
A zsinat útján
Ötven évvel ezelőtt ilyenkor már lázasan folytak a II. Vatikáni zsi-
nat előkészületei. Szeptember 11-én XXIII. János pápa rádióüze-
nettel fordult a világhoz. Első szava az örömé volt, ahogyan egy
hónapra rá a zsinatot megnyitó beszédét is így kezdte: „Gaudet
mater Ecclesia”, „Örül az Anyaszentegyház”. Örül, mert — remé-
nyei szerint — a zsinat az egyházat megújító találkozás lesz Krisz-
tussal. Örül, mert felkínálhatja Krisztus örömhírét a „nyugtalan-
sággal és aggodalommal” teli modern világnak.

Beszédében a pápa megfogalmazta mit vár a zsinattól, amely a 21.
az egyetemes zsinatok sorában. Összhangban a teljes kétezer éves
keresztény hithagyománnyal, „a keresztény tanítást a modern kuta-
tások fényében és a mai gondolkodás nyelvén kell kifejteni és meg-
vizsgálni”, hogy Krisztus világossága még teljesebben felragyogjon
az egyházban, és az egész világra kiterjedve hasznára lehessen az
egész emberiségnek. Hozzátette, hogy mindezt nem szigorú tanbeli
elítélésekkel kívánja elérni, hanem „az irgalmasság gyógyszerével”
akarja segíteni az egyház megújulását. Sürgette továbbá a keresz-
tények egységének előmozdítását, a kapcsolatfelvételt a nem-ke-
resztény vallásokkal, a vallásszabadság és az emberi méltóság elis-
merését. A zsinat kettős célkitűzését végül két szó foglalta össze.
Ressourcement, visszatérés a forrásokhoz, vagyis újra fölfedezni a
Szentíráshoz és az egyházatyákhoz visszanyúló teljes keresztény ha-
gyományt, kilépve így a „neoskolasztikus egyházi szubkultúrából”,
túllépni az „antimodernista válságon”, s ezáltal szólítani meg a mo-
dern világot az aggiornamento szellemében.

A zsinat olykor váratlan fordulatokkal teli, feszültségektől sem
mentes történetét, a „konzervatívok” és a „haladók” összecsapásait
sokan megírták. A viták fél évszázad után sem ültek el: a zsinat
mintha folytatódnék napjainkban is, utóéletének részesei vagyunk
a mai egyházban.

A „frontok” még élesebben rajzolódtak ki a zsinat óta. Egyesek éles
törést látnak a zsinat előtti és utáni egyház között. Különös módon
két ellentétes szélsőség húzódik meg e nézet mögött: a makacs kon-
zervatívoké, akik magát a zsinatot és annak pápáit is eretneknek
tartják, és a zsinat előtti állapotokat állítanák vissza az egyházban.
A másik oldalon pedig azoké az újítóké, akik a zsinat szellemére hi-
vatkozva a saját ötleteik alapján építenének fel egy új, „igazi” egyhá-
zat. A törést hirdető mindkét szélsőséget elítélik a pápák, kiállva a
zsinat által képviselt „folytonosság és reform” szintézise mellett. A ki-
nyilatkoztatásra épülő hithagyomány változatlan, mégis eleven foly-
tonosságát éppen az biztosítja, hogy a történelemben élő egyház „az
idők jeleit” is kutatva képes annak egyre teljesebb megértésére, és így
folytonosan megújulva ragyogtatja fel Krisztus világosságát.
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