, de mégis egyértelműen megfogalmazza a Szentháromság és
az egyház titka közötti kapcsolatot. Az egyház egyfelől mint "az
Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből eggyé vált nép" jelenik meg
(LG 4, idézet Szt. Cipriántól). Az egyház tehát az Atya, a Fiú és a
Szentlélek közös műve az üdvtörténetben (vö. LG 2-4). Másfelől az
egyház egysége szent misztériumának "a legvégső mintaképe és
elve a személyek hármasságában egy Istennek, az Atyának és a Fi
únak a Szentlélekben való egysége" (UR 2). Az egyháznak tehát
nemcsak végső forrása a Fiú és a Lélek Atyától jövő kűldése, mely
az örök eredések "ökonómiai" meghosszabbítása, az egyház nem
csak közös műve a Szentháromság személyeinek és az a "hely",
ahol a Szentháromság életében részesedhetnek az emberek Krisz
tus által a Lélekben közösségre jutva az Atyával, hanem a Szent
háromság az egyház életének nagyszerű mintája isupremum
exemplarr. eredeti modellje is. A Szentháromság eredet, cél, állandó
részesítő őnközlés, ugyanakkor mintaként feladat is az egyház
számára.

A zsinat utáni ekkléziológiákban egyre nagyobb hangsúlyt és
teret kap e trinitárius dimenzió. Az egyházat úgy mutatják be,
mint a Szentháromság ikonját'i' (Bruno Forte, Klaus Hemmerle),
a Szentháromság Isten kommuniójának szakramentumaként':' tár-
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14G. Greshake: Der

dreieine Gott. Freiburg
Basel-Wien, 1997.

"Például az ecclesia

universalis és az
ecclesiae particulares

kapcsolatának jellemzé
sére használt relatio

.mutuae interioritatis' ki
fejezés mögött vélhetöen

a perichorézis eszméje
áll: Johannes Paulus II:

Allocutio ad Curiam
Romanam, 20 dec. 1990,

n 9. In: MS 83 (1991),
745-747. Eztmegismétli

a Hittani Kongregáció
Communionis notio leve

le. In: EV 13/1787.

16VÖ. B. Nitsche: Die
Analogie zwischen dem
trinitarischen Gottesbild

und der communialen
Struktur von Kirche.

Desiderat eines
Forschungsprogrammes

zur Communio
Ekklesiologie.

ln: Communio - Ideal
oder lerrbild von Kom

munikation? Hrsg. von B.
J. Hilberath, QD 176,
Freiburg-Basel-Wien,

1999, 81-114;
G. Greshake: Der

dreieine Gott.
Freiburg-Basel-Wien,

1997, 377--430

gyalják (Medard Kehl), az egyház szerkezetének perichoretikus
egységéról" beszélnek (Gisbert Creshake), A tanítóhivatali meg
nyilatkozásokban is mind karakterisztikusabb a trinitárius hori
zont, mely határozottan megjelenik az egyházon belüli élethiva
tásokról (a papságról, a szerzetességről és a házasságról) szóló
dokumentumokban, és bennfoglaltan hátterét képezi bizonyos
egyházi strukturák megközelítésének."

A Szentháromság és az egyház titkának oly módon történő

összekapcsolása, hogy az előbbi normatív mintaként szolgáljon
ez utóbbi belső felépítéséhez és egész létéhez, többféleképpen
történhet. Attól függően, hogy ki milyen trinitológiát művel,

vonhatja le ekkléziológiai következtetéseit." A szentháromságta
ni tévedések mindenesetre kijelölik azokat a határokat, melyeken
belül a helyes szentháromságtani értelmezésnek és ekkléziológiai
következtetéseknek mozogniuk kell.

Ha valaki az isteni lényeg egységéből kiindulva akarja értel
mezni a személyek különbözőségét, akkor el kell kerülnie mind
a modalizmusnak, mind az implicit "quaternitas" állításának a
veszélyét. A szentháromsági személyek ugyanis valóságosan kü
lőnboznek egymástól (modalizmussal szemben), valóságosan
azonban mindegyikük azonos az isteni lényeggel (az isteni lé
nyeg nem valami negyedik valóság). Ekkléziológiai következte
tés: a valós különbségek állításával el kell kerülni a részegyhá
zak egységének uniformizált felfogását, valamint az egyetemes
egyháznak olyan szemléletét. mely azt a részegyházakon kívül
létező, absztrakt valóságként tekintené. A személyi, valós kű

lönbségekből a lényeg egysége felé haladó trinitológiának vi
szont arra kell ügyelnie, nehogy tri teiz mushoz vagy a személyek
valamiféle utólagos, a különbségekhez képest másodlagos (onto
lógiailag), pusztán kollektív vagy morális egységéhez jusson.
Ekkléziológiai következtetés: el kell kerülni azt a szemléletet,
mely az egyház egységét vagy az egyetemes egyházat a már
önállóan létező részegyházak között utólagosan létrejövő közös
ségnek, egymás kölcsönös elismerésének tekinti. Végül, számom
ra úgy tűnik, hogy az Atya monarchiáját és a személyek
perichorézisét hangsúlyozó trinitológiák is egymás korrekciói
ként foghatók fel. A személyek eredéseinek elgondolásából épít
kező reflexió az Atyában látja az isteni élet és természet egysé
gének a forrás nélküli forrását, s ezért, noha hangsúlyozza a sze
mélyek egyenlőségét (hatalomban, örökkévalóságban, dicsőség

ben), bizonyos prioritást enged meg, sőt állít az Atyával kapcso
latban. Az isteni személyek szubzisztáló relációként történő

megközelítésére alapozott, perichoretikus trinitológia ebben az
esetben figyelmeztet a szubordinacionizmus veszélyére, s hang
súlyozza a személyek teljes kölcsönösségét és egymásban létét. S
megfordítva: az eredések meghatározott, föl nem cserélhető

rendjét szem előtt tartó reflexió korrektívumként szolgálhat a
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relacionális-perichoretikus elgondoláshoz. amennyiben kiemeli,
hogya teljes kölcsönösség nem jelent felcserélhetőséget, ami
végső soron egy új típusú modalizmusba torkollana.
Ekkléziológiai következtetés: az egyetemes és a részegyházak
kapcsolatának leírására nem alkalmas sem a szubordinacioniz
musra hajlamos (a részegyház az egyetemes egyháznak aláve
tett), sem a kölcsönösségből a szerepek felcserélhetőségére kö
vetkeztető vagy minden prioritást kizárni akaró gondolkodási
modell (az egyetemes és a részegyházak felcserélhetők).

A zsinat utáni teológiai reflexió még korántsem tisztázta,
hogyaszentháromságos életet önmagukban is csak nagyon ana
lóg módon megközelítő hittételekből milyen határok között von
hatók le normatív erejű következtetések az egyház életére vonat
kozóan. Az egyre világosabban látszik, hogya trinitárius ekklé
ziológiának, minden nagyszerűsége mellett, megvannak a maga
korlátai, s naivság lenne azt gondolni, hogya szentháromságtan
ból kiindulva mintegy levezethető lenne az, hogy az egyház fel
építésének a maga részleteiben hogy kell kinéznie. A szenthá
romság-központú egyháztan inkább csak általános alapelvekkel
tud szolgálni (például egység a különbözőségben-különbözőség

az egységben; alapvető kölcsönösség, lényegi egymáshoz ren
deltség, felcserélhetetlen irányú rend), s igényli a többi, fentebb
tárgyalt ekkléziológiai megközelítéssel történő kiegészítést.

6. Összegzés: Communio-ekkléziológia

A II. Vatikáni zsinat egyházképének fentiekben bemutatott lényegi
összetevői a communio eszméjében találkoznak. E kulcsfogalom
jelentésrétegeit röviden így foglalhatjuk össze. (1) A zsinati szó
használatban - ami nem szisztematikusan rögzített (communio,
communitas, societas kifejezések váltakoznak) - a communio első

sorban a Szentháromság Egy Istennel való közösséget, egyesülést
jelöli. Az Atya isteni életében részesít minket Krisztus által, akihez
a Szentlélek hasonít bennünket (LG 2-4). (2) A communio
participatio-t (koinonia) jelent abban az értelemben, hogy részese
dünk az üdvösség javaiban Osten igéje, a megigazult élet, a szent
ségek), különösen az Eucharisztiában (LG 3). (3) Az eucharisztikus
communio (UR 22) az Eucharisztia ünneplése által konstituált
konkrét, helyi, egyházi közösséget jelenti. (4) Az Eucharisztia véte
le és a Szentlélek építik az egész Krisztus-testet, létrehozva az
összes hívő közösségét, a communio jidelium-ot (vö. LG 7, 13). (5) A
communio látható elve a helyi, eucharisztikus közösségben a püs
pök, akinek vezetésével történik az Eucharisztia ünneplése. A püs
pök ugyanakkor a részegyházat belekapcsolja az egyetemes egy
ház közösségébe azon oknál fogva, hoe;y ő maga felszentelésével
részévé válik a püspöki kollégiumnak. Igy hivatalát csak a püspö
ki kollégium fejével, a pápával és a kollégium többi tagjával való
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hierarchikus communio-ban gyakorolhatja (LG 21; vö. Nota praevia
2). A pap is hasonló módon, csak püspökével és a presbitérium
többi tagjával egységben, hierarchikus communio-ban végezheti
szolgálatát (PO 7, 15). (6) Analóg értelemben az egyetemes és a
részegyházak viszonyára is alkalmazható a communio fogalma.
Az ecclesia universalis felfogható úgy, mint az ecclesiae particulares
communio-ja (LG 13). (7) A communio sanctorum nemcsak a földön
élő hívők, hanem a mennyei egyházzal való közösséget is magá
ban foglalja (LG 49-50). (8) A katolikus egyháznak a nem katoli
kus keresztényekkel. egyházakkal és egyházi közösségekkel való
kapcsolatában a communio kűlönbözó fokozatai valósulnak meg.
Az ökumenikus párbeszéd végső célja a teljes és látható communio
(UR 3, 4). (9) Az egyház, amennyiben a Szentháromság Egy Isten
nel való bensőséges egyesülésnek a szentsége, mely az üdvösség
javaiból való közös részesedés által az egyház tagjai közőtt sajátos
communio-t hoz létre, a népek és minden ember egysége,
communio-ja számára jel és eszköz (LG l, GS 42, 45).

A communio központú egyházértelmezés új távlatokat nyit
meg az ökumenikus párbeszéd, a vallásokkal és a világgal foly
tatott dialógus, valamint az egyház intézményfelfogása számára.
A II. Vatikáni zsinat kezdetének negyven éves évfordulója adjon
lendületet egyházunknak a zsinati tanítás mind teljesebb befoga
dásához és gyümölcsözóbb alkalmazásához.

" ...a zsinatot mini realitást a maga egészében el kell fogadni, de nem olyan kiin
dulópontnak, amelytól az ember menei közben egyre jobban eltávolodik, hanem
olyan alépiiménunek, amelyen a továbbépítkezésnek szolidan tovább kell folynia.
Külimben épp ma fedezzük fel a zsinat prófétikus funkcióját: úgy látszik, hogya
II. Vatikáni zsinat egyes szövegeikihirdeiésük: idején valóban megelőzték korukat.
Csak utóbb köpetkeztek azok a kulturális forradalmak és társadalmi mozgdsok,
amiket a zsinati atyák egyáltalán nem láthattak előre. Ezekkel a mozgásokkal kap
csolatban azután nyilvánvalóvá lett, hogy a zsinati atyák válaszai, amelyekannak
idején még korainak tűntek, mennvire megfeleltek a késó7,bi fejlel11ényeknek. Ezért
aztán nagYOll is időszenl, hogy ezekhez a dokumentumokhoz térjünk vissza.
Megfelelő eszközöket bocsátanak rendelkezésünkre, hogy szembenézhessünka mai
problémákkal. Az a dolgl-mk, hogy megújítsuk az egyházat, nem a valódi zsinat
ellenére, hanem a segítségéve!."

Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitról Vittaria Messorival. Vigilia, Buda
pest, 1990,29.
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