
„…in mundo huius
temporis”
A II. Vatikáni zsinat jelentősége korunk kultúrájának
átalakulási folyamatában – a zsinati dokumentumok
mint alkotmányos szövegek (I. rész)

Veszélyes vállalkozás

„Veszélyes vállalkozás” — ezzel a címmel néhány megjegyzést sze-
retnék bocsátani az előadásom elé. Legelőször is arról, miért ezt a
címet választottam.

Nem csupán Európában, de hasonlóképpen Kanadában, az
Egye sült Államokban és a dél-amerikai országokban is az egyház
mélyreható válságának lehetünk tanúi. Mintha szétporladna az a
lábazat, amelyen az elmúlt évszázadok folyamán az emberek hit-
 élete és az egyház nyugodott. Ijesztő, hogy gyors ütemben csökken
az istentiszteleteken résztvevők száma, ijesztő, hogy a népesség fia-
talabb rétegei kiiktatódnak a hit továbbadásának folyamatából.
Mára az is óriási probléma lett, hogy a katolikus népesség arányá-
nak helyenkénti növekedéséhez viszonyítva a hivatások száma fo-
kozatosan apad. A zsinat új pünkösd reményében kezdte meg a
munkáját. De nem éppen az ellenkezője köszöntött-e be?

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a hívők közösségének leg-
különbözőbb csoportjain belül éles viták folynak a zsinat megítélé-
sével kapcsolatban. Szétválasztó árkok tagolják részekre az egyhá-
zat. Hogy mi minden nem olvasható a kathpedián, ebben a Linzből
irányított katolikus enciklopédiában! Szabályosan elállt a lélegze-
tem attól, amit az oldalon találtam.

Miután elkötelezett keresztény nőkkel és férfiakkal szervezett ta-
lálkozója során Benedek pápa beszédet mondott Frei burgban, az
embernek az volt a benyomása, hogy nem létezik párbeszéd az egy-
házban. Az egyházat adminisztratív irányítás működteti. Ha ilyen
körülmények között egy előadás keretében a zsinat jelentőségéről
esik szó, a kísérlet csak veszélyesnek nevezhető, hiszen félreérté-
sek és felháborodott méltatlankodások közvetlen veszélyének teszi
ki magát.

Ráadásul a II. Vatikáni zsinat konstitúcióinak, határozatainak és
nyilatkozatainak gyűjteménye a legkevésbé sem tartható minden
szempontból kiegyensúlyozottnak és áttekinthetőnek. Képpel élve:
a zsinat ugyan feltörte a hatalmas szántót, Isten szántóföldjét, ám a
terület még mindig hatalmas és súlyos rögökkel van teli. A terület
csak boronálás és vetés után hozhat majd termést. Ezért annyira ve-
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szélyes, ha egy rövid előadás keretében megpróbálom vázolni, mi-
lyen jelentősége van a számos dokumentumot megszövegező II.
Vatikáni zsinatnak a mai kultúra áttekinthetetlenül sokrétű átala-
kulási folyamatában.

Kísérletem csak akkor lehet termékeny az Önök számára és ma-
gamra nézve, ha mindannyian elfogadjuk azt a szabályt, amelyet
lelkigyakorlatos könyvének elején Loyolai Szent Ignác köt a lelkére
annak, aki adja és aki végzi a lelkigyakorlatot: „minden jó keresz-
ténynek készebbnek kell lennie arra, hogy felebarátja állítását meg-
mentse, semhogy elítélje; ha nem tudja azt megmenteni, kérdezze
meg őt magát, hogyan érti…”1 Kizárólag így kerülhető el az elszi-
getelődés, csak így vehetjük elejét annak, hogy elveszítsük a közös
nyelvet, s egyoldalúsággal és félreértésekkel vádoljuk egymást.

Ezek után következzék egy olyan tétel, amely megvilágítja az
előadás címét: a zsinatok sorában sajátos hely illeti meg a II. Vatikáni
zsi natot, mert a modernitás körülményeivel szembesülve az egyház egész
hagyománytörténetére irányuló teológiai reflexiót hajt végre, mégpedig két
csoportra tagolható sarokpontok mentén. Ily módon újszerűen világítja
meg az egyház katolicitását. A következők során kifejtett érvelés ennek
a tételnek az elemeihez kapcsolódik. Következzék először az első
megállapítás.

A zsinatok sorában sajátos hely illeti meg 
a II. Vatikáni zsinatot 

A zsinat recepciójával foglalkozó nagyszabású fundamentális teo-
lógiai értekezésének2 első részében Christoph Theobald a zsinatok
mibenlétét világítja meg. Nézete szerint a II. Vatikáni zsinat körül
azért zajlanak viták, mert homályban maradt a zsinat identitása és
sajátos jellege. Ezért a könyv első száz oldalán Theobald azoknak a
keleti és nyugati részvétellel megtartott — Nikaiától a 9. századig
nyomon követhető — zsinatoknak a sajátos jellegét domborítja ki,
amelyeknek minden esetben valamely eretnekség legyőzése volt a
céljuk, megpróbálták helyreállítani a consensus antiquitatist, vagyis
a konszenzus vertikális és aktuális biztosítására törekedtek. Ebben
az időszakban a zsinatok más típusával találkozunk, mint a kö-
zépkori egyetemes zsinatok esetében, amelyek főként az egyház re-
formjára törekedtek (in capite et in membris), más-más módon a
cluny-i reform idején, a Konstanzi zsinaton, Bázelban és a Ferrara-
Firenzei zsinaton. A Trienti és az I. Vatikáni zsinatnak szintén meg-
van a maga egyedi jellege. És mi a helyzet a II. Vatikáni zsinattal?

A modernitás körülményeivel szembesülve

A Gaudium et spes előszavában és expositio introductivájában (GS 1–3
és 4–10) a zsinati atyák pontosan rámutatnak a zsinat összehívásának
tárgyi okára: „Az emberi nem ma történelmének új korszakát éli,

1Bálint József fordítása.

2Christoph Theobald:
La reception du concil

Vatican II. 1. kötet:
Acceder à la source.

Cerf, Paris, 2009.
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melyben a mély és gyors változások lassanként az egész földkerek-
ségre kiterjednek” (GS 4,2). A dokumentum 5. pontja a következő-
képpen szól az új helyzetről: „A lelkek mai nyugtalansága és az élet-
feltételek megváltozása összefügg a dolgoknak azzal a széles körű
átalakulásával (ampliori rerum transmutatione connectuntur), mely
egyre nagyobb jelentőséget juttat a művelődésben a matematikai, a
természet- és magáról az emberről szóló tudományoknak is, a cse-
lekvés rendjében pedig az említett tudományokból eredő techniká-
nak. Az ilyen tudományos beállítottság a kultúrát és a gondolkodás-
módot másként alakítja, mint korábban. A technika úton van afelé,
hogy átalakítsa a föld arculatát (…). Az emberi értelem a maga ural-
mát bizonyos módon még az időre is kiterjeszti: a múltra a történe-
lemtudomány, a jövőre a jövőkutatás és a tervezés által. A biológiai,
pszichológiai és társadalomtudományok fejlődése az embert nem
csupán jobb önismeretre segíti, hanem abban is, hogy technikai mód-
szerekkel közvetlenebbül befolyásolja a társadalmak életét.” A tudo-
mány, a fejlődés és a technika említett hatásai, az emberi hatalom rop-
pant fejlődési üteme, a kapcsolódó termelési és gazdasági formák
nemcsak a hagyományos életvitelt alakítják át, de a hitre és a vallási
életre is hatással vannak. Egyrészt, állapítja meg a Gaudium et spes,
„az élesedő ítélőképesség megtisztítja a vallásos életet a világ mági-
kus fölfogásától”, másrészt viszont „mind nagyobb tömegek hagyják
el a vallás gyakorlását” (GS 7).

Bámulatos, mennyire pontosan mutatták be a helyzetet a zsinati
atyák. A szövegben arról a számtalan rendszerről van szó, amelyen
belül az emberek globális horizonton kezdenek élni: azokról a gaz-
dasági, oktatási, jogi, munka-, társadalmi és állami rendszerekről,
amelyek keretbe foglalják és gyökeresen megváltoztatják az emberi
életet. A szóban forgó rendszerek azért változtatják meg az életet,
mert számtalan részből és összetevőből felépülő, rendkívül bonyo-
lult szervezeti struktúrákat alkotnak, amelyek leírhatók tudomá-
nyos fogalmakkal. A zsinati atyáknak egyvalamire azonban nem
volt módjuk: az emberi élet radikálisan megváltozott kontextusá-
nak filozófiai és fogalmi elemzésére. Csak egészen kezdetlegesen
ismerték Kantot, Fichtét, Schellinget és Hegelt,3 Maréchalt és Blondelt,
Husserlt és Heideggert.4 Túlnyomórészt az újskolasztika hatása
alatt álltak, olyan teológia talaján, amely egészen magától értető-
dően használja fel tudományos eszköztárként az arisztotelészi fogal-
makat (a lényeget, illetve a természetet, a szubsztanciát, a mozgást,
az okot és a célt), s a létezők alapvető formájának (az analogatum
prin cepsnek) a természeti tárgyakat tekinti. A klasszikus görög filo-
zófiától fogva az az elgondolás társult ehhez a fogalmisághoz, hogy
a természetek meghatározott rangsorba rendeződnek. A teológu-
sok a fokozás formális elve (via eminentiae) alapján gondolkodtak
Istenről; Szent Anzelm klasszikus megfogalmazása szerint Isten az,
aminél nagyobb nem gondolható („id quo maius cogitari nequit”).
Sőt még Descartes is substantia infinitának nevezte Istent, Spinoza

Átfogó rendszerek
és globális struktúrák

3Azért említem ezt a négy
gondolkodót, mert
transzcendentális

gondolkodásmódjukkal
jelentős mértékben

hozzájárultak a rendszerek
megértéséhez.

4Ezt a négy gondolkodót
azért említem, mert

elmélyítették és új
dimenziókba helyezték
át a transzcendentális

gondolkodást.
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szintén szubsztanciaként fogta fel (Deus sive substantia), Leibniznél
pedig végtelen monászként jelent meg.

A keresztény hit és a teológia még alig kezdte meg a transzcen-
dentális és a fenomenológiai gondolkodás5 elsajátítását, alig dol-
gozta fel a rendszerekkel kapcsolatos modern gondolkodást, s alig
gyakorol hatást az a felismerés, hogy a szabadságnak megalapozó
funkciója van mindenféle szabályozás szempontjából. Geist in Welt
(Szellem a világban) című doktori értekezésében Aquinói Szent Ta-
más ból kiindulva Karl Rahner kísértetet tett ebben az irányban.
A „katolikus Heidegger-iskola” (mások mellett Max Müller, Johannes
Lotz, Bernhard Welte, Gustav Siewerth és Ferdinand Ulrich) meg-
próbálta összekapcsolni a létben való részesedés tamási eszméjét
és az illuminatio ágostoni tanát továbbfűző tamási élméletet (az
impressio veritatis primae koncepcióját) a jelenvalólét heideggeri ana-
lízisével és a transzcendentális gondolkodással. Ugyanez a törekvés
jelentkezik Joseph Maréchalnál és a Tamás újszerű értelmezésére
törekvő Rousselot-nál, akárcsak Blondelnél, aki a cselekvésről kidol-
gozott filozófiája alapján „immanens apológiát” igyekezett alkotni.
Isten megismeréséről írt 1945-ös tanulmányában (De la connaissance
de Dieu), főként azonban a nagyszabású Surnaturelben (1946) Henri
de Lubac a szabad lényként felfogott emberből kiindulva ténylege-
sen transzcendentális teológiai gondolkodás segítségével közelít
meg jelentős teológiai kérdéseket. A hagyományos kegyelemtan az
ember természetéből (natura hominis) indult ki, s ennek alapján vizs-
gálta a „természetfeletti kiegészítésként” felfogott kegyelmet; de
Lubac viszont a szeretetre irányuló transzcendentális reflexióhoz
kapcsolja a kegyelemtant, arra utalva, hogy a szeretet csak az isteni
és az emberi szabadság olyan eseményeként érthető, amely lénye-
gében folyamatot jelent. Hasonló figyelhető meg a teológia törté-
nelmiségét felfedező Chenunél.6

Csak a zsinat után jelent meg Hermann Krings Freiheit, ein Versuch,
Gott zu denken (A szabadság; kísérlet Isten elgondolására) című ta-
nulmánya,7 amelyben — ha nem tévedek — először jelentkezik az
az újfajta gondolkodásmód, amely úgy próbálja elgondolni Istent,
hogy a szabad lényként felfogott emberből indul ki, s egyidejűleg
arra is kitér, hogyan lehet új módon beszélni Istenről. Krings váz-
latnak szánt írása határozott vonásokkal rajzolja meg ezt az újszerű
gondolkodásmódot, s így élesen elhatárolja az Istenre irányuló gon-
dolkodás hagyományos formájától és a valóság vele együttjáró
megtapasztalásától. A szöveg szellemi tartalma megegyezést mutat
Emanuel Lévinas célkitűzésével, mindamellett lényegesen köny-
nyebben járható utat bocsát a teológusok rendelkezésére.8 Szinte
ezzel egy időben, 1971-ben adta ki Autonome Moral (Autonóm er-
kölcs) című teológiai értekezését Alfons Auer, aki szintén a szabad
létezőnek tekintett emberből indul ki, s azt hangsúlyozza, hogy az
ember pontosan a szabadságánál fogva tárgya Isten megszólításá-
nak, irányul Istenre és részese Istentől eredő dinamikának. 1973-ban

5A Lét és idő híres
(a fenomenológiai mód -

szerről és a fenomeno lógia
előzetes fogalmáról szóló)

7. §-ának végén
Heidegger kifejezetten

leszögezi: „A lét a
teljességgel transz -

cendens. (…) A létnek mint
a transz cen densnek

minden feltárása transz -
cendentális megis merés.

A fenomeno lógiai igazság
(a lét fel tá rultsága) veritas
transcendentalis” (Lét és

idő. Ford. Vajda Mihály et
al. Osiris, Budapest,

2004, 55. sk.).

6Marie-Dominique Chenu:
Le Saulchoir. Une école de

théologie. Étoiles, Paris,
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siècle. Vrin, Paris, 1975.
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jelentette meg Norm und Sittlichkeit (Norma és erkölcsiség) című
könyvét Wilhelm Korff, 1976-ban a Fundamentalmoralt (Fundamen-
tális erkölcstan) Franz Böckle.

Összegzésképpen elmondható tehát, hogy a II. Vatikáni zsinat
az emberiség új korszakával igyekszik számot vetni, amely oly
mélyreható változásokat hoz magával, hogy az emberek hatalmas
számban fordulnak el a hittől, a hagyományos vallástól. A pápa és
a zsinati atyák ugyan egészen pontosan látják a kialakult helyzetet,
nincsen azonban megfelelő fogalmi készletük ahhoz, hogy filozófiai
és teológiai szempontból meg tudják világítani az összetett körül-
ményeket, s így pontosan és világosan el tudják határolni a saját
korukat a megelőző időszakoktól. Mit tesz a zsinat? A kérdésre té-
telünk harmadik eleme ad választ.

A II. Vatikáni zsinat az egyház egész hagyománytörténetére
irányuló teológiai reflexiót hajt végre

A jelzett tény először is abban figyelhető meg, hogy a zsinat gyakran
utal az ószövetségi, főként azonban az újszövetségi könyvekre. Csak
az Újszövetséget 1280 alkalommal idézi, többször, mint a korábbi zsi-
natok együttvéve.9 A középkori és az újkori zsinatok szövegeiben csak
egészen csekély mértékben fordulnak elő idézetek a Szentírásból, és
akkor sem többek dicta probantiánál, vagyis az a feladatuk, hogy mint-
egy a történelemtől függetlenül támasszanak alá valamilyen hitigaz-
ságot; ezzel szemben a zsinat eleve üdvtörténeti, bibliai összefüggésbe
helyezi az állításait, s ily módon lehetősége nyílik arra, hogy mind az
ószövetségi, mind a sokrétű újszövetségi szövegeket tényleges sajá-
tosságaik szerint idézze. A vitára bocsátott szövegvázlatokhoz meg-
jegyzéseket fűző kommentátorok modern egzegetikai művekre hi-
vatkozva gyakran rámutatnak arra, hogy az adott szövegekben nem
lehet szó, vagy csak egészen meghatározott szempontból lehet szó az
értelemzéstörténet során bizonyos bibliai szövegekhez társított je-
lentésekről. A zsinati szövegekben szintén jelentős szerepet kap a
pat risz tikus teológia.10 Az egyházatyák írásai gyakran olyan kontex-
tusban bukkannak fel, ahol a középkor és az ellenreformáció teoló-
giájának egyoldalúságát kívánják felszámolni a zsinati atyák, például
a püspöki hivatal értelmezésével kapcsolatban. Másrészt számos kö-
zépkori szöveggel találkozunk a kegyelemtannal, a szentségtannal és
a szerzetesi teológiával összefüggésben, s az ilyen esetekben feltűnő,
hogy a dokumentumok ugyan idéznek alapvető tételeket, ám más ér-
velési kontextusba helyezik őket, aminek az a következménye, hogy
a középkori gondolkodásforma végül is nem érvényesül a szövegek-
ben. A zsinat végül a tanítóhivatal újkori megnyilatkozásaira is vi-
szonylag gyakran hivatkozik, főként enciklikákra, olyan szakaszok-
hoz kapcsolódva, amelyek tartalma előremutató jellegű.

Hiába hívjuk fel azonban a figyelmet arra, hogy a zsinati atyák
behatóan foglalkoztak az idézett szövegekkel, így csupán formai

Hans-Michael Baum -
gartner. Alber, Freiburg –

München, 1979.

9Vö. Peter Hünermann:
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In Herders Theologischer
Kommentar zum Zweiten

Vatikanischen Konzil.
5. kötet, 68.

10A zsinatok hosszúra
nyúló története során
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szövegek kereken hatvan

százaléka a II. Vatikáni
zsinat dokumentumaiban
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Hünermann: i. m. 70.
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szempontot tudunk megadni a szövegek értelmével és szándékával
kapcsolatban. A kérdés mégiscsak az, hogy miként ítélik meg a szó-
ban forgó „anyagot”, hogyan fűzik össze, hogyan fogják egységbe az
idézett írásokat. Csak ennek feltérképezésével állapítható meg,
hogy mit mondanak és mit fejeznek ki.

Ennek megvilágításához a Herder kiadó zsinati kommentárjá-
nak ötödik kötetében11 a nyelvpragmatikai vizsgálódás módszerét
választottam. A módszer segítségével lehetőség nyílik arra, hogy
egész sor empirikus adatból kiindulva (ilyen a megnyilatkozás oka
és szituációja, a megnyilatkozó személye, a megszólítottak, a szö-
veg kialakulása, a szöveg formája, vagyis egysége, szerkezete és
alapvető vonásai) meghatározzuk a dokumentumgyűjtemény je-
lentését és értelmét. Azt a generált tartalmat, amely e sokrétű kom-
munikatív aktusok révén jön létre.

Vizsgálódásaim eredményét azzal az állításommal foglaltam
össze, mely szerint a zsinati konstitúciók, illetve az egy bizonyos
(esetleg kiegészítő jellegű) kérdést taglaló dekrétumok és nyilatko-
zatok gyűjteménye a keresztény hit alkotmányos szövegét alkotják,
s a megnyilatkozók és a megszólítottak alapvető viszonyrendszerét
határozzák meg.

Mivel egészen újszerű, egy ilyen állítás rászorul arra, hogy meg-
védjük a félreértésektől, s ehhez érdemes gondosan kijelölnünk a ha-
tárait. A negatív megközelítés után pozitív előjellel is kifejthető lesz.

Ami a negatív elhatárolást illeti: az általános alkotmányos szö-
vegek (elvégre nemcsak nemzeti alkotmányok vannak, ma már
nemzetközi, gazdasági stb. alkotmányos szabályozások is léteznek)
minden esetben olyan konszenzust fogalmaznak meg, amely tény-
leges szabadságoknak biztosít teret, mivel mindig a másik elisme-
résén alapszanak. A szabadság ugyanis nem egyszerűen önkényes
cselekvés, nem az a lényege, hogy szabadon kielégíthetjük a kész-
tetéseinket, mert nem akadályoznak külső erők vagy mert mi va-
gyunk az erősebbek. A szabadság mindig reális szabadság, szabadon
megállapított szabályokkal jár együtt, amelyek tekintettel vannak a
másik szabadságára. A szabadság csak akkor reális, ha szabadsá-
gok kölcsönös kapcsolatát jelenti.

A modern alkotmányok ugyanakkor a korábbiakhoz képest mé-
lyebb igénnyel lépnek fel: a reális konszenzusok (beleértve az al-
kotmányokat is) egészen eltérő mértékű szabadságot biztosíthat-
nak különböző személyeknek. Gondoljunk csak arra, milyen későn
kaptak szavazati jogok a nők Svájcban. A modern alkotmányok sa-
játos mércének rendelik alá magukat: nem akkor modernek, ha
meghatározott „természettörvényt” követnek, a hagyományt, va-
lamiféle „rendi” struktúrát, hanem akkor, ha transzcendentális az
alapjuk, más szóval, ha az alkotmánynak a szabadság mércéje szol-
gál alapjául. És hogy mégis mi a szabadság mértéke? A másik sza-
badság feltétlen elismerése. Csak ez a mérce szavatolja, hogy az al-
kotmányok erkölcsileg vállalhatók és a szabadság jegyében állók

11Vö. Peter Hünermann:
i. m. 5–102.

A keresztény hitélet
alkotmányos szövegei
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legyenek. Ha valamely alkotmányról kimutatható, hogy bizonyos
rendelkezései ellentmondanak ennek a transzcendentális elvnek,
módosítási igények fogalmazhatók meg vele szemben. Máskülön-
ben nem a szabadság jegyében áll, hanem többé-kevésbé kifejezett
diktatúrát jelent, olyan képződményt tehát, amely erkölcsileg nem
igazolható. Az ily módon saját mértéke szerint megvalósuló szabad -
ságot gyakorlati szabadságnak nevezhetjük. Ennélfogva a szabadságra
irányuló transzcendentális reflexió keretében óhatatlanul felbuk-
kan a szabadság eszményének fogalma, amelyre megvalósulása
során a szabadság előrenyúl, ha feltétlen módon elfogad más sza-
badságokat (máskülönben nem tud erkölcsi szempontból helyesen
és felelősen cselekedni).

A II. Vatikáni zsinat konstitúciói, majd — a jelentőségüket te-
kintve utánuk következő — dekrétumai és nyilatkozatai ugyan al-
kotmányos szövegei a hitéletnek, szó sincs arról, hogy kizárólag
ekkléziológiai kérdésekkel foglalkoznának, példának okáért az
alaptörvény (lex fundamentalis) kérdésével, amely a zsinat után meg-
annyi vita tárgyát képezte és joggal került le a napirendről. Másról
van szó: az ilyen jellegű szövegek hitbeli konszenzust fogalmaznak
meg, mégpedig új módon, a korábbi zsinatokon keresett konszen-
zustól eltérő formában. A legszembetűnőbb különbség, hogy a ko-
rábbi zsinatok a hit részletkérdéseivel kapcsolatban igyekeztek kon-
szenzust elérni. Ilyen kérdésekről született döntés Nikaiában,
Konstantinápolyban és a többi zsinaton: a rendelkezésre álló krité-
riumokat alapul véve különböző konkrét ügyekben fogalmaztak
meg konszenzusos álláspontot. A II. Vatikáni zsinat viszont úgy fo-
galmaz meg hitbeli konszenzust, hogy a hívők (a püspökök, a lai-
kusok és a szerzetesek) kapcsolatát tartja szem előtt, a többi ke-
resztényhez, más vallások követőihez és az ateistákhoz, a modern
technikai és tudományos világhoz, a gazdasági és a kulturális élet-
hez stb. fűződő viszonyt. Mindezek a viszonyok a szabadság je-
gyében állnak. Miként, minek alapján lesznek hitbeli viszonyok?
Milyen mércének vannak alávetve, milyen mércét kell alapul ven-
niük ahhoz, hogy a jelzett értelemben hitbeli konszenzusról be-
szélhessünk? Csak a hit mércéjéről lehet szó, a hitéről, amely Isten
önmagáról adott kinyilatkoztatására válaszol. Hol helyezkedik el
ez a mérce? Az emberi szabadság szívében.

Magyarázatképpen néhány megjegyzés.12 Kiindulópontunk a gya-
korlati szabadság, vagyis az előzőek tükrében az a fajta szabadság,
amely feltétlen módon elismer és ily módon erkölcsi szabadsággá
tesz más szabadságokat. Más szabadságok feltétlen elismerése reá-
lis eseményt jelent, olyan folyamatot, amely több mint bármiféle
szabadságok, feltételes szabadságok elismerése. A szabadságnak
mindenhez viszonyulnia kell, ami szabadság, feltétlen szabadság-
hoz kell viszonyulnia. Csak így tudja feltétlen módon elismerni a
szabadság sokféle formáját, a feltételes és nem közvetlen szabad-
ságokat. „A tökéletes szabadság eszméje szükségszerű gondolat,

A zsinat hitbeli
konszenzust

fogalmazott meg

12A következők során
Hermann Krings érvelési

struktúráját veszem alapul:
Freiheit. Ein Versuch Gott
zu denken. In uő: System
und Freiheit. Gesammelte
Aufsätze. Alber, Freiburg,

1980, 161–184.
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ha egyszer létezik szabadság.”13 A szabadságnak ehhez a lényegi
eleméhez kapcsolódva a keresztény hit megvallja, hogy Isten, a vég-
telen szabadság közölte önmagát, s végtelenül elfogadja, azaz sze-
reti az embert, a bűnöst. Vele áll kapcsolatban a hívő ember és a
hívők közössége, ha — Isten önközlésére válaszolva — feltétlen
módon elismerik más emberek szabad méltóságát, és szabad vi-
szonyt alakítanak ki emberi életformákkal.

A II. Vatikáni zsinat a hitélet alkotmányos szövegeit fogalmazta
meg, s ezért valami újat jelenít meg az egyház és a nyilvánosság szín-
terén. A zsinati szövegek a konkrét magatartással és konkrét jogi sza-
bályozásokkal kapcsolatban határoznak meg normákat. A szabadsá-
got középpontba állítva határoznak meg alapvető viszonyokat, s a
hitben elfogadott isteni önkinyilatkoztatást veszik mértékül. Önma-
gukba „olvasztják” és integrálják a szabadság modern lényegét.

Összefoglalásképpen: hogy léteznek alkotmányos szövegei a hit-
nek, az reális, sőt teljesen megalapozott felfogásnak tekinthető. Az
ilyen szövegek sem jogi, sem ekkléziológiai leszűkítést nem ered-
ményeznek, mivel Isten önmagáról adott kinyilatkoztatásának ese-
ménye alapján hozzák szóba azokat a szabadság meghatározta
(transzcendentális) viszonyokat, amelyek a hitben vannak adva és
értelmes, szabadságközpontú szabályozást tesznek lehetővé.

Újszerű és szokatlan, ha valaki azt állítja, hogy a zsinaton az egy-
ház alkotmányt adott magának, vagyis a legfontosabb zsinati do-
kumentumok alkotmányos szövegnek tekintendők. Egészen gyor-
san félreértések is adódtak az értelmezésemmel kapcsolatban. A II.
Vatikáni zsinat szövegeinek szóban forgó megközelítését Benedek
pápa arra hivatkozva utasította el, hogy a zsinati atyáknak nem állt
szándékában egyházi „alkotmány” kidolgozása. Giuseppe Alberigo
azzal az ellenvetéssel élt, hogy állításommal ekkléziológiai kérdések -
re redukálom a II. Vatikáni zsinat szövegeinek tartalmát. Christoph
Theobald annak a nézetének adott hangot, hogy a zsinati doku-
mentumokat alkotmányos szövegként kezelő értelmezés elveszíti a
kapcsolatot az Evangéliumban saját magát közlő Istennel.14

Görföl Tibor fordítása

(A tanulmány befejező részét következő számunkban közöljük.)

13Hermann Krings:
i. m. 177.

Szabadságközpontú
szabályozás

14Vö. Christoph Theobald:
Enjeux herméneutique des

débats sur l’histoire du
concile Vatican II.

Cristianesimo nella Storia
28 (2007), 359–380.,
különösen: 362–370.
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