
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Multkori első beszámolómban már
megneveztem a második vatikáni zsi
nat harmadik ülésszakának kézzelfog
ható eredményeit: a dogmatikai kons
titúciót az egyházról, a dekrétumot az
ökuménizmusról és a dekrétumot a
keleti katolikus egyházakról. Beszámo
lóm írásakor azonban az utolsó- na
pok eseményeiről csak rövid telefon
tudósítások álltak rendelkezésemre, s
így most, mielőtt tovább mennék,
kénytelen vagyok olyan szkémákra is
visszatérni, amelyekkel már ebben az
első beszárnolómban foglalkeztam.

Az egyházról szóló szkéma, amelyet
- mint említettem - az egész zsinat
központi témájának tekintettek, végle
gesnek szánt szövegében november 20
án került a zsinat elé. A püspöki kol
legialitást tárgyaló harmadik fejezet
hez azonban a teológiai bizottság be
vezetésként "magyarázó megjegyzése
ket" fűzött, ami nyilvánvalóan a pápa
utasítására történt.

A magyarázat szerínt a "püspöki
kollégíumot" nem szígorúan jogi ér
telemben kell venni, hanem mint tar
tós együttest, amelynek léte és tekin
télye a kinyilatkoztatásból következik.
Az a párhuzam, amelyet egyfelől Pé
ter és a többi apostolok között, más
felől a pápa és a püspökök között le
het vonni, nem fogható fel úgy, mint
ha az apostolok rendkívüli teljhatal
ma átszállt volna utódaikra, vagy
mintha egyenlőség lenne a kollégium
feje és a kollégium tagjai között. A
szkémának azzal a megállapításával
kapcsolatban, hogy a püspöki kollé
gíum, amely a fő nélkül nem áll fönn,
"szintén a legmagasabb és a teljes ha
talom hordozója az összegyházban", a
magyarázat leszögezi: ezt szükségsze
rűen úgy kell értelmezni, hogy a pá
pa teljes hatalmához kétség se férjen.
Amikor kollégíurnról beszélünk 
.folytatja a magyarázat -, a kollégi
umot szükségszerűen és mindenkor a
fővel együtt értjük, aki hivatalát,
mínt Krisztus helytartója és az össz
egyház pásztora, a kollégiumban is
korlátlanul megtartja. Másként kife
jezve: nem lehet különbséget tenni
egyfelől a pápa, másfelől a püspökök
összessége között, hanem csakis "a
pápa önmagában" és "a pápa a püs
pökökkel együtt" között. A pápa, mínt
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az egyház legfőbb pásztora, míndea
kor belátása szerint gyakorolhatja ha
talmát úgy, ahogy azt tisztsége kiván
ja. A kollégium ugyan míndenkoc
fennáll, de nem mindig ténykedik kol
legiálísan a szó szigorú értelmében.
Más szavakkal: a kollégium nem mín
dig "teljesen aktív", hanem csak idő

ről-időre hajthat vége kollegiális cse
lekedeteket és csak a fő hozzájárulá-
sával.

A zsinat tudomásul véve a magya
rázó szöveget is, 2151 szavazattal 5
ellenében hagyta jóvá a szkémát, ame
lyet másnap a pápa konstitúció for
májában kihirdetett.

Az ökuménizmusról szóló szkéma
szövegében Bea bíborosnak a pápa ki
vánságára utolsó pillanatban 19 vál
toztatást kellett végeznie. Kisebb je
lentőségű módosítások ezek, amelyek
általános megítélés szerínt nem csök
kentik a szkéma horderejét. Valójá
ban csak egy módosítás keltett feltű

nést s okozott többfelé kedvetlensé
get, de ezt majd a zsinat lefolyását
és munkáját értékelő harmadik be
számolómban fogom ismertetni. Mi
után a tekintélyi módosításokxól vita
sem indulhatott, a zsinat 2137 szava
zattal 11 ellenében elfogadta a szké
mát, amelyet a pápa dekrétumként
hirdetett ki.

A zsidókra vonat1coz6 nyilatkozat
szövegében a zsinati többség állás
pontjának megfelelően visszaállították
azt a részt, amely kifejezetten levesai
a zsidó népről az "istenölés" vádját.
"Sohasem szabad - úgymond - fl
zsidó népet elvetemült, elátkozott vagy
istenölésben bűnös népként odaállí
tani. Akármi is történt Krisztus kín
szenvedése során, azt semmiképen sem
lehet annak a kornak egész népe és
még kevésbbé a mai nép terhére rö
ni." A nyilatkozatra az utolsó napon
1651 igen, 99 nem és 242 fenntartásos
szavazat esett. A fenntartásokat a ne-
gyedik ülésszakon bírálják el...

A harmadik ülésszak napirendjén
tudvalevően hat nagy szkéma szere
pelt, Háromról - Az egyház; Az öku.
ménizmus; A püspökök lelkipásztori
hivatala - már írtam. Annyit kell
csupán hozzátennem, hogy 'a püspö
kök lelkipásztori hivataláról szólö



szkémát a zsinat általánosságban el
fogadta, de amíkor november 4-én
megkezdték a szakaszonként való sza
vazást, a bevezetésre és a két első fe
jezetre 800-850 fenntartásos szava
zat esett. csak egyetlen fejezet, a har
madik kapta meg a szükséges kéthar
mad többséget. A szkémát így átdol
gozás végett visszaadták a bizottság
nak. Elintézése tehát a negyedik ülés
szakra vár.

A további három nagy szkéma a
laikus apostolkodásról, a kinyilatkoz
tatásról, illetve az egyház és a mai
világ kapcsolatáról szól.

A laikusok, azaz a katolikus vilá
giak apostolkodására vonatkozó szké
ma kifejti, hogy az apostoli szellem a
liturgiában való részvételben. az imá
ban és a bűnbánatban nyilatkozik meg
elsősorban. Az egyház megkívánja
híveitől, hogy segítsék a hierarchiát a
világ üdvözülésének szolgálatában. A
világtak apostolkodásának általában
legfőbb eszköze és módja a Krisztus
ról való átélt tanúságtétel az emberi
élet és tevékenység minden területén.
E területek közül elsőnek emeli ki a
szkéma a családot. A kinyilatkozta
tásból táplálkozó keresztény szellemi
ségnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy
a világban a dolgok helyes értékrend
je meg ne másulion. Feladatot ró a
szkéma ebben a tekJintetben a katóli
kus egyesületekre is, de ami ezeknek
formáit illeti, szabad kezet enged a
világiaknak, majd hangsűlyosan Joíje
lenti, hogy ami az egyik országban
célszerűnek bizonyulhat, járhatatlan
vagy helytelen lehet a másikban. Ja
vasolja a szkéma, hogya Szentszék
mellett létesüljön külön titkárság,
amely laikusokból: férfiakból és nők

ből állana, végül pedig ajánlja az
egész emberiségre fontos kérdésekben
a katolikusok együttműködését más
keresztényekkel és nem-keresztények
kel is, fel egészen a nemzetközi szer
vezetekig.

A szkémát a zsinaton eléggé szígo
rúan itélték meg. Sokan hiányolták,
hogy nem nyújt tanbeli megalapozást,
a tervezetet készítő bizottság azonban
méltán hivatkozhatott arra, hogy a
múlt évi 129 oldalas szöveget 20 oldal
ra kellett csökkentenie s a leglénye
gesebb dolvokat az egyházról szóló
szkémába kellett átvínníe. Többen ki
fogásolták, hogy a szkéma nem kap
csolta hozzá szervesen a laikusok apos-

tolságát Isten népének királyi pap
ságához és az egyház küldetéséhez. A
vita során rámutattak azokra a fe
szültségekre is, amelyek egyelőre fel
oldás nélkül maradtak. Feszültség
egyfelől a szabadság és a kezdeménye
zés között, amelyet a szkéma az im
már "nagykorúnak" tekintett világi
hívek számára követel, másfelől a hie
rarchiának -kijáró engedelmesség kö
zött, amit ugyanúgy hangsúlyoz. Emi
att többen kleríkaltzmussal is vádol
ták a szkémát. Bizonyos - mondották
-, hogy a püspöké az egyházban az
irányítás joga és feladata, ezt azonban
össze kell egyeztetni a laikus apostol
ság szükséges szabadságával. Eszköze
ennek nyilván a dialógus, amelyet ál
landósítani kell a hierarchia és a szel
lemileg kimagasló világí hívek között.

A szkémát semmiféle szavazásra
sem bocsátották, anélkül, hogy ma
gyarázatát adták volna ennek a iSZO
katlan eljárásnak. Hír szerínt maga
az előkészítő bizottság kérte, hogy a
javasolt módosítások alapján a ne
gyedik ülésszakra teljesen átdolgoz
hassa a szöveget.

A:: isteni kinyUatkoztatásTót szólö
szkérna, rnínt emlékezetes, már az el
ső ülésszakon heves pergőtűzbe ke
rült s nem is jutott tovább az álta
lános tárgyalásnál. mert a zsinat egy
szerű szótöbbséggel elvetette. XXIII.
János pápa lépett aikkor közbe s kü
lön vegyes-bizottságot küldött ki a
szkéma gyökeres átdolgozására. A
szkérna az eredeti címe szerínt fő

képpen "a 'kinyilatkoztatás két for
rását" kivánta megvilágftani, értve
rajtuk a szentírást és a szerithagyo
mányt. A központi kérdés így a két
forrás egymáshoz való viszonya lett
volna, a zsinati többség azonban arra
az álláspontra helyezkedett, hogy en
nek fejtegetése a különböző teológiai
irányzatokra tartozik, s amivel ma
gának a zsinatnak kell foglalkoznia,
az mindenekelőtt az isteni kinyilat
koztatás mivoltának és valóságának
tisztázása, ezt követően pedig elvi eJ
igazítások nyújtása a szentírástudo
mány számára. Kifogásolták ugyan
akkor a szkéma teljesen hitvédelmi
beállítottságát is, mondván, hogy az
egyháznak immár túl kell tennie ma
gát mínd a reformácíón, mind az el
lenreforrnácíón.



Most a ba.rma<lik ülésszeken előter

~tett S2JÖveg, amely ismételt átdol
goZások nyomán született meg, a ki
_yi1atkoztatást nem a szokásos mö
don határozza meg, vagyis nem úgy,
mint többé-kevésbbé egymással ösz
szekapcsolt olyan igazságok sorának
kinyilvánítását, amelyeknek egy ré
szét a magára hagyott emberi érte
lern' egyáltalán nem, más részét csak
nehezen ismerhetné föl. A kinyilat
koztatást a szkéma úgy fogja föl, mint
Isten működésének és szavának ál
landó és egyidejű párhuzamát. Szük
séges volt például Isten működése,

hogy az ember valóban megváltód
jék Jézus megtestesülése és halála út
ján, de éppúgy szükség volt Isten
szavára, hogy ilyen irányú rnűködé

sét egyáltalán megérthessük. A kinyi
latkoztatás eszerint Isten közléseinek
összessége önmagáról. Csúcsát és köz
pontját a kinyilatkoztatás Jézus Krisz
tusban érte el. Immár semmi további
és magasabb kinyilatkoztatás nem
várható, s ebben az értelemben a ki
nyilatkoztatás Jézus Krisztussal le is
zárult. Abban az értelemben viszont
folytatódik is, hogy az egyház minden
megszülető ember számára szakadat
lanul közvetíti. Az egyház így Isten
állandó kinyilatkoztatása. Alapítójá
nak akarata szerínt az egyház nem
lehet meg a szentírás nélkül, de for
eitva, a szentírás sem lehet meg az
egytház nélkül. Mint általában ige és
mű a kinyilatkoztatásban, ez a kettő is
összetartozik. Ebből az egységből kö
vetkezik, hogy bármilyen fontos az
egzegétíkus elemzés a szentírás sza
vainak értelmezésében, önmagában
még nem elegendő a tartalom kime
:rítéséhez. Szükség van az egyházában
működő Krisztus szellemi indításaira
is, hogy 'Isten irásba fektetett közlé
scit egyre znélyebben ragadhassuk
meg.

A szkéma azonban nemcsak elismeri
a szentírás-tudomány fontosságát, ha
nem buzditja és bátorítja is a vele
foglalkozókat. Annál szükségesebbnek
mondja ezt a bátorítást, mert hiszen
,.a püspökök jól tudják, hogy nem
egy teológus szenvedett már ama fe
szültségek miatt, amelyek az egyházi
tekintély iránti engedelmesség és tu
dósí kötelezettségei között támad
rrk". A 'szkéma szabad utat enged az
M. formatörténeti módszernek az
oszövetségt. s valarnelyest . tartózko-

dóbban az újsooveú;égi iratokra vo
natkozó kutatásban.. Hozzáfilzi, hogy
nem új teológiai "i&kolát", csupán út
tudományos szellemet kell látnunk
ebben. Sürgeti, hogy a papok tanul
mányozzák a szentírást s lehetőleg.

kísérjék f1igyelemmel a mai szeritírás
tudomány menetét is. Kivánja, hogy
a szentírásnak olyan rnodern fordítá
sai is készüljenek, amelyekből a nem
keresztények is megérthetik a keresz
tény tanítást, végül pedig ajánlja,
hogy az ilyen szentírás-kíadványok
munkálataiba vonjanak be nem-kato
likus egzegétákat is.

Az új szkéma-szöveg mcstant be
nyújtásakor két előadó is szerepelt. Az
egyik Franic spliti püspök, aki a te
ológiai bizottság :kisebbségének fenn
tartásait ismertette, a másik FloTit fi
renzei érsek, aki a többség nevében
a szöveg jóváhagyását kérte. A fel
szélalások is ebben a két irányban
mozogtak, A kisebbségi oldal főleg azt
az aggodalmát hangoztatta, hogy a
szöveg csökkenti a hagyomány jelen
tőségét, Ez a szkéma is a negyedik
üIésszakra :maradt.

*
Október 20-án kezdte meg a zsinat

a nevezetes 13. szkéma tárgyalását,
amelynek címe: Az egyház a mai vi
lágban. ltrthető érdeklődés előzte meg
míndenütb a szkérnát és annak zsinati
vi táját, hiszen olyan égető kérdések
is szönyegre kerültek itt, mint a béke
és a háború kérdése, az atomfegyve
rek, a nyomor és éhezés, a születés
szabályozás.

A szkéma 29 szövegoldalt és 50 ol
dalnyi függeléket tartalmaz. A tulaj
donképpeni szkéma négy fejezet,ből

áll és pedig: 1. Az ember csodálatos
hivatása (kapcsolatok a világ problé
mái és a természetfölötti rend között);
2. Az egyház az Isten és az emberek
szolgálatában; 3. A keresztények ma
gatartása abban a l)ilágban, amelyben
élnek: 4. Korunk l~resztényeinek fő

feladatai. A függelék öt fejezetre osz
lik: 1. Az emberi személy méltósága;
2. A házasság és a család; 3. A l:ul
tura előmozditása;4. Gazdasági és szo
ci.áli~ élet: 5. A népek közössége és a
~)éke~

A szkéma .mindenekelőtt leszögezi,
hogy bár az egyház nem ebből a vi
lágból való, benne él ebben a világ
ban, szükségszerü tehát, hogy sokféle



kapcsolatot tartson fenn vele. A püs
pökök feladata, hogy hirdessék az
evangélíumot mínden embernek, ösz
szegyűjtsek a hiveket a szerétet egy
ségében, az imának és hálaadásnak
közösségében, tanítsák őket míndan
:aak megtartására, amit Krisztus előírt.

A püspököknek az evangéliumban
megielölt utakon és módokon kell ala
lútaniok kapcsolataikat a földi hatal
makkal, ügyelve azokra a feltételek
re, amelyek mellett az egyház teljesít
heti lényeges küldetését, E feltételek
közé tartozik a vallásszabadság. Az
időlegest el kell választaní az időn

*úlitól. Éppen ezért a földi ügyeket
mindenkor a hit és erkölcs szem
pontjából rnérlegeljék a püspökök, és
csak főpásztort tisztségükből folyóan
avatkozzanak bele a földi ügyekbe,
semmíképp sem azért tehát, hogy ural
mat próbáljanak gyakorolni. Semmi
eem idegen az egyház előtt vagy kö
zömbös számára, ami jó vagy igaz.
Az egyház segíti a világot tanításával
és példájával. Legfőbb törvénye és
erőssége a szeretet, amely életet ad és
szabályozza az összes törvényeket és
erényeket. A hívek ne várják a püs
pököktől. hogy azok állapítsák meg
magatartásuk Inntos szabályait mín
den esetben. A hierarchia szerepe csu
pán az, hogy megformulázza az elve
ket és alakítsa a lelkiismereteket.

Isten azt akarja, hogy az emberek
aecsak mint egyének éljenek, hanem
az üdvösség üzenetet tanúsítva és an
nak szellemét sugározva foglaljanak
helyet rnindazokban a közösségekben,
amelyeknek részét teszik. Családi éle
tii'k és szocíálís magatartásuk fejezze
ki Krisztus jelenlétét. Mínthogy a sze
retet a keresztény hívő számára a
l~g;föbb törvény, fel kell ismernie a
felebarátot minden emberben, akit se
gíteni is tartozík, ha ez akár lelki,
a'cár anyagi szükséget szanved. Ez a
szerétet kell, hegy ÖS?WnöZ7.őn ben
nünket erőink egyesítésére is abból a
céltól, hogy előbbre ,";g:,ük az embe
rek és népek javát. 1\ kercsztóny em
ber legyen tudatában Ieladatainak és
kötelességeinek az evilági dolgok te
kintetében is. Hwsscn c::.',[1, ho;;y má
sok is tudatára éorcdier-e'c Ilyen ter
mészetű kötelezettségüknek. Vegyen
részt azoknak az intézményeknek
rnunkájában, amelyek kulturálís. s2O
cíálís és polgári síkon az inség ellen
küzdenek, vegye ki részét tehetsége

szerínt a tudomány és a technika fej
lesztéséből. és mindezt cselekedve
tartsa szem előtt, !hogy egykoron .majd
számadást kell adnia Istennek. Hang
súlyosan kiemeli a szkéma, hogy a
keresztények, míután Krísztust kell
meglátntok testvéreikbem, nem nyu
godhatnak meg a bőségben, amig any
nyi ember szenved nyomort és éhsé
get.

Behatóan foglalkozik a szkérna a
dialógussal és annak feltételeível. Pár
beszédet kell kezdeni az összes jóaka
ratú emberekkel, hegy kölcsönösen
megismerjük egymást és felisma-jiik
testvéri közösségünket. Együtt is kell
dolgozni velük mindazokban az ese
tekben, amikor a keresztény -okosság
megengedi. Éppen ezért ne ragaszkod
jék az egyház evilági jellegű saját
intézményekhez abban az esetben, ha
lehetséges együttműködníe másokkal
a keresztény. elvek vagy a természe
tes erkölcs alapján, feltéve természe
tesen, hogy a vallásszabadság bizto
sitva van. Amennyíben mégis szüksé
gesek saját katolikus intézmények,
azokban valósuljon meg az ;i:gazi sze
rétet szelleme és a nyitottság másOlk
felé. Tartsák kötelességüknek a Ire
rcsztények, hogy közreműködíenek a
modern nemzetközt mtézmények rnun
kájában, akár egyénileg, akár cso
portban. de rnindenkor a szolgálat
szándékával. hogy, általánossá váljék
a testvériség és az igazságosság lel
külete.

A függelékben szó esik mindenek
előtt az emberi személy méltóságáról.
Ezt a méltóságot el kell ismerni faji,
nemi vagy szociális megkülönböztetés
nélkül. Nem elégséges azonban a tisz
tán elméleti elismerés, szükséses, hogy
sz a gyakorlatban is érvényesüljön.
Igaz, hogy sok mínden történt már
az emberi méltóság megvédésa érde
kében, de "annak n'l.ég bőven teen
dők, hogy a mai élet körülményei kö
zött bíztosítva legyen mindenütt en
nek a méltóságnak tiszteletben tar
tása.

A házasségnak nem egyedül gyer
m ~kek világra hozása a célja, ezek ne
vclése, és az. hogy Ll házastársak kől

csonösen tárroaassák egymást. de a
család tagjainak mcgszcntelése és a
keresztény szellren kiárasztása a kör
nyezetre is. A házasság olyan szere
teten alapszik, amely magával hozza
fl f<'lbCY!ltl'oaté't!?psiig0t. A házasság
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természeténél fogva gyermekek világ
rahozására és nevelésére van rendel
ve, ez a világrahozás azonban nincs
alávetve vak ösztönnek. Kell, hogy a
házastársak teljes tudatában legyenek
szülőí felelősségüknek a keresztény
elvek világánál. Az egyház ismeri azo
kat a nehéz helyzeteket, amelyekbe
azok a házastársak kerülhetnek. akik
Isten törvényét tisztelve akarják sza
bályozni a születéseket. Az egyház
nem tehet mást. mint elébük állítja
Isten törvényét, ugyanakkor azonban
ösztönzi azokat a tudományos vizsgá
Iódásokat, amelyek reményt adnak
gyakorlati megoldásokra.

A világot tökéletesítve az ember Is
ten parancsát követi, aki az embert
a személy méltóságára emelte s ezzel
minden hatalmat megadott neki a föl
dön. Nem kétséges, hogy 3Z értékek
hierarchiájában a szellemi értékeké az
első hely, adódnak azonban konkrét
körűlmények, amikor elsősorban az
anyagi követelményeket kell kielégí
teni. A kultura igazi haladása nem
képzelhető el az egyének és intézmé
nyek olyan dialógusa nélkül, amely
egymás tiszteletén alapszik. Amikor
az egyház a maga hivatását teljesíti,
egyben kulturális funkciót is végez,
mint azt az általa sugalmazott és se
gített művészí, tudományos és egyéb
alkotások nagy száma mutatja.

A gazdasági fejlődésnek az ember
ellenőrzése alatt kell maradnia. Szük
séges, hogya gazdasági haladás meg
különböztetés nélkül minden ember
javára szolgálion. Az egyház nem vi
seltet semmiféle előszeretettel ilyen
vagy olyan gazdasági rendszer irányá
ban. Csak amellett emel szót, hogy
küszöböljenek ki minden gazdasági és
szociális különbözőséget, amely el
lentmondásban van a szociális igaz
ságossággal és az emberi nem egysé
gével. A munkásoknak részesülniök
kell munkájuk gyümölcséből, el kell
ismerni róluk, hogy társak a rnunká
ban, mint ahogy ez személyekhez il
lik. A gazdasági fejlődésnek együtt
kell haladnia a népek kulturális fej
lődésével. A fejlődésben elmaradt
nemzeteknek meg kell kapniok mind
azt, ami hozzásegíti őket fejlődésük

höz. Minthogy az emberiség egyetlen
családot képez, a haladottabb népek
nek kötelességük segíteni a szegé
nyebb országokat. A fejlődésben levő

népek segítése súlyos kötelesség, amit
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az igazságosság és a szerétet ír elő.

A demográfiai problémák megoldása
célirányos nemzetközi együttműködést

követel. Az egyház álláspontja mm
denesetre az, hogy olyan megoldáso
kat, amelyek ellentétesek Isten törvé
nyével, el kell ejteni.

A béke szoros összefüggésben van a
népek függetlenségével. Napjainkban
már föltétlenül szükségesek a nemzet
közi intézmények, főleg azok, amelyek
nek az a céljuk. hogy összhangot te
remtsenek a népek között. A katoli
kusok részvételét az egyház nélkülöz
hetetlennek és sürgősnek tekinti ezen
a téren, rnert nekik konkrét módon
meg kell nyílvánítaníok a keresztény
hit parancsait. Az igazi békének a né
pek közti barátságra és a kölcsönös
tiszteletre kell támaszkodnia, nem a
hatalmi erők egyensúlyára. A népek
között az ellentéteket békésen kell
megoldani. Védekező háború Joscs le
het, de az ellenőrizhetetlen hatású
fegyverek, főleg az atomfegyverek
használatát abszolút módon meg kell
tiltani, mert itt már nincsenek arány
ban az okozott rosszak azokkal- a ja
vakkal, amelyeket meg akarnának vé
deni. A katolikusok kötelesek táma
gatní rníndazokat a nemzetközi intéz
ményeket, amelyek a háború okainak
kiküszöbölésére és a fegyverkezési
verseny megállítására törekednek.
Nem szabad kímélni semmi erőfeszí

tést, semmi áldozatot, hogy az embe
riség eljusson az igazi békéhez.

Záró részében leszögezi a szkéma,
hogy a katolikusoknak együtt kell mű
ködniök a közjó érdekében az összes
emberekkel: a nem-katolikus keresz
tényekkel s míndazokkal, akik hisz
nek Istenben, de mindazokkal a nem
hívőkkel is, akik az emberiség javát
keresik. Azok irányában pedig, akik
ellenségesek az egyházzal, imához kell
folyamodni a megbocsátás szellemé
ben.

Cento bíboros, aki az előkészítő bi
zottság nevében beszélt, "remegve és
félve" nyújtotta be a szkémát, mert
- mínt mondotta - az egyház törté
netében először néz szembe egyetemes
zsinat ilyen természetű átfogó kérdés
tömeggel. A konzervatívok, élükön
Rujfiní bíborossal. kifogásolták, hogy
a szkéma egyoldalúan túl nagy súlyt
helyez az egyház humanitárius külde
tésére. A haladó szárny egyes képvi
selői szerint viszont éppen a társa-



daJmi és szociális problémákat kezeli
elégtelenül. Heenan westminsteri ér
sek "egyenesen nevetségesnek" talál
ta, ha a zsinat, amely annyi időt for
dított teológiai vitákra, most olyan
problémákat, mint az atomhábotrú és
az éhség a világban, ilyen felületesen
kívánna tárgyalni, mert a jelen szö..
veg éppen ezekben a pontokban "ho
mályos és !kétértelmű". Charue belga
püspök a szkémát "koraszülöttnek"
mondta, amelynek, hogy életképes le
gyen, egészen más formát kell kap
nia Csidimbo guineai érsek kifogá
solta, hogy Afrika súlyos problémái
ról amilyeneket a gyarmatosítás új
m&1jai és a faji megkülönböztetés ve
tettek fel, egyetlen szó sem esik a
szkérnában. Többen azért támadták oa
szkémát, mert bár a szocializmus ter
jedőben van az egész világon, különö
sen pedig a fejlődésben levő földré
szeken, az előterjesztett szöveg egyál
talán nem érinti a szocializálódás té
nyét és jelentőségét, kapcsolatban az
ember társadalmi hivatásával.

A zsinat október 23-án 1579 szava
zattal 296 ellenében fogadta el tárgya
lási alapnak a szkérnát, majd sorjá
ban megvitatta egyes fejezeteit· is.
Olyan nagy számban hangzottak el
azonban módosító javaslatok, hogy a
negyedik ülésszakban a szkéma csak
egészen új szövegben kerülhet a zsi
nat elé.

*
A 13. szkéma vítájával kapcsolatban

a negyedik fejezet második szakasza
váltotta ki eddíg a nyilvánosság ré
széről a legnagyobb figyelmet. Ennek
a szakasznak egyik témája, a házasság
és a család, az utolsó évtizedekben a
katolikus morálteológía középpontjába
került. Oka az a tény, hogy a házas
ság és a család a technikailag meg
határozott kulturvtlágban komoly vál
ságon megy át. A szakembereken kí
vül a katolikus sajtóban is heves
polémiáik folytak erről, amelyekbe a
római Kúria is többször beleszólt.

A szakasz szövege első olvasásra
igen elvont teológiai fejtegetésnek tű

nik fel a házasság értelméről és cél
járól, annál gyakorlatibbak azonban
a belőle levonható következtetések. A
hagyományos iskola, amelyet Ottat'i
ani. Browne, Ruffitli bíborosok és több
spanyol meg olasz püspök képviselt,
továbbra is amellett van, hogy a há
zasságnak al apjában egyedűli célja

gyermekek világrahoZl1sa. A:z új teolé
gíaí iráJny viszont, amelyet a többség
magáénak vall, míndenekelött a há
zastársak szeretet-közösségét kívánja
a házasság értelméül és céljául elfo
gadtatní, ehhez kapcsolva hozzá gyer
mekek vflágrahozását is. Ezzel a szán
dékkal szólaltak fel a zsinaton Legef',
Suenens, Alfrink 'bíborosok és nagy
meglepetésként Maximos melchita pat
ríacha, Az eltérő morálteológiai alap
elvek eltérő állásfoglalásra adnak mó
dot a születésszabályozás, illetve a fo
gamzásgátlás kérdésében is. Bár a
zsinat eredetileg nem óhajtotta ennek
a kérdésnek semmiféle részletes tár
gyalását -, annál kevésbbé, mert Pál
pápa már előtte kijelentette, hogy kü
lön bizottságet állít össze a kérdés
megvizsgálására -, a felszólalók is
mételten 'kiterjeszkedtek rá.

Lege r bíboros abból indult ki, hogy
ma már mélyen vallásos házasok sem
találnak kielégitő választ házassági
problémáikra, s maguk a gyóntatók
is bizonytalanságban vannak afelől,

hogy mit mondhatnak és rodt kell
mondaniok nekik. Nézete szerínt újból
alaposan ki kell dolgozni a házasság
teológiáját, mert az eddigi eligazítá
sok nyilvánvalóan nem elégségesek.
Fel kell ismerni, hogy az egyház az
elmúlt századok egyes hangadó teolö
gusainak befolyása alatt az emberi
szerelmct túl negatív és pesszimista
módon ítélte meg. Ma tehát oda kell
hatnunk - jelentette ki a bíboros -,
hogya házassági szerelmct a házasság
igazi céljának tekintsük, olyasvalami
nek, ami önmagában jó, s ebből ere
dően saját követeléseket és törvénye
ket támaszt. Állást kell foglalnunk
amellett, hogy a házassági életnek
célja a házastársak szeretet-közössé
gének előmozdítása is. nem csupán
gyermekek vílágrahívása. olyan sze
retet-közösség előmozditása, amely at
tól függetlenül is megállja helyét. Je
lenlegi szövegében a szkéma még túl
aggályoskodó, holott a zsinatnak nyil
tan és félelem nélkül ki kell monda
nia, hogy a házasság rrundkét célja
önmagában is Jó és szerit.

Suenens bíboros hangoztatta, hogy
ha az egyház ma figyelembe veszi a
túlnépesedés problémáját. ez koránt
sem valami erkölcsi lazaság jele. Szem
be kell nézni azzal a kérdéssel, vajon
il .,.klasszikus tanítás". értve ezen azt
a tanítást. arnoly teológiai kéziköny-
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vekben található, kellőképpen szá
mol-e az új biológiai és pszichológiai
felismerésekkel ? "Nincs jogunk arra,
hogy hallgassunk - tette hozzá a bí
boros. - A lelkek üdvéről. családja
ink és a világ üdvéről van szó. Hall
gassunk a Szentlélekre és fogadjuk el
az egesz Lgazságot, amelyet sugall ne
künk, emlékezve az Úl' szavaíra: az
igazság, a természetes és a természet
fölötti, a teljes és az élő igazság, csak
ez tehet szabaddá rnínket!'

Maximos patriarcha a születéssza
bályozás kérdésével kapcsolatban a
katolikus lelkiismeret súlyos válságát
állapította meg. rnert kétségbevonha
tatlan tény, hogy hasadás keletkezett
az egyház hivatalos tanítása és a ke
resztény családok túlnyomó többsé
gének ellentétes gyakorlata közott. Na
gyon sok keresztény hívő csupán azért
tartja távol magát a szentségektől,

mert az elébük adott erkölcsi paran
csok és a normális házasélet nem fér
nek össze egymással. Ne feledjük 
mondta Maximcs -, hogy a túlnépe
sedés egyes országokban milliókat kár
hoztat embertelen és reménytelen
nyomorúságra, nyilatkozzék tehát a
zsinat, valóban kívánja-e Isten ezt a
nyomasztó és természetellenes helyze
tet? Kötelességének érzi annak a kér
désnek felvetését, vajo:'! szabad-e kü
lön-külön a házassági aktusok tisztán
külsöleges, biológtal korrektséget nyil
vánítani az egyetlen morális kritéri
umnak, függetlenül a házasság és a
család általános erkölcsi légkörétől.

Alfrink bíboros előbb arra mutatott
rá, hogy azok a házastársak. akik meg
akarjálc őrizni a biológiai célkitűzést,

nagyon gyakran szembekerülnek a
már élő ás a jövendó gyermekek kellő

színvonalú nevelésének emberi köte
Iességével, majd egyetlen megoldás
iként annak megengedését sürgette,
hogy a felelősségük tudatában levő

szülők egyes esetekben elejét vehessék
a fogarnzásnak.

Itt említern meg, hogy különböző

földrészekről és országokból való 152
katolikus világi, köztük neves orvos
professzorok, pszichológusok. szocíoló
gusok és jogászo:: együttes levélben
fordultak a pápához és zslnathoz, kér
ve őket, hogy mielőbb vigyék dűlőre

ezt a kérdést. s egyben ~elajfu11ották

közreműködésüket a megoldást célzó
kutatásokban.

*

A kisebb szkémák, a csupán i.rány
el veket tartalmazó "propozíciók",
mondhatní, mind az utolsó két hétre
maradtak. GyorsÍt.att tárgyalásuk nerw.
keltett küiönösebb érdeklődést, Közü
lük csupán egyet; a keleti katoli1cus
egyházakra vonatkozót tárgyalta le É5
hagyta jóvá 2110 szavazattal 14 elle
nében a zsinat. Utána a pápa dekré
tum formájában ki is hirdette,

Azokról a Keleten működő kis egy
házakról van ebben szó, amelyek R&
mával közösségben élnek. Képviselőik.

dícséretes buzgósággal vették }'.j ré
szüket a zsinat munkájából és jelen
tős szerepük volt abban. hogy a zsinat
nem egy kérdésben felül tudott emel
kedni a latin partíkularizmuson, Ér
dekes, hogy éppen ők támadták a leg
hevesebben ezt a szkémát, A zsinat
hajlandó is lett volna elvetésére. An
nál nagyobb meglepefésül szolgált,
hogy a vita végén maguk a keletiek:
kérték annak elfogadását. Ellenkezé....
sük így nyilván taktikából történt:
meg akarták akadályozni, hogy esetleg
még kevesebbet kapjanak. Sikerült
míndonesetre elismertetniök, hogy •
keleti egyházak a katolikus egyház
egyetemességet jelképezik és bizonyít
ják, ők őrzi:.. a katolicizmusban az an
tik Kelet gondolatvitágát és szellemi
ségét, Erre hivatkozva sürgették a zsi
nattói saját életük és intézményes
hagyományaik tiszteletben tartását,
amivel a nyugati püspökök egyet Íli
értettek.

Két lehetséges túlzást kellett elke
rülni s a szkérna szel-encsésen meg ili
Ielelt ennek a követelménynek. Ki
mondja, hogy a patriarchátus valóban
ősi intézmény, amelyet már az elsi
ökuméníkus zsinat szentesített. Mint
hogy törtenetileg többé-kevésbbé az
apostoli székekhez kapcsolódnak, he-
lyes azokat továbbra is megtartani.
tMellesleg megjegyezve annál is ín
kább, mert az elszakadt ortodox egy
házak esetleges egyesülése Rómával
csupán akként jöhet létre, hogy vissza
áll a kozösség a nyugati pápai patrí
arcbátus és a keleti patriarchátusok
kőzött, a kormányzás autonómiájának
olyan formájában. amelyet nem lehet
előre rneghatározní.) Viszont, ha a pat
riarchális szerkezet szükséges is az
egyház [obblétéhez, vagy [ólétéhez,
mégsem testi annak lényeget, Nem tá
maszkodik isteni jogra, s bár "apos
toli" székekről beszélünk. E'Z sem je-



lenti azt, míntha valamennyi patrtar
eJ:1átus az ~postoli időkre nyúlnék
VlSSZU. Elkerülte a szkéma az archaiz
mus veszélyét is, ami akkor követke
zett volna be, ha némelyek kívánságá
nak eleget otéve felsorolja az egyház
által elismert patriarchátusokat. Azok
az apostoli székek ugyanis, amelyeket
a niceai zsinat ilyenek gyanánt meg
jelölt, nem szükségszerűen változha
tatlan jogúak az egyházban, már csak
azért sem, mert egyes patriarchális
székeknek ma is több birtokosuk van.
Javasolták a szkéma tárgyalásakor új
patriarchátusok ~elállítását Nyugaton,
ez azonban megint csak archaizmus
lenne, mert a püspöki konferenciák a
tervezet értelmében széleskörű hatal
mat nyernek, s ez az autonómía sok
kal inkább megfelel a nyugati szük
ségleteknek. Több joggal merült fel
az a kérdés, hogy nem tennék-e he
lyesen a keleti katolikus egyházak,
ha ők maguk is bizonyos korszerűsö

dést hajtananak végre, rnert hogy ők

is reformokra szorulnak, aligha kétsé
ges.

A pápa elnökölt november 6-án a
zsínatban, amikor az egyház missziós
tevékenységére vonatkozó propozíció
került tárgyalásra. Ki is fejezte azt az
óhaját, hogy hagyják jóvá a szöveget.
Az előterjesztést "dkséretes kezdemé
nyezésnek" ismerték el a hozzászólók,
de a .,nagyok" Bea, Alfrínk, Suenens és
Frings bíborosok egymásután utasítot
ták el, az utóbbi nem kevesebb, mint
600 püspök nevében. Sok míssziós püs
pök is ellene fordult. A vita befeje
zése után a zsinat jóval több, mínt
kétharmad többséggel vetette el a
szkémát. 1601 szavazattal 311 ellen.
A bizottság azzal az utasítással kapta
vissza az előterjesztést, hogy erről a
nagyfontosságú kérdésről a negyedik
ülésszalera igazi szkérnát készítsen.

A koordinációs bizottság elvben el
utasította, hogy külön szkémát szen
teljenek a papoknak. A zsinati bizott
ság így A papi élet és szolgálat cím
mel csak néhány javaslatot állíthatott
össze. A tárgyaláson felszólalók kivé
tel nélkül elégtelennek és közhelyes
nek nyilvánították az előterjesztést és
egy igazi szkéma szükségét hangoz
tatták. A szöveget 1199 szavazattal 930
ellenében el is utasították.

A szerzetesi élet korszerü megújítá
.sára vonatkozó rö~'id szkémát igen
szlgcrú krítíkával illették, tárgyalási

alapul azonban 1155 szavazattal 822
ellenében mégis elfogadták. Figyelem
reméltó. hogy a legfőbb rendfőnökök

közül 43 a szöveg elutasítását java
solta. A részletes tárgyalás után a
szkéma nem kapta meg a kétharmag
többséget. Ez is visszakerűlt tehát eo
bizottsághoz.

A szemináriumi papképzésre vonat
koz6 propozíciót a zsinat általános
ságban és részleteiben is megszavazta.
A szakaszonként való szavazáskor a
legtöbb fenntartásos szavazat 319 volt.
Ugyancsak elfogadták általánosságban
és részleteiben is a katolikus nevelés
ről szóló rövid szkémát. A fenntartá
sos s9vazatok maximuma 280 volt.

A rövid szkémák közül a legélén
kebb figyelmet a házasság szentségé
ről szóló keltette. Ez a propozíció a
megkereszteltek köztí vegyes házassá
gok fegyel:mének lényeges enyhítését
célozta. Legfontosabb javaslata hogy
indokolt esetben a püspök akkor is
felmentést adhasson a házasságkötés
kánonjogi formája alól, ha csupán a
katolikus fél ígérí meg, hogy igye
kezni fog gyermekeit katolikus hitben
nevelni. Gyakorlatilag ez annyit je
lent, hogy ilyen felmentés birtokába
a katolikus fél a házasságot nem-kato
likus keresztény lelkész előtt is érvé
nyesen megköthetne. Másik fontos ja
vaslata a szkémának, hogy töröljék a
kiközösítést azok irányában, akik nem
katolikus lelkész előtt kelnek egybe.
Ezt a szkémát, amely a két utolsó ülé
sen került a zsinat elé, már nem tud
ták szavazásra vinni. Mínthogy azon
ban az itt tárgyalt kérdések rendezé
sét lelkipásztori okokból és az ökumé
nizmus szempontjából is rendkívül
sürgősnek ítélték, a zsinat 1592 szava
zattal 427 ellenében azt az óhaját 
innen e propozíció "votum" megjelö
lése - fejezte ki, hogy a pána míelőbb

"motu proprió"-ban vizsgálja fölül a
vegyesházasságokra vonatkozó eddigi
rendelkezéseket.

*

A harmadik ülésszak tényleges rnun
kájának ilyen áttekintése után válasz
ra vár még az a kérdés, hogy mit ta
lálhatunk benne pozitívumnak és mit
negatívumnak. Ahhoz, hogy tárgyila
gos véleményt formálhassunk erről,

ismernünk kell a tárgyalások menetét
és a kísérő jelenségeket iso
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