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Az új vatikáni zsinat előestéjén fi
gyelemreméltó áttekintést nyújtott
Lorenz Jaeqer paderborni érsek a lé
nyegében már befejezett előkészítő

munkálatokról. Előadását a Theologie
und Glaube teljes szövegében tette
közzé. Az érsek mindenesetre már be
vezetőben hangsúlyozottan utal arra,
hogy csak maga a zsinat dönthet majd
arról, mit tart szükségesnek és érde
mesnek megvitatni az összegyűjtött

hatalmas anyagból. Annak számbavé
tele tehát, hogy milyen kérdéseket ta
nácskoztak meg az előkészítő bizottsá
gok, még korántsem jelenti azt, hogy
a zsinat mindezekről a kérdésekről

vagy pontosan ezekről tárgyalni is fog.
Egészen bizonyos - állapítja meg

Jaeger -, hogy amikor XXIII. János
pápa 1959 január 25-én meghirdette
az egyetemes zsinatot, neki sem volt
még határozott elképzelése annak
tárgyköréről. Röviddel rá elhangzott
első nyilatkozataiban is csak egészen
általánosságban szólt arról, hogy a
modern ipari társadalomban, amely
nek főleg az anyagiak terén mutatko
zó pozitívumai mellett szellemi téren
megvannak a negatívumai is, meg kell
erősíteni és élettel telíteni a katolikus
hitet, megújítani a keresztény erkől

csíséget, és igazolni, hogy az evangé
lium továbbra is képes és hivatott az
emberi lelkeknek s rajtuk keresztül
az emberiségnek nemesítésére és
folyvást magasabbra emelésére. Sokan,
különösen nem-katolikus egyházi
személyíségek, sajnálkoztak is akkor
a zsinati célkitűzések általánosságán,
sót voltak, akik egyenesen "tartalmat
lanságáról" beszéltek.

"l!:n nem hiszem, hogy az ilyen bí
rálatok indokoltak lettek volna" - je
lenti ki Jaeger. Nemcsak azért nem,
mert kétségkívül hiba lett volna, ha
eleve megkötik a zsinat mozaásí lehe
tőségeit, hanem sokkal inkább azért
nem, mert már akkor meg kellett vol
na látni azt az alanvetőerr fontos moz
zanatot, hogy XXIII. János rácáfolt
azokra a borús iösolgatásokra, ame
lyek a pápai csalatkozhatatlanságnak
az első vatikáni zsinaton történt ki
nyflvánítása miatt mínden további
zsinatot idejétmúltnak és fölösleges
nek tüntettek fel. Pedig ha a bírálók
erre is gondolnak, akkor nyilván
míndjárt megértették volna az igazi
horderejét annak, hogy a Szentatya
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nem maga kívánta meghatározni az
új zsinat tárgykörét, hanem előbb a
bíborosokat, később az összes püspö
köket felszólította: fontolóra véve hí
veik kívánságait és várakozásait, kö
zöljék nézeteiket és tegyék meg javas
lataikat. Mi több, a Szeritatya azt is
szükségesnek mondta, hogy hasznosít
sák majd azokat a beadványokat is,
amelyeket világi katolikusok küldené
nek az előkészítő bizottságokhoz. Ami
pedig utóbbiakat illeti, a Szentatya ki
Iejezetten meghagyta, hogy tanácsko
zásaikban teljes vitaszabadság érvé
nyesüljön.

Ilyen rendelkezések nyomán csak
természetesnek találhatjuk Jaegernek
azt az állítását, hogy nem volt még
zsinat az egyház történetében, ame
lyet ennyire átfogóan és mélyrehatóan
készítettek volna elő. Jaeger három
szakaszt különbőztet meg. Az első az
anyaggyűjtés és osztályozás, a máso
dik a teológiai feldolgozás, a harma
dik a tulajdonképpeni zsinat. Az első

szakasz 1959 januárjától 1960 pün
kösdjéig terjedt. Kereken 2700 püspök
és prelátus juttatta el óhajait és ösz
tönzéseit, rajtuk kívül a legfőbb rendi
elöljárók, a római kúria illetékes ha
tóságaí, a katolikus egyetemek és te
ológiai karok tanári testületei. Ezek a
beadványok 16 vaskos kötetet, össze
sen 10.000 nyomtatott oldalt tesznek.
A teológiai feldolgozás szakasza 1960
őszéri kezdődöft és 1962 pünkösdjéig
tartott. A Szentatya ebből a célból 10
bízottságot és 2 títkárságot létesített,
kereken 700 taggal és tanácsadóval,
akik 50 külőnböző országból kerültek
ki. A bizottságok a maguk részéről

esetenként szakbizottságokat küldtek
ki, amelyeknek száma 60-70 között
ingadozott. A központi előkészítő bi
zottság ülésein maga a Szentatya el
nökölt. A zsinat megnyitása után, te
hát a harmadik szakaszban a zsinat
saját zsinati bizottságokat fog kine
vezni azzal a feladattal, hogy a mun
ka alapjául szolgáló összes irományo
kat vizsgálják meg s amit szükséges
nek ítélnek. azt állásfoglalás okából
terjesszék elő.

Arra a gyakran felmerült kérdésre,
vajon a zsinat valamilyen dogmát is
ki fog hirdetni, Jaeger válasza az,
hogy ő nem hiszi, hogy a zsinat a szó
szígorú értelmében dogmatikai meg
határozást hozna. Bizonyos azonban,
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hogy tekintélyi kijelentéseket fog
tenni a hit, az erkölcs és az egyházi
reformok kérdéseiben. Ezzel kapcso
latban, mint Jaeger megjegyzi, nem
árt tudnunk, hogy azokat az okmá
nyokat, amelyek hitbeli és erkölcsi ta
nítást tartalmaznak, "konstituciók
nak" hívják, megkülönböztetésül a
"dekrétumoMól", amelyek az egyházi
jog, fegyelem és reform kérdéseit tár
gyalják.

Mindezeknek előrebocsátása után
Jaeger sorbaveszi azokat a feladatokat
és rnunkákat, amelyek az egyes bi
zottságokra hárultak.

*
A teológiai bizottság, mint a felállí

tásáról intézkedő bulla kifejezetten el
rendeLte, elsősorban az "írás és ha
gyomány" problémakörével foglalko
zott. A kérdést tudvalevően a refor
máció vetette felszínre. Az "egyedül
az írás" vagy az .Jrás és hagyomány"
alternatívája akkor kibékíthetetlen el
lentétként lépett elő. Ma már azon
ban - állapítja meg Jaeger - evan
gélikus oldalon is elismerik, hogy ma
ga a szentírás is a legősibb apostoli
hagyomány lecsapódása: elismerik,
hogy ez a hagyomány nem ment át a
maga egészében az írásba, s hogy pél
dául a négy legrégibb zsinat dogmati
kai döntései sem fl hagyomány ráha
tása nélkül jöttek létre. Nagyon érde
kes, hogya modcrn evangélikus egze
gézis szakított a .,verbális inspiráció"
kizárólagossáaával, ami t a protestáns
ortodoxia vallott, s tudományos úton
elérkezett a formatörténetig. amivel
nagyon közelébe j utott a katolikus ta
nításnak, amely mindig hangoztatta az
írás és a hagyomány szoros összefüg
gését. A katolikus egyház eleitől fog
va egyedül álló máltóságot tulajdoní
tott a szentírásnak, rnint sugalmazott
isteni igének, amellyel szemben a ha
gyomány dokumentumai - például a
zsinati ha·tározatok tartalmazzák
ugyan Isten igéjét. de nem sugalma
zott formájában. A katolí kus teológia
azonban soha sem úgy nézte az írást
és a hagyományt, rnint egymás mel
lett érintkezés nélkül futó párhuza
mot, hanem mindenkor belső össze
kapcsoltságukban tekintette őket. A
katolíkus álláspont szerint írásnak és
hagyománynak egyazon közös forrása
az isteni kinyilatkoztatás, amely Jézus
Krisztusban érte el csúcsát és befeje
zését.
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A bizottság témái közé tartozott az
egyházról szóló tanítás is, amelyet az
első vatikáni zsinat nem vezetett vé
gig. Lehet, hogy a mostani zsinat sem
fogja az egyháztant mint egészet tár
gyalni. Minden valószínűség szerint
azonban ki fogja emelni az összegyűj

tött teljes anyagból a püspökök apos
toli tisztséget és azt a kérdést, hogy
mi a helyük a világi híveknek az egy
házban. Mint az utóbbi időben teoló
gusok és laikusok sűrűn rámutattak.
ennek a kérdésnek tisztázásával a zsi
nat sok indokolt kívánságnak tenne
majd eleget.

Allást kellett foglalnia a bizottság
nak azokban a problémákban is, ame
lyeket a hit vonatkozásaiban a rno
dern természettudomány eredményei
vetettek fel. Különösen ezek a terüle
tek jönnek szóba: a bibliai teremtés
történet, az eredeti bűn. a természe
tesnek és a természetfölöttinek, a test
nek és a léleknek viszonya, az ószö
vetségi szentírás, az egyházi tanítóhi
vatal.

Felhívta a Szeritatya a bizottság fi
gyeImét a keresztény erkölcstarira is.
Itt minrlenckelőtt az látszott szüksé
gesnek, hogy pontosan meghatározzák
a "keresztétly ember" fogalmát. szem
ben egy tisztán materialista humaniz
mussal. Ezzel kapcsolatban meg kel
lett tárgyalni a természetjog és a ter
mészetes erkölcs kérdéseit, a törvény
és a lelkiismeret, valamint a normák
és a személyes helyzetek viszonyát (a
szituációs etikát). Ugvanígv az emberi
magatartás alapelveit a házasságban
és a családban, továbbá az állam és a
társadalom irányában.

Egyes részletkérdések között beha
tóan foglalkozott a bizottság a spiri
tizmussal is. Némelyek talán csodál
koznak ezen - jegyzi meg .Iaeger -,
de rnlnt sok egyéb problémánál, itt is
ki kellett lépni az európai gondolko
dásmód keretéből. Délamerikában pél
dául a spi ritizmus tömegeket rnozaató
valláspótlékká vált, amely egy primi
tív anímízrnust vegyít ÖSSZE modern
babonákkal és szórványos keresztény
elemekkel.

*
A püspöki és e>,vházkomnányzati bi

zottság munká iában fontos szereoet
kapott a püspökségek területi beosz
tásának kérdése. Minthogy a püsnök
ségek határait a történeti fejlődés

vonta meg, akadnak köztük túl na-



gyok és túl kicsinyek. Azt, ami törté
netileg alakult ki, nem lehet egysze
rűen átugraní - mondja Jaeger -,
nem lehet csak úgy mechanikus szám
szerüségek alapján új határokat raj
zolni a térképre. A nagy püspökségek
rendszerint olyan területet fognak ösz
sze, amely szocíológiai tekintetben
szorosan összenőtt s amelynek egyházi
intézményeit éppen e terület anyagi
teherbírásához szabták. A azéttagolás
több önálló püspökségre tehát olyan
problémákat vet fel, amelyekre mind
ezideig nem találtak kielégitő megol
dást. A túlságosan kicsiny egyházme
gyék viszont akkora nehézségekkel
küzdenek, 'hogy halaszthatatlannak
látszik az összevonásuk. Világos azon
ban, hogy csak a legmagasabb tekin
télyt képviselő zsinati döntések távo
líthatják el ennek emberileg érthető

akadályait. Az egyházmegyék kor
mányzásávalkapcsolatban meg kellett
tárgyalni a felszentelt püspökök és a
koadjutor-püspökök intézményét is,
valamint pozíciójukat és feladatukat
az egyházmegyében.

Foglalkozott a bizottság a plébánia
állásával és a plébánia-elvvel is. Tör
tént olyan javaslat - .Iaeger szerint
"értelmetlen" javaslat -, hogy a plé
bániát, mint a IV. és V. század el
avult intézményét, egyáltalán szüntes
sék meg. Holott - szögezi le Jaeger
-, éppen a magas kor inkább az in
tézmény hasznossága mellett, mint el
lene bizonyít. De egyébként is. mit le
hetne a helyébe tenni? Józan és re
alisztikus megfontolások után a bizott
ság akként is határozott, hogy a plé
bániát, mint a keresztény hitélet alap
vető sejtjét, továbbra is meg kell őriz

ni. Mindenesetre hozzá kell igazítani
az intézményt a mai idők szükségle
teihez és le kell faragni a benne bur
jánzó bürokratizmust.

•
Az egyházfegyelmi bizottságnak,

amely a lelkipásztorkodás ügyeivel
foglalkozott, gondot okozott a papság
nagyon eltérő számszerű eloszlása az
egyes országokban és világrészekben.
Egyes püspökségekben 500 hívőre esik
egy pap, másutt 20.000 hívőt kell
egyetlen papnak ellátnia. Hogy ko
moly kiegyenlttéshez kellene folya-

. modni, elvben nyilvánvaló, gyakorlat
ban azonban csak kevéssé vihető ke
resztül. Ezzel kapcsolatban tárgyalt
a bizottság a diakonátus felújításáról,

amit szinte túlságos buzgalommal tár
gyaltak már a katolikus sajtóban.
Hoztak fel érveket mellette is, ellene
is. A legnagyobb nehézség - állapítja
meg Jaeger -, hogy újabb időkből

nem rendelkezünk semmiféle tapasz
talattal, amire támaszkodva a bizott
ság határozottan állást tudott volna
foglalni a kérdésben.

További probléma az igehirdetés
korszerűsítése. Hogyan juthat el a
leghatásosabban az evangélium a rno
dern emberhez? Hogyan kell prédi
kálni a mi ipari társadalmunkban?
Ugyancsak rendkívül időszerű kérdés
a papi hivatások miként való előmoz

ditása. Jaager adatai szerint az 1957
től 1961-ig terjedő öt évben az egy
házmegyés papok száma Európában
169.288-ról 16l:l.U33-ra csökkent, ami
önmagában nem jelentős, ám ugyan
akkor az anya.cönyvezett katolikusok
5 millióval növekedtek. Vagyis amíg
Európában a ka.olikus népesség gya
rapodóbán, addig a papság fogyóban
van. Kanadában és az Egyesült Alla'
mokban egyelőre kedvezőbb a helyzet,
de a katolikus népesség számbeli
emelkedése mögött a papságé ott is
elenarad.

*
A szentségek kezelésének bizottsága

foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy
mclyik az az életkor, amelyben leg
helyesebb a gyermeket első szentáldo
záshoz vezetni. A felfogások e tekin
tetben igen különbözőek - jegyzi meg
Jaeqer. El kellett dönteni azt is, hogy
melyik a legalkalmasabb életkor a
bérmálás szentségének felvételére. A
keleti egyházban, mint ismeretes, a
bérmálást összekötik a keresztéléssel.
Nemet területen az első szentáldozás
és az iskola elhagyása közti időben

bérmálkeznak. Más országokban úgy
fogják fel a bérmálást, rnint útrava
lót a felnőtt életre, tehát az iskolázás
befejezése után szolgáltatják ki. Tár
gyalt a bizottság a töredelem szentsé
góről is. A gyónásra való előkészítés

módjai és az ún. "lelki tükrök" példá
ul nacvon nem felelnek meg azoknak
a követelményeknek, amelyeket a mo
dern élet a katolikus lelkiismeret irá
nyában támaszt. Az egyházi rend
szentségénél a szentelési életkor és a
klerikus állapot elhatárolása szerepelt
a tanácskozásokon. Itt is megvítatásra
került a diakonátus, mint önálló papi
státus.
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A mai élet a házassá!' szentségével
kapcsolatban is ezész sereg problérnát
hozott magával. Kielégítőek-e például
az egyházjogban meghatározott házas
sági akadályok, avagy ma már egé
szen új akadályokat kellene megálla
pítani? Táravalta a bizottság a ve
gyesházasságok üzvét is. Jaeger itt
utal arra, hogy protestáns Tészről ezt
a kérdést úgy tűntetik fel, mintha
ezen fordulna meg a zsinat sikere
vagy kudarca. "Szeretném felhívni a
figyelmet arra - teszi hozzá Jaeger
-, hogy a vegyesházasságok problé
mája nem mindenütt a világon olyan
neuralgikus pont, rnínt nálunk. S ezt
a problémát sem lehet egyszerűen és
kizárólag ökurnén szempontból felfog
ni. Szétfeszítené beszámolóm keretét,
ha mindazokra a szempontokra ki
akarnék terjeszkedni, amelyeket e
probléma tárgyalásánál mérlegelni
tartozunk. Annyit azonban mondha
tok, hogy az egyház ezt a kérdést és
a vele kapcsolatban előadott összes kí
vánságokat nagyon komolyan vizsgál
ja. S az egyház számára éppen ebben
a kérdésben nem könnyű a döntés.
Egészen bizonyos, hogy egy sereg kí
vánság valóra fog válni. Attól azon
ban óvok, hogy bárki szenzációs vál
tozásokat várjon."

..
A liturgikus bizottság csak nagy vo

nalakban dolgozhatott ki egy litur
gikus reformot. Jelentős szerephez ju
tott ennek során az a kérdés is, hogy
a népnyelv mennyiben kaphat helyet
a hivatalos liturgiában. Itt is tudnunk
kell, hogya probléma nem azonos erő

vel hullámzik az összes országokban.
Az egész keresztény Kelet például tel
jességgel érdektelen benne, mert ott
már mind a liturgikus nyelvnek, mind
a népnyelvnek használatát szígorúan
szabályozták. Azok körében - foly
tatja Jaeger -, akik a népnyelv hasz
nálatáért küzdenek a hivatalos litur
giában, a minap kibocsátott Veterum
sapientia apostoli konstitució nem kis
zavart keltett, ami a sajtóban is meg
nyilatkozott. "Az izgalom azonban
alaptalannak látszik előttem - jelenti
ki Jaeger. - A nevezett konstitució
ugyanis kifejezetten a Tanul
mányok Kongregációjának szól és
csak a teológiai karokra és szemíná
ríumokra vonatkoztatható. Ha meg is
kívánja. hogy a püspökök ne túrjenek
fellépést a latin nyelv használata el-
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len a liturgiában, ezzel csak egy el
vet szögez le, ami azonban a népnyelv
részleges alkalmazását illeti, például
a szentségek kiszolgáltatásánál vagy
az istentiszteletben, egyáltalán nem
óhajt elébe vágni a zsinat döntésé
nek." Jaeger szerint ez következik ab
ból is, hogya konstitució nemcsak a
latin, de a görög nyelv ápolását is
sürgeti, nyilván mert ez is feltétele és
eszköze annak, hogy az antik világ
megbecsülhetetlen örökségét épségben
tarthassuk.

A liturgikus bizottság ezenkívül ja
vaslatokat dolgozott ki a Benedicti
onale (egyházi megáldásokj és a Ritu
ale (a szentségek kiszolgáltatásának
és a temetésnek szertartása) újjáalakí
tására. Feladata volt még, hogy elő

terjesztést tegyen az egyházművészet

és az egyházi zene ügyében, végül pe
dig, hogy fejtse ki véleményét az egy
hází : év módosítása felől. utóbbival
összefüggésben ki kellett térnie azok
ra a különböző tervekre is, amelyek
egy általános naptár-reform végrehaj
tását célozzák.

•
A tanulmányok és szemináríumok

bizottságának rnindenekelőtt a pap
képzés menetét kellett felülvizsgálnia.
Kívülállók többnyire nem is sejtik,
mekkora nehézségeket okoz a teológia
tudományos oktatásában az anyag
sokágú és terjedelmes volta. Már a
nyelvi előfeltételek megkívánják a la
tin nyelv nagyon alapos, a görög és a
héber nyelv kielégítő ismeretét. A jö
vendőbeli papnak. jártasnak kell len
nie a szentírásban és irodalomban, az
egyházatyák műveíben, a skolasztika
ban éppúgy. mint a modern teológiá
ban. Tudnia kell a források alapján is
dolgozni, ugyanakkor rendelkeznie
kell egv csomó szocíológiaí és peda
gógiai ismerettel, ami elengedhetetlen
a mai lelkipásztorkodás számára. A
bizottság óhaja az, hogy az összes fő

tárgyakat teljességükben és összhang
zatosan adják elő, mert szükséges,
hogy a hallgatók egységes áttekintésre
tegyenek szert. A bizottság véleménye
az, hogy töredékes tudás az összefüg
gések ismerete nélkül csak felületes
ségre vezethet. A bizottság előtt nem
titok, hogy még papok is nem ritkán
azon a nézeten vannak, hogy a tan
rend túlzottan nagy súlyt fektetett az
elméleti tárgyakra. köztük olyan prob
lémákra is, amelyeknek semmi hasz-



nát sem vették a későbbi gyakorlat
ban. Ha azonban valaha fontos volt,
akkor ma kétszeresen fontos, hogy a
lelkipásztori tevékenységnek szilárd
tudományos háttere leeven - állapí
totta meg a bizottság. Amellett fel kell
készíteni a jövő papjait arra is, hogy
bármikor és bánhel eredményes pár
beszédet tudjanak folytatni az elsza
kadt keresztényekkel. miként ezt Bea
bíboros oly nyomatékosan kifejtette
1961 november 15-én fribourgi elő

adásában.
Gondoskodni kell azonban arról is,

hogya lelki alakítás lépést tartsori a
tudás-közvetítéssel, rnert nem szabad,
hogy az ismeretek halmozása közben
a hit és jámborság veszítsen üdesé
géből és töretlenségéből. E tekintet
ben országonként igen különböző kí
vánalmak merülnek fel. Meg kell te
hát találni az alkalmas irányvonala
kat annak biztosítására, hogy minden
nép és minden kultúra olyan papsá
got mondhasson magáénak, amely
megbízható általános műveltséggel,

alapos teológiai tudással és elmélyült
jámborsággal rendelkezik, tisztában
van továbbá a papi nőtlenség egyház
tani vonatkozásaival, miért is azt szí
vesen és helyeslessel vállalja magára.

*
A többi bizottság munkájáról is be

számol Jaeger, de itt már lényegesen
kevesebb az, ami közelebbről érdekel
het minket. A szerzetesekkel kapcso
latban megvítatták, hogy mi túlhala
dott az egyes életformákból és mi
ként lehetne ezeket az életformákat a
jelen követelményeihez igazítani. Az
elszakadt keleti egyházak ügyében kü
lönösen fontosnak itélték azt a kér
dést, hogy rnilyen pozició illeti meg
a keleti patriarkákat, akiknek jogait
az 1439. évi firenzei uniós zsinat is
megvédelmezte. A felelet rá persze
akkor esnék igazán latba jegyzi
meg Jaeger -, ha valóban sor kerül
ne komoly megbeszélésekre vagy talán
tárgyalásokra az ortodox egy házakkal.
Kényes és nehéz terület ez - fűzi

hozzá Jaeger -, mert gondosan ügyel
ni kell az évszázados hagyományra és
arra a "ressentiment"-ra, amely azóta,
hogy Konstantinápolyt bevették a ke
resztes seregek, mind a mai napig él
az ortodoxokban a római egyház irá
nyában. Szinte áttekinthetetlen prob
lémák meredeznek a térítő igehirdetés
előtt is. A kereszténység feladata itt

az, hogy megvédje az ázsiai és afri
kai kulturák összes valódi értékeit,
tiszteletben tartsa és tovább ápolja
azokat, megosztva velük ugyanakkor
míndazt a jót is, amit a görög-római
örökség tartalmaz. Mindez természe
tesen új követelményeket támaszt az
igehirdetők helyes nevelése és kikép
zése tekintetében. Az egész egyházat
érintő új probléma végül, hogy világi
katolikusok rnilyen területeken pótol
hatják vagyegészíthetik ki a papi te
vékenységet.

A tíz bizottság mellett, amint beve
zetőben már szó volt róla, két tit
kárság is működött, Az egyik a mo
dern közvélemény-alakító egyközök 
sajtó, film, rádió és televízió - fel
használásának lehetőségeit vizsgálta
az evangélium hirdetésében és az egy
ház életében. A másik titkárság,
amelynek Bea bíboros az elnöke,
azokat a kérdéseket vitatta meg, ame
lyek a katolikusok és a protestánsok,
valamint Róma és a keleti ortodoxia
viszonyára vonatkoznak.

*
Mindezeknek a bizottságoknak és

titkárságoknak állásfoglalásait és ja
vaslatait a központi előkészítő bizott
ság tanácskozta meg és öntötte abba
a formába, amelyben már a Szentatya
elé lehetett terjeszteni. Az erre vo
natkozó első hivatalos közlés az idei
év május 17-én történt. Jaeger itt új
ból figyelmeztet arra, hogy a köz
ponti előkészítő bizottság által jóvá
hagyott tervezetek is csupán alapul
szelgálnak azoknak a bizottságoknak
rnunkájához, amelyeket majd maga a
zsinat fog kiküldeni.

A zsinatot, mint az összehívó bulla
bejelentette, október ll-én nyitja meg
a pápa. A tanácskozások előrelátható

an hosszabb időt vesznek igénybe.
Jaeger valószínűnek mondja, hogy a
munkát karácsony előtt nem tudják
befejezni. A Szentatya így minden bi
zonnyal decemberben félbeszakítja a
zsinatot és több hetes vagy hónapos
szüneteltetés után 1963 tavaszára hív
ja újból össze.

Mint erről is szó volt már a külön
böző ruradásokban, a Szeritatya szíve
sen lát a zsinaton nem-katolikus meg
figyelőket is. A Bea-féle titkárság te
endője volt annak kípuhatolása, hogy
mely egyházak szerétnék megfisvelő-

vel képviseltetni magukat, s ezek az
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egyházak formális meghívást is kap
tak, vagy még fognak kapni. Bizonyos
ra vehető - írja Jaeger -. hogy a
megfisvelők a zsinatnak még azokon
az ülésein is résztvehetnek, amelyekre
a sajtót és közönséget nem bocsátják
be. Csupán a zsinati bizottságok ta
nácskozásain nem lehetnek jelen, ahol
a kiküldött püspökök és teológusok a

A KIS ÚT

zsinat elé terjesztendő javaslatokat
készítik elő vagy dolgozzák át, a zsi
nati titkárság azonban ezeknek a ta
nácskozásoknak eredményeit is ideje
korán kőzli majd velük. Végül még
annyit. hogy a sajtót a zsinat sajtóhi
vatala fogja tájékoztatni. amely a zsi
nat főtitkárának. Felici érseknek irá
nyítása alatt áll.

NemrégibelJ, lelkiatyám azt mond,otta, hogy aggodalmasságra hajló termé
szetem. miatt ne olvassak sokféle lelki könyvet, inkább válasszam ki azt, ami
nekem a legjobban megfelel. Nem akarok engedetlen lenni, de mégis vitába
sZIÍli/.am ezzel a tanáccsal. Eddig mindegyik könyvben találtam üdvös szem
pGntokat. Viszont nem tagadom, olykor aggodalmassá tett, hogy egyes szerzők

elthően vélekednek a [elrneriitt kérdésekről...

Akik a lelkiéletben magasabb fokra
törekednek. jól tudják, hogy milyen
fontos a lelkiolvasás, méghozzá a
rendszeres, a naponta történő. A lel
kiolvasásnak is megvannak a maga
szabályai. Az első .mozzanat, ami a
lelkiolvasást megkülönbözteti példúul
a regényolvasástól, az, hogy nem fo
lyamatosan végezzük, tehát nem úgy.
hogy minél hamarabb ,.végzünk" egy
könyvvel és máris a másik után nyú
lunk. Az olvasás rnódja itt a tanulá
séhoz hasonló, hiszen lényegében 07.

is tanulás: nap-mint-nap foglalkozunk
az összefüggő kisebb részek áttanul
mányozásával. Nem szükséges. hogy
rendszeres lelkiolvasás eseten az erre
fordított idő 15 percnél több legyen.
Ha van időnk és összefüggő részt nem
akarunk megszakítani. természetesen
lehet ennél több is. A legtöbb lelki
olvasmányul szánt könyv beosztasa is
ilyen. Ha elhatározzuk. hogy mil YC~l
könyvet választunk. amelyiknél kö
vetkezetesen ki is akarunk tartaní.
akkor először olvassuk végia az egé
szet vagy legalább lapozzuk végig.
hogy az író gondolatainak összefüggé
seit lássuk. Ebből a célból a tartalom
jegyzék gondos áttanulmányozása is
fontos. A részletek megértését al:
egésznek ismerete könnyíti meg. Olva
sás közben jó, ha saját gondolatalnkat
röviden f'eljegyezzük ; a lelkiolvasás
közben támadt gondolatok füzetben
való feljegyzéséből már sok értékes
lelki napló származott. .Jaoánokról, kí
naiakról írják, hogy alig lehet. embert
könyv nélkül látni; villamoson, vára-
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kozás közben, vagy más elveszettnek
látszó időben nemcsak egyszerűen ol
vasnak, de sokszor a könyvet össze
csukva olgondolkoznak, majd folytat
Ják az olvasást. A lelkiolvasásnál is a
Ieg íontosabbvhogy ha a szöveggel ősz

szefüggően vegy annak hatására vala
milyen jó indításunk támad, akkor in
kább azzal foglalkozzunk és a szö
veget aznapra akár be is fejezhet jük.

~nnyit magúról a lelkiolvasás ..tech
nikájáról". A levélíró főkérdése azon
ban inkább az, hogy mit olvasson:
egymásután minden elismert lelki
könyvet vagy lelkiatyja tanácsára
mi ndössze kevésre korlátozza magát?
Válaszunkban legelőször is arra kell
rámutatnunk. hogy a léleknek Isten
ú:lé való törekvésében nemcsak O"'ret
len út áll rendelkezésre...Atvárn há
zában sok hajlék vagyon" - mon
dotí.a Krisztus Urunk. és a történe
lem igazolta. hogy a szantek hí tükrie.
és orkölcsí életüknek azonossága mel
],'tl sem voltak unalmasan. egyformák.
l~,l L(:01 evven iségük "'lltozatossag:-I
clyan. rnint a ki..ilönbözö színekben
p,:n1p~IZÓ virágos kert. Természe
tes. hogy éi lelk i könyvek sem
runtatnak míndig csak egy és
ugyaria zon lehetőségre: a lelkiek
ben, való előrehaladásnak egyetlen
módjára. De ne gondoljuk. hogy csak

. más sémák és más rnódszerek kérde-
séről van szó. A lelki élet valóban
igazság és élet. a lelki könyvek nagy
része is az életből és nem az elméle
tokből Iakad, hiszen alapjában vala
mennyi vagy közvetlenül a szentek




