
KERESZTY RÓKUS

Ciszterci szerzetes. Ta
nulmányait az ELTE
könyvtár szakán végezte,
1956-ban külföldre távo
zott, hogy pappá szentel
hessék. Rómában, Auszt
riában élt, majd Ameriká
ban telepedett le. A dalla
si ciszterci gimnázium ta
nára, szarnos teológiai
könyv szerzője. Legutób
bi írását 2002. 10. szá
munkban közöltük.

Az amerikai katolikus
egyház a hatvanas

években

A II. Vatikáni zsinat
negyven év után
A zsinati egyházkép mérlege Amerikából

Negyven év igen rövid idő az egyház életében. A II. Vatikáni zsi
nat valódi hatását és tartós eredményeit késóbb tudjuk majd le
mérni. Itt csak egy ideiglenes mérleggel próbálkozhatok, éspedig
megszorításokkal: azt vizsgálom, hogyan változott a művelt kato
likusok egyházképe illetve ekkléziológiája (az egyház mibenlétéről

vallott elgondolása) az elmúlt négy évtized alatt az Egyesült Álla
mokban. Véleményemet a fontosabb teológiai művekre és egyéni
tapasztalataimra alapozom.

Negyven évvel ezelőtt az amerikai katolikus egyház dinami
kus, fejlődő, gazdag intézmény volt, sok kórházzal, több száz fő

iskolával, illetve egyetemmel, sok ezer közép- és elemi iskolával
rendelkezett. Ám a teológiai kézikönyvek Szt. Bellarmin Róbert
jogásznyelven megfogalmazott, az egyház misztériumát véka alá
rejtő meghatározását tanították az egyházról: "az egyház olyan
emberek gyülekezete, akiket azonos hitvallás és azonos szentsé
gekben való részesedés tart össze, és akik törvényes lelkipász
torok, elsősorban Krisztus egyetlen földi helytartójának, a római
pápának a fennhatósága alá tartoznak." Ismérvei: egy, szent,
egyetemes és apostoli egyház. Ez a meghatározás egyúttal hitvé
dő és konvertitaszerző fegyver volt az öntudatos katolikusok ke
zében minden protestáns felekezettel szemben, mivel ezen is
mertetőjegyek csak a katolikus egyházban valósulnak meg. Az
egyházilag műveltebb katolikusok ezenkívül azt is tudták, hogy
a katolikus egyház Krisztus Misztikus Teste. Ám ezt nem annyi
ra a Krisztus életében való részesedésre, hanem inkább arra ér
tették, hogya Szentlélek minden tagnak sajátos karizmát, illetve
feladatot ad az egy testben: a hierarchia vezet, tanít és megszen
tei, míg a laikusok a világban tesznek tanúságot Krisztusról és
az egyházról.

A hatvanas évek elején, mikor Rómában a zsinati atyák
hosszú viták közepette összeállították az egyházról szóló dog
matikus konstitúciót (Lumen gentium), egyetlen amerikai teológus
sem akadt, aki valóban megértette volna annak (és a többi doku
mentumnak) a Szentírásra és a szentatyák teológiájára támaszko
dó gazdag tartaimát. Itt nem volt az európaihoz hasonló bibli
kus, patrisztikus és liturgikus megújulás, sem Yves Congarhoz,
Henri de Lubachoz vagy Karl Rahnerhez mérhető teológus, aki
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lEgyetlen fontos kérdés
ben volt döntő hatásu a

zsinat munkájára az
amerikai részvétel: John
Courtney Murray, ameri
kai jezsuita írásai és az
amerikai egyház addigi
szerenesés gyakorlata

meggyőzte a zsinati
atyákat a lelkiismereti

szabadság fontosságá
ról. Igaz ugyan - érvelt
Murray -, hogya téve

désnek semmi joga sin-
csen (ezen az alapon

ítélték el a felvilágoso
dás lelkiismereti szabad

ságeszméjét a 19. sz.
pápái), de az emberi

személynek Istentől ka
pott joga van arra, hogy
az igazságot szabadon,

minden fizikai és pszi
chológiai kényszer nélkül

keresse.
2Lásd Vraie et fausse
réforme dans /'Église.

Cerf, Paris, 1950.
A zsinat előtt a Szent

Officium kivétette ezt a
kőnyvet a forgalomból,

ám a zsinati teológuso
kat ez a könyv lelkesí
tette, és reformtörekvé-

seik vezérfonala lett.
JA modernizmus utáni

idökben az egyházi taní
tóhivatal nem tanúsított

nagy bizalmat az irodal
mi-történeti kritika műve-

lőivel szemben. Ezért
okozott felszabadult

megkönnyebbülést XII.
Piusz Divino afflante

spiritu enciklikája (1943)
és a zsinat Dei verbum

konstitúciója

az egyház Atyához, Fiúhoz és Szentlélekhez való viszonyáról, az
egyházban való lét misztériumáról, Mária és az egyház kapcso
latáról írhatott volna.'

A zsinat Congar szerint kétirányú, egymást kiegészítő mun
kát végzett: egyrészt vissza akart térni a kereszténység forrásai
hoz, a Szentíráshoz, a Szentatyák teológiájához, a liturgia arany
korához; Szerit Tamást is a hagyomány és teológiatörténet egé
szében vizsgálta (ressollrcement). Másrészt az így fölfedezett gaz
dagabb és élményszerűbb teológiát le akarta "fordítani" a mai
ember nyelvére (aggiornamento). Ressourcement aggiornamento nél
kül muzeális értékké merevítené a kereszténységet. Aggiorna
mento ressourccmcni nélkül kiárulná az egyház kincseit. Az ame
rikai teológusok befolyásosabb része azonban mind a források
hoz való visszatérést, mind az "aggiornamento"-t félreértette. Az
előbbi a Szentírás úgynevezett "kritikai vizsgálatá" -ra szúkült,
az utóbbi pedig az evilági pogány értékrenddel való kompro
misszumokhoz vezetett. Vizsgáljuk meg röviden mind a két fél
reértést és az egyházkép alakulására való következményeit.

A Szentírás könyveit emberek írták. Ezért ahhoz, hogy egy
szentírási szöveg mondanivalóját megértsük, többek kőzött is
mernünk kell a szerzőt, a mű létrehozásának kulturális és társa
dalmi miliőjét, a szöveg irodalmi műfaját (irodalmi kritika), to
vábbá meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben és hogyan tükrözi
a szövegben foglalt történelmi eseményeket (történeti kritika).
Ugyanakkor a Szentírás több mint emberi mű: isteni sugalma
zásra írták. Az Isten Szavát közli emberi szavakon keresztül.
Ezért teljes értelmét csak a hitben foghatjuk fel. A hit fényében a
szöveg teljesebb értelmét Isten üdvösségtervének egészében lát
juk és saját egyéni üdvösségtörténetünkre is alkalmazni tudjuk.
Isten Igéje így válik számunkra életadó és életalakító lélekké. A
zsinat után azonban az amerikai katolikus szeritírás-szakértök
befolyásos többsége, bár nem tagadta a Szentírás hitben elérhető

teljesebb értelmét, csak az irodalmi és történeti kritikát tartotta
magához méltó tudományos foglalkozásnak. Nagy lelkesedéssel
vetették magukat az akkor éppen divatos (vagy már éppen di
vatjamúlt) protestáns bibliakutatók tanulmányozására.'

A másik félreértés abból származott, hogy az eddig zárt, gettó
jellegű katolikus egyházi nevelés előkészületlenül és kellő kriti
kai érzék nélkül nyílt meg a világ felé. Azon Rahner-i tétel alap
ján, hogya kegyelem mindig és mindenütt, a profán világi kör
nyezetben is ható valóság, a hangsúly a világtól való tanulásra
tolódott el. J\ világtól valóban sokat tanulhatunk. de nem szabad
szem elöl tévesztenünk a világ másik, sátáni oldalát. Jézus a vi
lág életéért áldozza fel magát, ugyanakkor nem imádkozik a sá
táni hatalmat jelentő világért (Jn 6,51; 17,9).

Lcegyszerúsitve tehát elmond hatjuk, hogy e két tényező

összefonódása, az irodalmi-történeti kritika protestáns előítéle-
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Mindkettő hangsúlyozta
az irodalmi és történeti

kritika eszközeinek józan
használatát. de a

teljesebb értelem
fontosságát is.

McBrien egyház
meghatározása

4Vol. 2. Winston Press,
Minneapolis, 1980, 714.

5VÖ. .Arnint engem kül
dőtt az Atya, én úgy

küldelek titeket"; ,Aki ti
teket hallgat, engem

hallgat" (Jn 20,21;
Lk 10,16).

6Ma már vannak olyan

"élvonalbeli" feminista te
ológusok (bár ők fokoza
tosan önmagukat zárják

ki az egyházból), akik
Richard McBrien megha
tározását is reakciósnak

tartanák. Ti. McBrien
Atyáról és Fiúról beszél,
s ezzel a radikális femi
nisták szerint nem kivá-

natos .sexist", azaz a
férfinemet magasabb

rendűnek tartó nyelve
zettel terhel meg egy

fontos teológiai
meghatározást.

tekkel áthatott bibliatudománya és a világ éppen akkor, a hatva
nas-hetvenes években dívó áramlatai együtt hozta létre azt a te
ológiai módszert, amely az "élvonalbeli" Lcutting edge") teoló
gusok egyházképét eredményezte. E teológusok elvben ugyan
elismerték, hogya későbbi szentírási könyvekben, sőt az egyházi
tanítóhivatal döntéseiben is a Szentlélek irányítja az egyházat.
Ezért elméletben elfogad ták a II. Vatikáni zsinat minden doku
menturnát, az egyházról vallott teljes tanítását is. Ám szóban és
írásban leginkább azt hangsúlyozták, amiről ők "megállapítot
ták," hogy ezt maga Jézus így mondta (ipsissima verba Jesu), és
amit ők aktuálisnak tartottak a mai ember számára. Így azután a
Szentírás és a zsinati dokumentumok gazdag anyagából szűk és
egyoldalú egyházkép alakult ki bennük és olvasótáborukban.
Lássuk például a gyakran emlegetett Richard McBrien egyházról
szóló meghatározását. A Catholicism című, sok port kavart mű
vében ugyan röviden és fölszínesen a zsinat teljes ekkléziológiai
anyagát ismerteti, de az egyházat végül olyan minimalista mó
don határozza meg, hogy az minden keresztény felekezet gyüle
kezetéről egyértelműen állítható: "Az egyház azon személyek
teljes testülete és gyülekezete, akiket az Atya arra hív, hogy
megvallják Jézusnak, a Fiúnak az uralmát az igehirdetésben, a
szentségi életben, tanúságtételben és szolgálatban, és a Szentlé
lek révén az Isten Országa érdekében közreműködjenek Jézus
történeti kűldetésével.""

Mindaz, amit ez a bonyolult mondat állít az egyházról, igaz.
Mégis eltorzítja az egyházképet azzal, hogy lényeges vonásait el
hallgatja. Hol van itt legalább benne foglalta n a Krisztus istenfi
úi életében való részesedés (Krisztus misztikus Teste)? Az egy
ház mint Krisztus Szűzi Jegyese és mint a tagokban Krisztust
szülö Anya? Az egyház eszkatológiai vonatkozását akarja "az Is
ten Országa érdekében" mondatrész kifejezni. De a vonatkozást
olyan tágan fogalmazza meg, hogy nem tartalmazza azt a zsina
ti tanítást, amely szerint az Isten Országa már rejtett módon je
len van az egyházban, az egyház mintegy az Isten Országának a
szentségi megjelenítő formája (LG 3,5). Végül, mennyire elégte
len az az állítás, hogy az egyház "Jézus történeti küldetésével
közreműkődik." Az evangéliumok és a hagyomány kezdettől

fogva sokkal többet tanít: az apostolok és utódaik nemcsak és
nem is elsősorban együttműködnek Jézussal, hanem Jézus saját
(egész egzisztenciáját meghatározó) küldetésében részesednek:"
sőt minden keresztény, aki hittel és a hit szentségeiben Jézushoz
hasonul, Jézusnak, az egyetlen hűséges tanúnak (Kinyíl 1,5; 3,14)
a tanúságtételét folytatja." Igaz, hogy Bellarmin Róbert meghatá
rozása is szűk és elégtelen volt, de az azonos szentségekhez, a
törvényes pásztorokhoz és főleg a római pápához való tartozás
hangsúlyozásával Bellarmin legalább minden más felekezettől

meg tudta különböztetni a katolikus egyházat.
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Az eszkatológiába
vetett hit

elhalványulása

Dulles bíboros
egyházképe

7Dulles könyve a
közeljövőben jelenik

meg magyarul a Vigilia
kiadásában.

A McBrien-i definíció helyesen hangsúlyozza az egyház Isten
Országára való lényegi irányultsását. Ám a koráramlatok hatá
sára a történelem transzcendens Omega pontja helyett (amelyet
nem megvalósítani, hanem csak előkészíteni lehet imádsággal,
vággyal és munkával) az Isten Országa fogalom egyre inkább
kizárólagosan ennek a világnak a megjobbítására irányuló cse
lekvés célpontjává szűkult. Nincs bizonyítékunk arra, hogya ka
tolikus teológusok bármelyike is elvesztette volna az örök életbe
vetett hitét. Arra azonban igen sok konvergáló jel mutat, hogy
sokakban az örök életbe vetett hit nem ihleti többé sem teológai
eszmélődésüket, sem életvitelüket. Pedig a szegénység, a faji és
nembeli megkülönböztetés struktúráinak feltárása és megszünte
tése fontos része, de csak része az egyház küldetésének.

Hogy az eszkatológiába vetett hit elveszítette alakító erejét a
teológusok jelentős részének munkájában és életében, arra talán
legfontosabb bizonyíték a cölibátus és a szüzesség iránti lelki
vakságuk. S mindez érthetően oda vezetett, hogy megkérdőjelez

zék Mária szüzességét, valamint az egyház és Krisztus kapcsola
tának Mária misztériumán keresztül való megközelítését. Ehhez
járult még a növekvő ellenszenv Krisztus halálának áldozatként
való értelmezése iránt. Nagyon keveset írt az "élvonal" arról,
hogy a keresztények királyi papsága azt jelenti, hogy Krisztussal
együtt és Krisztus által életünk és halálunk minden részletét is
tendicséretté alakíthatjuk, továbbá életünk és halálunk fölajánlá
sával mások üdvösségén is munkálkodhatunk.

A fent említett negatív vonások azonban csak az amerikai teo
lógia egy befolyásos részét jellemzik, annak az egyre idősödő te
ológusgenerácíónak a gondolkodását, amely a Catholic Theological
Association of America (CTSA) rendezvényeit uralja. De a teljes
séghez hozzátartozik a pozitív oldal bemutatása is. Még a
CTSA-n belül is észrevehetően nő azon fiatalok száma, akik a
teljesebb katolikus egyházképet akarják tanulmányozni és élni.
Sőt, még az öregek körén belül is vannak igazi teológusok, akik
sokkal mélyebben megértették a zsinatot. mint a nagyobb vagy
talán inkább hangosabb rész. Az egyháztan mai legfontosabb
amerikai művelője Avery Dulles bíboros. Jóllehet teológiai képe
sítését a zsinat előtt kapta, a hetvenes évek közepére már ponto
san és szinte közérthetően magyarázza a zsinat efyházképét. A
Models of the Church című nagyhatású könyvének első kiadásá
ban (1974) öt egyházmodellt, vagyis egymást kiegészítő egyház
képet kűlőnbőztet meg: az egyház mint intézmény, mint miszti
kus közösség a Szentlélekben, az egyház mint szentségi jel,
amely Krisztust jelzi és közli, az egyház mint az Isteni Szó hir
detője, az egyház mint az izajási Szolga, amely munkáját és
szenvedését Krisztussal egyesíti a "világ életéért." Mikor világo
sabbá vált az a veszély, hogy az egyház túlságosan a világhoz
idomul, Dulles hozzáadott még egy modellt 1987-ben: az egyház
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Communio
ekkléziológia

Balthasar egyháztana

mint a tanítványok közössége. Ez a modell hangsúlyozza, hogy
az egyház "contrast society": szembenáll a világgal, mert Krisz
tus értékeit vallja, Krisztust követi halálában és feltámadásában.

Dulles életműve azonban nem terjedt ki a zsinat egyházképé
nek teljes gazdagságára. Ugyanakkor a Communio nevű nemzet
közi folyóirat angol nyelvű kiadása körül tömörülő teológusok,
valamint Joseph Ratzinger, Henri de Lubac, Hans Urs von
Balthasar, Walter Kasper, Jean-Marie R. TilIard és az ortodox teo
lógus Alexander Schmemann angoIra fordított művei megismer
tették az amerikai katolikusok egy részével is a zsinati egyház
kép teljességét. Sőt, amint az alábbiakból kiderűl, e teológusok
több téren elmélyítették és továbbfejlesztették a zsinati tanítást.
Schmemann például az ortodox liturgiát ismertetve a zsinati do
kumentumoknál is mélyebben mutatja meg az egyház eszkatolo
gikus dimenzióját: az Eucharisztiában, ahol az egyház mint egy
ház a legtökéletesebben aktualizálódik, belépünk az égi szentély
be, a mennyei Jeruzsálemmel együtt ünneplünk, és a megfeszí
tett és megdicsőült Krisztussal egyesülünk.

Ratzinger, Kasper és TilIard olyan communio-ekkléziológiát
dolgoznak ki, amely az egyházmegyéket nem rész-, hanem való
ságos egyházaknak, az egyetemes egyházat pedig a helyi egyhá
zak "communio"-jának tekinti. Hiszen a legrégibb hagyomány
szerint, ahol a püspök celebrálja az Eucharisztiát, ott megvalósul
a katolikus egyház, a Krisztus képviselője körül a Krisztusból
élők egy Lélekben és egy testben való közössége. Ez a zsinati ta
nítást elmélyítő ekkléziológia sokkal közelebb áll az ortodox
egyházfelfogáshoz, és újabb ökumenikus közeledést eredmé
nyezhet.

A communio-ekkléziológia összefüggésében az is világosabb
lesz, mi a helyes értelmezése annak a katolikus tanításnak, hogy
bár a helyi püspök is közvetlenül Krisztust képviseli a helyi
egyházban, Róma püspökének teljes és közvetlen joghatósága
van minden egyházmegyében. A római püspök szolgálata a he
lyi egyházak egységét, az egyetemes "communio"-t védi és moz
dítja elő. Bár joghatósága gyakorlásában a helyi püspök nem
korlátozhatja, erkölcsileg csak annyiban jogosult beleavatkozni
valamely helyi egyház életébe, amennyiben ez a beavatkozás
megőrzi és fejleszti a helyi egyház autentikus egyházjellegét.

H. Urs von Balthasar patrisztikus hagyományra építő gazdag
egyháztanából itt csak néhány fontos témát emelek ki. Mint a
megszentelődés eszköze és végső gyümölcse, az egyház maku
látlanul szent, de földi zarándokútján újra meg újra bűnbocsá

natra szorul: "megtisztuló szajha" (casta mereirix), aki a hit révén
megigazulva, a megszentelődés útján halad. Balthasar azt is ki
fejti, hogy az egyház nemcsak a Krisztussal titokzatos módon
azonosuló misztikus Test, hanem Krisztustól különbözö, egyet
len, személyekfölötti, analóg értelemben vett Személy, aki a
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BMindennek teljesebb
tárgyalását az emlitett

szerzők munkáinak
bibliográfiájával együtt
lásd Kereszty Rókus:
Bevezetés az Egyház

teológiájába.
Christianus-OPM,

Budapest, 1998.

Krisztustól rálehelt Szentlélek reven tiszta szeretetben Krisztus
sal egyesül (Krisztus Szűzi Jegyese), és Krisztus életadó és életet
tápláló művében aktívan együttműködik (Anya).

Balthasar és de Lubac a Lumen gentiumban körvonalazott Má
ria-Egyház párhuzamot mind a zsinat előtt, mind utána írt mű

veikben a szentírási és patrisztikus teológia perspektívájában tár
gyalják. Megmutatják, hogy Mária úgynevezett "kiváltságait",
vagyis szeplőtelen fogantatását, istenanyaságát, minden hivőre

kiterjedő lelki anyaságát és mennybevitelét az egyházzal való
összefüggésben kell tárgyalni. Hiszen a Szentírás és az atyák
szerint Mária az egyház eszkatológikus tisztaságát, a lelkekben
Krisztust szüló és formáló tevékenységét és végső megdicsőülé

sét elővételezi. Balthasar ennél is tovább megy: szerinte az egy
ház minden tettében Mária is valamiképpen részt vesz."

A fentebb körvonalazott, semmilyen definícióba be nem pré
selhető gazdag egyháztan elsősorban egy felnövekvő fiatal teoló
gusnemzedék körében terjed. Reméljük, hogy ez a teológia egyre
több életet is átformál. Így Amerikában is közelebb jutunk a Bol
dog XXIII. János álmodta megújuláshoz, a lelkekben magára éb
redő egyházhoz, amely Krisztus világosságát hatékonyabban su
gározza a világnak.

"Sok biboro« és püspök tartotta szukségesne«, hogy a mai Egyház tartson ko
moly lelkiismeret-vizsgálatot. (...) A lelkiismeret-vizsgálatnak ki kel/ terjednie
arra a kérdésre is, hogy befogadtuk-e a zsinatot. a Szentlélek e nagy ajándékát, a
második évezred végén? Vajoll mennyire vált lsten Igéjea teológia lelkévéés a ke
resztény lét éltető elvévé, ahogy ezt a Dei verbum kiodnta? Úgy éljük-e a litur
giát, mint az egyházi élet »[orrdsát és csúcsái«, amint azt a Sacrosanctum
concilium tanitia? Az egyetemes egyházban és a Izelyi egyházakban erősödik-e a
Lumen gentiumban megfogalmazott communio-egyháztan, mely teret ad a ka
rizmdknak, a szolgálatoknak, Isten népe változatos részvételének, anélkül, hogy
demckratizmusnak vagy szaciologizmusnak; engedne, meluek távol ál/nak az egy
ház katolikus szemléletétá? és a Il. Vatikáni zsinat igazi szellemétől? Vizsgálat
tárgJJává kel/ tenni az egJtház és a világ kapcsolatának stilusát is. A nyitott párbe
széd, az igazság melletii szíz>élyes és tiszteletteljes, ugyanakkor gondosan diszkrét
és bátor tallúságtétel - a Gaudium et spes és más dokumentumokban megfo
galmazott - zsillati szabályai ixiltozatlanu! érvényesek és további cselekvésre
készietnek."

II. János Pál pápa Tertio miIIellIlio aduelliente (A harmadik éuezred küszö
bén) kezdetű apostoli levele (1994. november 10.), 36. pont
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