
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Amikor november 2-án visszatér
tem Rómából, hogya hónap végén is
mét kiutazzam oda, a második vati
káni zsinat negyedik s egyben utolsó
ülésszaka túl volt már a félidőn. Be
fejezett eredmény lett addigra az ok
tóber 28-i nyilvános ülésen kihirde
tett három dekrétum és két nyilatko
:::at. A dekrétumok tudvalevően a püs
pökök lelkipásztori feladataira, a pa
pok képzésére és a szerzetesí élet meg
újítására, a nyilatkozatok az egyház
es a nem-keresztény vallások viszo
nyára, továbbá a keresztény nevelésre
vonatkoznak.

Általánosságban jellemezve ezeket
a tető alá jutott szkémákat, a püspö
kök lelkipásztori feladatait tárgyaló
dekrétum a rész-egyházak, vagyis az
egyházmegyék súlyát állítja vissza az
egyetemes egyházban, amikor széles
feladatkörrel ruházza fel a püspöki
konferenciákat, amelyeknek tagjai
ezentúl a címzetes püspökök is. Kife
jezi azt a kívánságot, hogy a világi ha
talom ne nevezzen ki többé püspökö
ket, mint ahogy ez több olyan ország
ban történik, ahol a katolikus vallás
nak államvallás-jellege van. Magyará
zó közleményében az Universe itt Spa
nyolországra. Olaszországra és néhány
latin-amerikai országra utal. A Szent
szék ezekben az országokban eddig
három személyt jelölt a megüresedett
püspöki székekre s közülük egyet az
illető állam kormánya nevezett ki.
Felszólítja a dekrétum ezeket az or
szágokat, hogy önként rnondjanak le
az ilyen jogokról és kiváltságokról.
Óhajtja a dekrétum, hogy az elöre
gedett, vagy beteg püspökök saját el
határozásukból. vagy az illetékes egy
házi tekintély ösztönzésére mondjanak
le hívatalukról. korhatárt azonban
nem állapít meg. Kéri a dekrétum a
püspököket, hogy tanításukban ter
jeszkedjenek ki a mai világ fontos
ügyeire, így a béke és a háború kér
désére is.. Az egyházmegyék területi
üjjárendezésénél, amin a túlnagy egy
házmegyék felosztását és a túlkicsi
nyek beolvasztasát kell értenünk, a
Szentszék figyelembe fogja venni az
átlamjogí határokat, valamint az érin
tett vidékek és azok lakosságának jel
legzetességeit is. Allást foglal a dekré
tum amellett, hogy egyházmegyénként
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"pasztonilis tanácsok" alakuljanak,
amelyekben a papokon kívül világiak
is helyet kapjanak.

A papok képzéséről szóló dekrétum
a püspöki konferenciákra bízza a sze
mináriumok tanulmányi rendjének
meghatározását. Alapvető teendő mín
denesetre a tanulmányi rend olyan
irányú korszerűsítése, hogya szente
lésre kerülő ifjak kellőképpen ismer
jék korunk problémáit. A korszerűsí

tést írja elő a szerzetesi élet megújf
tására vonatkozó dekrétum is.

A keresztény neveléssel foglalkozó
nyilatkozat általános emberi jognak
ismeri el a tanulás jogát, és szüksé
gesnek mondja, hogya társadalom eh
hez a lehetőséget is adja meg mín
denkinek. Sürgeti a mindenfokú és
irányú katolikus iskolák létesítését, a
meglevők fenntartását és kiépítését,
s első helyen a szülőknek igényli azt a
jogot, hogy magválasszák a szerintük
alkalmas iskolát gyermekük számára.
Megjegyzem, hogy általában ezt a
szkémát tartják a legkevésbé sike
rültnek. Manfred Plate, a Christlicher
SOn1~tag zsinati szakértője, nem hiszi,
hogy bárki is rá tudna mutatni: mí
ebben a szövegben a tulajdonképpeni
"korszerűsödés"? Fran<;oís Bíot, a Té
moignage Chrétien szakértője szerint
ez a nyilatkozat az "egyik legnagyobb
csalódás", amelyet a francia katoli
Imsok nem kis szomorúsággal fogad
nak. A nyilatkozat - adja elő Biot 
egyfelől kevéssé felel meg a párbe
széd szellemének, másfelől nem vesz
figyelembe két alapvető adottságot. Az
egyik az, hogy az állam szerepét a
polgárok nevelésében ma már nem le
het úgy felfogni, mint a szülők szere
pének meghosszabbodását, mert hi
szen a modern társadalomban az ál
lamnak ez a szerepe túlnőtt a csa
Iádén, A másik adottság az, hogy ez
időszerint már a katolikus gyermekek
nek is alig 10%-a jár katolikus isko
lákba.

A másik nyilatkozat a helyes ke
resztény magatartást világítja meg a
nem-keresztény valláskőzösségek és
azok tagjai irányában. Különösen ki
emeli azt a rokonszenvet, amellyel a
mohamedánokat és mindenekelőtt a
zsidókat kell tekintenünk. Ezt a szké
mát, az ún. "zsidó-nyilatkozatot", mint

741



ismeretes, annak idején XXIlI. János
egyedül és személyesen tűzette napi
rendre. Bea bíboros, mint a kidolgo
zásával megbízott "keresztény egység
titkárság" feje, mindíg is úgy tekin
tette, mint a közben elhúnyt pápa vég
rendeletét, amelyet keresztül kell vin
nie. Ez viszont csak kompromisszu
mok árán sikerűlt, amit többfelé ne
hezrnényeznek. Főleg azt kífogásolják,
hogy az ellenzők nyomására a zsinat
legyöngítette a múlt évben elvileg már
elfogadott szöveget, és kihagyta belőle

azt a megállapítást, amely szerínt a
zsidó népet nem lehet .Jstenöléseen"
elmarasztalm. Bizonyos azonban, hogy
a mostani szöveg sem jogosít fel sen
kit arra, hogy bármiféle antíszemitíz
must keresztény magatartásnak állít
son be. Ezt domborítja ki a Dokumen
te által közölt tanulmányában Heinz
Linnerz is, aki csak azt fájlalja, hogy
a végrehajtott módosításokat inkább
politikai, mint teológiai érvekkel in
dokolták a zsinaton. Az viszont hatá
rozottan kitűnik a nyílatkozatból, hogy
az egyház - béketörekvéseinek meg
felelően - a jó célokért való együtt
munkálkodás készségét kívánta ezzel
is erősíteni. '

Ezeken a kihirdetett szkémákon kí
vül az első félidő eredményei közé so
rolhatjuk, hogya zsinat különösebb
nehézség nélkül, szinte egyhangúan
fogadta el a kinyilatkoztatásról, a vi
lágiak apostolkodásáról, a papi életről

és szolgálatról, valamint az egyház
missziós tevékenységéről szóló fontos
szövegeket. Az első félidő két igazán
nagy eseményének azonban a püspöki
szinódus megalakítását és a vallássza
badság elvi megszavazását mondhat
juk.

•
, Tavaly ősszel, a harmadik ülésszak,
mint emlékezetes, igen rossz hangu
latban végződött. VI. Pál pápa tekin
télyileg avatkozott bele akkor a zsi
nat rnunkájába, Túltéve magát a több
ségi határozaton, megváltoztatta az
ökumenizmusról szóló dekrétum szö
végét, az egyházról szóló konstitúcíó
legfontosabb fejezetéhez pedig olyan
magyarázó jegyzeteket csatol t, ame
lyek gyengíteni látszottak annak tar
talmát. Ismételten elhalasztotta a val
lásszabadság kérdésében való állásfog
lalást, Szűz Máriát pedig az "egyház
anyjának" nyilvánította, jóllehet a
püspökök nagy többsége nem sokkal
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előtte utasította el a Mária-tan bőví

tését, Igaz, hogy az első és ösztönös
visszahatások után a teológusok szinte
egyöntetűen állapították meg, hogy lé
nyegében jelentéktelen változtatások
történtek az elfogadott szövegekben,
mégis általában az volt a nézet, hogy
a pápa korlátozta a zsinat szabadságát.
Feltették a kérdést, hogy nem ren
dült-e meg a bizalmi viszonya pápa
és a püspökök között, sőt azt is, hogy
a pápa, amikor a haladó többség aka
ratával szembeszállt, nem vétett-e ma
gának a zsinatnak szelleme ellen.

Azok a sajtójelentések is, amelyek
a harmadik és a negyedik ülésszak
között érkeztek Rómából, csak táplál
ták a kétségeket. Rebesgetní kezdték,
hogyavallásszabadságra és a nem
keresztény vallásokra vonatkozó nyi
latkozatok nem is kerülnek többé na
pirendre. Merültek fel más aggodal
mak is. Bizonyosnak látszott, hogv az
idei negyedik ülésszak visszavonhatat
lanul az utolsó lesz. Abból a 16 ter
vezetből azonban, amelyet a zsinat az
eredeti 70 tervezetből meghagyott, az
első három ülésszak véglegesen csu
pán ötöt intézettel: a liturgikus re
formról és az egyházról szóló két kons
títuctót, továbbá az ökumenizmusra, a
keleti katolikus egyházakra és a tár
sadalmi érintkezés tömegeszközeire
vonatkozó három dekrétumot. A rnos
tani ülésszakra tehát 'nem kevesebb,
mint II tervezet maradt. Közülük hét
ről már az előző ülésszakokban sza
vazott a zsinat, de valamennyiben mö
dosításokat kellett végrehajtani, s a
módosított szövegeket újabb szavazás
alá bocsátani. Négy szkéma még tel
jességgel megvitatásra várt, és pedig
a nyilatkozat a vallásszabadságról, to
vábbá a papi életet és szolgálatot, a
missziós tevékenységet, mindenekelőtt

pedig az egyház és a modern világ
viszonyát tárgyaló tervezet.

Sokan vélekedtek úgy, hogy a ne
gyedik ülésszak elé kerülő legtöbb
kérdésben általánosságoknál reked
meg a zsinat. Hans Kiing, a neves te
ológus és zsinati szakértő is akként
nyilatkozott, hogy meg lehetünk elé
gedve, ha csupán a püspöki tanács
valósul meg, és ez olyan tanács lesz,
amilyet a mai idők kívánnak. tgy
azután csak annál nagyobb meglepe
tést keltett, hogy az új ülésszak első

heteiben a derűlátás kerekedhetett fö
lül.



"A megnyitáskor VI. Pál pápa beje
lentette a püspöki szinodus megalakí
tását, a rákövetkező napon közzétette
a végrehajtási utasítást is. Utána a
zsinat csakhamar 90'%-os többséggel
elvben elfogadta a vallásszabadságról
szóló nyilatkozat szövegét, befejezte az
egyház és a modern világ viszonyát
tárgyaló, az ún. 13. szkéma általános
vitáját, majd végleges formában meg
szavazta az október 28-án kihirdetett
szkérnák új szövegeít. Sikerült tehát
szigorúan betartani az előírt napi
rendet, ami egészen új mozzanat en
nek a zsinatnak történetében.

*
Robert Rouquette, az Etudes zsinati

szakértője az egyház korszerűsödése

szempontjából "főbenjáró fontossáaú
nak" mondja VI. Pálnak azt a cseleke
detét, hogya kollegialitás szellemét
érvényesítve felállította a püspöki szí
nodust, az egyháznak azt a "szenátu~

sát", amelyről tavaly annyi szó esett.
Örvendetes meglepetés volt ez, mert
megelőzően a pápa már hosszú ideje
nem tett róla említést.

A pápai Motu-proprio értelmében a
püspöki szinodus tagjainak száma 400
körül fog járni. Minden püspöki kon
ferencia, még a legkisebb létszámú is,
képviselőt küld a szinodusba, és pedig
ha 25, vagy ennél kevesebb tagja van,
egy képviselőt, 50 püspök után ket
tőt, 75 után hármat, de a legnépesebb
konferencia is legfeljebb négyet. A
pápa esetenként külön szakértőket is
kinevezhet a szinodusba, számuk
azonban nem haladhatja meg a teljes
létszám 15'0f0-át. A püspöki konferen
ciák a színodusnak csupán egy ülés
szakára jelölik ki képviselőiket, fI"
gyelembe véve hozzáértésüket a napi
rendre tűzött kérdésekben. Kivételt
képeznek a Rómával egyesült keleti
pátríarkák és metropoliták, akik ál
landó tagjai a színódusnak. A színo
dusnak állandó titkársága van Rómá
ban, amelynek tagjait és személyzetét
a pápa 'nevezi ki. Annak ellenére te
hát, hogya választott tagok megbíza
tása időleges, mégis állandó testület
ről van szó, amely mindenkor ren
delkezésére áll a pápának. ahányszor
csak meg akarja osztani gondjait a
püspökök egyetemével.

Linnerz is azt emeli ki, hogy a püs
pöki színodus látható kifejezése an
nak, amit az egyházról szóló konstí
tucíó a püspöki kollegialitásról tartal-

maz. Hogy hatásos eszköze lesz-e egy
decentralizált egyházkormányzatnak,
mindenesetre messzemenően függ a
pápától. Egyedül ő határozza meg
ugyanis, hogy mikor hívja össze a
szinodust és mílyen napirendet állapít
meg számára. Amellett a szinodus tag
jait - kivéve ha a pápa teljhatalmat
ad nekik - csupán tanácsadó szerep
illeti meg. Bizonyos azonban, hogy ha
a pápa vagy utódja a jelenlegi sza
bályzat szerint a szinodus működését

le is lassíthatja, magát az intézményt
többé már nem szüntetheti meg. Nem
hagyhatja ugyanis figyelmen kívül azt
a tényt, hogy a püspöki színödus nem
egyszerűen az egyházi főhatalom el
határozásából született meg, hanem
maga a zsinat kívánta és foglalt ál
lást mellette a püspökök lelkipásztori
feladatairól szóló dekrétumban.

Rouq1:tette szerint VI. Pál lépése fe
lülmúlta a reményeket, amikor ezt az
egészen új intézményt határkő gya
nánt beiktatta az egyház történetébe.
Forradalmi ez a lépése azért is, mert
a színodus tagjait túlnyomó részük
ben az egyes országok püspöki konfe
renciái szabadon választják meg. A
választási rendszer ugyanis a korai
századok után teljesen megszűnt a
nyugati egyházban, kivéve a pápa és
bizonyos szerzetesfőnökök választását.

A püspöki konferenciák ezzel igen
fontos új szerepet kaptak. Mindeddig
a kuriális prelátusok voltak a pápa
egyetlen ta.nácsadói. Most a püspökök
lépnek melléjük. Az elkövetkező évek
vagy évtizedek fogják megmutatni,
milyen új formák nőnek ki ebből az
egymásmeilettiségból. Nyilván csök
kenni fog a bíborosi kollégium jelen
tősége is. Suenens bíboros jelentette ki
egy sajtókonferencián, hogy mint mín
den történeti intézmény, a bíborosi
testület is alá van vetve a változandó
ság és mulandőság törvényének.

*
Sok szó esett Rómában arról, hogy

bár a vatikáni Kúria központi végre
hajtó szarvként szükségszerűen meg
marad, a" püspöki szinodus léte felte
hetően elő fogja segíteni, hogya Ku
ria kevésbé lépje túl ezt az illetékes
ségi körét, mint ahogyamúltban ta
pasztalni kellett.

Marella bíboros sajtókonferencián
úgy nyilatkozott, hogy ellentétben bi
zonyos hangokkal. a Kuria örömmel,
és pedig Hosz:taUan örömmel" fogadja
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az új intézményt. Rouquette szerínt
azonban nem győzte meg errol telje
sen hallgatóit. "Figyelők attól tarta
nak - írja szószerint -, hogy a Kurla
legreakciósabb elemeit a színodus
méginkább arra fogja késztetni, hogy
többszázados intézményeik teljes sú
lyával próbálják a lehető legnagyobb
mértékben lefékezni a zsinat eredmé
nyeit, egyszerűen azzal, hogy a tehe
tetlenségi erőt állítják a megkezdett
korszerűsödés útjába. Nem kétséges
ugyanis, hogya központi kormányzati
szervek bizonyos felelős vezetői a zsi
naton is határozott ellenállást tanú
sítottak a püspökök többségével szem
ben."

A párhuzamosság gyümölcsöző vol
ta így a Kúriának attól a reformjától
függ, amelyet a pápa foganatosítani
kíván. Csupán személycserék azonban
nem vezethetnek még a szellemiség
fejlődésére- állapítja meg Rouquette.
"A Kúriához közelálló és jól tájéko
zott római barátaim úgy gondolják,
hogy két reform lehetne igen hatásos.
Az egyik a hetvenéves korhatár fel
állítása, amit a mostani pápa még bí
boros korában óhajként fejezett ki a
zsinaton, csak éppen a püspökök nem
merték azt magukévá tenni. A másik
reform az lenne, hogy a Kúria összes
magasabb tisztségviselőinek megbíza
tása végetér a pápa halálával vagy
lemondásával, hogy így az új pápa
teljes szabadsággal hajthassa végre a
szükséges változtatásokat, anélkül,
hogy ezt bárki megrovásnak. vagy sé
relemnek foghatná fel."

Mint egy beavatott kuríális prelátus
elmondta Rouquette-nek, sokan azt
kívánják, hogya kongregációk prefek
tusi és titkári teendőit kívülről jött
emberekre bízzák, és pedig meghatá
rozott időre, fenntartva tisztségük
megújításának lehetőségét is, úgy,
ahogy ez a nemzetközi szervezetekben
szokás. A prelátus szerint ez lenne az
egyetlen orvosság az egyházkormány
zati "karrierizmus" ellen, amelynek
értelmében az, aki magát jól viselve
halad följebb a ranglétrán, kis sze
rencsével valamelyik kongregáció
tényleges vezetője, avagy bíboros le
het. A zsinat igen sok nagyszerű és
értékes embert helyezett homloktérbe
- jegyezte meg a prelátus -, miért
ne lehetne tehát öt évenként eeY-egy
kongregácíőt valameIyikükre bízni?
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Az illető megőrízné püspöki székét, és
helyette azalatt koadjutor kormányoa
na. Vannak tehát a Kúria körében ils
emberek, akik mély reformra áhíta
nak - teszi hozzá Rouquette.

CavaUaTi, a COTTieTe della Sera szer
kesztője, akinek cikksorozatával még
később is foglalkozom, meglátogatta
RobeTti bíborost, akit a pápa a Kúria
"önreformjával" bízott meg. Roberti a
leghatározottabban leszögezte, hogy
miként a múltban, a jövőben is a
kuriális bíborosoknak kell vezetniök
a Szentszék központi kormányzati
szerveit, amelyeket úgy kell felfog
nunk, mint pápai minisztériumokat. E
minísztériumok élén - fejtegette Ro
berti - ma is olyan bíboros-csoportok
állnak, amelyekben külföldi bíborosok
is helyet foglalnak, gyakorlatilag azon
ban a végrehajtó hatalom gyakorlásá
ban csak azok a bíborosok vesznek
részt, akiknek székhelye Rómában
van. És mindig is a kuriális bíboro
sok lesznek egyedül, akik a tényleges
hatalmat kezükben tartják. Oka en
nek Roberti szerint az is, hogy egy
egy kongregáció irányítója ugyanak
kor más kongregációk munkáiában is
résztvesz, mindenkor közvetlenül tud
ja tehát, hogy mi történik a többi
kongregációban. Ez a rendszer, amely
az egységes eljárást biztosítja, any
nyira bevált, hogy nem is lehet rajta
változtatni.

Bizonyos újításokat azonban Roberti
is elkerülhetetlennek mondott. Min
denképpen meg fogják változtatni a
Szent Officium eljárási rendjét. A be
panaszoltnak joga lesz védekezni. Azt
a "vésztörvényszékszerű" titokzatos
ságot, amely az itéleteket eddig kö
rülvette, szintén megszüntetík. Vala
mennyi kongregációban felelős állá
sokat fognak juttatni katolíkus vilá
giaknak is. Valamiféle korhatárt is ki
látásba vettek. Nem lesznek többé
élethossziglan szól6 megbízatások. A
vezető bíborosoknak szabályos időkö

zökben és gyakrabban kell majd ve
gyes értekezletekre összeülniök. Ezzel
bizonyosfajta "minisztertanács" léte
sül, amilyenre még nem volt példa az
egyház történetében. Gondjuk lesz ar
ra is, hogy "messzemenő" decentrali
záció alakuljon ki, ami a püspöki kon
ferenciák és az egyes püspökök ha
táskörének további bővítésében fog
megnyilvánulni. ..



Az első félidő másik nagy esemé
nyének a vallásszabadságról szóló nyi
latkozat elvi megszavazását mondtam.
Azzal a követeléssel, hogy a katoliciz
mus képviselte hitigazságot fölébe kell
helyezni a szabadságnak - ez volt a
kisebbség álláspontja -, a zsinat óri
ási többsége az emberi személynek azt
a föltétlen jogát állította szembe, hogy
a hit kérdésben is lelkiismerete sze
rint szabadon dönthet. A világnézeti
igazság elvont kérdését felváltotta te
hát az egyházi gondolkodásban is az
ember alapvető szabadságjogainak el
ismerése és meghirdetése. Méltán álla
pítja meg Linnerz: "Ezzel alépéssel
az egyház történetében egy egész kor
szak ért véget."

Maga a vita - Rouquette értékelése
szermt is - eléggé lehangoló volt.
Nem is annyira azért, rnert ebben a
saritalatos kérdésben csupán egy
mást követő és párhuzamos rnonoló
gokat hallottunk, hanem mert sűrűn

történtek teljesen negatív állásfogla
lások. A tarragonai érsek például odá
ig ment, hogy egyedül a katolikus
egyház jogának igényelte az evangé
lium hirdetését, semmibe véve az
ökumenizmusról már tavaly kihirde
tett dekrétumot. Az ilyen nyilvánvaló
túlzásokat mel1őzve, a nyilatkozat el
lenzői többségükben amellett kardos
kedtak. hogya vallásszabadságot
nem is szabad az emberi személy
egyetemes jogának rnínősítení, hanem
csupán lelktpásztori szükségességnek
kell tekinteni, amelyet a jelenlegi kő

rülmények índokolnak. Szeríntük te
hát egyszerűen az ún. polgári türel
mességről lehet szó.

A nagy többség természetesen visz
szautasította az ilyen nézeteket, de
érthető módon az ő számára sem cse
kély nehézséget okozott az az ellen
vetés. hogya tervezetben foglaltak el
lentétben vannak a régebbi és hagyo
mányos egyházi tanítással. Mert a
helyzet valóban az, hogy hasztalan
próbálnok a szkémát összeegyeztetni
IX. Pius Syllabusával, vagy akár
XIII. Leó nagy encíklíkáival is. A
többségiek szerencsere el is álltak
minden ilyen kísérlettől. Ehelyett utal-

. tak él fejlődés szükségére és arra a
tényre, hogya múlt század pápáí más
adottságok között éltek, mínt ami
lyenekkel manapság számolni tarto
zunk. Mindenesetre rámutattak azon
ban arra, hogy amit elsősorban fon-

t.::.ló:ra kell vennünk, annak a szem
pontnak változása, amelyből ma a
vallásszabadságról ítélkezünk. Azelőtt'

az egyházi vezetők és teológusok
szinte kizárólag a katolikus vallás ob
jektív igazságából indultak ki, most
viszont az összhangbahozás szándéká
valfigyelembe kell vennünk az em
beri személy alanyi szabadságát is. Ha
kevésbé 'kifejezett módon, de ennek az
utóbbi rnozzanatnak is mindig tudatá
ban volt az egyház, XXIII. János pe
dig teljességgel világosságba emelte,
amikor kijelentette, hogy az igazság
tisztelete sem nyomhatja el azokat a
jogokat, amelyek az emberi személy
méltóságából folynak.

igy állván azonban a dolgok, a zsi
natnak óhatatlanul kí kellett térnie
arra, hogyamúltban a katolicizmus
nem igen tartotta magát ehhez az
elvhez. Annál is inkább ki kellett tér
nie, mert maga a benyújtott szöveg
sem hallgathatta el, hogy "voltak
emberek Isten népében. ennek földi
zarándoklása során, akik más és az
evangélium szelleméhez kevésbé al
kalmazkodó utat követtek". Sok hoz
zászóló úgy talál ta, hogy túlkeveset
mond ez a "félénk" fogalmazás. Ba
raniak poznani érsek a lengyel püs-
pöki kar nevében köntörfalazás nél
kül jelentette ki: ..Helyesebb lenne
elismerni, hogya katolikus egyház
kebelében voltak intézmények ís.,
amelyek elnyomták a vallásszabad
ságot", tehát nem csupán egyének.
Beran bíboros ennél is többet kivánt,
azt nevezetesen, hogy a szkérna nyil
vánítsa rnélységes sajnálkozását
.,azért a sok kegyetlenségért. amit a
máltban a vallás nevében követtek
ei". Az ií hazájában - jelentette ki
- az egyház igenis türelmetlen volt.
..Talán rnondhatnók, hogy Csehország
ban az egyház most vezekli le a val
lásszabadság ellen elkövetett erősza

kokat, amilyen Husz János halála volt
a XV. században, és a nép nagy ré
szének kikényszerített katolízálása a
XVII. században." Rossi biboros 83
brazil püspök nevében követelte egy
olyan mondat beszúrását, amely kife
jezetten elismeri a múlt tévedéseit.
Lefebvre bíboros, bourgesí érsek hoz
záfűzte: "Minél inkább elísmerjük,
hogy bizonyos múltbeli cselekvési mó
dok nehezen egveztethetök össze az
egyház tulajdonképpeni tanításávas.
annál inkább hivatkozhatunk arra,



hogy az ilyen rossz eljárásokat elsö
pörte a teológiai eszmélkedés hala
dása."

Amíg Rómában voltam, nem lehe
tett még tudni, hogy milyen módosí
tásokat hajtanak végre az általános
-ságban elfogadott szövegen, Függet
lenül azonban ettől. már a nyilatko
zat elvi megszavazásának is rendkí
vüli fontosságot tulajdonítunk. Mint
Rouquette aláhúzza. nem csupán azért.
mert az egyik legnagyobb akadályt
távolítja el az ökumenikus párbeszéd
útjából, hanem rnert üdvös kihatással
lesz ~ teológiai rnunkálkodásra is. Rá
világít ugyanis arra a tényre, hogy az
egyház helyes meglátásokat és esz
metisztázástnem csupán a "világtól"
kaphat, ahogyan ezt a 13. szk éma
mondja, hanem a katolicizmus ellen
feleitől is. Ne feledjük, hogya vallás
szabadság fogalma a XVIII. század
ban született meg s hogy ezt hosszú
időn át az egyház, sőt a kereszténység
ellenfelei hirdették. Ezek akkor olyan
elvekből indultak ki, amelyeket az
egyház a hit szempontjából elfogad
hatatlannak tartott. Ha azonban most
katolíkus szempontból is elfogadható
megalapozást adhatunk neki, akkor
az egyiház bízvást elismerhetí, hogy az
a gondolatáramlat. amely rajta kívül
és ellene keletkezett, őt magát is az
ember eszméjén ek jobb megértéséhez
segítette, annak az emberének, akit
'a kinyilatkoztatás mutat. Idézhetem
ezzel kapcsolatban a metzi püspök be
szédéből azt az igen fígyelemreméltó
megállapítást, amelyet a 13. szkéma
tárgyalásakor tett: "Az emberi fejlő

dés maga is a Szentlélek cselekedete
leheL"

Ha más okokból is, de hasonlókép
pen fogas kérdést jelentett a zsinat
számára a kívülről legnagyobb ér
deklődéssel várt 13. szkéma, amelynek
az egyház viszonyát kell meghatároz
nia a anodern világhoz, Négy éven át
dolgoztak a bizottságok atervezeten.
s amikor eljöttem Rómából, még nem
lehetett tudni. hogy pasztorális konsti
túciót alkotnak-e belőle, vagy erősen
Ierövídítve zsinati pásztorlevélként
hozzák nyilvánosságra. Ennek a szké
mának tárgyalásánálkülönösképpen
kítünta latin nyelv alkalmatlan volta.
A latin szöveget helyenként annyira

-érthetetlennek találták, hogy csakha
mar különböző nyelvű fordításokat

bocsátottak az atyák rendelkezésére,
de részben az eredeti szöveg fogyaté
kosságaí miatt a fordítások sem kel
tettek megelégedést. Az angolról pél
dául Heenan bíboros, westmínsterí ér
sek úgy nyilatkozott, hogy minden
inkább, mint angol.

A szkéma hiányosságait azzal ma
gyarázták. hogy nem volt kellő idő az
újabb átdolgozásra. Egy év azonban
mindenképpen rendelkezésre állt 
jegyzi meg Mario von Galli, az Orien
tierutui zsinati szakértője -, s ez ele
gendő is lett volna, ha kizárólag hoz
záértő emberek -- elsőrangú teológu
sok és világi szakemberek - foglal
koznak vele. így azután már kétféle
kiutat is javasoltak az ügyben. Az
egyik az lenne, hogy a bevezetést el
fogadva, amely jónak rnondható, a
részletező fejezeteket zsinat utáni bi
zottságokra b.Pák. A másik, hogy a
püspöki szinodus vinné tovább a mun
kálatokat. Galli szerínt ha az ilyes
féle megoldások csalódást is okozna
nak, nem szabadna visszariadni tő

lük, rnert végül is alapos munkára
van szükség.

Linnerz úgy véli, hogy megeléged
hetnénk azzal is, ha maga a zsinati
okmány csupán két dolgot" tartalmaz
na. Egyik a katoli·kusok felszólítása
arra, hogy előítélet nélkül vegyék fel
a párbeszédet a világgal. Amire ugyan
is az egyháznak ma szüksége van,
nem olyan hívek, akik egyszeruen en
gedelmeskednek, hanem akikben meg
van a bátorság. hogy a felmerülő

ügyekben saját személyes felelőssé

gükre határozzanak. A másik, aminek
kifejezésre kellene ju:tm.la, az egyház
hitelt-érdernlőségea világ előtt, vagyis
annak igazolása, hogy ami a zsinat
alatt a szegénységről, az alázatról. a
nyitottságról és a szolgálat szellemé
ről elhangzott, azt az egyház kész át
ültetni a valóságba...

..Azzal a rossz hangulattal szem
ben. amelyet a tavalyi ülésszak utol
só napjai váltottak ki, a negyedilk
ülésszak megnyitásakor az az érzés
vált urrá, hogy egy más, egy megvál
tozott pápa lépett be a bazilikába."
Plate írta ezt akkori beszámolójában,
s nem egyedül arra célzott, hogy VI.
Pál ezúttal egy kézmozdulattal eluta
sította a hordszéket. Ugyanígy Rouqu
ette is a negyedik ülésszak jellegzetes
ségeként emeli ki, hogy a pápa ar-



culata más lett. "Amilyen szerencsér
lenül alakult a viszonya pápa és a
püspökök többsége között a harmadik
ülésszak végén, az ún. fekete héten
- mondja Rouquette -, annyira sze
renesés fordulatot hozott a püspöki
színodus bejelentése." Linnerz szerint
a pápa "jával élesebb és határozot
tabb körvonalakat öltött". Az a felte
~,hogy a pápa a Kúria ösztönzésére
Ieveszi a napirendről a kényes kérdé
seket, egyáltalán nem bizonyult való
nak. Éppen ellenkezőleg. Amikor az
első héten a vallásszabadság vitája
szinte zátonyra futott és a tradtcíona
'listák a :kérdés végérvényes elnapolá
$8. mellett szálltak síkra, VI. Pál volt
az, aki a zsinat irányító szerveinek
- elnöki tanács, moderátorok, koor
dínácíós bizottság, zsinati titkárság
többségi állásfoglalása ellenére is
megkövetelte a tájékoztató szavazást,
amelynek eredménye azután döntően

megerősítette a haladó többség irá
nyát. A kisebbség további próbálko
zása volt, hogy kinyilatkoztatásról szó
ló szkéma második fejezetéhez a pá!la
által magyarázó jegyzeteket fűzessen.

A pápa azonban ezt is kereken eluta
sította.

Linnerz szerínt ezek a döntések,
....melyek nernkevés'bé "tekintélyiek"
voltak, mint aharmadtk ülésszak vé
gén, csak éppen ellentétes irányban
hatottak, világosan megmutatták, hogy
olyan árnyalt és megfontolt gondol
kodó, mínt Montini, a saját útján ha
lad és döntőbíróként áll a "pártok"
fölött. Rouquette azonban a tekintélyi
közbelépések mellett hangsúlyosan
utal a pápa olyan közvetett beavatko
zásaira is, amelyekre már a "kollegiá
lis eszmecsere" kifejezést alkalmaz
hat juk. Figyelemre méltónak mondia
ebből a szempontból a pápa magatar
tását az ateizmus kérdésében is. "VI.
PáL nem gátolta azt, hogya püspökök
egész sora síkraszálljon a harcos ate
izmus újabb és erős elitéléséért. vi
szont Ő állt a hátterében azoknak a
.beszédeknek, amelyek - rnínt Seper és
Kőn.ig bíborosoké - teljességgel kilá
tástalanná tették egy ilyen irányú ja
vaslat elfogadását." Közvetett módon
foglalt állást a pápa' személyes barát
ja, Journet b-íboros útján annak a ja
vaslatnak ügyében is, 'hogy a házasság
polgári felbontása esetén az ártatlan
fél egyházi díspenzáctó révén újabb
házasságot köthessen. A vitát tehát

nem korlátozta a pápa, de kifejezésre
juttatta saját nézetét.

•
Az előbbiekkel kapcsolaoban - és

befejezésként - térek kd arra a már
említett cíkksorozatra, amelyet Alber
to Cavallari tollából közölt a Corriere
aeua Sera. Ez tudvalevően Olaszor
szág egyik legnagyobb napilapja,
amely Milánóban jelenik meg. A cikk
sorozat ,főcíme: "A Vatikán, amely
változik." Cavallarí, mint maga bo
csátotta előre, nem hívő ember. Neki
támadt az az ötlete, hogy riportokban
megeleveníti a Vatikánban végbemenő

változásokat, a Vatikán pedig nem
utasította el azt az egyedülálló és egé
szen érdekes alkalmat, hogy egy nem
hívő ember meglátásain keresztül be
mutassa önmagát. 19y olyan ajtók is
megnyíltak Cavallarí előtt, amelyek
mindezídeíg a katolíkus újságírók szá
mára is zárva voltak.

Amire még nem volt példa a pápák
történetében, VI. Pál teljes órát töltött
az újságíróval és mínden !kötöttség
nélkül társalgott vele. Mi több, örö
mét fejezte ki a látogatás fölött,
mert - mint mondta - olyan dol
gokról is, amelyek az egyházat érin
tik, sokan és sokfelé nyilatkoznak
anélkül, hogy megkérdeznék az egy
házat: rniként vélekedik ő maga ezek
ről? "Már pedig - tette 'hozzá moso
lyogva a pápa - Ihelyénvaló lenne,
ha, a vallás vonatkozásaiban a mí né
zeteinket is valamelyest figyelembe
vennék."

"Nagyon körül kell tekintenünk 
Jelentette ki a beszélgetés során a pá
pa -, ha ki akarjuk bogozni azoknak
az éveknek értelmét, amelyekben
élünk. Az egyház mindenesetre sokol
dalú akar lenni, hogy jobban tükröz
ze a mai világot." János pápa azért
merítette bele az ekét a halott felü
letekbe, ahol a talaj a legkeményebb
volt, hogy azt, ami el volt temetve,
napvilágra hozza és megelevenítse.
"Ez a szántás rnegrázkódtatásokat, fá
radalmakat, problémákat von magá
val. .. Az ekét a földbe süllyeszteni
a mi elődünk feladata volt-továbbhú
zása a mi gyenge kezeinkre vár." Ca
vallari megjegyzi, hogy ezeket a sza
vakat csak arra magyarázhatjuk, hogy
VI. Páltól teljesen távol áll a letérés
a johannista irányról.

"Sokan nem értik - folytatta a pá
pa -, hogy rniért kíván az egytház
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párbeszédbe lépni a világgal. Ezek
azonban nem vették észre a tulajdon
képpeni problémát. Ez a követJkező:

az egyház kitárulkozik a világ felé és
egy nagyrészt nem-hívő világot talál
maga előtt. Emberek millióiról van
szó, akiknek nincs már semmiféle val
lásos hitük. Nekünk tehát találkoz
nunk kell velük s azt mondanunk ne
kik: ilyenek vagyunk mí. Mondjátok
meg: miért nem hisztek. miért har
coltok ellenünk? Ez az a párbeszéd,
amelyet mi kívánunk." O nagyon is
tisztában volt azzal - húzta alá a
pápa -, hogy ez a párbeszéd és az
egyháznak ez az új magatartása az
egyházon belül is vítákra fog vezetni.
A világ mindenesetre felfigyelt. A tu
lajdonképpeni probléma azonban az
marad, amit már megjelölt: az egyház
feladatai egy olyan világban, amely
zömében elvesztette a hitet.

Nyilatkozott Cavaliarínak a pápa
bizalmas teológusa, Colombo püspö'k
is. Kifejtette, hogy nem valami "törés
ről" van szó az egyház magatartásá
ban, hanem lassú fejlődésről, amely
ma érte el csúcsát. Annak az új fázis
nak, amely XXIII. Jánossal kezdődött,

ha t lényeges jegye van:
1. Az egyház a statikus fázisból a

mozgás fázisába lépett át, amit az is
mutat, hogy törekszik az egész való
ság megismerésére és kifejezésére.

2. Az egyház liturgikus reformot ha
tározott el, hogy az imádkozás új faj
táján keresztül hívei észleljék és ér
zékeljék az új fázist.

3. Az egyház az eddigi bizalmatlan
ságot, amellyel a többi vallásokat és

A KIS ÚT

vallásközösségeket szemlélte, az öku
menizmus révén bizalommal vál~j8

fel.
4. Az egyház elindult abban az i

rányban, hogy a valóságos világot
necsak megértse konkrét formáiban,
hanem bölcseletileg is megokolja,
hogy míért nem idegen ez a konkré
tum a vallásos gondolkodástól.

5. A valóságos világ új értékelébb
ből következik, hogy. nem csupán aa
imának van vallási fontossága, miért
is a kitárulkozásnak vonatkoznia kell
olyan emberi ügyekre is, amilyen a
béke, a háború és a mai kor társa
dalmi kérdései.

6. Az egyház elhatározta, hogy
szemügyre veszi a vallásszabadság
k-érdését és míndazt, ami ebből adó
dik. A világi hatalmakkal való meg
állapodást nem tekinti többé eszköz
nek arra, hogy kíváltságos helyzetet
teremtsen magának, hanem hogy biz
tosítsa a békés együttélést. Az egy
ház különbséget tesz egyház és álla'J1l
között, s lemond arról, a felfogás~ól,

hogy a politikai hatalom eszköze le
het vallási érdekeknek.

Cavallarí a két nyilatkozatot érrel
mezve helytelennek mondia azt a né
zetet, nuntha VI. Pál megelegednék
"jelképes gesztusoiokal", Bízonyos,
hogy vannak dolgok, amik nem e-légí
tik ki teljesen a haladó áramlat ké-p
viselőit az egyházban. Colombo sze
rint azonban "az egyházban is van Io
gika, amely megkívánja, hogy so.
minden meghatározás nélkül marad
jon. rnert csak így ölthet idővel 5~

Járd alakot".

Legutóbb, amikor már magam is megT'Í!ldtam, hogy milyen mogoTt'án és
oorátsá{ltalanul vis€lkedem a munkahelyemen, többen is rám szóltak: "Vgyft
'mosolyogj már!" Ez azonban csak fokozta rossz hanguUltOflULt, mert mé~
kább eszembe jutottak kellemetlenségeim. Egy pillanatig ugllCln aTTa gondol
tam, hogy megpróbálok mosolyogni, de éreztem, hogy csupán fintor li'll1l4!

bf!lőle • • •

Bizonyos, hogy arcunk sok kifejező

játéka· közül talán legbensőségesebb,

vagyis le.gi.nkább egészen a miénk a
rnosoly. Altalában úgy fogják fel, mint
a boldogság jeIét. Ez az oka annak a
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hiedelemnek, hogya mcsoly vagy ma
gától jön, és akkor független az em
ber akaratától. vagy erőltetett, és ~
kor már nem is ér semmit. A k~
azonban nem ilyen eg,yszeriL




