
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Mint előző két beszámolómban ki
emeltem, nem tudnánk a valóságnak
megfelelő képet és véleményt for
málni a zsinat harmadik ülésszakáról,
ha csupán a kézzelfogható eredménye
ket, az egyházról szóló konstitúciót és
az ökumenizmusra, illetve a keleti ka
'tolikus egyházakra vonatkozó dekré
tumokat vennők figyelembe. Ismer
nünk kell ehhez azokat az eseménye
ket és jelenségeket is, amelyek meg
szabták vagy befolyásolták a tárgya
lások menetét.

Már bevezetőben meg kell monda
nom, hogy rossz légkörben és nyomott
hangulatban indult, és még rosszabb
légkörben és még nyomottabb hangu
latban ért véget ez az ülésszak. Nem
találunk egyetlen tekintélyes katolikus
lapot vagy folyóiratot, amely hangsú
lyosan meg ne állaprtaná ezt. Amí a
kezdetet illeti, a püspököket hamar
kimerítette a munka folyvást gyor
suló üteme. "Ne higyjék, hogy birni
fogjuk ezt a tempót" - panaszolta
föl Heerum westminsteri érsek egy
sajtókonferencián, A megfigyelőket el
kedvetlenítette az egyházról szóló
szkéma hetedik és nyolcadik fejeze
te, az újságírókat a pápa megnyitó
beszéde, amely nem egyezett várako
zásukkal. A keletiek úgy ítélték, hogy
a latin gondolkodás megint egyoldalú
an érvényesült az új előterjesztések

ben, az afrikai, ázsiai és délamerikai
főpásztorok a 13. szkérna gyakorlati
kérdéseit szerétték volna mielőbb vi
tatni, az északamerikai püspökök ami
att aggódtak - s nem ok nélkül -,
hogy a nyilatkozat a vallásszabadság
ról ezúttal sem fog megszületní, A
motívumok nagyon különböző termé-

. szetüek voltak, de ugyanazzal a kb
vetkezménnyel Jártak: úgyszólván
senki sem volt derűs és bizakodó.
Otto B. RoegeZe, a neves katolikus
publicista írta akkoriban: "A harma
dik ülésszakra sötét árnyak teleped
tek, s nem lenne sem őszinte sem
okos, ha ezt titkolni vagy kicsinyelni
akarnók" Ami pedig a befejezést il
leti, idézhetem Robert Roquette, az
Etudes kiváló teológus-tudósítójának
cikkéből: "Fölösleges lenne leplezní,
hogya zsinat utolsó napjai rnélysége
sen megrendítették az atyák túlnyomó
többséget, ami gyakran heves formá-
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ban jutott kifejezésre." A freiburgi
Der Christliche Sonntag szerkesztöségí
kommentárja szerint: "Aki tanuja le
hetett az ünnepélyes záróülésnek. ki
vétel nélkül észlelhétte és megerősít

heh; nem volt ott vidám, örvendező

hangulat. Az igazság az, hogy a zsi
nat harmadik ülésszaka vegyes, igen
megosztott érzelmek között ért véget.
Bár a három zsinati okmány tartal
mának fontossága aniatt hálaadó hím
nusat kellett volna énekelni, teljesség
gel hiányzott az, amit megelégedett
ségnek nevezhetünk." Még ennél is
tovább megy Franz HilZig a Stimmen
der Zeit által közölt tanulmányában,
amikor a saitóvísszhangokat elemezve
megállapítja, hogy "általános elége
detlenség nyilvánult meg mind az
utolsó nap eseményeivel, mínd a pápa
záróbeszédével".

Hadd iktassam ide azt a naplórész
letet is, amelyet Mario von GaUi, a
svájci Orientierung főszerkesztője - ő

is jezsuita, akárcsak Rouquette és
HilZig - tett közzé folyóiratában: "No
vember 21. Utolszor hagyja el 2000
puspök ebben az ülésszakban a Péter
dómot. Mellettem sietnek el. Vajon
sugárzóarr boldog, vagy ;fel~ővel bo
rított az arcuk? Nem szabad a való
ságot jámbor hazugságokkal megha
rnísítaní. Legtöbbjük/nek arca megha
tározhatatlan. Bízonyos azonban, hogy
nem közörrrbösséget fejez ki - inkább
gondot és aggodalmat. Egyesek szem
mel láthatóan igen örvendeznek, köz
tuk Ottaviani, Carh, Staffa. Ú,gy ér
zik, hogy győztek, s ez ad szárnyat
lépteiknek. Mellettük még visszafoj
tott megelégedettség olvasható le nem
kevesek arcáról, akik nem a római
Kúrtából valók: Wyszynski és a fati
mai püspök tartoznak ehhez a cso
porthoz. Végül nagyon-nagyon soknak
arckifejezése félreérthetetlenül komor.
Olyanok is, akiket semmi nehézségek
közott sem hagyott el optimizmusuk,
lehorgasztott fejjel haladnak. Egyikük
halkan szól oda: ,Most kell Imádkoz
nunk.' Nem, nincs semmi értelme ta
gadnunk: a zsinat utolsó hete nem
volt örömteli hét. Az atyák túlnyo
mó többsége keserű csalódásokon
ment át, úgy tapasztalta, hogy - az
egyik Iegkíegyensúlyozottabb püspök
szavát használva - ,kiskoníak' gya-



nánt kezelik őket. Igen, az igazság
kötelez annak megmondására. hogy bi
zonyos bizalmi válság uralkodik.
Semmiképpen sem hítválság. De a bi
zalomteljes odafordulás fénye, amely
ezt a zsinatot körülvette, most ki
aludt, vagy talán helyesebben: felhők

be bukott. Meg kellett élni, hogy egy
csoport, egy kisebbség közelebb áll a
pápához, mint egy még olyan nagy
többség ..."

Döp!ner bíboros Rómából visszatér
ve színtén csalódásának adott kifeje
zést a münchení repülőtéren. Másnapi
televíziós előadását mégis ezekkel a
szavakkal fejezte be: "Arról azonban
teljességgel bizonyos vagyok, hogy a
zsinatnak a maga egészében jó kime
netele lesz." S úgy gondolom, hogy a
sok rninden ellenére, amit mondandó
leszek, bennünk is hasonló meggyőző

dés alakul majd ki.

*
A tárgyalási anyag magyarányu szú-

kítése nyomán, amiről első beszámo
lómban szóltam, méltán fel lehetett
volna tételezni, hogy viszonylag ké
nyelimesen és higgadtan fog menní a
harmadik ülésszak munkája. Am az
ellenkezője történt: valami nyugtala
nító gyorsaság hatalmasodott el. Több
magyarázatát rebesgették ennek. A
pápa - úgymond - kifejezte azt az
óhaját, hogy szeretné befejezni a zsí
natot, noha nem kívánja korlátozní
annak szabadságát. A római Kúria,
amelyhez Felicí érsek, a zsinat főtit

kára is tartozik, nem nézi jószemmel
a zsinat elhúzódását, mert ez csak za
vanhatja az egyházkormányzás szoká
sos módjait, A püspökök már maguk
IS fáradtak. Egyébként pedig annyira
megjavult a bizottsági előterjesztések

mínösége, hogy azokat hosszabb tár
gyalgatás nélkül elfogadhatják a zsi
nati atyák.

Október elején a zsinat kezdett is
ellaposodní, mint a túlságosan kisze
lesedett folyó, amely egész csomó ág
ra oszlik, mielőtt belemerülne a ten
gerbe. Az érdeklődés alábbhagyott, a
kezdeményezés megbénult. Nkkor tör
téntek azok az események, amelyek
egyszeriben feszültséget teremtettek.
Október 9-én Felici érsek két levelet
nyújtott át Bea bíborosnak, a keresz
tény egység-titkárság elnökének. Az
egyiket a zsidókra, a másikat a val
lásszabadságra vonatkozó nyilatkozat
tárgyában.

Meg kell itt [egyeznem, hogy a
Szeritszéket erősen 4lyugtalaníltották
ezekben a napokban azok a politikai
kihatásokkal fenyegető támadások,
amelyek a muzulmán országoaban a
zsidókra vonatkozó nyilatkozatot ér
ték. A vallásszabadságra vonatkozó
nyilatkozatnál nem kellett ugyan köz
vetlenül számolni ilyen kíhatásokkal,
de hosszabb távori ebből is adódhat
tak nehézségek. Feltehető volt példá
ul, hogy olyan katolikusnak tekintett
országok, rnint Spanyolország és Por
tugália, sérelemnek fogják föl a val
lásszabadság deklarálásat. Ottaviani
bíboros arra is utalt, hogy a nyilat
kozat kérdésessé tehet több kenkor
dátumot. (Joggal felelték neki a zsi
naton, hogy kenkordátumokat a val
lásszabadság kínyilvánítása esetéri is
lehet kötni, legfeljebb egyes meg].évő
kenkerdátumokat kell mödosítaaí.)
Nagyobb súllyal esett latba ~es te
ológusoknak az az állítása, hogy a ter
vezett nyilatkozat a katelikus teológia
szempontjából kifogásolha1tó érveket
tartalmaz. Nem csoda, hogya zstnat
vezetősége: elnökök, moderátorok és a
koordinációs bizottság gondolkodóba
estek és valami megfelelőbb megöl
dást kerestek. Együttes ülésükön a
többség arra a nézetre hajlott, hogy
a zsidó-nyilatkozatot bele kell tagozni
az egyházról szóló szkémába, amely
nek második fejezete amúgyis foglal
kozik a zsidókkal. Ilyen módon vélték
elejét venni a politikai természetű be
állításoknak. Maga a pápa is több-
ször tanácskozott erről Cicognani bí
boros-államtitkárral. Nem kétséges,
hogya legszerencsésebb megoldásnak
ő is a zsidó-nyilatkozat beolvasztását
ítélte, a vallásszabadság ügyében pe
dig annak a kisebbségnek figyelembe
vételét kívánta, amely elleneszegült a
tervezett szövegnek.

Felici főtitkár előbb említett két le
velében nem hivatkozott a pápa kife
jezett parancsára, csak sejtetni enged
te, hogy a pápa óhaját közvetíti. A le
velek azonban szoros értelemben vett
utasításokat tartalmaztak: a két 'kér
désben ki.i'ldjenek ki vegyes bizottsá
gat, a zsidó-nyilatkozatot pedig tagoz
zák bele az egyházról szóló szkémába.
A zsídö-nyílatkozatra vonatkozó levél
a zsinati elnökségre hivatkozott,
amelynek élén Tisserant és Cicognani
bfborosok állnak, a vallásszabadságra
vonatkozó levél pedig a koordi!náciÓ8



bízottságra, amelynek ugyancsak Ci
cognani az elnöke. Nyomban felmerült
a kérdés, hogya koordinációs bizott
ság fejének jogában áll-e egyáltalán
parancsokat adnia. Am bármiképpen
is Vélekedjenek hatásköréről. afelől

nem lehetett kétség, hogy eljárása el
lenkezett a zsinati ügyrendnek azzal
az előírásával. amely a vegyes bizott
ságok alakítását és kibővítését szabá
lyozza. Minthogy a szöveg ebben a
tekintetben teljesen világos, a Felici
levelek nem csekély izgalmat keltet
tek. Frings bíboros, kölni érsek egy
másután két értekezletet hívott össze
szállására és a résztvevők - vala
mennyien bíborosok - végül is bead
ványt fogalmaztak és juttattak el a
pápához, amelyben intézkedését kér
ték a zsinat jogainak teljes mértékű

tiszteletben tartása és munkájának
háborftatlansága érdekében. A be
adványt 17 bíboros írta alá. A pápa
október 13-án este több bíboros-társá
val együtt kihallgatáson fogadta Frings
érseket. Kijelentette előttük, hogy
ném tőle származnak a levelekben
foglalt utasítások, miért is tekintsék
semmisnek azokat. Egyébként már a
kihallgatás előtt ismertté vált, hogy
Felici visszavonta míndkét levelét.

Az incidens így formailag el is sí
mult. Azzal azonban mindenki tisz
tában volt, hogy érdemben a helyzet
nem változott. A zsinat amúgysem jó
bangulatát ettől kezdve fokozott ag
godalmak és gyanakvások rontották.
Hozzájárultak ehhez azok a hírek is,
hogy a konzervatív csoport vezető sze
mélyíségeí külön megbeszéléseket tar
tanak, hol a Szent Officium épületé
ben, hol másutt. Feltűnt az is, hogy
Ottaviani és Browne bíborosok, a te
ológiai bizottság elnöke, illetve alel
nöke, akik oly hevesen vonták két
ségbe a püspöki kollegíalításra vonat
kozó 1963 október 30-i szavazás érvé
nyét, ezúttal semmi akadályt sem gör
cYtettek a szinte egyhangú határozat
elé. Tartózkodásukat csak egyfélekép
pen lehetett magyarázni, mert hiszen
a kisebbség korántsem szerelt le. Erő

feszítései annak :i.g,azolására irányul
tak, hogy a legfontosabb kérdések
még nem érettek meg a döntésre, el
nem íntézett kifogások gátolják az
egyhan~ságot, s ilyen körűlmények

között "lehetetlen", hogy a pápa zsi
nati határozatokat hirdessen ki.
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Igy következett el a harmadik ülés
szak utolsó hete, amíkor azután egyik
meglepetés a másikat érte. Mario von
Galli három mozzanatot emel ki, mint
amelyek különös módon csüggesztően

hatottak a zsinati atyák zömére. Az
egyik a magyarázó jegyzet, amelyet a
pápa kívánságára az egyházról szóló
szkéma harmadik fejezete elé tettek.
A püspököket elkedvetlenítette az el
járás rnödja. Senki sem vonhatja két
ségbe a pápának azt a jogát, hogy Ba
Ját teljhatalmánál fogva bámlely zsi
nati szöveget az egyház tagjai SZIámá
ra kötelezően értelmezzen. Ha azonban
egy szöveg koflegíálís aktus akar len
rn, akkor kollegíálísan, azaz közösen
kell meghatározni. A püspökök az
előtt a választás előtt árltak, hogy vagy
elejtik az egész szkémát, vagy vita
nélkül elfogadják a magyarázó jegy
zetet. Ugyanez volt a helyzet az öku
menizmusról szóló szkémánál, amely
ben a pápa 19 rendbeli módosítást
hajtott végre. Ereket a módosításokat
utólag, mínden tárgyalás és szavams
nélkül dolgozták bele a szövegbe. A
püspökök megint az előtt a válasz
tás előtt álltak, hogy vagy elvetík az
egész szöveget, vagy tudomásul veszik
ezeket a [lern zsinati természetű mó
dosításokat. A harmadik mozzanat
volt, hogy a vallésszabadságra vonat
kozó nyilatkozat ügyében megvonták
a zsinattól a megnyilatkozás szabad
ságát.

"Ha meggondoljuk, hogy ez a há
rom esemény egyetlen héten, az utolsó
héten futott össze - írja Mario 'Von
Galli -, akkor nem lehet szabadulni
attól a benyomástól, hogy nem vélet
lenségekről volt szö, hanem egy klikk
működött, egy rosszakaratú klikk,
amely kicsinyes mesterkedésekhez fo
lyamodott. A tárgyalásokban alulma
radt kisebbség bosszúlta meg magát.
S ez a tény, valójában csak ez a tény
volt az, ami felháborodást keltett.
Tudták jól, hogy mind a három eset
ben a római Kúria körei avatkoztak
be. Tisztán az alaki jog szempontjá
ból talán mindezt védeni lehetett. De
elkerülhetetlenül annak a benyomás
nak kellett támadnia, hogya pápa hi
vatalai magát apápát kompromittál
ják tekintélyében. S ez az, amit bi
zalmi válságnak minősíthetünk."

További kedvezőtlen rnozzanatnak
mondja a Christlicher Sonntag a pá
pa záróbeszédét, amelynek második



felében a pápa kizárólag Szűz Máríá
val foglantozott s végül is ünnepélye
sen kihirdette "az egyház anyja" cí
met. "A zsinaton ugyanis a lengyel,
olasz és spanyol püspökök kifejezet
ten kívánták ezt, a többség azonban
elutasítóan foglalt állást ellene, nem
mintha kevésbé tisztelnék Máriát,
hanem mert nem tekintették az új
címmel való felruházást egy olyan
zsinat feladatának, amely egyik leg
főbb céljául tűzte ki a katolikus egy
ház ökuméníkus ,j{jtárulkozását."

*
Rouquette szerínt önmagában vajmi

jelentéktelennek látszik a püspöki
kollegialitásnak az a tana, amelyet a
zsinat megfogalmazott. A múlthoz ké
pest valójában semmi sem változott.
Amit a zsinat rnegvtlágított, csupán
az isteni megalapozottsága a kollektív
cselekvésnek, már amennyiben a pápa
kivánja és hozzájárul ahhoz. Annál
inkább csodálhatjuk azt az elkesere
dettséget, amellyel az alig több mint
300 főnyi kisebbség szembefordult ve
le. Ez a kísebbség mindenesetre elég
tétel).el is fogadta a magyarázó jegy
zetel

Az ökumenízmusröl szóló szkérná
ban eszközölt 19 tekintélyi változta
tás főleg enyhítő határozószavak be
toldásából áll, mint: "gyakrabban",
,..nem ritkán". Egyetlen módosítást te
kinthetünk súlyos megszorításnak, ha
összehasonlítjuk a régebbi szöveggel
- állapítja meg Rouquette. Eredetileg
ez ekként hangzott: "A Szentlélek in
dítására megtalálják a szeritírásban
Istent, aki Krisztus által beszél hoz
zájuk." Az új szöveg: "A Szeritlelket
híva segítségül a szeritírásban kere
sik Istent, mint azt, aki Krisztus ál
tal szól hozzájuk." Annak állítása he
lyett tehát, hogya Szeritlélek indítja
a protestánsokat a szentírásról való
elmélkedésre, most csupán az áll, hogy
a protestánsok segítségül hívják a
Szentlelket, ahelyett pedig, hogy :meg
találják Istent, most csak annyi van,
hogy keresik Istent. Hozzá kell fűz

nünk, hogya szkéma bizottsági tár
gyalásakor az egyik felsz6laló ponto
san ezt a módosítást javasolta - anél
kül, hogy megokoita volna -, a ke
resztény egység-titkárság azonban el
utasította, mert álláspontja szerínt a
protestánsok valóban megtalálják Is
tent.

Nem is annyira az egyes mödosí
tások sértették azonban a protestáns
megfigyelőket - véli Rouquette -,
hanem a módosítások tömege. Miért
volt ezekre szükség ? Okát nem adták.
Feltehető, hogy meg akartak nyugtatní
egy lehetséges ellenzéket. Ezt az ellen
zéket azonban, amely nagyon gyönge
volt, egyáltalán nem győzték meg az
utólagos módosítások. Mutatja, hogy
a végső szavazáskor. amikor a s2Jk:é
mába már beleiktatták a pápa 19 mö
dosítását, még rníndíg 64...en szavaztak
ellene, míg előzően átlag 80 volt a
"nem" szavazatok száma. Kevéssé va
lószínű, hogy a módosítások magától
a pápától eredtek volna. Jelek sze
rint olyasvalaki sugallta ezeket, aki.
nem ismerte a protestánsok érzékeny
ségét, nem látta tehát előre az arány
ban nem álló kedvezőtlen vísszhan
got.

Még inkább megrendítette azonban
a püspökök nagy többségát az a huza
vona, amely a vallásszabadságról szó
ló nyilatkozat körül támadt. Látszó
lag eljárási kérdésről volt SZÓ, valójá
ban azonban az a kisebbség ,provo
kált, amely ellene van annak, hogy a
katolíkus egyház minden ember ter
mészetes jogának ismerje el a vallási
vagy világnézeti választás szabadsá
gát. Ez az elkeseredett kisebbség ve
szedelmet lát abban, ha az egyház
elejtí a múlt században hirdetett ta
nítását a csupán polgári türelmesség
ről. "Ennek az ellenzéknek tagjai, fő

leg olaszok, nyilvánvalóan soha sem
voltak igazi érintkezésben ateisták
kal, vagy nem-katolikusokkal - szö
gezí le Rouquette -, nem jutottak el
tehát annak felismeréséhez, hogy az
ember Jóhiszeműen és értelmi vagy
erkölcsi eltévelyedés nélkül is lehet I

ateista, va-v nem-katolikus."
A vallásszabadságra vonatkozó újó

lag átdolgozott szöveget november
17-én osztották szét a zsinati atyák
nak, ezúttal mínt független szkémát;
ezzel a meglehetősen furcsa címmel:
Szkéma a vallásszabadságra vonatkozó
nyilatkozatról. Hivatalosan bejelentet
ték akkor, hogy novernber 19-én sza
vaznak róla. November IS-án azonban
a főtitkár közölte, az atyák közül töb
ben időhaladékot kértek, hogy kellő

képpen áttanulmányozhassák a szöve
get, amely annyira különbözík az elő-

zőtől, hogy valójában új szövegnek
mondható. Ezért - foÍytiltta a,fátit-
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kálr - az eLnöklő bíboros és a mode
rátorök akként határoztak, hogy más
nap, azaz 19-én csupán arról fognak
szavazni, vajon szavazásra bocsáthat
ják-e a szkémát,

Az elnöki tanácsnak és a mederáto
roknak ezt a rendelkezését általában
helyesléssel fogadták, másnap, novem
ber 19-én azonban Tisserant bíboros,
az elnöki tanács elnöke anélkül, hogy
megkérdezte volna a moderátorokat,
váratlanul bejelentette, hogy a beígért
szavazásra nem kerül sor. Az elnök
ség - mondotta a bíboros - arra az
álláspontra helyezkedett, hogy olyan
kérdést, amely a zsinat manetére vo
natkozik, nem lehet zsinati szavazás
sal eldönteni; a zsinatnak ebben az
ülésszakában tehát nem lesz a szké
máról semmiféle szavazás.

A határozat rendkívüli izgalmat vál
tott ki a zsinaton. Félórába sem telt.
már több mínt ezer aláirás gyűlt ösz
sze a kérvényen, amelyet a pápa elé
terjesztettek: "Szentséges Atya, esde
kelve könyörgünk, nagyon-nagyon es
dekelve, engedje meg, hogy a vallás
szabadságra vonatkozó szavazás még
az ülésszak befejezése előtt megtör
ténjék, nehogy rácáfoljunk a keresz
tény és nem-keresztény világ várako
zására." A pápa feltehetően nem kí
vánta nyilvánosan dezavuální a Szent
Kollégium dékánját. Másnap, novem
ber 20-án, az utolsó általános ülésen,
Tisserant bíboros a pápa nevében kö
zölte, hogy a szavazást a zsinati sza
bályzat értelmében kellett elhalaszta
ni, de az elhalasztás mellett szól a
zsinati atyák szabadságának tisztelet
ben tartása is, akiknek figyelmesen
kell megvizsgálniok ezt az annyiva
fontos szkémát. A szkéma - folytatta
a bíboros - a legközelebbi ülésszakon
kerül tárgyalásra és pedig ha lehet
séges, az összes többi szkémát meg
előzve.

Tekintettel arra, hogy valóban új
nak mondható szövegről volt szó, az
lett volna hiba, ha a szkérnát minden
tárgyalás nélkül egyetlen végleges
szavazásra bocsátják - írrja Rouquette
-, csak az nem érthető, hogy miért
zárkózott el az elnökség egyáltalán
mínden szavazástól, beleértve a fenn
tartásokat is megengedő szavazást. A
kisebbségnek így is módjában lett vol
na megtennie észrevételeit, a szava
zás viszont kifejezésre juttatta volna
a többségnek azt az akaratát, hogy
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félreérthetetlenül nyilatkozzanak a
vallásszabadságról. ÉJrdemHeg azonban
az ügynek javára válik, hogy elinté
zése a negyedik ülésszakira maradt.

"Am ha minden rosszban van vala
mi jó is, el kell ismerni, hogy az oko
zott rossz nagyon komoly és súlyos
- állapítja meg Rouquette. - A
püspökök engedelmességi készsége
nem csökkent a Szeritszék irányában,
de az a bizonyos érzelmi árnyalat,
amely ehhez a hódolathoz fűződik,

nagyon sok püspöknél elhomályoso
dott. Egész csomó csalódás sűrűsödött

össze s egyiknek kihatása sokszoroz
ta a másikét. Ilyen csalódások: az a
csekély tartalom, amelyre a kollegtali
bs összezsugorodott, a [avftésok az
ökumenizmusról szóló szkémában,
Tisserant bíboros közbelépése, amely
lyel a zsinati szabadság megsértőjé

nek mutatkozott, És szabadion azt is
megállapítani, hogya pápa záróbeszé
de további csalódást okozott."

Csak a tisztánlátást nahezítenők

meg, ha tagadni akarnók, hogya zsi
nat két irányzata ütközött meg a har
madik ülésszakon. Az igazság az, hogy
van egy kompakt tömb, amely 1800
1900 atyát foglal magába a 2200 kö
zül. Ez a többség a hit érthetőbb meg
togal.mazását kívánja, Visszatérést egy
biblikusabb teológiához és jámborság
hoz, hozzáalkalmazását a liturgiának
és a tanításnak a mai idők feladatai
hoz és igényeihez, figyelembe vételét
a katoldkus világiak nagykorúságának,
széleskörű elismerését a vallásszabad
ságnak és az állam egészséges laici
tásának. Azt kívánja, hogy igazi sza
badságot engedjenek a teológiai és az
egzegétikus kutatásban; anélkül, hogy
ábrándjai lennének a keresztény egy
ség nehézségeit illetően, tudatában
van a különvált keresztény egyházak
pozitív értékeinek, síkra száll amel
lett, ami közös, igyekszik kiküszöböl
ni a katolikus ihit sérelme nélkül az
akadályokat. Nem hajlandó anatémák
kal dolgozni, inkább párbeszédbe óhajt
lépni a mai civilízációval, hogy meg
értse ezt és megpróbálja magát is
rnegértetní vele. Az egyház központi
kormányzásának jobb szervezetét sür
geti, amely számot tudna vetni a je
len világ különféleségével és ugyan
akkor növekvő egységével ; az egyete
mes püspöki kar hatásosabb részvéte
lét kívánja az egész egyházért való



felelősségben; kevésbé jogászi, ke
vésbé közígazgatásí, egyszerűbb,

evangélíumíbb stílust keres. Egyszó
val mindazt, amit az "agg10a-namen
to" kifejezés foglal magában. Nem for
radalomról van szó - hangoztatja ez
az oldal -, hanem bátor józanságról
az egyház jelenlegi helyzetéből adódó
konkrét követelmények irányában.

Ezzel a többséggel szemben áll a
kisebbség amely hozzávetőleg 300 püs
pökből tevődik össze. Ez a kisebbség
különösen érzékenynek mutatkozik
azokkal a szellemí-Ideológiai áramla
tokkal szemben, amelyek a hitet te
nyegetík, Ide sorolja nemcsak a marx
izmust, de a laicizmust és az evo
lucíonízmust is. Rouquette megjegy
zése szeránt úgyszólván rnindenütt a
"modernizmust" szimatolja. Attól tart,
hogy a püspökök egyetemes küldeté
sének elismerése csökkentené a pápa
ha-talmát és vísszakanyarodást jelen
tene az első vatikáni zsinattól. A re
lativizmus és a szinkretizmus vesze
delmét látja az ökuménikus rnozga
lomban. Bizalmatlan a jelenlegi bibhaí
kutatások iránt. A világiak nagyobb
szerepével kapcsolatban a laicizmus
erősödésétől és a papi rend jogainak
csorbulásátél fél.

Ennek a kisebbségnek legfőbb hi
bája, hogy a történeti :f)ejlődés félre
ismerésével egyedüli igazságnak nyil
vánít aránylag új és többnyire egy
oldalú állásfoglalásokat. amelyek nin
csenek tekintettel a kinyilatkoztatott
hittételek bonyolultságára. Túl köny
nyeri vélí magát a zsinat "egészsé
gesebb" szárnyának, magának igé
nyeIve az orthodoxia kizárólagossá
gát. Szám szerínt csekély ez a cso
port, de annál aktívabb mind a zsí
naton, mínd a zsinaton kívül. Amel
lett több olyan személviség tartozik
hozzá, akik kulcspozícíókat töltenek
be a Vatikánban és így könnyűszerrel

érintkezhetnek a pápával.

Rouquette felveti a kérdést, osztot
ta-e vajon VI. Pál ennek az ellenzék
nek azt a nézetét, hogy a kollegialitás
tana veszélyezteti a római primátust?
Szerinte ez nagyon kevéssé valószínű.

P. Bertram, akiről pedig úgy híelík,
hogy résztvett a magyarázó jegyzet ké
szítésében, egyik cikkében azt írja,
hogy az egyfrláz központi kormányzati
szerveinek több tisztségviselője aggo
dalommal tekint e,gy nemzetközi ta-

nács felállítása elé, amely a pápa
mellett működnék, s ez az a~godal
muk szabta meg tudattalanul is ál
lásfoglalásukat a kollegialitás ellen.
Voltak továbbá olyan társaik is, akik
a püspöki konferenciák megnöveke
dő hatásköre miatt aggodalmaskód
tak. Miután pedig ennek a kúriális
körnek több olyan szószólója ís van,
akik nagyon közel állnak a p~oz
s akikre a pápának szüksége is van,
meg lehet érteni, hogy VI. Pál enge
dékenységet kívánt tanusítani. irá
nyukban. S talán nem is annyira a
szavazatok egyhangúságát akarta ez
zel bíztosítani a zsinaton, mínt sokkal
inkább elejét venni azoknak a nehéz
ségekaek és kényelmetlenségekmek,
amelyek abból származhatnának, ha
a világ püspöki karának törekvései
vel szemben a reakció állandó góca
rnerevednék meg Rómában.

A Kathohsche Nachrichten Agen
tur két figyelemreméltó cikket is 100
zölt Walther Kampe límburgl segéd
püspök tollából, aki színtén tárgyalja
azt a kérdést: rní késztethette VI. PáJt
arra, hogy tartózkodásából kilépve a
már ismert módon érvényesítse tekin
télyét? Maga a pápa erről nem nyi
latkozott, tehát feltevésekre vagyunk
utalva. Bizonyos - mondja Ktumpe
-,Ihogy a két nagy okmányt az egy
házról és az ökumenizmusról teljes
séggel korunk haladó teológiájának
szelleme hatja át, a harmadik ülés
szak tehát a látszatok ellenére is azok
nak a püspököknek győzelmét hozta,
akik ezt a teológiát a zsínaton képvi
selik. A pápa viszont nem~ sem
győzőket, sem legyőzötteket, s ezért
sietett a kisebbség segítségére - egyes
szövegek enyhítésével -, hogy meg
könnyítse számukra akihirdetésre
megérett szkémák elfogadását, Kitűnt

viszont - teszi hozzá Kampe -, hogy
"egy pápának sincs könnyű dolga, ha
mindenkinek eleget akar tenni, mert
az, aki mindenJkit ki akar elégíteni,
abba a veszélybe kerül, hogy végill
senkit sem elégít ki".

S Karmpe meg is adja az okát en
nek: "Senki sem vitatja, hogy a pápa
a püsrpökak: zsinatjában is érvényesít
heti a maga egyedül álló tekintélyét, de
nem érezhetjük nagyon szerencsésnek
a módot, ahogyan ez történt. Ha egy
kisebbség a rpálPai primátus segitségé
vel keresztül tudja vinni aikaratát a
zs'nat többségével szemben, akkcr ez
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csak árthat a pápa tekintélyének. Bár
milyen Illemesek lehettek VI. Pál szán
d~ai, hogy Iközvetítsen és kiegyenlít
sen, a módszer nem éppen felelt meg
az éppen elhatározott püspöki kolle
gialitásnak, hiszen a pápa, mint annak
feje, maga is !beletartozik a ikollégi
umba , •• A pápa Illemcsak az egyház
feje, haaem a zsinaté is. Zsinat tehát
Illem fogható fel pápa nélkül. Másrészt
azonban a pápai teljhatalomnak hatá
!l."ai is vannak, amire a zsinaton ügyel
Illi kell. !Bármilyen nagy a pápa tekin
télye, semmiképpen sem abszolutisz
tikus vagy diktatórikus. A pápa saját
teljhatalmánál fogva mindent e1ren
delhet, amill."ől úgy véli, hogy az össz
egyiház javát lSZ01gálja. Etelkintetben
csak iKJrisztusnak felelős. Nem áll
azonban az egyiházon kívül, ő maga
is az egyM2Jhoz tartozik. Következés
képpen az egyházban meglévő más
hivatalokat is, amennyiben azokat
Krisztus létesitette, védeni és tisztelni
tarrtozik. Nem kényszeríthet rá a zsi
natra egy határozatot, amelyet a zsinat
többsége elutasít. Legfeljebb saját fe
lelősségére életbe léptethet valamit
akár a zsinat tartama alatt, akár
utána,"

*
A légkör nem volt jó, ez teljesség

gel bizonyos - állapítja meg Alois
GriUmeie1' is tanulmányában (Stim
men der Zeit) -, kérdés azonban,
IlirI'.eJ1vooett-e maga az ügy is? Szerinte
ez mindenekelőtt attól fog függni,
rnennyíre sikerül a válságot felol
dani és a zsinat hangulatát megjaví
tani. Figyelembe kell azonban venni
a sok pozitívumot is, amit' márís sike
rült elérni. A jövőt j.1!etően tehát
"most már illem a manöverekkel, győ

zelmekkel és csalódásokkal kell fog
lalkoznunk, hanem azokat a szöve
ge!ket kell szemünk előtt tartani, ame
lyek az egész keresztény világ legélén
kebb érdeklődésére számíthatnak". S
nem kétséges - teszi hozzá Grill
meiner -, hogy ezek a szövegek ak
kor fognak igazában hatni, amikor a
mcstaní benyomásokat és hangulato
kat, a harmadik ülésszak vitáit és
öSszecsapásait régen elfeledtük.

Hans Küng professzor, a ma már
világhírű teológus és zsinati szakértő

is, míután színtén megállapítja, hogy
a zsinat hangulata a harmadik ülés
szakban a felfokozott optimizmustól a
kétségbeesett pesszimizmusig terjedő
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széles skálán mozgott, végül is oda
következtet, hogy krítíkaí józanság és
tárgyi realizmus bírtokában minden
nehézség és akadály ellenére bizakod
hatunk a szerenesés kirnenetelben,
Szerinte hat tény mutatja, hogy a. zsi
nat jó úton halad:

1. Egyetlen ajtó sem zárult be. S
ezt nem szabad olyan magától értető

dő valaminek tekinteni. Az előkészítő

bizottságok tervezetei tele voltak el
ítélésekkel. A zsinat azonban rnegta
gadta, hogy bármilyen fontos kérdés
ben véglegesnek szánt negatív dön
tést hozzon.

2. Megszámlálhatatlan ajtó nyilt ki.
Képzeljük csak magunkat vissza a
XXIII. János pápaságát és a zsinat
első ülésszakát közvétlenül megelőző

időkbe. Az volt akkor az általános
vélemény, hogy a zsinat vállalkozásá
ból semmi eredmény sem születík.
Ezzel szemben nincs ma a hívőket és
az emberiséget érintő egyetlen kér
dés sem, amelyről a katolikus egy
házban nyíltan ne tárgyalnának.

3. Új szellem vált élővé. Ez az új
szellem a megújhodás és reform, az
ökumenikus megértés és a modern
világgal való dialógus szelleme, amely
a zsinat püspökeit és teológusaít, s ez
zel az egész katolikus egyházat meg
ragadta. Olyan hatalmas ennek a szel
lemnek áradása, hogy a zsinati hatá
rozatok alapjában mögötte járnak an
nak, ami az egyházban az új szellem
révén már valósággá lett.

4. Jelentős pozitív eredményeket ér
tünk el. Ha azokra az aggodalmakra
gondolunk, amelyek a zsinat meg
nyitásakor uralkodtak, azt kell mon
danunk, hogy a zsinat nem rosszul,
hanem jól dolgozott. A liturgikus re
form magában is megért volna egy
zsinatot. Ami a dekrétumokat illeti,
mindegyik megszámlálhatatlan lehe
tőséget és ösztönzést nyújt arra, hogy
új utak nyíljanak a jövőben.

5. A római Kúria reformja is lehet
séges lett. Az utolsó évszázadokban
egy pápa sem akadt, aki olyan hatá
rozottan és prograrnszerűen követelte
volna a római Kúria reformját és a
Kúria bírálóít oly nyíltan védelmébe
vette volna, mint VI. Pál. Bizonyos,
hogy a reform nem olyan egyszerű, a
zsinat azonban szílárd alapot nyújtott
határozataival a pápának ahhoz, hogy
végrehajthassa azt, amit maga is kí
vánatosnak mondott és amit az egy-



ház és a \tiJ..ág akkora nyoma1:.ékkal
vár.

6. Nincs többé megállás. A zsinat
által a katolikus egyházban kiiváltott
megmozdulás olyan szélességet és
mélységet ért el, hogy Immár a saját
bennrejlő tör'Vényszerűségénél fogva
folytatódnia kell. Az egész egyház a
zsinat mögött sorakózott fel és az ál
tala mutatott irányt követi. A katoli
kus egyház Tridentinum utáni, ellen
reformációs korszaka végérvényesen
elmúlt. Új korszak kezdődött.

Rouquette hasonlóképpen meg van
győződve arról, hogy a válságok és
lehangolö 'benyoanások ellenére a pá
pa záróbeszéde nyomán is olyan fej
lemények remélhetők, amelyek majd
visszatekJintve kedvezőnek mutatják a
harmadik ülésszakot. Bár a kollegiali
tás jelenlegi megfogalmazásában nincs
semmi újdOlllSág, mert a szöveg csak
azt ,rögzíti, ami eddig ís fennállt, a
PéJPa maga utalt arra. !hogy az ekként
tisztázott tannak olyan követke2mé
nyel lehetnek, amelyeket nem lehet
előre meghatározni.

Egyik ilyen következmény - Rou
quette szerint - kétséglkivül a Kúria
reformja, amelyre a pápa különben
is kitért beszédében. S remélhetiüJk,
ez a reform nem csupán adminisztra
tív újjászervezésből fog állni, s nem
egyedül abból, hogy növelik a nem
olasz tisztségviselők számát a Vatd-

A KIS ÚT

kánban, ami a tapasztal1ás szerint alig
jelent valamit, hanem talán abból ds,
hogy tényleges ,befolyást biztosítanak
a kormányzati szervekben a rnegyés
püspököknek, mínt e szervek teljes
jogú tagjainak. Főleg persze a r-ómai
mentalitás reformfára lenne szükség
- emeli ki Rouquette -, aminek el
ső feltétele, hogy egyeseket elmozdít
hassanak anélkül, hogy egyidejűen elő

ds léptessék őket. Gyakorlatilag ma ez
lehetetlen, mert íratlan szabály, hogy
nem lehet eltávolítani helyéről egy
magas prelátust anélkül, hogy még
fontosabb funkciót ne adjanak neki.
Amit tehát biztosítani kellene, a tisz
ta szolgálat szelleme, míkor is egye
dül az egyház java esik latba. A men
talitásnak ezt a reformját mozdíthatja
elő, lépésről-lépésre haladva, 8!IlI1ak a
második intézménynek befolyása,
amelyre VI. Pál igen óvatosan utalt
záróbeszédében, amikor készségét nyil
vánította, hogy időnként összehívjon
és megkérdezzen egyes püspököket,
akik jelenlétükkel bátoríthatják őt, ta
pasztalataikkal segíthetik, tanácsaik
kal támogathatják.

'"Mindent összevéve tehát - s ebben
vonhatom meg a mérleget - a má
sodik vatikáni zsinat harmadik ülés
sza.kJának munkáía az elkövetkező

idákben még csodálatosan teremtőnek
és m~jítónak bizonyulhat.

•

is megvan a maga fontos szerepe. Ta
lán büntetés - sokszor nagyon is jól
ismert mulasztások, hibák kézzelfog
ható következménye. Talán figyelmez
tetés, hogy foglalkozzunk azokkal a
dolgokkal is, amelyek nem a földiek
köréből valók. De lehet, hogy sOkkal
mélyebb, sokkal rejtettebb értelme
van, amit talán soha nem értünk
meg, legalább is ebben az életben
soha. Lehet, hogy számunkra ismeret-

Hat hétig feküdtem kórházban. Súlyos fájdalmaim voltak, ami miatt pa
7UUlzkodtam is. Egy buzg6n vallásos ismerősöm Jig1Jelmeztetett akkor, hogy a
betegséget mint Isten akaratát kell fogadnunk és fel kell aján14nunk elég
téte lill a magunk és engesztelésül mások bűneiért. tgy kapcsolódunk bele 
mondotta - az Or Jézus megváltói m~úbe. Próbóltam is ekként csele
kedni, sajnos azonban, nem sikeTÜlt. A súlyos roh4mok idején megfeledkez
tem minden jó feltételemről és csak a gy6gyulásért imádkoztam. Most vi
szont, hOflll visszanyertem egészségemet, szégyenkezve gondolok tökéletlensé
gemre ...

Keresztény hitünk szeriJnt Isten sze
me előtt vagyunk: semmi sem törté
mk az ó tudta és üdvöztlS akarata nél
kOl. "Nemde, két verebet adnak egy
garasért ? és egy sem esik azok kö
zal a földre a ti Atyátok nélkül. Nek
tek pedig még a fejetek hajszálai is
miJnd meg vannak számlálva ..." 
mondta az Úr Jézus (Máté 10, 2~30).
Hisszük, hogy az Isten üdvözítő ter
vében a betegségnek, a szenvedésnek
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