
HENRI DE LUBAC: 
EMLÉKEK ÉS REFLEXIÓK 
A II. VATIKÁNI ZSINATRÓL

A két világháború között több területen is meg-
pezsdült az egyházi élet, főleg talán a liturgikus,
a biblikus és a patrisztikus mozgalom révén. Az
újjáéledő teológia legerősebb irányzatát a francia
„új teológia” képviselte, amelynek egyik vezér -
alakja Henri de Lubac volt. Nézeteiket több ol-
dalról erős gyanakvással fogadták. Az ellenük
irányuló támadások különösen fölerősödtek XII.
Piusz pápa Humani generis (1950) című enciklikája
nyomán, hiszen a pápa — bár nevek említése nél-
kül — óvott a teológiában jelentkező tévedésektől
(„szinkretizmus” és „relativizmus”), sőt bírálta a
biblikus és patrisztikus törekvéseket is. A fojto-
gató szellemi légkörben De Lubacot elöljárói el-
tiltották a tanítástól a lyoni egyetem teológiai fa-
kultásán, holott ekkor már komoly tekintélye lett
nagy visszhangot kiváltott könyvei nyomán.
Négy év elteltével kezdhetett újra tanítani. 1960-
ban pedig XXIII. János pápa — sokak nagy meg-
lepetésére — meghívta a zsinatot előkészítő teo-
lógiai bizottságba konzultornak. A készülődő
zsinat előjele volt már, hogy hozzá hasonlóan
más, korábban a tanítástól vagy a publikálástól
eltiltott, a gyanakvás légkörében élő teológusok
is meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a zsinat
munkájában. De Lubac különösen a Lumen genti -
um és a Gaudium et spes konstitúciók szövegezé-
sében játszott fontos szerepet. Az emlékezéseiből
részleteket közlő alábbi összeállításban húsz év
távlatából tekint vissza a zsinatra, utalva így a zsi-
nat recepciójára is. (A szerk.)

A zsinatot előkészítő teológiai bizottságot Otta -
viani bíboros elnökölte (akinek a képességeit
mindig is csodáltam), a tagjai pedig részben az ő
követői voltak. A munkák előrehaladtával érez-
tem, hogy nagy baj lesz. (Megragadva az első
olyan alkalmat, amely lehetőséget adott félel-
meim pontosítására, még a bizottság titkárát is
figyelmeztettem, először szóban, majd írásban.)
A készülő szövegtervezetek egy merev és for-
mális skolasztika szabályaihoz igazodtak, és
szin te kizárólag védekezésre irányuló törekvés-
ből fakadtak; mivel hiányzott belőlük a megfe-
lelő különbségtétel, hajlamosak voltak mindent
elítélni, ami nem illeszkedett pontosan ebbe a
némely vonatkozásban modern, valójában azon-
ban hagyományos perspektívába. A zsinat már
az elején megmutatta, hogy nem fogja hitelesí-
teni az efféle gondolkodásmódot.

A vita lényege az volt, hogy választani kellett
egy túlságosan védekező, néha vértelen, a kora-
beli kézikönyvektől túlságosan függő tanítás,
másrészt az arra irányuló törekvés között, hogy
az egyház nagy hagyományához történő hatá-
rozottabb visszatérés által új lendületet nyer-
jünk. A zsinati atyák világosan kifejezésre jut-
tatták, hogy a második utat akarják követni.

Meg vagyok győződve, hogy tudatában vol-
tak a valódi katolicitásnak. Sokan talán csak ösz-
tönösen; de el kell ismerni, hogy az eléjük tárt,
nem igazán megnyerő anyag olyan volt, hogy
mintegy ellenhatásként világosságot gyújtott
bennük. S a legtekintélyesebb bíborosok és püs-
pökök felsorakozása, akik vitát nyitva rávilágítot-
tak az imént említett ellentétre, egészen megkapó
volt. Emlékszem, akkoriban arra gondoltam,
hogy az első napok egyféle forradalmi jelleggel
ruházzák fel a zsinatot, főleg egyes újságok túl-
zásai és gyakran hozzá nem értő kommentárjai
által. Az „előre gyártott” szövegtervezetek ellen,
melyek túlságosan is a megelőző húsz év egy bi-
zonyos gondolkodásmódját tükrözték, valóban
kisebb forradalom tört ki — vagy inkább annak
második felvonása volt már ez. (Hiszen először
ott volt a tervezett zsinati bizott ságokba javasolt
személyek neveit tartalmazó listák nagyon bölcs
elutasítása, melyeken az előkészítő bizottságok
tagjainak a nevei szerepeltek.) Ugyanakkor ez a
kis forradalom törvényes keretek között ment
végbe. Az általános bizottságok a zsinat sza-
bályzata alapján teljesen szabadon módosíthat-
ták, kiegészíthették vagy akár figyelmen kívül
hagyhatták az eléjük tárt szövegtervezeteket.
Ráadásul tudni lehetett, hogy ezekkel a pápa
által készíttetett és jogilag az ő tekintélyével
„ajánlott” szövegtervezetekkel nem volt mege-
légedve XXIII. János. Nem volt semmiféle kifo-
gása a bennük foglalt tanítással szemben, de
nem szerette a hangvételüket. Nem mulasztotta
el, hogy látogatók előtt ne kritizálja az elítélé-
seknek fenntartott részek hosszúságát. „Ne fél-
jenek kifejteni a nézeteltéréseiket… — mondta
Mons. Charue-nek, a namuri érseknek. — El kell
mondaniuk a véleményüket. Konzultálok ma-
gukkal. Később pedig majd a vitákkal számot
vetve hozom meg a döntéseimet.” S valóban, mi
a zsinatot előkészítő teológiai bizottságban a
pápa jelszavát: „semmi elítélés”, nem egészen
jogosan úgy értettük, hogy azt jelenti: „semmi
kiátkozás”.

A zsinat arra irányuló akaratának, hogy visz-
szatér a katolikus hagyomány éltető forrásaihoz
(egyedüli módja ez a helyes irányba történő fej-
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lődésnek), a leghatározottabb jelét az első ülés-
szakon adta, amikor 1962. november 28-án úgy
döntött, hogy azonnal nekilát a Lumen gentium
kidolgozásának, ami később mintegy tartóosz-
lopa lett a zsinaton elvégzett munkának. Sokat
írtak már erről a konstitúcióról, számos kísérle-
tet tettek arra, hogy összefoglalják vagy megha-
tározzák a „szellemiségét”. De a tapasztalataim
alapján azt kellett megállapítanom, hogy elég
kevesen olvasták el a teljes szöveget, és nagyon
kevesen tanulmányozták egészében és alaposan.
(S úgy tűnik, teljesen figyelmen kívül hagyták a
legilletékesebb kommentárt, Mons. Philipsét, aki
a doktrinális bizottság titkáraként a szöveg első
számú megfogalmazója volt.)

Például hányszor elmondták már nekünk,
hogy ellentétben „az egyház régi, hierarchikus és
szakrális felfogásával”, a zsinat egy „új egyház”
korszakát nyitotta meg azáltal, hogy a Lumen
gentium elején „a világi hívőket”, vagyis „Isten
népét” tette meg az alapjává. Csakhogy ezt ol-
vassuk: „Első fejezet: Az egyház misztériuma” (a
misztérium szó páli értelemben véve). Ami hatá-
rozott emlékeztetés az autentikus hagyományra,
lezárva az utat mindenféle szekularizációra, át-
politizálásra, demokratizálásra irányuló próbál-
kozás előtt. A szöveg azt is kifejti, hogy semmi-
féle pontos meghatározás nem adható erről a
misztériumról, amely a Szentháromság miszté-
riumából ered, és csak különféle kerülő utakon,
a Szentírásból vett képekkel, analógiákkal köze-
líthetünk hozzá; idéz is ezek közül néhányat, s
némileg kitér a „Krisztus (misztikus) Teste” és a
„Krisztus Jegyese” képekre. Márpedig 1964. szep -
tember 16-án, a konstitúciót érintő utolsó sza va-
zás napján a zsinat „egyhangú igennel” szavazott
erről a fejezetről.

Következik a „Második fejezet: Az Isten né -
pe”; itt is analógiáról van szó. A zsinat azért ra-
gaszkodik hangsúlyos szerepben történő hasz-
nálatához, mert kiegészíti a Krisztus Teste képet
oly módon, hogy még jobban rámutat: ez a Test
növekszik, másképpen fogalmazva, létezik egy
„üdvösségtörténet”. De ahogy Krisztus teste,
ami az egyház, nem hús-vér test, ugyanúgy az
üd vösségtörténet sem olvad eggyé a profán tör-
ténelemmel. Másrészt, ha a nép analógiáját az
Ószövetségből veszi is, a kifejezés értelme mó-
dosult: Isten népe, ami az egyház, „új Izrael, az
új Szövetség népe”, már nem úgy jelenik meg,
mint ami kötődne bármelyik nemzethez, állam-
hoz vagy bármiféle időbeli uralomhoz, s földi
útja más, mint egy földi fejlődés lefolyása, jólle-
het létezhet kapcsolat a kettő között. Tehát az
„Isten népe” analógia szintén nem egy meghatá -
rozás, hanem egy előnyben részesített formu la,
mely által próbálunk a hitben közelebb jutni a

misztérium centrumához. Még inkább el kell
utasítanunk azt a durva félreértelmezést, amely
az „Isten népe” kifejezést teljesen politikai érte-
lemben veszi, mintha arról lenne szó, amit „tö-
megnek” vagy „bázisnak” is neveznek, szembe-
állítva egy „paternalistának” minősített spirituális
hatalommal. A visszaélésszerű értelmezéseket
elhárítandó ezt volt kénytelen világosan elma-
gyarázni Yves Congar és Pierre Eyt atya. „Még
ha a Lélek ott fúj is, ahol akar — írta ez utóbbi
1969-ben —, a »bázis« vagy a »nép« soha nem
alkothatja annak a hatalomnak az alapját, ere-
detét vagy forrását az egyházban, amely köz-
vetlenül és kizárólagosan Krisztusból ered…
Krisztus hatalma, a kifejezés szigorú értelmében,
alkotója az egyháznak”, s ugyanez igaz „az Úr -
ból fakadó apostoli autoritásra” (vö. LG 20 és 28;
Presbyterorum ordinis, 2).

A harmadik fejezet az egyház, az örökkéva-
lóság felé tartó nép látható struktúráját mutatja
be: „Az egyház hierarchikus alkotmánya, és fő-
képpen a püspöki rend”; az I. Vatikáni zsinatot
egészíti ki, melyet közel egy évszázaddal ko-
rábban a háború szakított félbe. Azután követ-
kezik a „Negyedik fejezet: A világi hívők”. E ké -
sői említés nem a kisebb megbecsülés jele,
ellenkezőleg: a laikus keresztény teljes méltósá-
gában csak akkor értelmezhető, ha korábban
már megismertük az egyháznak, ennek a titok-
zatos és a maga nemében egyedülálló realitás-
nak a valódi jelentését (az egyházban nincs sem -
mi, ami hasonlítana a gnosztikus szektákra
jel lemző belső vertikális felosztásokra). Ezt a
méltóságot még jobban megértjük, ha rögtön az-
után elolvassuk az ötödik fejezetet, amely a ne-
gyediknek a közvetlen folytatása és mintegy a
meghosszabbodása: „Az egyházban mindenki
meg van hívva az életszentségre”.

De befejezem példám vázlatos kifejtését. Az
utolsó fejezetek egymásutánjának vizsgálata
még jobban rámutatna arra, hogy a Lumen gen -
tium milyen erősen strukturált szöveg — még ha
ezt a struktúrát kezdetben nem is tervezték meg
ilyen világosan. Olyan szövegről van szó, me-
lyet teljes egészében el kell olvasni ahhoz, hogy
alaposan megértsük. Adná az ég, hogy mind azok,
akik hivatkoznak rá, legalább részleteiben elol-
vasnák!

A zsinat kapcsán gyakran emlegetett „haladó”
és „konzervatív” kifejezések jelölhetnek egysze-
rűen kétféle emberi magatartást, melyek egya-
ránt tiszteletre méltóak, s a kooperációjuk na-
gyon is értékes lehet, miként a merészség és az
óvatosság összekapcsolódása. Másrészt politikai
címkék, melyek akár meg is hamisíthatják egy
adott politika horderejét. A zsinat tekintetében,

782

Kéthasábos:Layout 1  2012.09.13.  12:49  Page 782



ahol mindenekelőtt a morális egységre törekvés
volt a jellemző Isten Lelkének segítségül hívása je-
gyében, ez a két kifejezés teljesen helytelen. A zsi-
nat tétjét illetően pedig nem szeretnék holmi
tömör megállapításokat tenni, sokkal inkább
arra szeretném buzdítani mindazokat, akik hi-
vatkoznak rá, hogy alaposan olvassák el a do-
kumentumokat, mindenféle elfogultság nélkül.
Ez az elsőszámú és nélkülözhetetlen módja
annak, hogy megismerjük a zsinat szellemiségét,
máskülönben ez a „szellemiség” csak képzelő-
dés lesz… Az is igaz, hogy az újságok által ter-
jesztett rengeteg információ gyakran ártott a zsi-
natnak. Számos okból gyakorlatilag lehetetlen
volt, hogy ne így történjen… Ugyanakkor, jól
tudom, kevésbé látványos módon is történtek
még súlyosabb árulások.

Három szempont alapján is úgy tűnt egyesek-
nek, hogy siettetni kell a zsinat munkáját, és
1964-ben le kell zárni. Egyrészt több püspök ér-
zékelte, hogy miféle hátrányokat jelent egyház-
megyéje számára hosszú távolléte. Másrészt a
zsinat sokba került. (…) A harmadik ok pedig,
ami talán siettette a lezárását: az egyre növekvő
mozgolódás a zsinat körül. A legtöbbet dolgozó
püspökök közül sokan megelégedtek azzal,
hogy írásban átadták észrevételeiket az illetékes
bizottságnak, ily módon semmi sem szivárgott
ki abból a sajtónak. De már arra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy a zsinati ülésekről készült pontos
beszámolók sem adhattak mindig hű képet a va-
lódi irányultságokról, mert a zsinati atyák leg-
nagyobb része hallgatott, és végül is csak a sza-
vazások eredménye számított, melyek szinte
kivétel nélkül morális egyetértésről tanúskodtak.
Ugyanígy a komoly szakértők sem táplálták a
sajtó híréhségét. (…) A zsinat körüli kétes értékű
mozgolódások hatására egy nap elhatároztam,
hogy írok az egyik valóban „zsinati” bíborosnak
(korábban néhányszor már beszélgettünk), érté-
sére adva, hogy megmutathatja másoknak is a
levelemet, ha úgy látja helyesnek. Leírtam neki
(különösebb pontosítások nélkül), hogy a zsinat
és a zsinati munka körül létrejött egy egész moz-
galom, melyet a sajtó egy része bátorít, s amely
készen áll arra, hogy meghamisítva felhasználja
a legkisebb kiszivárgott információkat is.

Ezért beszéltem „para-zsinatról”, Mons. Del -
haye pedig hasonló értelemben egy „meta-zsi-
natról”, amely „1968 táján fog megnyilvánulni,
de már 1962-től árnyékszerűen működik”, s
amely „elszánta magát arra, hogy eltörölje a
Trentói és az I. Vatikáni zsinat tanításait” — és
ezzel talán még nem is mondtuk el róla min-
dent. A későbbiekben mindez csak még inkább
felerősödött a társadalmi mozgások hatására,

melyeknek „68 májusa” mintegy csak a nyitánya
volt. Nagyon nagy téma ez, melyről hosszasan
kellene beszélni. Egyébként talán még korai is
bizonyos dolgokat megítélni, most még nem
igazán lenne hasznos. Ehelyett inkább csak any-
nyit mondok, hogy amennyiben helyesen alkal-
mazták a zsinat tanítását, akkor nagyon nagy és
nagyon sok jó származott belőle. (Elsősorban a
liturgikus reformra gondolok, bár számos helyen
sok zavart okozott, másrészt a Szentírás terjesz-
tésére és megértésére irányuló nagy erőfeszítésre,
jóllehet ebben az erőfeszítésben néha szintén
összekeveredett a legjobbal a legrosszabb.)

A Szentlélek magát a zsinatot sem kímélte
meg attól, hogy a gyűlések pszichológiája uralja,
például a harmadik ülésszak végén, 1964. no -
vember 16. és 20. között nagy volt a feszültség.
Mindenki fáradt volt, s az üléseken egyik szö-
vegtervezetet a másik után kellett tárgyalni, mi-
közben már nem igazán lehetett remélni, hogy
a végére érnek, mielőtt elválnak. Egyre több ösz-
szeütközésre került sor. Mindenféle hírek ter-
jedtek — melyek később hamisnak vagy csak
részben igaznak bizonyultak, de azért némi iz-
gatottságot keltettek. A feszültség november
20-án, egy pénteki napon ért a tetőfokára.

November 16-án, az ülés elején Mons. Felici,
a főtitkár felolvasott egy „Előzetes magyarázó
jegyzetet” a Lumen gentium püspöki rendről szó -
ló fejezetével kapcsolatban. (Egész egyszerűen
azért nevezték előzetesnek, mert annak az irat-
nak az elején szerepelt, amely a doktrinális bi-
zottság által a zsinat modi-jai nyomán eszközölt
javítások listáját tartalmazta.) A Jegyzet külön-
féle reakciókat váltott ki. Többen gyanakodva
fogadták, mint valamiféle felesleges, a pápa által
az ellenzéknek tett engedményt. Mivel nem fog-
ták fel rögtön, hogy a Jegyzet valamennyi tar-
talmi eleme a modi-k nyomán a doktrinális bizott -
ság által végrehajtott javításokból ered, kor látozó
jellegűnek ítélték meg. Arra pedig még kevésbé
figyeltek fel, hogy szerepel benne a „tájékoztató
jellegű szavazás” kifejezés, melyet egy évvel ko-
rábban, 1963. október 30-án javasolt nekik a
négy „moderátor”, s amelyet akkor lelkesen fo-
gadtak. Mons. Philips mindezt tökéletesen meg-
világította.

A következő napokban csak még nagyobb lett
a feszültség, amikor az utolsó pillanatban tekin-
télyi alapon kisebb módosításokat hajtottak
végre az ökumenizmusról szóló szövegtervezet-
ben. Majd egy puszta félreértés nyomán tört ki a
vihar: a klasszikus latinban kevéssé járatos püs-
pökök a protestánsok elleni támadásként érté-
keltek egy bizonyos határozószót, amely ép pen
ellenkezőleg, a dicséretüket hangsúlyozta ki, rá-
mutatva, hogy milyen nagy odaadással meríte-
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nek a Szentírásból. Végül pedig az amerikaiak és
még néhányan mások is teljesen elkeseredtek,
amikor kihirdetésre került, hogy a következő
ülésszakra halasztják a vallásszabadságról szóló
szavazást, miközben ez a szövegtervezet volt a
legkedvesebb számukra, s azt remélték, hogy
még ebben az évben megszavazhatják, mielőtt
el hagynák Rómát. Pedig a döntés nagyon is bölcs
volt; lehetővé tette, hogy egy szilárdabb alapo-
kon nyugvó szöveg szülessen. Egyébként a pá-
pának nem volt semmilyen szerepe ebben a dön-
tésben, ami még aznap délután ki is derült.

Ebben a nyilvánvalóan kiélezett helyzetben
nem volt semmi olyan, ami miatt a pápának ko-
molyan attól kellett volna tartania, hogy a zsinat
„elhajlik”… Más zsinatokon „különb dolgok is
megtörténtek”… Egyébként VI. Pál már két hó-
nappal korábban kiállt amellett, hogy legyen ne-
gyedik ülésszak.

Nem tudom, ezekről az ülésekről mások mi-
képpen számoltak be. De a tapasztalat azt mutatja,
hogy néha gyanakodni kell. Egy másik esemény-
ről, melynek én is tanúja voltam a dok tri nális bi-
zottságban, s amely a lehető legnagyobb nyuga-
lomban zajlott le, később drámai hangvételű
beszámolókat olvastam. Az igen tapasztalt
Mons. Philips írta, hogy jó néhány teológus,
„akik csak másodkézből származó információk-
kal rendelkeznek, nehezen elkerülhető félreérté-
seknek teszik ki magukat. Ám ez gyakran nem
akadályozza meg őket abban, hogy nagy maga-
biztossággal olyan eseményekről és vitákról ír-
janak, melyeknek nem is voltak a részesei. Ebből
ered nem egy pontatlanság (hogy erősebb kife-
jezést ne használjak), például egy-egy igen is-
mert teológus előadásaiban és publikációi-
ban…” A saját tapasztalataim alapján csak igazat
adhatok neki.

Ami pedig azt a híresztelést illeti, miszerint a
zsinat váratlanul lezárulna (1964 márciusában
terjedt ez a hír), az eredetét nem VI. Pál szándé-
kában kell keresni, hanem inkább az úgyneve-
zett „Döpfner tervben”. (A müncheni érsek a zsi-
naton „igen keménykezű” emberként tett szert
hírnévre.)

Egyesek azt mondják, hogy a Gaudium et spes
első részét jobb lett volna beilleszteni a Lumen
gentiumba, a második részét pedig néhány rövid
„nyilatkozatra” kellett volna felosztani. Én a do-
kumentum kidolgozásának csak az utolsó sza-
kaszában vettem részt. Nagy munka volt. De
nincs semmi okunk azt gondolni, hogy a Szent-
lélek támogatása önmagában elegendő remek-
művek létrehozásához. Azon is mindig lehet vi-
tatkozni, hogy mi lehetett volna, ám nem lett, s
így létre lehet hozni egy ideális modellt, melybe

mindenki beépíti a saját elképzeléseit, ahelyett,
hogy egyszerűen hűséggel elfogadnánk a zsinat
munkáját. A Gaudium et spesnek megvan a maga
célja és eredetisége. Ezek nyilvánvalóan feltéte-
lezik, ahogy a 40. pontban megfogalmazásra is
kerül, a Lumen gentiumnak „az egyház miszté-
riumáról” szóló doktrinális alapvetését; de ettől
még megérdemli, hogy önálló, új formájú kons-
titúció legyen, melyet valóban sokáig tartott
pontosan kidolgozni.

Ami pedig a második részt illeti: végül is
megértették a szöveg írói, hogy egy nagyon
hosszú felhívás a szakértelmiségiekhez túl mesz-
szire vezette volna a zsinatot, és nem lehet rész-
leteiben tárgyalni az aktuális problémákat, me-
lyek összetevői nem pusztán egyik századról a
másikra változnak, hanem egyik évről a másikra
is; hogyan is adhatta volna a zsinat a tekintélyét
egy ilyen szöveghez? Többen annak a vélemé-
nyüknek adtak hangot, hogy az e téren elvégzett
munkát egyszerűen át kellene adni a pápának,
aki szükség esetén majd felhasználhatná azt
megfelelőnek ítélt pillanatban egy-egy encikli-
kához. De végül is a már ismert megoldás került
elfogadásra. Sokan vonakodtak elfogadni, hogy
a Gaudium et spes konstitúció legyen, mivel a
szövege nem kizárólag teológiai jellegű; végül is
az a döntés született, hogy legyen „lelkipásztori
konstitúció”. Mintegy mellékesen megjegyzem,
hogy ha valóban alaposan elolvassuk, akkor lát-
hatjuk, hogy nem is annyira naivan „optimista”,
mint ahogy azt néha felhozták ellene. Már az
első szavai így hangzanak: „Gaudium et spes,
luctus et angor”. (A bizottság először ezt java-
solta: „Gaudium et luctus, spes et angor”.)

Garonne bíboros nemrégiben azt mondta,
hogy a Gaudium et spes első részének negyedik
fejezetét a krakkói érsek írta. Én nem emlékszem
pontosan erre, de készséggel elhiszem neki. Ő
tudhatja a legjobban, hiszen sokat dolgozott a
szövegen (Daniélou atya kitartó segítségével).
Joggal írták, hogy ez a fejezet, mely „bemutatja
az emberről alkotott keresztény felfogást, a zsi-
nat egyik legfontosabb szövege, s a fontossága
napról napra nyilvánvalóbbá válik”. Elég gyak-
ran találkoztam Mons. Wojtyłával ebben az idő-
szakban. A „világi hívők küldetése” bizottság-
nak volt a tagja, én szakértő voltam a teológiai
bizottságban, és a két bizottság néha együtt dol-
gozott. Nagy hatást gyakorolt rám a felszólalá-
saival. Szellemi fölénye és nagyfokú nyitottsága
lefegyverző volt. Alkalmam nyílt a zsinaton
vagy a zsinat kapcsán meghallgatni nagyformá-
tumú püspököket, de érezni lehetett, hogy
Mons. Wojtyła kivételes színvonalat képvisel.

Később elterjedt, hogy egyesek, köztük én is,
megjövendölték volna, hogy egyszer még pápa
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lesz. Az én esetemben a „megjövendölni” kifeje-
zés nem helytálló. Inkább csak viccelődésről volt
szó egy barátokkal folytatott kötetlen beszélgetés
során, séta közben. Valami olyasmit mondtam:
„Reméljük, a gondviselés még sokáig megtartja
nekünk VI. Pált, de amikor majd új pápát kell
választani, az én jelöltem Wojtyła lesz! Csakhogy
lehetetlenség a megválasztása! Nincs semmi esé-
lye.” (A vasfüggönyre, a diplomáciai bonyodal-
makra stb. gondoltam.) Nem volt eb ben semmi-
féle jövendölés, ellenkezőleg, puszta óhaj volt,
amibe már sajnálkozás vegyült. Tévedtem.

Hit és kultúra két különböző realitás, de mindig
szoros kapcsolatban állnak egymással. Az elmé-
lyült hit hatással van a kultúrára, az egyén, egy
adott század vagy civilizáció kultúrájára egy aránt.
Az Evangélium elterjedése az antik világban
mé lyen átformálta a görög-római kultúrát, majd
az északi népekét is. Napjainkban egyesek nem
rejtik véka alá, hogy szeretnék eltörölni mind-
azt, ami a modern kultúrában a „zsidó-keresz-
ténységből” ered, hogy újra létrehozzanak egy
pogány világot. Ez volt Hitler ambíciója, s más
formában ez a szándéka néhány mai értelmisé-
ginek és politikusnak is. Egészen mást jelent ez,
mint az állam és a közintézmények lai citása,
amely egy pluralista társadalomban alkalmas
arra, hogy fokozottan biztosítsa a vallásszabad-
ságot és az egyének mélyebb elköteleződését hi-
tükben. A doktriner és agresszív laiciz mus, a kö-
telezően előírt ateizmus viszont támadás az
emberi méltóság ellen, és ha a politikai hatalmat
befolyásolja, egyféle zsarnokságot szül.

Másrészt képtelen vagyok megérteni egye-
seknek a vallásszabadságról szóló zsinati nyi-
latkozattal szembeni kitartó ellenállását. Attól
tartanak, hogy utat nyit egyféle „lelkiismereti
szabadságnak”, mely elfogadhatóvá tenné a kö-
zömbösséget. De már a szöveg teljes címének az
elolvasása el kellene hogy oszlassa ezt a félel-
met: „A személy és a közösségek jogáról a társa-
dalmi és polgári szabadsághoz a vallás dolgában”.
A nyilatkozat célja nem az a „lelkiismereti sza-
badság”, amelyről a XIX. század folyamán oly
elszántan vitatkoztak, s ahogyan azt akkoriban
értették. Más szavakkal, a felvetett probléma nem
a lelkiismeret igazsághoz való viszonya volt,
hanem a személy jogai társadalmi vetületben.

II. János Pál, aki sokat dolgozott a zsinaton,
sokat írt és sokat tett azért, hogy megismerjék és
alkalmazzák a tanítását betű szerint és szellemi-

ségében egyaránt, napjainkban is folyamatosan
hivatkozik rá, felvállalja iránymutatásait, a zsi-
nati tanítás alapján gyakorolja hivatását mint
püspök és Péter utóda.

A pápa egész tevékenységében hűségesnek
mutatkozik a nyitottság jelszavához, melyet
Mons. Karol Wojtyła fogalmazott meg magának
már első részvételekor a zsinaton, s amelyet egy-
aránt terjesztett Lengyelországban és Rómában.
Az elsők között határozta meg ezzel a szóval azt
a szellemiséget, amelynek jegyében kellett a
munkát végezni. 1964-ben ezt írta a Tygodnik
Powszechny szerkesztőségének intézett levelé-
ben, „belülről látva a zsinatot”: „Isten Igéjének
különböző szempontokból történő megértése ál-
landó fejlődést követel. A zsinat munkájának
legfőbb célja: elvezetni az egyházat a jövőbe.
Ezért foglalkozik azokkal a problémákkal, me-
lyek felmerülnek az egyházban is, s amelyek jel-
zik a jövőt… Ebből fakad a zsinatot átható leg-
főbb szándék. Az serkenti nyitottságra, hogy új
szempontokból közelítse és világítsa meg a ki-
nyilatkoztatott igazságot.” Különféle példákat is
felhoz, melyek meggyőzhetik az aggodalmas-
kodókat, rámutatva arra, hogy „a fejlődés lé-
nyege” végeredményben „a teljes kinyilatkozta-
tott igazság” átfogóbb megközelítésében rejlik.

Talán mindenki másnál jobban Wojtyłának
köszönhető (jóllehet sokan nem mindig értették
meg azonnal, ezt magam is láttam), hogy a ne-
vezetes XIII. szövegtervezet számos változata
után kijutott a zsákutcából, egy olyan pillanat-
ban, amikor jó néhányan kezdték már elveszí-
teni a reményt, hogy végre elkészül. Bátorította
a többieket, hogy ezzel a szöveggel sikerüljön a
zsinatnak — miként a Vatikáni Rádióban mond -
ta — „amennyire csak lehetséges, egy egyszerű,
evangéliumi értelmezést adni a korabeli világ és
korunk embereinek problémáiról”; s ugyaneb-
ben a „nyitott” szellemben, odaadással és el-
szántsággal közelített az ökumenizmus és a val-
lásszabadság nagy témáihoz is.

II. János Pál számára a zsinat, ahogy nemrégi -
ben emlékeztetett rá Mons. Eyt, „az egyház
megújulásának mérföldköve”. Nagyon helyesen
írták, hogy bármilyen téren az ellenkezőjével
gyanúsítani „gonosz csalás” (J. Vandrisse).

Martin Attila fordítása

Forrás: Henri, Cardinal de Lubac: Entretien autour
de Vatican II. Souvenirs et réflexions. France Catho -
lique — Cerf, Paris, 1985.
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