
Egyetemesség,
párbeszéd,
társadalmi tanítás
Sikerek és kudarcok a Gaudium et spes után

Közhely, hogy a II. Vatikáni zsinat radikális változásokat hozott az
egyház életében, mi több, maga volt talán a legradikálisabb változás
hosszú idő óta. Ennek egyik világos jele és jellemzője a zsinat dok t -
rinális szerepfelfogása, vagyis az a tény, hogy teljesen új típusú felfo-
gásban kívánta közölni mindazt, amit az adott témáról fontosnak tar-
tott. Természetesen tanításként, de nem hittételekben, egy-egy
állításra vagy annak tagadására kihegyezett kánonokban, hanem mér-
legelő, fontolgató, lábjegyzetelt szövegekben. Persze teljesen forra-
dalmi változásról még sincs szó, hiszen a négyszáz évvel korábbi
Tridentinum a megelőző nagy egyetemes zsinatokat ugyan követte
abban, hogy fontos hittételeket mondott ki és tisztázott, ám egyúttal
teljes körű egyházi megújulást, reformot is célba vett, azaz ebben a te-
kintetben a II. Vatikánum legvalódibb elődjének is tekinthető. Mégis,
a zsinat dokumentumait, tanítását olvasva szembeötlő a megközelí-
tés korszerűsége, a problémák, gondok, az idők jelei vizsgálatának a
módszere, a bennük való elmélyülés szándéka, s ezzel együtt a ki-
nyílás „minden jóakaratú ember” felé. Mindez a Gaudium et spesben
a legegyértelműbb, hiszen itt ez a módszer bizonyos értelemben
maga a téma. Milyen hatásai lettek ennek a kinyílásnak? Erre a kér-
désre keresem a válaszokat az alábbiakban, a hely szűke miatt
három fő témára koncentrálva.

Sikerek és kudarcok

Előrebocsátom, hogy sikerekről és kudarcokról egyaránt szó lesz. Ez
önmagában véve a legkevésbé sem lehet meglepő, hiszen történelmi
léptékű intézményeknél, szervezeteknél, mint az egyház, ez nem is
lehet másként. De történelmi léptékűnek egyáltalán nem mondható
távlatokból, mint amilyen az egyes emberé, ezek a jó és rossz hatá-
sok, következmények nem okvetlenül egyensúlyozzák ki egymást,
így aztán olykor — gyakran? — találkozhatunk szélsőséges vélemé-
nyeket képviselőkkel: vagy olyanokkal, akik azonnali új zsinatot óhaj-
tanak, mondván, hogy a zsinat ’eredményei’ veszélyben vannak; vagy
olyanokkal, akik magát a zsinatot tartják tévedésnek (legföljebb nem
mondják ki). Ami sub specie aeternitatis talán mellékes körülmény, az
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az egyes ember számára gyakran létfontosságú, vagy legalábbis gyak-
ran akként éli meg (lásd a rítus körüli szenvedélyes vitákat). De el kell
ismernünk, hogy éppen a zsinat nyitottsága és tanítása autoritásának
szándékosan homályban hagyott határai miatt ezek a szélsőséges né-
zetek nem csupán az egyéni perspektíva szükségképpeni kicsinysége,
hanem a zsinat jellege miatt is természetes folyománynak tekinthe-
tők. Ám arra is gondolni kell, hogy éppen ez tette lehetővé, hogy —
ellentétben az egyház korábbi egyetemes zsinatainak történetével
— a II. Vatikánum nem új egyházszakadásoknak vagy korábbi sza-
kadások véglegesítésének lett a kiindulópontja, hanem sikeresen volt
képes egy igen kényes történelmi helyzetben a katolicizmust egység-
ben tartani, annak dacára, hogy a világ minden korábbinál globáli-
sabbá vált, és a földrajzi, kulturális, politikai, nemzeti és egyéb ellen-
tétek az egyházban is szükségképpen megjelentek. (Nem felejtendő,
hogy az I. Vatikáni zsinat részben kudarc volt, éspedig az akkori nem-
zetközi fejlemények és ellentétek miatt!) Persze a legtöbb egyetemes
zsinat eleve valamilyen égető gond megoldására — jellemzően fe-
nyegető egyházszakadás megelőzésére vagy orvoslására — gyűlt
össze, s ötven évvel ezelőtt ilyen fenyegetéssel éppen nem kellett szá-
molni, mégis, egy ekkora közösség egységének konstruktív, újabb
távlatokat is nyitni képes megőrzése föltétlenül gondviselésszerű
eredmény, noha valami rossznak az elkerülését ritkán szoktuk ese-
ményszerű, látványos sikernek tekinteni. De ez talán a mi hibánk.

E kitérő után rátérek annak legalább érintőleges végiggondolására,
hogy a Gaudium et spes néhány nagy témája és mondanivalója hogyan
alakította az egyház későbbi történelmét és szerepét a világban.

Egyetemesség

Az első és talán a legszembetűnőbb gondolat az egyetemesség, el-
sősorban az ember egyetemességének az eszméje. Az egyház persze
neve szerint és küldetéséből adódóan eleve egyetemes, rómaisága
azonban mégis — gyakran persze büszkén vállalt — partikulariz-
must takart. Kevés igazán hatásos egyetemes gondolat és még ke-
vesebb szervezet és intézmény van, ez utóbbiak közül a legstabilabb
kétségkívül maga az egyház (James Joyce egyik félig-meddig tréfás,
mégis elgondolkodtató mondása szerint a katolikus egyház meg-
határozása: „here comes everybody”). Az emberi jogok és az emberi
méltóság gondolatköre, valamint a demokrácia, azaz a közügyek in-
tézésében való szabad részvétel kétségkívül tartósnak tekinthető és
erős globális gondolat. A zsinat után bekövetkező dél-európai, majd
délkelet-ázsiai, latin-amerikai, közép-kelet-európai, afrikai, nap-
jainkban pedig közel-keleti politikai változások trendszerűen a na-
gyobb közvetlen népi beleszólás, s — olykor határozottan, olykor
tétován, de fölismerhetően — a jogvédelem irányába mutatnak.

A zsinat ezeket a fejleményeket jól érzékelte. Ahogy Alexis de
Tocqueville megfogalmazta, a demokrácia nem rendszer, nem beren-
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dezkedés, hanem korszak és életérzület, ennélfogva föltartóztatni le-
hetetlen, csak alkalmazkodni lehet hozzá, észrevéve benne a jót és a
rosszat is, s mindkettővel valamit kezdeni. Az egyház ezt belátta, mi
több, sokfelé jelentős és egyáltalán nem negatív tapasztalatokat is
szerzett vele kapcsolatban (a demokrácia egyik őshazájában, az Egye-
sült Államokban a katolikus egyház, nem kizárólag a bevándorlók
hatására, egyre erősebbé és tekintélyesebbé vált, a zsinat után további
katolikus fellendülés volt tapasztalható); sőt, sokfelé (Latin-Amerika,
Fülöp-szigetek, egyes afrikai államok, Lengyelország) kifejezetten ak-
tívan vett részt az antidemokratikus struktúrák, diktatúrák elleni küz-
delemben, ezzel korábban ismeretlen népszerűségre, sőt, vonzerőre is
szert téve. Ez a siker oldala; nem feledkezhetünk meg azonban a ku-
darcról sem. Tocqueville pontosan tudta, hogy a demokráciának épp-
úgy megvannak a maga veszélyei, mint az ancien régime-nek: ő a
többség zsarnokságától és a paternalista államtól tartott leginkább,
azaz a szabadság elvesztésétől. Az egyház a maga fogalmaival a rela-
tivizmus és a természetjog talajáról való letérésként ragadta meg
ugyanezt, s bár maga a zsinat ezeket a fogalmakat még nemigen hasz-
nálta, de a Gaudium et spes több helyen is foglalkozik a tévedés és az
irányvesztés veszélyeivel. Természetesen van visszhangja ezeknek a
figyelmeztetéseknek, sokszor pozitív is, de azt nem merném állítani,
hogy a megcélzottak értik is, miről van szó. S ez már a kudarc területe.

Úgy érzékelem, hogy inkább egy-egy részkérdés kapcsán kerül elő
a természetjog vagy a lelkiismeret felelőssége (elsősorban a nemi iden-
titással, a házassággal, a férfi-női viszonnyal kapcsolatban), ami evi-
densen fontos, mégis részterület. II. János Pál heroikus igyekezete
arra, hogy az emberi jogok és az emberi méltóság szükségképpen
ködös fogalmai mellé vagy inkább mögé valamilyen filozófiai, tehát
szekuláris elmével is belátható és elfogadható ’perszonalista’ gondo-
latmenetet állítson, jobbára megmaradt egy szűk elit érdeklődési kö-
rében; s az igehirdetésben sem jelenik meg. Így továbbra is az a hely-
zet, hogy az egyház figyelmeztetései, rossz érzései a demokrácia
negatív hatásaival kapcsolatban nem jutnak célba; vagy megmarad-
nak a hívek számára is érthetetlen általánosságok szintjén, vagy pedig
indokolatlanul és érthetetlenül egy-egy — mondjuk így — alkalma-
zási területre szűkülnek, ahol sokszor el is torzulnak. Így végső soron
hiába az egyetemesség iránti páratlan elkötelezettség, a végeredmény
mégis egyfajta kudarc, amelyet a legjobban egy bonmot-val tudok ér-
zékeltetni: „Mi a katolikus egyház? Keményen védett erőd, ami job-
bára csak a turistákat érdekli.” Így a várt és előre jelzett veszélyek,
amelyek a demokrácia kultúrájából és szellemi hátteréből erednek, a
zsinat óta eltelt időben sem hárultak el; az egyház válasza viszont
ezekre a veszélyekre nem nevezhető különösebben sikeresnek, ha
ezt a kiváltott hatásban mérjük. De a történelmi időszak rövid, s
mivel — ahogy írtam — ez a fél évszázad igen sokfelé a politikai
szabadság lassú kivívásának időszaka, ideértve hazánkat is, így zá-
rómérleget még nem szabad készíteni.

Az irányvesztés
veszélyei és az egyház

figyelmeztetései
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Az emberi jogok, a természetjog, az emberi méltóság olyan egye-
temes igényű fogalmak, amelyeket minden további nélkül el tu-
dunk helyezni a keresztény világképben és a katolikus teológiában,
szilárd szentírási alapokon. Ezt a Gaudium et spes nagyon elegán-
san meg is teszi. A fentiek értelmében azonban igyekszik ezt az
egyetemességet mindenki számára elfogadható érvekkel is alátá-
masztani, ebben azonban kevésbé hatásos, ezért is érezhette külö-
nösen II. János Pál, hogy további munkára van szükség. Egyvalami
azonban még a legerősebb filozófiai, antropológiai érv mellé is
szükséges, s ez az egyetemes morális tekintély. Ebből a szempontból
szintén egyaránt beszélhetünk sikerről és kudarcról is.

A siker oldalán számolhatjuk el, hogy az egyház vezetése, volta-
képpen folytatva a már évszázados tendenciákat, személyes példa-
mutatásból túlnyomórészt jól teljesített. Ezzel nem állítom, hogy ma-
kulátlanul. Morálisan nyitott kérdésnek tartom XII. Piusz pápa, illetve
környezete döntéseit egyrészt a háború alatt, másrészt az után. Szin-
tén nyitott kérdés morális értelemben a Vatikán úgynevezett keleti
politikája, azaz a kommunista országokkal és egyházaikkal kapcso-
latos döntései. Nem annyira arról van szó, hogy bármelyik pápa sze-
mélyes erkölcsi integritása vagy jelleme súlyosan megkérdőjelezhető
volna, hanem arról a fájdalmas tényről, hogy döntéseink helyessége
sajnos nem kizárólag a szándékainktól függ. Például méltányolható
az ortodox egyház iránti békülés politikája, ám ha ennek, úgymond,
az az ára, hogy az erdélyi katolikus hívekhez nem jut el a pápa, noha
például Kubába igen, akkor bizony itt mély fájdalom keletkezik. Ezek
a döntések tehát mindig nehezek, s talán éppen ezért akár meglepő-
nek is nevezhetjük, hogy az egyház egyetemes morális tekintélye
éppen a zsinatot követő időszakban soha korábban nem tapasztalt
módon erősödött meg, részben magának a zsinatnak, de nem kis mér-
tékben vezetői személyes példamutatásának köszönhetően. Termé-
szetesen nem minden téren, lásd a szexuáletikát, ahol minden igye-
kezet ellenére igen kétes az eredmény még a hívek körében is; de az
ember és az emberi élet, az alapvető értékek védelme terén föltétlenül.

Fonák módon ennek is megvoltak a negatív oldalai: egyfajta enge-
dékenység, társasági és politikai comme il faut — azaz túlságos al-
kalmazkodás (ami ugyanígy jellemezte az arisztokratikus korszakot
is!), hígulás, felületesség. Erre az elmúlt egy-két évtizedben igen erős
belső ellenhatás is jelentkezett, amely viszont olykor a gyereket is ki-
öntené a fürdővízzel. Példaként itt is a rítusügyet említeném, amely-
nek kapcsán néha már-már apokaliptikus víziókat emlegetnek a li-
turgikus laxizmust kifogásolók. Úgy vélem, tudomásul kell venni,
hogy ha az egyház egyetemes kíván lenni — s a Gaudium et spes ezi-
ránt nem hagy kétséget —, akkor az első apostoli zsinat légkörébe kell
visszatérnie, amely éppen ezt az egyetemességet indította útjára egy
egyszerű, de történelmi döntéssel: „A Szentlélek is, mi is úgy láttuk
jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél, annál, hogy
tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a

Az egyház vezetésének
példamutatása

Engedékenység  és az
ellenhatása
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fojtott állattól és az erkölcstelenkedéstől” (ApCsel 15,28–29). S ezt a
szabályt Pál apostol később még tovább enyhítette.1 Csak kellő-
képpen nagyvonalú megközelítés tud egyetemes tekintélyre szert
tenni és azt megőrizni, persze soha nem felejtve, hogy a tekintély lé-
nyege, hogy igazságokat hirdet.

A kudarcok oldalán is van azonban elszámolnivaló. Éppen a leg-
 utóbbi évekre visszatekintve kell igen nagy fájdalommal megállapí-
tani, hogy a különféle, évtizedek óta zajló és az egyházi vezetés által
komolyan nem vett visszaélések (szexuális aberrációk, homályos
pénzügyi tranzakciók, diktatúrákkal való kollaborációs magatartás,
gyermekek adásvétele) mintha felfakadtak volna, s olyan mértékben
fröcskölték tele az egyház arcát, hogy korábbi erkölcsi tekintélye igen
súlyos mértékben megrendült. A katolikusok közül sokan hajlamo-
sak mindezt összeesküvésnek, a sajtó ’visszaélésének,’ botrányhajhá-
szásnak betudni, vagy a jelentőségét holmi statisztikai összefüg -
gésekkel kicsinyíteni. Rosszrahajló természetünk egyik kétségtelen
bizonyítéka, hogy szeretünk kárörvendni, s ezt az erős hajlamunkat,
éppen mert erős, mindig lesz, aki kiszolgálja. Hozzáteszem: van, amin
a katolikusok, vagy általában a keresztények szeretnek kárörvendeni.
Ez azonban még nem tesz sem jóvá, sem meg nem történtté, sem je-
lentéktelenné semmit. Az elkövetett rossz itt van velünk. S úgy néz ki,
sokáig itt is marad. Alig van a világnak olyan fertálya, ahol valamilyen
súlyos, évtizedes rossz ne szennyezné az egyház lelkiismeretét. A mo-
rális sikerek és a — sajnos, gyakran alighanem külsőleges — népsze-
rűség és ünneplés évtizedei egyértelműen elmúltak. Aki protestáns,
vagy nem keresztény emberek véleményeit olvasgatja — márpedig
ők vannak többségben —, riadtan és megrendülten veszi észre, hogy
szemükben a katolicizmus ismét egyre inkább a hazugsággal, a kép-
mutatással, a hatalmi visszaélésekkel, általában az erkölcstelenkedé-
sekkel jelent egyet — azzal, amitől az Apostoli zsinat óvott. Ha az egy-
ház továbbra is a Gaudium et spes által is vindikált egyetemes erkölcsi
tekintélyi szerepben akar maradni, vagy azt vissza szeretné szerezni,
akkor igen mélyen magába kell tekintenie. Sem az önvállveregetés,
sem a begyakorlott belső megtisztulási rítusok nem használnak im -
már semmit. A legnagyobb tragédia abban áll, hogy az erkölcsi tekin -
tély könnyen megrendíthető, s egy botlás vagy súlyos bűn miatt egész
tanítása hiteltelenné válhat a „kicsinyek” — a tanításban, az igazság-
ban kicsinyek — szemében. Jézus pontosan erre utalt, amikor a bot-
rány okozójának felelősségéről szólt. S nem éppen visszafogottan.

Párbeszéd: hit és értelem

A Gaudium et spes egy másik alapmondanivalója a módszer, azaz a
párbeszéd. Az, ahogyan a szöveg megszólít és fejteget, mindenkép-
pen forradalminak mondható, hiszen először találjuk leírva, hogy az
egyháznak is van tanulnivalója a világtól. De a módszer mögött azért
nagyon is gazdag és szilárd hagyomány húzódik meg. A következ-

1Például a Római
Levélben: „Aki eszik, ne

nézze le azt, aki nem
eszik. Aki meg nem eszik,

ne ítélje el azt, aki eszik.
Hiszen az Isten azért a

magáénak tekinti. Ki vagy
te, hogy más szolgája

fölött bíráskodol? Saját
ura előtt áll vagy bukik.
De állni fog, mert elég

hatalmas az Isten, hogy
fenntartsa” (14,3–4).

Az erkölcsi tekintély
kérdése
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tetés ugyanis a földi dolgok relatív és jogos autonómiájának gondo-
latával van alátámasztva, ami pedig egyház- és elmélettörténetileg
a felvilágosodással, konkrétan pedig a tudományokkal (elsősorban a
természettudományokkal) szembeni ellenérzés és bizalmatlanság
lassú oszlására vezethető vissza. Ennek korábbi pápai megnyilatko-
zásokban már voltak világos jelei. Ha viszont még nagyobb törté-
nelmi távlatból tekintünk erre a fejleményre, akkor akár azt is mond-
hatnánk, hogy itt voltaképpen szó sincs forradalmi változásról,
hanem visszatérésről (ilyen értelemben persze: re-evolúcióról) egy
felvilágosodást megelőző korszakhoz, amikor egészen természetes
volt, hogy a Szentírás magyarázatához és értelmezéséhez a pogány,
elsősorban persze görög filozófia és tudomány fogalomkészletét, sőt,
eredményeit használták a teológusok. Az, hogy például Arisztotelész
gondolkodásában az Értelem valamiféle „relatíve autonóm” módon
jutott el bizonyos igazságokhoz, nemcsak hogy a legkevésbé sem el-
lenkezik a középkor nagy skolasztikusainak meggyőződésével,
hanem az utóbbiak maguk is nagyon sok fontos belátással és fölis-
meréssel vitték tovább az egyetemes filozófiát. A felvilágosodás an-
tiklerikalizmusa és antikatolicizmusa azonban mély lelki sebeket ej-
tett az egyházon, amelynek reakciói a modernizmus elleni nyílt
küzdelemben kulmináltak, már-már elfelejtve, hogy a hit és az érte-
lem egymást kiegészítő és támogató, de egymással föl nem cserél-
hető képességeink, s egyiknek sem a másiktól tartania. Azzal, hogy
a Gaudium et spes, bár nem annyira filozófiai, hanem gyakorlati érte-
lemben (az előbbi munkát a Fides et ratio enciklika végzi el) a kereső,
kutató elmének önálló értéket tulajdonít, voltaképpen egy korábbi,
nagyon is termékeny szellemi világot igyekszik restaurálni. Ennek
pozitív hatásaként nem csupán rengeteg új tudományos, hanem teo-
lógiai eredmény is született; s a filozófiának sem igen van olyan ága,
amely ma, ha akarja, ne volna képes párbeszédet folytatni a teoló-
giával, s ez persze megfordítva is igaz. Ma már egyetlen komolyan
vehető filozófus sincs, aki a skolasztikát obskúrusnak tartaná, éppen
ellenkezőleg, az egyre nagyobb világi megbecsülésnek örvend.

Az persze igaz, hogy az egyház, az egyházi egyetemek hangja az
alapvetően szekuláris környezetben jóval erőtlenebb, mint a közép-
korban.2 Ráadásul a tudomány, rajta keresztül pedig az értelem te-
kintélyét is komoly kihívások érték. Ezekre az egyház elég érzékenyen
reagált, itt az értelem és nem a hit képességét védve a relativizmus-
sal szemben. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedekben számos tu-
dományág került identitásválságba, kérdőjelezte meg saját
előföltevéseit, sőt, létjogosultságát, ütközött számára megoldhatatlan
morális kérdésekbe, vagy szembesült azzal, hogy a világ számos kul-
túrájában egyszerűen nyugati praktikának minősítik, megítélésem sze-
rint az egyháznak lehetősége és feladata is, hogy egyetemességét és
tapasztalatait fölhasználva különösen a rendkívül érzékennyé vált isz-
lám-nyugati kapcsolatokon belül kamatoztassa. A hit és az értelem ket-
tősének problémája valamilyen formában vagy fogalmakkal minden

Teológia, filozófia
és tudomány

2A növekvő szekularizáció
persze vitatott és

vitatható tézis, országon -
ként, régiónként és

rövidebb periódusonként
komoly eltérések

tapasztalhatók, továbbá a
szociológus különbséget

tesz vallásosság és
egyházias vallásosság

között is (ahol az utóbbi
csökkenése nem is

okvetlenül igaz). Mivel
abszolút számokban

valószínűleg ma sincs
kevesebb egyháziasan

vallásos ember, mint
mondjuk háromszáz

évvel ezelőtt, még az
egyházias vallásosság

visszaszorulása is
viszonylagos, talán

inkább azt kéne
mondanunk, hogy ez 

a vallásosság nem
mindenütt és nem mindig

nőtt akkora arányban,
mint maga a népesség.
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vallásban fölmerül, így ma lehetséges, hogy a civilizációs konfliktusok
szorításában a vallásos és megélt hit teremt majd közös alapot ahhoz,
hogy az értelem kerekedjék fölül az indulatokon és szenvedélyeken.
Lehet, hogy ez merő vágyálom, s erre utal, hogy XVI. Benedek pápa
kísérletét az iszlám értelem/hit-fogalmának leírására enyhén szólva
nem fogadta megértés. De hogy a civilizációs párbeszéd a tudománynak
— szociológusoknak, politológusoknak, filozófusoknak — jobban
menne, abban is bőséges okunk van kételkedni. Úgy látom, az egy-
háznak mindenesetre elvileg jobb esélyei vannak.

Társadalmi tanítás: materiális szféra

A harmadik s egyben utolsó nagyobb téma, amellyel kapcsolatban ér-
demes a Gaudium et spesben olvasottakat összevetni a valóságos fejle-
ményekkel, a materiális szféra. Ez nem föltétlenül azonosítható a gaz-
dasággal, bár a szöveg ezt említi, s nem nevesíti sem az akkor még
virágkorát élő szocializmust, sem a kapitalizmust: az ilyen fogalma-
kat II. János Pál Centesimus Annusa használja majd újra bátran. A zsi-
nati dokumentum kedvező fogadtatásának vélhetően egyik oka a sze-
génység és az egyenlőtlenség határozott tematizálása volt, vagyis
annak a keresztényszociális vonulatnak a beépítése, amely az egyház
egyik legsikeresebb, korszerű, s — például a marxizmussal szemben
is hatékonynak bizonyuló — válasza volt az ipari korban keletkező
sokféle kihívásra, bár az úgynevezett felszabadítási teológiával kap-
csolatos viták már jelezték, hogy ennek a sikernek olykor bizony az el-
lenfél gondolkodásmódjához való túlságos igazodás is az ára lehet.

Ám leszámítva a nemzetközi, a zsinati dokumentum egyetemes-
ség-gondolatához illeszkedő kitekintést szegénység-gazdagság té-
makörében, a Gaudium et spes nem sok újat hozott ahhoz képest, ami
a következő évtizedekben bekövetkezett. A kollektivista modellek
csődöt mondtak; számos volt gyarmat és periferiális ország sikeresen
kapcsolódott a globalizálódó gazdasághoz, míg mások — főként a
belső háborúktól sújtottak — egyre jobban leszakadtak tőle; a sze-
gény–gazdag fogalompár gyakorlati használhatósága iránt erős ké-
telyek támadtak; új, posztmateriálisnak nevezett társadalmi értékvá-
lasztások gyökeresedtek meg, de úgy, hogy közben az életszínvonal
nem csökkent, sőt, nőtt; az állam és a piac kölcsönös függésének, egy-
másra hatásának, a gazdasági és politikai intézmények összefüggé-
seinek kutatása óriási irodalmat generált, amelynek művelői között
Nobel-díjak tucatját osztották ki; a politikai versenyben a keresztény-
szocializmus etatista, újraelosztó felfogását egyre inkább a liberális
pólus tette magáévá, míg a keresztény értéksúlyozás iránt hagyomá-
nyosan érzékenyebb konzervatív pólus sokfelé kifejezetten szembe-
fordult a keresztényszocialista felfogással. Ezekre a jelentős változá-
sokra, illetve azok értelmezésére a zsinati szöveg egyszerűen nem tud
fölkészíteni, mint ahogy egy-egy enciklika idevágó gondolatai is oly-
kor nagyon hamar elavulnak. Megítélésem szerint ez a fajta kudarc,

Egy korszak lezárása
és előretekintés
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amely a Gaudium et spes néhány másik témáját is érinti, voltaképpen
abból ered, hogy az egyház olykor hajlamos félreérteni saját tételét,
hogy tudniillik tanulnia is kell a világtól. Struktúrájából, működés-
módjából adódóan egy-egy meggyőzőnek látszó vagy sokak által
éppen osztott tézist egyfajta tanítássá (’társadalmi tanítás!’) szublimál,
amelyet éppen ezért nehezen tud fölülvizsgálni, holott semmi szük-
sége nincs rá ahhoz, hogy igazi hivatását betöltse. Így a pápák ’kény-
telenek’ a maguk enciklikáival mintegy futni a tudomány eredményei
után, akaratlanul is egyre nagyobbá növelve a ’társadalmi tanítás’ kor-
puszát, amely így egyfajta egyházi belüggyé, valamint vagy igen ke-
vesek által ismert és még kevesebbek által, bár professzionálisan mű-
velt, de meglehetősen periferiális ismeretággá válik, vagy, éppen
mivel ’tanítás,’ s nem mondjuk elmélet vagy hipotézis, a tudományos
diskurzusban használható a legkevésbé. Összességében tehát úgy
látom, hogy a Gaudium es spes idevágó passzusai minden maradandó
értékük mellett is inkább egy korszak sikereinek lezárását jelentik
(azaz a keresztényszocializmus diadalmenetének csúcspontját); konk-
rét ajánlásaik és szempontjaik azonban csak részlegesen bizonyultak
alkalmasnak a zsinat utáni évtizedek elméleti és gyakorlati fejlemé-
nyeinek értelmezésére. Azzal pedig, hogy az egyház egyre részlete-
sebbé és összetettebbé váló úgynevezett társadalmi tanításának magas
szintű legitimitást és hittani védelmet adtak, vélhetően nem szándé-
koltan, de el is torlaszolták azt a tudományos diskurzusoktól.

Okfejtésem elején előrebocsátottam, hogy a zsinat, s konkrétan a
Gaudium et spes későbbi sorsával kapcsolatban sikerekről és kudar-
cokról egyaránt be fogok számolni. Jeleztem, hogy a léptékekből s
persze az emberi természet kettősségéből adódóan a világ legter-
mészetesebb dolga, hogy mindkettőből van bőven. Ebből az is kö-
vetkezik, hogy az apokaliptikus víziókat javarészt emberi gyönge-
ségnek tartom: a zsinat nem volt gyökeres szakítás a múlttal, a
hagyományokkal, sőt, sok tekintetben visszatérés volt hozzájuk; így
sem az explicit vagy implicit elutasítás, sem a teljes újrakezdés nem
ésszerű kívánság vagy hozzáállás. A zsinat mindegyik szövege, al-
kotása gazdag. Úgy látom, a zsinat nem ’a világra’ nyitott ablakot,
hanem az emberre, magára az egyházra, alapvető értékekre, saját
hagyományainkra. Így a szövegek nem kőbe vésett hittételek, ha -
nem inkább lámpások, amelyekkel a kezünkben a nyitás után elin-
dulhatunk az igazság felé. Ámbár akár a hittételekre is tekinthetünk
ekként: nem ők az igazság, hanem általuk vizsgálhatjuk az igazsá-
got, ami mindannyiunk személyes kötelessége. S így talán nem illet-
lenség, ha egy személyes megjegyzéssel zárom a mondandómat.
Saját — tudósi — hivatásom lelkiismeretbéli végiggondolása során
voltak komoly kételyeim. Ezek tisztázásához pontosan ebben az ér-
telemben segítettek ezek a szövegek, kiváltképpen a Gaudium et spes
néhány gondolata. S ha, mint hisszük, ezek a Szentlélek különös je-
lenlétét hordozzák, akkor elmondhatjuk a zsoltárossal: in lumine tuo
videbimus lumen (Zsolt 35,10).

Folytonosság
és iránymutatás
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