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A ZSINAT VÉGÉN -
AZ EGYHÁZ Új KORSZAKÁNAK KEZDETÉN*

Ha emlékezetünkbe idézzük a zsinati tanácskozásokról és vitákrói
egyidejűen beszámoló tudósításokat, amelyek nem ritkán bírálatot is gya~

koroltak a zsinati okmánytervezeteken, vagy a zsinati atyák felszólalásain
is, tisztában kell lennünk azzal, hogy mindezeket az értékeléseket és v~

lekedéseket - akár negatívak, akár pozitívak - az idő még nem igazol
hatta. "A priori" megítélések voltak, amelyeknek helytállóságát főleg két
szempontból mérlegelték, vizsgálva, hogy 1. a tervezetek és tárgyalásuk
milyen viszonyt tükröznek a múlttal, 2. mennyiben egyeznek meg azzal az
irányvonallal, amelyet XXIII. János pápa tűzött ki a zsinat számára.

Ha már most a II. vatikáni zsinat immár befejezett munkájára is ezt
a két szempontot alkalmazzuk mértékül, akkor oda kell következtetnünk,
hogy előnyös eredmények mellett hiányosságok is mutatkoznak benne.
Mert ha a múlthoz való viszonyból indulunk ki, vagyis az egyház tevé
kenységének a tridenti zsinat utáni módszereit és formáit vesszük vizs
gálat alá, akkor az új okmányok tartalmában és fogalmazásában kétség
kívül találunk olyan lépéseket előre, amelyek sok kérdésben, például a
társadalmi és kulturális problémákat illetően, behozzák a némiképpen
történelmi elmaradást, ugyanakkor azonban nem lehetünk bízonyosak ar
ról, vajon ezek a zsinati határozatok hosszú távra eleget tesznek-e a szük
ségletnek, avagy túl gyorsan el fognak avulni. Ez a kérdés korántsem szó
noki jellegű. Okot ad rá például a második ülésszakban a gondolatközlés
társadalmi eszközeiről megszavazott dekrétum, amelyet már elfogadásá
nak pillanatában általában időszerűtlennek és túlhaladottnak mondtak.
De kétségek lehetnek még "Az egyház a mai világban" című pasztorális
konstitúció, az akkora érdeklődéssel várt XIII. szkéma tekintetében is,
amelyet oly fáradságosan lehetett csak elfogadtatrii az integristák éles
szembenállása miatt a negyedik ülésszakon. Sok probléma van ugyanis
itt, amelyeknek előadása XXIII. János pápa Pacem in terris enciklikája
nak jelentőségéhez viszonyítva "nem tartott lépést" az idővel.

A zsinati tanácskozások és viták folyamán az egyház apostoli tevé
kenységének sok minden módszere és eszköze került szóba, kezdve azok
tól, amelyekkel a múlt hibáit világították meg, mínt az egyházi átok, a
büntetések és fenyegetések, egészen addig, amit ma és a jövőben egyedül
helyesnek nyilvánítottak: a világgal folytatandó párbeszédig és a "minden
jóakaratú emberrel" való együttélésig. A zsinat megerősítette, hogy az
"accomodata renovatio", a kor kívánta megújhodás elengedhetetlenül
szükséges az egyház számára. Arra törekedett tehát, hogy 16 okmányába
mindazt belefoglalja. ami az egyház önismeretét, "Isten népének" isme
retét és a világ megértését tanúsítja a modern ember előtt. Bizonyos kér
désekben a zsinat teljesen és messzemenően átgondolt, kiérlelt okmány
tervezeteket dolgozott ki,' míg más kérdésekben azzal, hogy tudatosan és
a célnak megfelelően csupán az irányt szabta meg, utat nyitott elmé
lyültebb tanulmányozásukhoz, mint például az ökumenizmusról szóló
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dekrétumban, amely további lépés a kereszténység egyesítése felé. Az
okmányok közül nem mindegyiket érezhetjük teljesen kielégítőnek. A
végleges szöveg fogyatékosságaiban közrejátszott olykor a kényszerű si
etség, az, hogy nem állt elegendő idő rendelkezésre, nem egyszer azonban
a megfelelő szakértők hiánya, különösen azokkal a kérdésekkel kapcso
latban, amelyekben éppen tárgyuknál fogva a világiak jobban tájéko
zottak. A II. vatikáni zsinat eredményeinek és sikerének forrását így nem
kizárólag a zsinati okmányok megfogalmazásának helyességében kell ke
resnünk, hanem - és talán mindenekelőtt - abban a változásban, amely
az egyháznak a világra, az emberekre és az emberi problémákra vonat
kozó általános állásfoglalásában történt.

Ehhez adott ösztönzést a II. vatikáni zsinat. Hatalmas átalakulást ho
zott magával nemcsak azoknak a törvényeknek és alapelveknek szellemé
ben, amelyekhez az egyház négyszáz év óta igazodott, hanem maguknak
a püspököknek, a zsinati atyáknak gondolkodásában is.

Teológusok és világiak szerepe

A II. vatikáni zsinat új teológiai iskolákkal és számos fiatal, de máris
érdemeket és tekintélyt szerzett teológus munkáival ismertetett meg ben
nünket (hogy csak H. Küng és J. Ratzinger professzorokat, Y. Congar-t
említsük), akik együttműködve az idősebb nemzedékkel (Hirschmann,
Murray, Hiiring, Chenu, Rahner, Lubac) és az egyház megújhodásának
szellemét képviselő zsinati atyákkal, tényleges pillérei voltak a zsinati
okmányok kidolgozásának. Nem is tudatosítottuk talán kellőképpen ezek
nek a teológiai iskoláknak és személyeknek részvételét, és azt a befolyást,
amelyet a zsinat általános légkörére gyakoroltak. Figyelmünket föle g
arra fordítottuk, hogy rnit mondanak a zsinati atyák, a bíborosok és a
püspökök, holott amikor kommentárt fűztünk ehhez, legtöbbször már an
nak hatása alatt álltunk, amit a zsinaton kívül tartott megbeszélések és a
nevezett teológusok előadásai váltottak ki bennünk. Ök, sem a zsinati ta
nácskozásokon nem voltak jelen, sem nem vettek részt a szavazásokban
és a zsinati okmányok feletti döntésben, de jórészt nekik köszönhetjük,
a velük kapcsolatban álló püspökök befolyásolásán keresztül, az eddigi
szemléletek újraértékelését, ők alakítottak, ha közvetve is, az új gondo
latokat, ők' egyengették ezek számára az utat heves vitáikban. Az ö befo
lyásuk alatt dolgozott a zsinatról tudósító világi újságírók többsége, akik
beszámolóikban és kommentárjaikban gyakran hivatkoztak is a zsinati
szakértök fejtegetéseire. A zsinati határozatok társadalmi visszhangja
nagy mértékben a teológiát megújító nézetek átvételét jelenti. Nem cso
dálkozhatunk így azon sem, hogy egyes még konzervatív beállítottságú
püspökök a zsinatról saját egyházmegyéikbe visszatérve ott is már olyan
nézetekkel találták magukat szembe, amelyek előtte jártak az ő álláspont
juknak.

Külön hangsúlyoznunk kell a zsinaton résztvevő katolikus világiak
közremüködésének jelentőséget, amely ülésszakról ülésszakra, a világi
hívők egyházi ügyekben való részvételének és lelkipásztoraikkal közös fe
lelősségének "újraértékelésével" arányosan nőtt.

A II. vatikáni zsinatnak ez az újdonsága a püspökök és papok jelen
tős hányadánál nem talált megértésre és megfelelő támogatásra. Mind
azonáltal a katolikus gondolat szinvonalát, a katolikus ihletésű intellek
tuális átélés és alkotás mélységét éppúgy meghatározzák a katolikus vi-
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lágiak cselekedetei és művei, mint papjaikéi. A ll. vatikáni zsinat több
egymásután következő űlést szentelt ennek a problémának, nyilvánosság
ra hozta dekrétumát "a világi keresztények apostolságáról", amely a
laikus hívők apostoli küldetéséről szóló tanítást foglalja magába. Hogy
püspökeink elegendő bizalommal fordulnak-e majd híveikhez, akik épp
annyira "Isten népéhez" tartoznak, mint ők maguk, vagy elzárkóznak-e
előlük, arról az egyes püspöki konferenciák légköre fog tanúskodni. Az a
kérdés tehát, mekkora szabadságot kapnak ezek a konferenciák a II. va
tikáni zsinat dekrétumának megvalósítására.

A II. vatikáni zsinat, mint sajátos rendeltetésű gyülekezet, nagy álta
lánosságban XXIII. János pápának a zsinat megnyitása alkalmából el
hangzott beszédeiben és mindenekelőtt a Pacem in terris enciklikában
adott intelmeit, valamint VI. Pál pápa Ecclesiam suam enciklikájában
foglalt észrevételeket követte. Mindkét pápai körlevél döntő befolyással
volt a zsinati szkémák tartalmára és megfogalmazására. VI. Pál pápa
Ecclesiam suam enciklikája tükröződött a II. vatikáni zsinat központi
problémáját jelentő dogmatikus konstitúcióban, amely az egyházról szól.
A harmadik ülésszak után sajtókörökben szinte általános volt a vélemény,
hogy a zsinat ezt a konstitúciót oly alapos elvi vitának vetette alá, hogy
általa valamennyi okmányát érdemben megalapozta, tehát lényegében
megoldotta a legfőbb feladatokat. A negyedik ülésszakra a sajtó képvi
selöinek véleménye szerint már csak a bizottságok által kidolgozott ter
vezetek végleges megfogalmazása hárult. És valóban így is volt.

Új magatartás a vihig irányában

A negyedik ülésszakon l.ét t óma állt a vita középpontjában: egyik az
egyház kapcsolata a mai világgal (XIII. szkéma), másik a vallásszabadság.
Itt meg kell említenünk, hogy az említett két problémát már az előző

ülésszakon is érintették, amikor is a legkülönbözőbb nézetek és álláspon
tok vonultak fel - még olyan is akadt, amely mindkét szkémának a zsi
nat hatásköréből való kivonásat követelte. A két ülésszak között eltelt
idő nem vezetett konstruktiv eredményre. A végleges választ tehát a ne
gyedik ülósszaknuk kellett meghoznia. Ezért aztán a II. vatikáni zsinat
tevékenységének végső szakasza bizonyos fokig az egyháznak a világgal
történő "elszámolását" jelentette. Saját belső viszonyainak "elemzése"
után az egyház most a világban elfoglalt helyét és szerepét, a világhoz
való viszonyát igyekezett meghatározni. Ez a feladat különösen jelentős

nek és ugyanakkor rendkívül bonyolultnak látszik, ha meggondoljuk,
hogy ebben a vonatkozásban 32 egyház - mint azt König bíboros ki
emelte - merőben új problémákkal került szembe, amelyek tisztázását
eddig még egyetlen zsinat sem tűzte tanácskozásainak napirendjére. A
XIII. szkóma tervezetének szerzői eleinte úgy közeledtek a szkéma tar
talmi lényegeként megjelölt feladatok megoldásához. mintha a korábbi
szociális enciklikákat akarnák egyesíteni. De ez utóbbiak egybevetése a
Pacem in terris enciklikában foglalt gondolatokkal, nemcsak a megoldást
ilyen módon kereső álláspontok tarthatatlanságát mutatta meg, de fölkel
tette azt az igényt is, hogy az emberiséget átható kérdésekben újra véle
ményt nyilvánítsanak.

A XIII. szkéma tervezetének végső változatában, de legfőképpen an
nak első részében a perszonalizmus, valamint a teilhardizmus erős hatása
figyelhető meg. A zsinati vita folyamán az emberrel és az embernek a
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világhoz való viszonyával kapcsolato s Maritain-i kon cepció t nem kifogá
solták, viszont erősen bí ráltak néh ány Teilhard de Chardintől eredő gon
dolatot. J. Ratzinger professzor, a legkiválóbb teológusok egyike, okkal
hívta fel a zsinat résztvevőinek figyelmét ar ra, hogya szkéma nem ol
do tta meg az t a k érdést , hogy mi a mai keresztén y ember kapcsolata II

fe jlett techni ka világával.
A XIII. szké ma m ásodik részéb en foglalt gondolatok és intelmek arra

a kérdésre adnak választ, hogyan reagáljon az egyház a mai ember leg
fontosabb probl émáira és gondjaira. A hozzászólók rámutattak arra, hogy
az egyház tekintély es t ámaszává válhatna mindazoknak az eszm éknek és
tevék enységeknek, am elyek alkalmasak arra , hogy szembeszálljanak II

háború, az éhin ség, a túlnépesed és veszélyével. Ha az egyház vállalni
akarj a ezt a szerepet, úgy ennek csa k egy etl en pozití v lehetősége nyílik
számára, ez pedig egy olyan magatartás, amely n em saigeteli el a világ
tól, hanem ellenkezőleg, hangsúlyossá teszi az egyh áz szolidaritását va
lamennyi "prometheusz i" ideol ógiával és társadalmi m ozgalom m al.

Első lép ését a világban val ó jelenlét ének ilyen felfogása felé azáltal
tette m eg az egy ház, hogy eli sm erte a földi valóságok autonómiáj át, va
lamint saj át k üldet és ének rendszerek és nemzetek felett álló természetét.
Az "Az egyh áz a mai világban" című pasztorális konstitúcióban az egyház
Iegegyeternesebb természete jut kifejezésre : "Ter mészeténél és mi ssziójánál
fogva az egyh áz az emberi kultúrának egy ik megj elen ési formáj ához, a
társadalmi lét egyik politik ai, gazdasági, vagy szociális rendszeréhez sincs
kötve, - egyetemességén él fogva pe dig a legkülönbözőbb n épek és em
beri közö sségek között k ép es megt eremteni a legszorosabb kapcsolatot is,
ha bizal ommal vann ak iránta és elis merik valóságos szabadságát küldeté
sének betöltésére."

Az ateizmus problémája

·Az a tén y, hogy az egyház elism erte a világnézetek pluralizmusát éi;
hogy saját szerepének szolgálat-j ellegét hangsúlyozta, olyan. további kö
vetkezm én yekhez veze te tt , amelyek megerősíthetik helyzetét a világban.
Az egyház apostoli k üldet ése betöltésének, a világban való jelenlétének
eg yik formája a világgal fol ytatott párbeszéd. A zsinaton oly gyakran
hangoztatott "dialógus" szó, vagy helyesebben fogalom, értelmezése az
utóbbi időben jelentős fejlődésen ment át. "Dialóguson" ugyanis nem
egyszerűen a kölcsönös megértés m ódszerét értette a zsinat, hanem a meg
értés érdekében kötelező "megnyílást" a vílág felé, amely magatartás éles
ellentétben áll az egyházi átok, a kiközösítés gyakorlatával.

A zsinati atyák beszédei közül legfőképpen a jugoszláv Seper bíboros
és az osztrák 'König bíboros felszólalásai keltettek élénk érdeklődést az
egyháznak az' ateizmushoz való viszonyát taglaló vitában. A két bíboros
fellépésének jelentőségét k ülön aláhúzta az a tény, hogy Seper bíboros
egy szocialista országot képviselt, ahol a katolicizmus és a marxizmus
egymásmellettiségének közvetlen. gyakorlati jellege van, König bíboros
pedig éi nem-hívők számára létesített titkárság elnöke. Fejtegetéseik tehát
bizonyos értelemben mind elméleti, mind gyakorlati szempontból repre
zentatívak voltak. Bevezetőben Seper bíboros hangsúlyozta, hogy a szké
mának nem célja az ateizmus elítélése. Az ateizmus objektív tény. Mert
vannak emberek, sőt egész társadalmi mozgalmak, akik, illetve amelyek
az ateizmust az élet valódi humanizmusának megval ósít ásához, valamint
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a világ további fejlődéséhez elengedhetetlen feltételnek tartják. Seper
bíboros felszólította az egyház képviselőit, hogy teljes komolysággal kö
zeledjenek az ateizmus problémáj ához. "Szükséges beszélnünk az ateíz
musról, de gondoljunk közben arra is, ki az, akihez célunk elérésének ér
dekében fordulunk. Az egyház jelen szkémájával nem pusztán a kateli
kusokhoz fordul, hanem a világ valamennyi jószándékú emberéhez; nem
filozófusokhoz szól vagy egyes államok kormányaihoz, hanem az egész
emberíséghez, az ateistákat is beleértve." A továbbiakban Seper bíboros
feltette a kérdést, vajon minek köszönheti az ateizmus népszerűségét,

hogyan válhatott az ateizmus a XX. század jelenségévé ? És nagy keresz
tényi alázattal állapitotta meg, hogy a felelősség ezért a keresztényeket is
terheli, "mivel annak idején az egyház fiai közül sokan túl görcsösen ra
gaszkodtak egy hagyományos társadalmi rendhez, és meg akarván óvni.
azt a változástól. annak mint isteni rendnek megtartását kívánták. Ennek
a konzervativizmusnak azonban semmi köze síncs az evangéliumhoz."

König bíboros is hangsúlyozta a keresztények Ielelősségét az ateizmus
elterjedésében. A kereszténység gyengeségének forrásait - úgymond 
részben a keresztény egységen belüli szakadásban, a XVIII. század fo
lyamán térthódított felvilágosodás eszméiben és talán még a XIX. század
filozófiáiban kell keresni. De csak részben - tette hozzá -, mert a ke
reszténység fejlődésbeli hiányainak nem pusztán filozófiai okai vannak.
Sokkal rnesszebb, sokkal mélyebben kell keresnünk a bajokat. És míntha
csak Seper bíboros megállapításához kívánt volna csatlakozni, König bí
boros ekként fogalmazta meg gondolatát, amely mintegy "bevezetés a
dialógushoz": "A katolikusok úgy tegyenek életükkel tanuságot Istenről,

hogy becsülettel kiveszik részüket a gazdasági haladást és hazájuk fej
lődését szolgáló tevékenységből. Ilymódon bebizonyíthatják, hogy a hit
élet nem hat bénítólag a haladásra, hanem új energiákkal képes megaján
dékozni az embert, sőt hogy ebben az esetben a vallás a haladásnak jobb
szelgálatokat tehet, mint az ateizmus."

Kétségek egyes kérdésekben

Fenti fogalrnazásoan nem pusztán a dialógusra való ösztönzést fe
dezhetjük fel, hanem annál valamivel többet, mégpedig a világ valameny
nyi emberét érintő közös munkálkodásnak határozott igenlését olyan ma
gasabbrendű érdekek nevében, mint a haza jóléte, a béke fenntartása, a
nemzetközi összefogás megvalósítása. S egy ilyen program kétségkívül
nagymértékben hozzájárulhatna az emberiség legégetőbb gondjainak és
problémáinak megoldásához, mindenekelőtt a béke fenntartásával, a há
ború elutasításával, az éhezők számára nyújtandó segítséggel, a "demográ
fiai robbanás" kártevéseinek orvoslásával.

Nem minden tekintethen kielégítő azonban az "Az egyház a mai vi
lágban" című pasztorális konstitúció szövege. Igaz, hogy sikerült például
elkerülni az "igazságos·' és az "igazságtalan" háború történetietlen meg
különböztetését azzal, hogy az okmány minden körülmények között el
ítéli a háborút, mint vitás kérdések megoldására szolgáló eszközt, ám még
Alfrink bíboros indokolt tiltakozása ellenére sem sikerült megszabadulni
attól a hasonlóan elhibázott szemlélettől, amely különbséget tesz az atom
fegyverek "bírtoklása" és azok "felhasználása" között. Alfrink bíboros
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az atomfegyverek birtoklása "a féle
lem egyensúlyának fenntartása" érdekében, már magában hordja - ha
kimondatlanul is - a további fegyverkezési hajszába való beleegyezést,
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és ezáltal forrása lehet egyatomháború meggondolatlan kirobbantásának.
A zsinat azonban - főként az északamerikai püspökök befolyása alatt 
mégsem változtatott a konstitúció szövegén, azzal az indoklással, hogy
" ... e fegyverek (ti. atomfegyverek) birtoklása, ha az egy esetleges tá
madó megfélemlítését szolgálja, önmagában véve még nem ítélhető el".

Különél gondot szentelt a zsinat a házasság szentségének megszilár
dításával és a család egységével kapcsolatos kérdéseknek, nem adott
azonban választ a vegyesházasságok sürgető és egyben "ökuménikus"
problémájára. Nem foglalt egyértelműen állást a zsinat a "demográfiai
robbanás" napról-napra növekvő gondja tekintetében sem, csupán annak
a kívánságának adott hangot, hogya pápa nyilatkozzék az esetleges szü
letésszabályozás lehetőségeit illetően.

Sorolhatnánk még további példákat a társadalmi és kulturális kér
dések terén ilyen és hasonló kétségeinkre. Ezek et példák sem ronthatják
le azonban a konstitúciónak, mint egésznek, jelentős társadalmi értékeit.
Ne feledjük azt -sern, hogy ez az okmány első kísérlet a maga nemében
arra, hogy az egyház álláspontját a világgal és az embereket átható prob
lémákkal kapcsolatban, egybefoglalóan elemezze. A konstitúció szöve
gének sok szempontból érthető tökéletlensége viszont arra kötelez ben
nünket, hogy a jövőben még alaposabban tanulmányozzuk az okmányban
taglalt kérdéseket. Ha a papság összefog a katolikus világiakkal, akkor
"Isten népe" közös erőfeszítéssel nagyban hozzájárulhat a zsinati munka
tökéletesítéséhez.

A vallásszabadság kinyilvánítása

Végül kiemelkedik az a fontos okmány is, amelyben a II. vatikáni
zsinat a vallásszabadságról nyilatkozik. Az erre vonatkozóan lefolyt vita
középpontjában az a kérdés állt, vajon képes-e a ma embere arra, hogy
okosan éljen a Teremtőtől kapott szabadságával. A konzervatív irány
követői és az integristák abból a feltételezésből indultak ki, hogy túlsá
gosan nagy szabadság engedélyezése mind a katolikus egyház egészére,
mind pedig az egyes katolikus hívőre is veszélyes lehet, mivel - úgymond
- a túlzott liberalizmus, az eretnekség, sőt a közöny zsákutcájába viheti
az embert. Az integrista álláspont szerint a ).; atolikus egyház nem rejt
heti véka alá azt a tételt, hogy kizárólagosan birtokolja a vallási igazsá
got, más vallások irányában tehát csakis a polgári türelmességet gyako
rolhatja. Holott ha az "igazság", nem pedig az emberi szernély számár!'.
igénylünk jogokat, ezt azok, akik másként vélekednek az igazságról, igen
könnyen az egyház ellen fordíthatják. Ezért követelték a haladók az egy
ház részéről annak a tételnek nyílt elismerését, hogy az embert a szemé
Iyíségénél fogva illeti meg teljes szabadság viszonyának meghatározására
Isten irányában. Az egyház segitse tanításával a szabadságával élni akaró
embert a döntésben azáltal, hogy rámutat előtte az igazságra, de semmi
képpen se próbálja őt kényszeríteni annak elfogadására. Ha az egyház
ekként példát nyújt a helyes magatartásra, akkor nagyban hozzájárul az
emberi kapcsolatok, a békés együttélés és a közös célokért való összefogás
kedvező alakításához. A zsinat a XIII. szké.núban foglalt gondolatokat
összefoglalva így fogalmazza meg állásfoglalását: "A katolikusoknak az
egész emberiséggel együttműködve kell munkálkodniok a közös jólét el
érésének érdekében." A világnézeti pluralizmus elismerése, a triumfaliz
mussal, a prozelítizmussal és a kiközösítés gyakorlatával való szembehe
lyezkedés - mindez egy új korszak kezdetét jelzi az egyház történetében.
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.Az eddigi három titkárság

Szólnunk kell arról a nagyjelentőségű átalakulási folyamatról is,
amelyet magában az egyház szervezeti felépítésében, mindenekelőtt pe
dig a Vatikánban, a pápa "hatalmi apparátusában" tapasztalhatunk.

A Vatikán rendszerében és szervezetében végbemenő leglényegesebb
változásokat három új titkárság létesítése vezette be az utóbbi évek fo
lyamán: Ezek a Bea bíboros vezetése alatt álló keresztény egység titkár
sága, a nem-keresztény vallások titkársága MareLla bíboros vezetésével,
és végül a nem-hívőkkel kapcsolatos ügyek intézésére 1964-ben létesített
titkárság, amelynek élén König bíboros áll. A három szervezet közül a
nem-hívők titkárságának munkájára és tevékenységének programjára össz
pontosul a legnagyobb érdeklődés. A titkárság életrehívásának gondolata
XXIII. János pápának a világ "minden jószándékú emberéhez" intézett
Pacem in terris körlevelében lépett elő és hangot kapott VI. Pál pápa
Ecclesiam suam enciklikájában is. A titkárság vezetője, König bíboros,
sajtókonferenciáinak egyikén hangsúlyozta, hogy ezekben az enciklikák
ban nyilvánvalóan kifejezésre jut mindkét pápa akarata egy "az egész
világgal", - tehát az ateistákkal nem kevésbé, mint a hívőkkel - foly
tatandó "párbeszédre".

Bizonyos, hogy e három titkárságon kívül még további szervezetek is
létrejönnek majd a zsinati atyák kívánságainak megfelelően. Ezek kö
zül első helyen említendő a béke ügyeivel foglalkozó, és a gazdaságilag
elmaradott népek ügyeivel foglalkozó két titkárság. Utóbbinak hatáskö
rébe főleg az éhinség és a túlnépesedés problémáival kapcsolatos felada
tok tartoznak majd.

Kiegészítésképpen szólnunk kell a pápa részéről indítványozott egy
házjogi reformról is, mely egyrészt törvénybe iktatja az egyházon belüli
reformokat, másrészt korszerűen módosítja az eddigi egyházjog több elő

írását, és pedig a zsinat határozatainak szellemében.
Igen jellemző, hogya Szentszék újonnan létesített intézményeinek

feladatai közt nem az egyház belső életét érintő kérdések állnak, hanem
olyan problémák, amelyek bizonyos mértékű folytatását jelentik. az egy
ház és a világ kapcsolatáról szóló zsinati vitáknak és határozatoknak. Bi
zonyos értelemben tudományos kutatóállomásoknak tekinthetők ezek az
intézmények, amelyeknek közvetlen teendője az "Az egyház a mai vi
lágban" című pasztorális konstitúció és a vallásszabadságról szóló nyilat
kozat tételeinek elmélyítése lesz. Ezek a titkárságok tehát nemcsak for
mális, hanem valóságos tényezői lesznek a zsinati határozatok végrehaj
tásának és továbbfejlesztésének.

A továbbhaladás feltételei

VI. Pál pápa a zsinatot záró beszédében hangsúlyozta, hogy "ez az
egyház jelenkori és eljövendő története szempontjából egyaránt hatalmas
jelentőségű esemény nemcsak azt követeli tőlünk, hogy hosszú időre be
véssük az emberek emlékezetébe, hanem ezen túlmenően - és ez a leg
fontosabb - azt is, hogy megerősítsük a keresztény sziveket a szent zsi
nat tanításainak és előírásainak megtartására".

A II. vatikáni zsinat tanításainak és intelmeinek át kell hatniok a
keresztények közösségét, életük, és keresztényi tartásuk lényeges tartal
mává kell válniok. Új korszakba lépünk most, amelyben - a zsinati út
mutatás szellemében - a változhatatlan örök igazságok újszerű értelme-



zése érvényesül. A régi megszokott fogalmaknak ez az "átértékelése" nem
lesz mindig könnyű, és 'gyakran előfordul majd, hogy ellenállásba ütkö
zik. A zsinati atyák és szakértők között volt nem egy, aki a zsinati szel
lem elterjesztéséről szólva aggodalmát nyilvánította a reformok gyorsa
ságát és hatékonyságát illetően. Mert sem a zsinat befejezésének puszta
ténye, sem az elfogadott okmányok értékes volta, önmagában még nem
biztosítja a katolikus tudatban szükséges változások megvaíosuíasac. ~n

nek néhány alapvető feltétele is van, éspedig: 1. A püspökök, világi pa
pok és szerzetesek együttes munkálkodása annak érdekében, hogy alI.
vatikáni zsinat tanításai a hívek számára hozzáférhetővé váljanak, továb
bá olyan izzó légkör teremtése, amelyben a hivők magukévá tehetik az
egyház apostoli küldetésének új felfogását: a szeretetnek és a szolgálatté
telnek, az alázatnak és a testvéri ökumenizmusnak, a világ emberei köl
csönös tiszteletének és együttműködésének eszméit. 2. A katolikus vilá
giak közreműködése a katolicizmus megreforrnálásában; püspökeikkel
közös fáradozásaik annak érdekében, hogy a püspökök irányítása alatt
átvigyék az életbe az egyházon belüli kérdésekre vonatkozó zsinati ha
tározatokat, elindulva ezzel a saját megújhodásuk felé is. Ugyanakkor a
világ szélesebbkörű és alkotó módon való formálására irányuló tevékeny
ség, aminek során a saját lelkiismeretük parancsai szerint és személyes fe
lelősségérzésük irányítása alatt fáradoznak a szociális kérdésekben hozott
zsinati óhajok érvényesülésén. 3. A hívő emberek vallásos öntudatának
egészséges kibontakozása akként, hogy - a "fideizmussal" szakítva 
olyan új intellektuális értékekkel gazdagítják belső élményvilágukat, ame
lyek közelebb viszik őket Istenhez. 4. Valamennyi jószándékú ember ösz
szefogásának elősegítése az általános jólétet előbbrehozó békéért érzett
felelősség és aggodalom nevében.

Ami az utóbbit illeti, VI. Pál pápa maga is személyes jópéldával járt
előttünk, amikor közvetlenül a zsinati tanácskozások lezárása után az
egyház nevében kötelezettséget vállalt a világ veszélyeztetett békéjének
megóvása érdekében. Folytatva a békemissziót, amelyet XXIII. János
pápának a kubai válsággal kapcsolatban elhangzott emlékezetes tiltako
zása szögezett le, hangsúlyosan jelentette ki, hogy az emberek egymás
közötti kapcsolatának vonatkozásai közül a világbéke megtartása áll
mindenek felett.

A katolikus hívők felelősséggel tartoznak nemcsak azért, hogy kellő

módon elsajátítják a pápai és zsinati intelmeket, megértve az "idők jeleit",
hanem azért is, hogy igyekeznek-e keresztül vinni ezeket a világ erkölcsi
megújhodásának és növekvő jólétének érdekében.-
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