
Ötven évvel ezelőtt, 1962. október 11-én kezdődött
el a II. Vatikáni zsinat, a 20. századi egyház törté-
netének legfontosabb eseménye. A korabeli fel-
jegyzésekből tudjuk, mekkora megdöbbenést vál-
tott ki, amikor XXIII. János pápa 1959. január 25-én
bejelentette, hogy egyetemes zsinatot kíván ösz-
szehívni. A zsinat maga pedig bővelkedett válto-
zatos eseményekben, olykor igen éles vitákban: a
világegyház püspökeinek hatalmas tanulási fo-
lyamata volt ez. Ahogy Joseph Ratzinger, aki a zsi-
naton peritusként vett részt, már az első ülésszak
végén megállapította: „A püspökök már nem
ugyanazok, mint akik a zsinat megnyitásakor vol-
tak.” E rovatunkban a zsinat néhány résztvevőjé-
nek naplójából, emlékezéseiből válogatunk rész-
leteket, hogy felidézzük e „pünkösdi esemény”
légkörét. (A szerk.)

UMBERTO BETTI, 
A ZSINAT MEGHATÁROZÓ 
FERENCES TEOLÓGUSA

Umberto Betti 1922. március 7-én született Pieve
Santo Stefano faluban, amelyhez a legközelebbi is-
mert város Arezzo, de még közelebb van hozzá a
ferences zarándokhely, La Verna. A toszkánai fe-
rences provinciába lépett be, ahol 1946-ban pap pá
szentelték. 1951-ben doktorál a Ferences Rend ró-
mai egyetemén, az Antonianumon, majd Leu ven -
ben tanul. 1954-től tanít fundamentális teológiát az
Antonianumon, a teológiai fakultás dékánja 1966–
1969 között, rektor 1975–1978 között. A zsinaton elő-
ször a teológiai előkészítő bizottság konzultora, az-
után Ermenegildo Florit firenzei érsek személyes
peritusa, majd önálló peritusnak is kinevezik, több
szakbizottságnak tagja lesz. Komoly része van a Lu-
men gentium és a Dei verbum szerkesztésében. A bi-
zottságok mun kájában részt vevő többi teológus
egyként méltatja Betti kiegyensúlyozottságát és köz-
vetítői erényeit. A zsinat után a Hittani Kongregá-
ció, a Püspöki Kongregáció és az Államtitkárság kon-
zultora. 1991–1995 között a Lateráni egyetem
rek tora. 2007. november 24-én XVI. Benedek bíbo-
rossá kreálja. Elhunyt a firenzei Fiesole kolostorban,
2009. április 1-én. A naplóból főleg azokat a rész-
leteket válogattuk ki, amelyek a Dei verbum zsina-
ti dokumentum létrejöttéről szólnak.A Hagyományt
nagybetűvel írtuk, amikor teológiai alapfogalom-
ként használják. (Várnai Jakab)

1962. október 11.
XXIII. János pápa megnyitja a II. Vatikáni Egye-
temes Zsinatot.

Nem vagyok jelen. Az előkészítő Teológiai Bi-
zottság konzultoraként, bár csak 1961. október
3-tól, többek között szerkesztője voltam az egy-
házról szóló tervezet V., szerzetesi fejezetének.
A zsinat szakértői közé azonban nem soroltak
be. Mondják, a „numerus clausus” miatt.

Nem sokkal később viszont meglepetésemre
hívat Ermenegildo Florit firenzei érsek, római
rezidenciáján, a Santa Marta nővérek házában a
via Virginio Orsini 15. sz. alatt. Nem ismerem őt,
és azt sem tudom, ki adta meg neki a nevemet.
Minden bevezető nélkül kér, hogy legyek az ő
személyes teológusa, és le is teteti velem a titok-
tartási esküt.

Később elmondta aggodalmait a két fő terve-
zet, „A kinyilatkoztatás forrásai” és „Az egyház”
dolgában. Az előbbit november 14–20 között vi-
tatták meg a zsinati aulában, a másodikat de cem-
 ber 1–7. között: mindkettő megbukott.

1963. január 8.
Írt Mons. Florit, és megküldött 4 szöveget a
Szentírás és a Hagyomány viszonyáról. A kér-
dést a „Források” (de Fontibus) vegyesbizott -
ságban fogják megtárgyalni, amelynek ő is tagja,
de ezt ma már pontosabb lenne „Kinyilatkozta-
tási” (de Revelatione) bizottságnak nevezni. Kérte,
hogy „ebben a tárgyban küldje meg nekem te-
kintélyt jelentő véleményét, február 21-ig írás-
ban, Rómában.” Így is történt.

1963. március 25.
XXIII. János pápa kinevezett a zsinat peritusai
közé. Ügyiratszám 90498, aláírás: A. G. Cicog na -
ni bíboros államtitkár. Megkapom, még aznap,
a zsinati belépőkártyát, H. bíboros aláírásával.

1964. január 9–12.
Táviratilag hívtak Firenzébe 7-én, Florit érsek-
hez. Kemény munka, összegyűjtjük a szálakat és
kidolgozunk egy terjedelmes bemutatást a ki-
nyilatkoztatásról: megjegyzések, kiegészítések,
javaslatok, főleg pedig egy új szövegrész a Ha-
gyományról. 17 oldal lett, a lapok fejlécén pedig:
„Firenzei Érsekség”.

1964. január 13.
Dátum nélküli levél Florit érsektől. Sokszorosí-
tották a 9–12-én készített expozét, és elküldik a
zsinat titkárságára, Mons. Castelli és Mons. Giu -
liani révén pedig a CEI titkárságára, az olasz
püspökökhöz.

Az érsek viszont aggódni kezdett az egyik ki-
fejezésem miatt, amely a Hagyományt úgy ne-
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vezte, hogy a Szentírás kiegészítése. „Nem vitat-
ható esetleg ez a beállítás?”

Látni, hogy igen nehéz neki elhagynia azt a
meggyőződést, hogy a Hagyomány közvetít
egyes olyan kinyilatkoztatott igazságokat, ame-
lyekről a Szentírás semmilyen módon nem ta-
núskodik. Nekem se volt könnyű. A zsinat azon-
ban egy iskola is, sőt, többet ér, mint bármely
iskola, ahová eddig jártunk vagy ahol tanítot-
tunk. Ha azt gondolnánk, hogy már nincs mi újat
tanuljunk, ez olyan lenne, mintha a jégre tennénk
az eszünket, vagy idő előtt nyugdíjba küldenénk.

1964. április 20.
17.50: első ülését tartja a „Kinyilatkoztatás és
Hagyomány” albizottság. Florit érsek üdvözlő
szavai.

P. Tromp azt javasolja, hogy a jelenlegi elő-
szóból csináljunk fejezetet. Hozzáteszem, hogy
emellett szól az I. Vatikáni zsinat egy kijelentése
is, miszerint ami egy konstitúció előszavában
áll, az nem tartozik bele magába a konstitúció
tanításába. Nem mindenki osztja ezt a nézetet,
de mindenki egyetért, hogy a mostani előszóból
legyen fejezet, a döntést viszont a szöveg tanul-
mányozása utánra halasztjuk.

1964. április 21.
16–19.15: A „Kinyilatkoztatás és Hagyomány” al-
bizottság második ülése. Átnézzük az előszó első
három pontját, P. Smulders expozéja alapján.

Az 1. pontban két dolog kelt figyelmet. Először
is a rövid említés a természetes istenismeretről.
Florittal egyetértésben kifejtem, hogy ez így nem ele-
gendő, és utalni kellene szó szerint az I. Vatikáni zsi-
natra, ahol bővebben tárgyalták a témát. A javas-
latomat elfogadták, de azzal, hogy áthelyezik az
egészet az 5. pontba. Sokkal inkább megmozgatta
a kedélyeket az a kijelentés, hogy a kinyilatkozta-
tás nemcsak szavakkal (verbis), hanem tettekkel (ges -
tis) is történik. Határozottan ellenzi a gestis-t P. Tromp,
aki szerint a tetteknek csak olyan mértékben van ki-
nyilatkoztató értékük, amennyire ismeretessé vál-
nak és a szavak közvetítik; emiatt az egész keresz-
tény hagyományban a kinyilatkoztatást azonosítják
„Isten beszédével”. Smulders és Rahner ellene ve-
tik, hogy a bibliai nyelvezetben a „beszéd” nem me-
rül ki a szavakban, hanem az eseményeket is jelenti.
Butler pedig hozzáteszi, hogy a tettek mindig fon-
tosabbak a szavaknál; például az, hogy Isten a sze-
retet, nemcsak azért igaz, mert Szent Já nos ezt le-
írta, hanem főleg azért, mert ő szeretetből meghalt
értünk a kereszten. Mons. Cerfaux, aki végig ott volt,
ugyanebben az értelemben kifejti, hogy az Ószö-
vetségben a kinyilatkoztatás két lépcsőn halad: elő-
ször egy homályos látomás, azután egy angyal ki-
fejti azt. A döntést későbbre halasztjuk.

A 2. pontnál Congar kéri, hogy a kinyilat-
koztatást kezdjük Ábrahámmal, és nem Ádám
bűne után: akkor elkezdődik ugyan az üdvtör-
ténet, de a kinyilatkoztatás története még nem.
Florit és Rahner ellenvéleményt képviselnek,
mondván: nem bizonyítható, hogy Ádám előtt
nem volt kinyilatkoztatás. Congar kérését nem
fogadják el, marad a szöveg.

A 3. pontnál Ramirez helyteleníti ezt a Krisztusra
vonatkozó kifejezést: egész személyével beteljesítvén
tökéletessé teszi a kinyilatkoztatást, mert Krisztus
személye, mivel isteni és ezért láthatatlan, nem le-
het konstitutív eleme a kinyilatkoztatásnak. Philips
úgy válaszol, hogy itt a persona az egész Krisztust
jelöli, ugyanabban az értelemben, mint az egyházról
szóló tervezet 5. pontjában. A szöveg marad. 

Én helytelennek tartom a szavakat: és érvényes
(valido) tanúságtétellel erősíti meg, mert Krisztus
tanúságát mi „érvényesnek” csak apologetikus
szempontból mondhatjuk, objektíve azonban
ennek „abszolút” értéke van, mert isteni. Eldönt-
jük, hogy valido helyett divino (isteni) álljon a szö-
vegben.

1964. április 22.
9.30–12.15: A „Kinyilatkoztatás és Hagyomány”
albizottság 3. ülése. Végzünk az előszóval. Nincs
nehézség.

10.45-kor ismét előkerül a kinyilatkoztatás fo-
galmának kérdése, amit tegnap este érintettünk.
A megoldás érdekében Philips és Smulders ezt a
megfogalmazást alkották meg: „a kinyilatkozta-
tásnak ez a rendje szavakból és tettekből áll”. Butler
éktelenül kifakadva reklamálja a tettek (gestis)
elsőbbségét a szavakkal szemben. Példának fel-
hozza a szentségeket, ahol az elemeknek termé-
szetes jelentésük van, míg a szavaknak konven-
cionális, ezért kevésbé jelentősek az elemeknél.
Megjegyzem neki, hogy a példa kissé sántít, mert
a szentségekben az elemek is konvencionális jelek,
és éppen a szóbeli formulától nyerik el szentségi
jelentésüket. Mivel a vita egyre hevesebbé válik,
az elnök, Florit érsek azzal akarja lecsillapítani,
hogy szavazásra bocsátja a Philips-Smulders for-
mulát: 3 mellette, 1 ellene, aki Butler.

Ezután rögtön döntés arról, ami már előke-
rült, hogy a jelenlegi előszó legyen az I. fejezet.
Philips javaslatára a címe lenne „A kinyilatkoz-
tatás természete”. Előzetesen jóváhagyják az ál-
talános előszó új szövegét is, amelyet felolvas-
tam. Florit kérésére fogalmaztam meg előtte, a
firenzei érsekség fejléces papírján.

1964. április 24.
Santa Marta vendégház, 9.30–12.10: Az albizott-
ság plenáris ülése a kinyilatkoztatási tervezetről.
Mons. Charue elnököl.
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„A kinyilatkoztatás természete” című I. feje-
zetnél a vita ismét fellángol a 2. pont megfogal-
mazásánál: „a kinyilatkoztatásnak ez a rendje sza-
vakból és tettekből áll”. Butler, akárcsak 22-én
reggel az albizottságban, itt is követeli, hogy a
gestis kapjon elsőbbséget. Ugyanezen a vélemé-
nyen van Smulders, Rahner és Semmelroth is, és
közösen hangsúlyozzák, hogy a tettek azért fon-
tosak, mert végbementek, és nem azért, mert
írtak róluk. 6 zsinati atya közül 5 a megcserélés
mellett szavaz, Florit tartózkodik.

1965. október 1.
16.30–19.20: A tanbizottság ülése. P. Agostino
Trapè, aki eddig peritus volt, most zsinat atya-
ként vesz részt, mert rendjében megválasztották
generális priornak.

Hasznos változtatás a Sacrosancta Synodus kez-
 detű tervezet kezdőszavaiban. Mons. Volk javas-
latára, akit Philips támogat, eldöntjük, hogy tegyük
be eléje a Dei verbum religiose audiens et fi denter
proclamans („Isten igéjét vallásos tisztelettel hallgatva
és bizalommal hirdetve”) kifejezést, egyrészt mert
ezek a szavak jobb felütést adnak a dokumen-
tumnak, másrészt mert egy másik zsinati doku-
mentum, a Sacrosanctum Concilium liturgikus kons-
titúció már hasonló szavakkal kezdődik.

Ahogy számítani lehetett rá, bonyolultabb
feladat volt a módosítási javaslatok megvizsgá-
lása a II. fejezethez: „Az isteni kinyilatkoztatás
továbbadása”. A bizottság kezében ott volt az al-
bizottság jelentése: 9 oldal, sokszorosítva.

A bajok a 9. pontnál kezdődtek. A viszály almája
e szavak beszúrása volt: „ennek következtében nem
minden katolikus tanítást lehet a Szentírásból köz-
vetlenül bizonyítani”. Az albizottság jelentésében a
„közvetlenül” (directe) szónak olyan értelmezést ad-
tak, amelyet nem lehetett nem aggályosnak tarta-
ni, 7. oldal: „viszont mindent közvetetten bizonyí -
tani lehet a Szentírásból, amennyiben a Szentírás
nyíltan tanítja a Tanítóhivatal létezését és az Egy-
ház fogyatkozhatatlanságát”. Ha még maradt vol-
na kétely, P. Tromp gondoskodott eloszlatásáról,
mondván, hogy ezzel a beszúrással állítjuk a kons-
titutív vagy additív tradíciót. Ugyanilyen érte-
lemben szólalt fel P. Fernández és P. Gagnebet.
Mons. Parente még rátett egy lapáttal, azt állítva,
hogy a katolikus tanítást a Szentírás non totaliter tar-
talmazza, vagyis mennyiségileg nem az egészet, és
ebben ellenvéleményt képviselt P. Boyer-vel, aki-
nek éppen ő adta meg a szót, és aki csak annyira
szorítkozott, hogy a katolikus tanítást a Szentírás
non sufficienter tartalmazza, vagyis úgy, hogy abból
nem lehet egészen megismerni.

Megint belegabalyodtunk a kettős forrás kér-
désébe. Hogy kikeveredjünk belőle, Mons. Phi -
lips azt javasolta, hogy csak a 10. pontban beszél -

jünk arról, hogy a Szentírás nem elegendő a tel-
jes kinyilatkoztatás megismertetésére, mégpedig
az „amit isteni kinyilatkoztatásként, hogy higy-
gyük, elénk ad” szavak után, és megígérte, hogy
megfogalmazást is ad majd. Én és Florit bíboros
ragaszkodtunk ahhoz, hogy a kérdést a 9. pont-
ban kell megoldani, a már bemutatott formulá-
val, de megszabadítva azt a directe által okozott
bonyodalomtól; így a megfogalmazás kellőkép-
pen kifejti a szöveget, de nem változtat rajta.

A hangulat viszont túlságosan zaklatott volt,
és nem kevésbé untuk is már a dolgot, különö-
sen azt, hogy Mons. Henriquez állandóan ismé-
telgette, hogy „non licet, non licet”, a többségre
hivatkozva, amely egyszerűen placet-tel szava-
zott. Ezért hát szavaztunk: tizenöten tíz ellené-
ben amellett voltak, hogy ne legyen beszúrás.

Kifelé menet P. Tromp már alig tudott járni,
érthető módon. Látszott rajta az ingerültség, irá-
nyomban is.

1965. október 4.
16.30–19.20: Tanbizottság.

Még mindig a módosító javaslatok a II. feje-
zethez.

Nem lehetett mellőzni, már lefutottnak te-
kinteni az előző ülés döntését, hogy ne legyen
sem milyen beszúrás a Hagyományról, legalább
mint a Szentírás megismerési kiegészítéséről.
Mons. Colombo hozta fel ismét a kérdést, Mons.
Heuschen és Butler apát nevében is szólva. Ahe-
lyett, amit én és Florit bíboros javasoltunk, de ve-
lünk egyeztetve, ezt a megfogalmazást javasolta,
ugyanúgy a 9. pont megfelelő helyére beszúrva:
„ennek következtében a Katolikus Egyház az isteni
kinyilatkoztatásra vonatkozó bizonyosságát nem
egyedül a Szentírásból veszi”. Már úgy látszott,
hogy kezd kialakulni az egyetértés erről, főleg hogy
Mons. Poma indítványára a de divina Revelatione he-
lyébe a de veritatibus revelatis szavakat tettük („a ki-
nyilatkoztatott igazságokra vonatkozó…”). Ek-
kor megint előkerült Philips javaslata, hogy a 10.
pontba illesszük be, és ahogy tegnap ígérte, már
meg is fogalmazta: „a keresztény misztériumok a
Szentírás egészére utalnak, mert minden kinyilat-
koztatott igazság nincs benne expresse (=kifejezet-
ten) kimondva (vagy: formálisan)”.

Heves vita az expresse vagy a directe jelentésé-
ről Florit bíboros részéről, majd Mons. Colombo
megfelelő kifejezéseiről, Mons Parente általános
ellenkezése, mert senki nem hajlandó kellő he-
lyet adni az additív tradíciónak.

Végül König bíboros próbálja meg kibogozni
a dolgot. Két szavazást kér. Egyet arról, hogy a
10. pontban legyen-e a beszúrás a 9. helyett: a 10.
mellett tizenhárman, a 9. mellett tizenegyen sza-
vaznak. Egy másikat pedig arról, hogy a 10. pont-
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hoz elfogadjuk-e Philips megfogalmazását: 14
igen, 10 nem.

A történet látszólag itt véget is ért.
De csak látszólag.
Ma reggel ugyanis, Florit bíborossal megbe-

szélve, elkészítettem egy emlékeztetőt a szent
Hagyományról szóló tanításról Az isteni kinyi-
latkoztatásról szóló dogmatikai konstitúció ter-
vezetének II. fejezetében. Három oldal. Amellett
érvelek, hogy pontosítani kell a Hagyomány
szerepét a teljes kinyilatkoztatás biztos megis-
merésében. Az ilyen pontosításhoz a legjobb
szöveghely a 9. pont, a legjobb megfogalmazás
pedig az, amely a 111 zsinati atya neve alatt fut:
„ennek következtében nem minden katolikus ta-
nítást lehet csupán a Szentírásból igazolni”. Ez a
megfogalmazás egészen összhangban van a szö-
veggel. Nem érinti a lényegét, de hasznosan ki-
egészíti. Mialatt elismeri a Szentírás elégtelensé-
gét ismeretelméleti szinten, nyitva hagyja az
elégtelenség kérdését konstitutív szinten.

Az emlékeztetőt ma átadtam Florit bíboros-
nak, aki bizonyára kezd vele valamit.

1965. október 6.
16.30–19.30: A tanbizottság ülése.

Az egybegyűlteket mindjárt elszomorítják
Mons. Parente lelkiismereti aggályai. Hogy ezek-
től megkönnyebbüljön, nekiáll vitatni Philips for-
muláját, amit negyedikén este fogadtunk el, az -
zal vádolva, hogy azt a kijelentést támasztja alá,
miszerint minden kinyilatkoztatott igazságot tar-
talmaz a Szentírás, még ha nem is mindegyiket
kifejezetten. Ki kell tehát cserélni egy olyan meg-
fogalmazásra, amely explicit módon állítja a
Szentírás elégtelenségét az egész keresztény ta-
nítás megismerésében.

Ezen a ponton kitör a kavarodás. Egyik oldal-
ról König, Charue, Butler és, mint mindig, Hen -
riquez tiltakozik kiabálva, mondván hogy egy már
megszavazott szövegre nem szabad visszatérni.
A másik oldalról hideg zuhanyként érkezik McGrath
és Spanedda véletlenül egybehangzó megjegyzé-
se: a negyedikei szavazás, amin Philips formulá-
ját elfogadtuk, érvénytelen volt, mert nem szü letett
kétharmados többség, amit pedig a zsinati rend-
tartás 39. cikkely 1. bekezdése előír új szövegrész
felvételéhez. Az érvénytelenségi kifogás nyilván-
valóan megalapozott. Ezt szavazás is megerősíti:
18-an 5 ellen, 1 tartózkodással. A szöveg tehát úgy
néz ki, mint annak előtte: beszúrás nincs.

1965. október 12.
Ebéden Florit érseknél. Mutatja Mons. Franič le-
velét, aki panaszkodik, hogy tegnap este a je-
lentésben előnyben részesítették azoknak a zsi-
nati atyáknak az extremista nézeteit, akik úgy

tartják, hogy az egész kinyilatkoztatás benne
van a Szentírásban, mint Döpfner bíboros is, aki
a zsinaton azt mondta, hogy „a Szentírást és a
Hagyományt nem illeti meg azonos tisztelet”;
miközben az ennek ellenkezőjét tartó atyák ezt
támadják, sőt olykor kigúnyolják. Ezért azt ja-
vasolja „alázatosan, hogy a jelentésben ez álljon:
a tervezet szabadon hagyja, vagy ténylegesen
bennfoglaltan tartalmazza azt az állítást, hogy
nem minden kinyilatkoztatott igazság bizonyít-
ható a Szentírásból”.

A másik levél Mons. McGrathé, szintén a teg-
napi beszámolóhoz. Egyetlen kifejezéssel nem ért
egyet: hogy a Hagyomány latius patere („széleseb-
ben feltárja”, ti. a kinyilatkoztatást). Igaz ugyan,
hogy a beszámolóban ez a kifejezés a „mi -
nőségre”, és nem a „mennyiségre” vonatkozik.
Mégis törölni kellene ezt a két szót, „mert ezeket
a szavakat az Atyák leginkább a mennyiségi kü-
lönbség kifejezésére használták”, míg ugyanakkor
„az a különbség, amire a szöveg utal a Szentírás és
a Hagyomány között, inkább minőségi, mint
mennyiségi, vagyis a Szentírásban a kinyilatkoz-
tatás szövegszerűen van bemutatva, míg a Ha-
gyományban szavakkal és tettekkel fejeződik ki”.

A De divina Revelatione átdolgozott tervezetét
éppen ma küldték el a pápának, hogy ismertesse
velünk a véleményét mind a beszúrt kiegészíté-
sekről, mind pedig a kért, de a Bizottságban nem
támogatott kiegészítésekről.

1965. október 16.
13 órakor ebéd Florit érseknél. Említi, hogy talál-
kozott a pápával 12-én este, 20.15–21.15-ig. A pá -
pa interveniálni fog, hogy szúrjanak be egy for-
mulát a kinyilatkoztatásról szóló tervezet 9.
pontjába. Döpfner bíboros is mondta neki, aki ép -
pen kijött a pápai audienciáról, miközben ő meg
bement.

1965. október 19.
Palazzo Apostolico, 18.15–19.45: a tanbizottság
gyűlése, amelyet Cicognani bíboros tegnapi,
Ottaviani bíborosnak írt levele tett szükségessé:

„A Legfőbb Pásztor fölöttébb óhajtja, hogy a
tanbizottság ismét összeüljön, hogy újból és még
gondosabban megvizsgálja az isteni kinyilat-
koztatásról szóló tervezetet.” Ami a Hagyományt
illeti, „Őszentsége úgy találja, hogy jó volna, ha
a bizottság, minden szabadsága mellett, alkal-
masnak tartaná a hagyományról szóló rész mó-
dosítását, ily módon: az »…és terjesszék« szavak
után illesszék be a mellékelt oldalon található
formulák egyikét, vagy más, hasonló értelmű
formulát.”

Hét formula volt a lapon. Az első a 111 zsinati
atyáé, amit a bizottság október 1-én támogatott:
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„ennek következtében nem minden katolikus ta-
nítást lehet a Szentírásból bizonyítani”. A máso-
dik ugyanaz, csak a directe („közvetlenül”) szó
van beszúrva, amit P. Tromp igen hevesen akart.
A harmadik a Mons. Colombo által október 4-én
javasolt, kissé módosítva: „ennek következtében
az egyház a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bi-
zonyosságát nem egyedül a Szentírásból me-
ríti”. A negyedik Colombo formulájának egy ke-
vésbé szerencsés átfogalmazása volt. Az ötödik
és a hatodik Philips október 4-i formulájának két
változata volt. A hetedik, a bizottság számára új
változat Döpfner bíborostól jött, aki október 14-i
levelével adta át azt a pápának: „nem lehet bi-
zonyossággal meríteni minden katolikus igaz-
ságot csupán a Szentírásból, a Hagyomány és a
Tanítóhivatal segítsége nélkül”.

A pápa utasítására, ahogy Cicognani bíboros
levelében ez szerepelt, Bea bíboros is jelen volt.

Éppen ő volt az, aki, talán előzetes megegye-
zés alapján, a megbeszélést elindította és annak
irányt szabott. Azt mondta, hogy csak az első és
a harmadik formula érdemel mérlegelést, és a
harmadikat kell előnyben részesíteni. Miután
mind a hétről szavaztak, a legtöbbet csakugyan
az első és a harmadik kapta: hat és tizenhat sza-
vazatot. Amikor pedig e kettő között kellett vá-
lasztani, az első 8, a harmadik 19 szavazatot ka-
pott. Így hát eldőlt, hogy a 9. pontban az „…és
terjesszék” szavak után helyet kapjon ez a for-
mula: „ennek következtében az egyház a ki nyi -
latkoztatottakra vonatkozó bizonyosságát nem
egyedül a Szentírásból meríti”.

Így értünk végül révbe, nagy késéssel, mikor
sokkal előbb is odaérhettünk volna, és a pápát
sem kellett volna kényelmetlen helyzetbe hozni.

1965. október 20.
Átadom Florit érseknek a „jelentést az Atyák
módosító javaslatairól, amelyeket a tanbizottság
fontolóra vett az Isteni kinyilatkoztatásról szóló
dogmatikai konstitúció előszavához és első két
fejezetéhez”, amelynek ma reggel fejeztem be a
fogalmazását.

Ahhoz képest, amit 11-én felolvasott a Bizott-
ságban, beszúrtam a tegnap este kért módosítást
a 9. pontba. Csiszoltam továbbá néhány kifeje-
zésen, figyelembe véve Franič és McGrath 12-i
le velét, valamint Congar 16-i levelét.

1965. október 29.
155. zsinati gyűlés, 10.10: Florit bíboros felolvas -
sa a 20-án készült jelentést. Hozzátett néhány
szót, de csak a leírtakat ismételte vele.

Lezajlott a szavazás a módosítási javaslatok-
ról a De divina Revelatione tervezet II. fejezetéhez,
melynek címe De divinae Revelationis transmissi -
one, ilyen eredménnyel: 2185 szavazóból 2123
placet, 55 non placet, 7 semmis. Azután szavazás
az egész tervezetről: 2115 szavazóból 2081 placet,
27 non placet és 7 semmis.

Mons. Felici főtitkár bejelenti, hogy a szava-
zás lezárult, a kinyilatkoztatásról szóló dogma-
tikai konstitúció kihirdetésére pedig november
18-án kerül sor.

1965. november 15.
161. zsinati gyűlés. Mons. Felici közli, hogy a ki-
nyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitú-
cióra, mely promulgálás előtt áll, ugyanazt a teo-
lógiai minősítést kell alkalmazni, mint a Lumen
Gentium dogmatikai konstitúcióra.

1965. november 18.
VIII. nyilvános zsinati gyűlés. Kihirdetik a Dei
verbum kezdetű dogmatikai konstitúciót az is-
teni kinyilatkoztatásról.

A kihirdetést megelőző szavazás szinte köz-
felkiáltásként ható eredményt hozott: 2350 sza-
vazó, 2344 placet, 6 non placet. Egy fiatal papocska
odasúgja nekem, hogy sikerült lefényképeznie
Mons. Carli remegő kezét, amellyel behúzta a
sokadik non placet-et. Történelmi fotó lesz.

Igazi történelmi súlya viszont annak az ak-
tusnak van, amellyel az általa elnökölt Eucha-
risztia után VI. Pál kihirdette a Dei verbumot.
Most már minden érdeklődés a dokumentumra
irányult, amely már újszülöttként is nagykorú-
nak bizonyult. Kihirdetésével úgy látszott, véget
ért a zsinat, abban az értelemben, hogy átfogó
konnotációt ad neki, amely örökre jellemezni
fogja. Erre utalt a pápa, amikor azt mondta, hogy
a zsinat megünneplésében a lelkesedés mozza-
nata után eljött a munka ideje, és az azt jellemző
problémák sokasága, most pedig eljött a harma-
dik mozzanat, amelyben lezárul a vita és elkez-
dődik a megértés.

Várnai Jakab fordítása

Forrás: Umberto Betti: Diario del Concilio, 11
ottobre 1962 – Natale 1978. Dehoniana, Bologna,
2003.

546

Kéthasábos:Layout 1  2012.06.14.  13:14  Page 546


