
ESZMÉK ÉS TÉN YEK

VI. Pál pápa december 4-én nyíl
vános záróülésen befejezettnek nyil
vánította a második vatikáni zsinat
második ülésszakát és kihirdette a két
zsinati határozatot, amelyek egyike a
liturgia reformjáról, másika a társa
dalmi érintkezés eszközeiről szól. Az
előbb említett s immár konstitucióvá
emelkedett határozat jelentőségével

és tartalmával remélhetőleg míhama
rabb tanulmányban foglalkozhat folyó
iratunk. Függőben maradtak az egy
házra, a püspökökre és az egyházme
gyék kormányzására, valamint az öku
menizmusra vonatkozóan előterjesz

tett szkémák, amelyeknek hosszabb
rövidebb tárgyalása alatt igen sokszor
merőben ellentétes nézetek hangzottak
el. Bea bíboros az utolsó ülésen azon
ban méltán idézte emlékezetbe XXIII.
János pápának azt a megállapítását,
hogy a zsinat legértékesebb eredmé
nye az igazi és termékeny megbeszé
lés, aminek döntő feltétele volt az a
teljes szabadság, amellyel a zsinati
atyák "kibeszélhették" magukat. S bi
zonyos, hogy erről a második ülés
szakról még inkább elmondható az;
amivel Frings bíboros az első ülés
szakot jellemezte: lehetetlen észre
nem venni a tendenciát egy olyan
egységes többség kibontakozása felé,
amely beleviszi a több mint kétezer
püspökbe az egyetlen testület és az
egész egyházért való együttes fele
lősség tudatát. Annak ellenére vilá
gOO8lI1 felismerhető ez a folyamat, hogy
egyelőre csupán egyszerű többséget
kaptak az egyházról szóló alapvető

jellegű szkémának próbaszavazásra
bocsátott fejezetei.

IVIindent összevéve a második ülés
szak utolsó· hetének eseményei sem
mi lényeges vonással sem bővítették

azt a képet, amelyet rnunkájáról ad
dig is kialakíthattunk. Minthogy azon
ban több szem többet lát, fölöttébb
érdeke1hetnek minket a haladó irány
zat neves teológus-publícístáínak ér
tékelő véleményei.

•
Karl Farber, a freiburgi Der Christ

liche Sonntag főszerkesztője, akit nem
régiben avatott díszdoktorrá az ottani
egyetem hittudományi kara, a máso
dik ülésszak eredményei közé sorolja,
hogy az a front, amelybe az olasz, a

írja Mihelics Vid

spanyol s részben az északamerikal és
délamerikai püspökök tömörültek s
amelynek vissza:húzó erejétől az első

ülésszakon annyira kellett tartani,
észrevehetően feliazult, sót egyes je
lek szerint bomlásnak is indult.
Főleg az ökumenizmus vitájában

tűnt :ki ez, amikor az északameríkat
püspökök ismételten szembefordultak
az olaszokkal. Igaz, hogy az a merev
álláspont, amelyet a barii püspök fog
lalt el mondván, hogy "aki nincs be
lül az egyházon, az elkárhozik", még
honfitársai egy részénél is megütkö
zést keltett, ettől eltekintve azonban
a ,,Jatin" püspökök színte egységesen
támadták a szkémát azzal a megoko
lással, hogy a "felekezetköziség,et", az
"irenizmust", a ,,hitközömbösséget"
mozdíthatja elő, sőt hitbeli kételyt
támaszthat sok katolíkusban is. A:r.
egyik északamerikai püspök, Leyen,
egyenesen az olasz püspökökhöz intéz
te akkor szavait, amelyek élénk helyes
lést váltottak 'ki: "Miért félnek önök az
ökumenikus párbeszédek !követelmé
nyeitől? Miért nem tanítják meg job
ban a vallásra híveiket ? Nem a mí
katolíkusaírrk azok, akik híányzanak a
vasárnapi miséről s nem járulnak a
szentségekhez, Mi nem vesztettük el
az ipari dolgozókat, ellenkezőleg. ők

jelentik egyházunk támaszát és gon
doskodnak annak fenntartásáról ..."
Egy másik északamerikai püspök,
Helmsing, pedig rámutatott azokra a
pozitív elemekre, amelyek megtalál
hatók ra protestáns közösségekben: hir
detik Isten igéjét, egyházi tisztségvise
lők kerasztelik meg a híveket s ré
szeltetik ekként az isteni kegyelem
ben, szeretetműveík és hitbeli állha
tatosságuk jelei Isten jelenlétének, s
ha vannak is még különbségek az
Eucharisztia felfogásában, megőrizték

az eucharisztikus jeleket és képvise
lik azt a szándékot, amelyet Krisztus
az Eucharisztia létesítésével egybekö
tött.

Ami általában az ökumenizmus
ügyét illeti, Farber igen figyelemre
méltónak mondja Tomasek csehszlo
vák püspök javaslatát, amely arra irá
nyult, hogy keressenek módot egy
uniós zsinatra a keleti orthodox egy
házakkal, s alátámasztásául a moszk
vaí patriarchátus folyóiratából ezeket
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matikus dialógushoz is vezethet és
előkészítheti a kívánt egyesülést."
Amit azelőtt századokon át nem lehe-
tett elérni - hangoztatta Tomasek -,
most talán néhány évtized alatt meg
valósulhat. Ennek érdekében katolíkus
és orthodox püspököknek "kerekasz
tal" mellé 'kellene ülnlök. Meg kellene
hívni oda a nagy patriarchalis szék
helyeket: Rómát, Alexandriát, Anti
ochiát, Jeruzsálemet, Konstantinápolyt
és Moszkvát, hadd álíapítsák meg, mi
lenne a teendő.

Nagy súlyt tulajdonít Farber annak
a beszédnek is, amelyben Bea bíbo
ros a szkéma védelmére kelt. Emlí
tést tett ebben a bíboros a Szent üffi
ciumnak arról az 1949. évi utasításá
ról is, hogy ökumenikus megbeszélé
seket katolikus részről csak olyan sze
mélyek folytathatnak, akíkben meg
van hozzá a szükséges tudás és a ki
fogás talan egyházias érzület. Az ő vé
leménye azonban az - jelentette ki
Bea -, hogy az ilyen irányú alkal
masságot a saját fölöttes püspökök
sokkal jobban megítélhetík, mint a
római Kuría .bármelyík 'hatósága.

Farber is 'kiemeli, hogy VI. Pál pá
pa, akárcsak elődje, teljes szabadságot
biztosított a zsinatnak. Szerínte azon
ban lehetetlen meg nem állapítani,
hogy amikor időnként a pápa irányt
szabóan közbelépett - a négy mode
rátör kinevezése, az öt próbaszavazás
engedélyezése, a bizottságok kibővité

se -, míndíg azoknak sietett segítsé
gére, akoil. az egyház korszerűsítéséért

küzdenek. Azt sem vehetjük látatlan
ba, hogy két döntő kérdésben a pápa
már előre kifejezte akaratát, Az egyik
a Kuria megújítása, a másik egy püs
pöki tanács felállítása és bevonása az
egyház kormányzásába. A konkrét
médról és formáról a pápa nem nyi
latkozott s e tekintetben a zsinaton
sem érlelődött ki határozottabb el
gondolás. König bíboros úgy "éli 
jegyzi. itt meg Farber -, hogy a pá
pa évenként egyszer vagy kétszer
Rómába fogja hívni a püspöki konfe
rendák elnökeit. Az a meglepő beje
lentése pedig, hogya második ülés
szak befejezésekor az úgynevezett
.,quinquennaliákban" adott felhátal
mazásokkal, amelyeket a püspökök
nek rnínden öt évben újra kellett kér
níök, egyszer s nundenkorra felruház
za őket, kétségtelenül bizonyítja a de-
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centraltzálávra való törekvést. Vég
eredményben így a második ülésszak
- állapítja meg Farber - mínden
sarkalatos kérdésben nyitva hagyta az
ajtót az egészségesen elképzelhető

megoldások számára,
Külön szól Farber a vegyesházassá

gok oly sokakat érdeklő problémájá
ról. A mai kánonjog, mint tudjuk, ér
vénytelennek teki.nti az ilyen házas
ságokat, ha megkötésük protestáns
lelkész előtt történt. Mint színtén köz
tudott azonban, 1918-ig bár tiltottak,
de katolikus szembontból is érvénye
sek voltak. Frings bíboros most java
solta a zsinaton, hogy változtassák
meg ebben a pontban az egyházi tör
vényt és az ilyen házasságokat újból
nyilvánítsák érvényesnek. Tény ugya
nis - szögezte Ie a bíboros -, hogy
az a protestáns fél, akii a hitét komo
lyan veszi, lel-kiismeretének megsérté
se nélkül nem vá1il'3l1hatla valamény
nyi születendő gyennekénekkatolikus
vallásban való nevelését, amit a kato
likus egyház ezídőszerínt igényel.
Hengsbach esseni püspök később azt
a nézetétfejtette ki, hogy a zsinat
csak akkor foglaJhat állást, ha már
behatóan megvizsgálták a kérdést, fi
gyelemmel arra is, hogy a helyzet
más és más az egyes országokban.
Szerínte serrr Jcétséges azonban, hogy
a vegyesházasságok körül mutatkozó
nagy nehézségek megoldást sürgetnek.
A francia Antillák egyíkrnísszíős püs
pöke arra ds utalt, hogy az olyan ;en
gedrnények, amelyekre az egyik fél
csak a házasság megköthetése okáiból
szánja rá magát, gyakran csak a hit
közőmbösséget táplálják a családban.

*
A Témoignage Chrétien karácsonyi

ünnepi számában, arnelv főleg a zsi
natot értékeli, Pierre Boillon verduni
püspök a második ülésszak legna
gyobb sikerének azt tekinti, hogy az
.,aggiornamento", a korszerűsödés im
már visszafordíthatatlan Irányzattá
vált. A püspökök mondhatni kivétel
nélkül felismerték: a szakítás szüksé
gét azzal az állapottal, amikor az egy
ház úgv tűnik fel a nagytömegek előtt,

mint valami elavult dolog, aminek
nincs kapcsolata a mai élettel. Egvön
tetűen vallják, hogy a korszerűsödés,

az igazodás és alkalmazkodás állandó
feltétel nunden élő számára ezen a
világon, s az egyház sem kivétel e



törvény alól. Nincs életbenmaradás
azoknaik a feszültségeknek feloldása
és kiegyensúlyozása nélkül, amelyek
aközött támadnak, arnihez továbbra
is ragaszkodni kell és amin változtat
ni kell. Az egyháznak magától érte
tődően meg kell őriznie míndazt ami
isteni aIlapítójától ered, de meg kell
változtatnia a külső burkot amelyet
századok során magára öltÖtt. BiZ()
nyos megmerevedett hagyományokkal
szemben neki is tudomásul kell ven
nie az "idő" [elentőségét, ami annyi
ra jelllemzi a modenn gondolkodást.
Ennek a gondolkodásnak benyomulá
sa az egyházba kétségkívül tévelygé
seket is hozott magával, amilyen a
"moderni2lInus" volt, ava·gy most né
me!ly egzisztencialista állásfoglalások,
de - hangoztatja Bodlilon - "vannak
bennük részleges igazságok is, ame
lyekkel az egyház számolni tartozik,
ha azt akarja, hogy jelenvaló legyen
a század emberei előtt".

Hogy ezek a részleges igazságok is
megvíüágosodianak, nyilvánvalóan
ezért se ikorlátozta VI. Pál pápa a
viták teljes szabadságát. Meggyőző bi
zonysága annak - jegyZIi. meg Georges
Montaron, a lap főszerkesztője -,
hosv a oápa szílárdan hisz a díaílógus
erejében, következéskép bízonvsága
annak is, hogy 'ha stflusban ikülÖnbö
zik is XXIII. Jánostól, lelkületben és
szellemben egy vele.

A második ü~ésszak nem járt olyan
eredményekkel. amilyeneiket sokan kí
vántak volna - állapítja meg Mon
taron -, s az sem tagadható, hogy
az elsőnél ~önle;ébb vísszhangot kel
tett a közvéleményben, de, hogy azsí
nat í!tV is mekkora változást hozott,
nyomban kitűnik, ha vísszapídlantunk
a megtett 'Útra. Csunán Franciaország
ról SZÓlVla, tíz éve annak. hozv a Szent
Officium megállította a munkáspa
pok tevékenységét, akik megoldást ke
restek epv drámai helyzetre. Kilenc
éve. hogy ugyanazok a tényezők fel
oszlatták a fourvleresi hittudományi
kart, s kis híja. hogy a híres párisi
Saulchoír nem járt usvanísv. A do
monkosokat elhalleattatták. Congar-t
Angliába helvestették. De Lubac-ot
LyOll1oo száműzték. Most nediz rnind
ezek a "dinamikus" teológusok, akik
annyira .mvítottak" a jövő felé, veze
tő személyíségek a zsinati nagy több
ség előtt. VI. Pál is, akárcsak XXIII.
János rnozgósította az összes tehetsé-

geket, hogy a katolicizmus vitalitását
felfokozva megírntsa az egyházat.

•
A jezsuita Robert Rouquette, az

Etudesáltalam is sokszor idézett szem
leírója, szintén a teljes szabadság
szellemét mondja a második ülésszak
reményteljes uralkodó vonásának.
Hallhattuk, millyen keményen bírál
ják a Szent Péter bazilika zsinati csar
nokában a római Kuriát, mennyire
kifogásolják a Szent Officium mód
szereit, a Iatdnizáló törekvéseket, a
kellő tisztelet hiányát a keleti egyhá
zak feP'Velme és gondolkodása iránt
kritizál iák a nunciusok intézméll1yét:
dicsérik az egyház és állam szétvá~
lasztását; ikérik, hogy az egyház is
merje el a nem-katolikus lelkész előtt

kötött vesvesházassázok érvényessé
gét; javasolják a közvetlen megbeszé
lések felvételét az orthodoxokkal: kér
désessé teszik XXIII. Leó dön~ét az
anglikán papszentelések érvénytelen-o
ségéről . .. ,

Az abszolut szabadság légkörének
azonban megmutatkoztak a hátrányai
is, pontosan azok, amelyeket Montini
bíboros jelölt meg az első ülésszak
végén a mílanói egyházmegyéhez in
tézett híres levelében. A viták rend
kívül elhúzódtak, monológok és is
métlések elkeserítő sorozatát nyujtot
ták, szilárd logikai kapcsolat nélkül.
Ez a tény tehát az eddiginél is éle-o
sebben veti fel a harmadik ülésszak
ra a zsinat menetének és eljárási mód
jának kérdését, Történtek ugyan kí
sérletek, hogy gátak közé szorítsák a
szóáradatot, de kevés eredménnyel.
Ide tartozik az is, hogy az ülések ve
zetéséta pápa kivette az' elnöiki tanács
kezéből és négy mederátofra bízta. A
moderátorok azonban feszélyezett
helyzetbe kerültek, mert a zsinatnak
így kettő helyett három ..feie" támadt.
amelyek nem mindíg voltak összhang
ban egymással: az elnöki tanács, a
koordinációs tanács és a moderátorok
tanácsa.

Szerencsés lépés volt a moderátorok
részéről - íria Rouquette -, hogy
miután valamely szkérnáról, iUetve
szkéma-fejezetről a zsinat már több
napon át vitázott, gyakran és mínd
annyiszor a kívánatos eredménnyel
feltették a kérdést: nem lenne-e már
helyénvaló Iezární a vitát? Nagy je
lentőségű volt az az újítááuk is, hogy
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II kollegialitás táravalásának befejezé
se után oa problémák lénv-rére ráví
lágító, szahatosan megfogalmazott kér
déseketbocsátottak szavazásra abból
a célból, hogy ilyen módon Irányítóari
befolyásolják az illetékes bizottság,
ezúttal a teolóeíaí bizottság munká
ját. ElTe vár ugyanis a feladat, hogy
a bírálatok és javaslatok f;""'e1embe
vételével megszerkessze az új szöve
get, és pedig - a többség óhajának
,mePi'elelően.

Mint emlékezhetünk rá, a moderá
toroknak ezt az újítását a zsinat to
váboí folyamán ísmételten hevesen
támadták, főleg a teológiai bizottság
tísztséevíselőí, akik - Rouquette sza
vai szerínt - bíróként szerették vol
na a zsinat fölé tólni magukat. No
vember 15-én azonban a három irá
nyitó tanács ülése, amelyen maga a
pápa elnökölt, jóváhagyta Lercaro bí
boros jelentését, amely igazolja a rno
derátorök eJljárását.

A teológiai bizottság egyébként is
sajátos probléma - fűzi hozzá Rou
quette, s idézi erre egy belga teoló
gusnak azt az állítását, hozv ez a bí
zottság "a zsinat eredeti bűne". Maga
Rouquette "talán túlzottnak" mcndía
ez a vélekedést, de szerinte is tagad
hatatlan hogy ennek a bizottságnak
tísztségvíselőí rendszerint nem érte
nek egyet a zsinati többséggel s í~

azután erőteljesen akadályozzák olyan
szövezek létrejöttét, arnelvek hívebben
tükröznék a többségi felfoe:ást. Ezek
a tísztségvíselők rnagára a bizottsáera
is jelentős nyomástgyakoroll11ak, ám
bár kerültek ,ki már onnan olvan fe
jezetek is, amelyek azt mutatják, hogy
a bizottság nem követi vakon ösztön
zéseíket,
- A zsinati atvák nS\1tVréS7.e kérte is,
hozv lell!al:áhb ti második ülésszak vé
gén alakítsák ,'iiá a bízottsásokat. el
sősorban a teolóeíaí bízottsáaot, Kér
ték továbbá, hozv ne szükségszerűen

kuriális bíborosok legyenek a bízott-
. ságok elnökei, az alelnököt és a tit
kárt pedig maga a zsinat választhas-

sa. Mintegy húsz püspöki gyűlekezet

tárgyalta meg azt a peticiót, amelyet
ebben az értelemben a pápa elé ter
jesztettek. VI. Pál azonban, mínt tud
juk, csak részben tett eleget a ké
résnek. Ot új tagzal bővítette kí az
eddigi bizottságokat, négyet közülük a
zsinat választhatott, egyet a pápa ne
vezett ki, mindegyik bizottság vá
laszthatott továbbá eqy második alel
nököt és eltY második titkárt, akik
azonos jogokkal bírnak a régebbiek
kel. Már most igen érdekes és sokat
mondó körülmény - írja Rouquette
-, hozv a püspöki gyülekezetek zöme
az olasz püspöki kar egy részének erős

eldenállása dacára is meg tudott ál
lapodní el<" egységes nemzetközi je
lölt-listában, amelynek minden sze
replőie nehézség nélkül meg is kapta
a szükséges számú szavazatot. S ezek
az új bizottsági tagok oly kifelezetten
képviselak a többségi irányzatot, hogy
megválasztásuk világosan kifejezésre
juttatja a zsinat szellemét. S nem ke
vésbé figyelemre méltó mozzanat 
fűzi hozzá Rouquette -, hogy a te
ológíad bizottság új alelnöknek és tit
kárnak olyan személyeket választott
meg, akikről feltehető, hogy képesek
lesznek az eddigi tísztségvíselőkkel

szemben is érvényre juttatni a több
ségi szellemet. Az egyik Charue na
muri püspök, a másik Philips louvaini
professzor. Rouquette szerínt ú labb
indíték arra, hogy jó reménységgel
nézzünk a harmadik ülésszakot előké

szítő, annyira fontos munkálatok elé.
"Ha tehát nem is kétséges - feie

zi be Rouquette -, hogy a második
ülésszak viszonylagos meddősége bizo
nyos mértékben elbátortalanított jó
sok püspököt. a magam részéről nem
osztom a borúlátást. Azzal a ténnvel
ugyanis, hogy lényegesen szílárdult
formában lépett elő az egyetemes püs
pökség kollektív tudata, alaovető fel
tétele valósult meg a haladó reform
nak. Hogy ez beérjék. türelemmel kell
lennünk, de bizonyosak lehetünk fe
lőle."

o Istenem, emlékez~m a sötétségre, amikor szemtől-szembe álltunk egy
mással mi ketten, ezek a délutáni sötétségek télen a Notre-Dame-ban, én tp.He
sen egyedül, teljesen összeroskadva s a nagy bronz-Krisztus arcát bevilágí
totta egy huszonöt centiméteres gyertya fénye.

A hit volt egyedül bennem és én néztelek Téged csendben, mint egy em-
ber, aki szereti a barátját. PAUL CLAUDEL gO~olataiból


