
ESZMÉK ÉS TtNYEK

A második vatikáni zsinat első ülés
szaka, mint legutóbb mondcótam, ke
vés olyan határozatot hozott, amit
konkrét eredménynek :könyvelhetnénk
el, de megalapozta azt a reményün
ket és nizakodásunkat, hogy a máso
dik ülésszak valóra fOP'ia váltaní
XXIII. János pápa cé~1tűzéseit és
meg fog felelni azoknak a várakozá
soknak is, amelyeket a Ikatolikus hívő

sereg s általában a világkJözvélemé
nye fűzött az egyház életének ehhez
a nagy eseményéhez. Hogy rníért és
mermyíben alapozta meg tettem
hozzá aJlcl{or -, erre a kérdésre még
több oldalról is vissza kell majd tér
nünJk. Közben lITIe~k3JptaIITI az Etudes
[anuárn szálmát is, ameíyben Robert
Rouquette vonja meg az eddig történ
tek mérlegét, s úgy gondolom, szíve
sen fogadják olvasóink, ha most mín
denekelőtt ennek a nagytekintélyű,

igen beavatott .teológuspublioistánaéc
értesüléseire és meglátásaira hívom
fel figyelmüket.

Rouquette nem titJlwlja, hogy rnimt
oly sokan, ő is szorongó érzésekkel
érikezett meg október elején Rómába.
Két hónappal később viszont azzal a
felemelő tudattal hagyta el a Várost,
hogy döntő fordulaJtnalk volt tanúja az
egyház történetében, ~t ha a kéz
zelfogható eredmény negatívnak tűn

het is fel, valójában ez a negatívum a
,,kapitális" fontosságú. Eppen ez bi
zonyítja ugyanis a katolíkus egyház
új urányvételét, annak még nem is
sejthető következményeiivel együet,

Az új tájékozódást tanúsítja a zsi
nati tárgyalások és a zsinaton kivüli
tanácskozások úgyszólván valarnény
nyi mozzanata. Ebből a szempontból
nézve azonban - állapítja meg Rou
quette - az egész zsinat sorsa no
vember 20-,án, a 23. ülés végén dőlt

el, amilkor egy héten áIt tartó vita
után a nagy többség elutasította a ijci
nyilatkoztatás forrásairól szóló dog
rnatíkus szkéma részletes tárgyalását.
Pontosan amról a szkémáról van tehát
szó, amellyel én a multkor, ha akar
tam sem tudtarn volna behatóbban
foglalkozni. Hiányoztak a kellő mér
vű adatadrn is, másfelől pedig olyan
bonyolult teológiai kérdésekbe kel
lett volna bocsátkoznom, amelyeknek
taglalását helyesebb és okosaob a
szakemberekre hízni.

írja Mihelics Vid

A kiny>ilatJkoztatás forrásairól elő
terfesztett szkémát tudvalévően az az
előkészítő teológiai bizottság dolgozta
ki, amelyben Ottaviani bíboros, a
Szerit Officium prefelktusa elnökölt, s
amelynek titkára a holland Tromp, a
Gergely-egyetem professzora volt. Az
hamar nydlvánosságra került, hogy a
szkérna hatalmas ellenzést váltoot ki
a zsinaton, s hogy már az első nap
tól 'kezdve erősen támadták. A legte
kintélyesebb főpapok közül ellene fog
lalt állást Liénart francia, Frings né
met, Léger ,kanadad, Alfrink holland,
Suenens belga, Ritter északarnerííkaí és
Bea kuríáhs bíboros, valamint Maxi
mos alexandriai pátriárka. MeHel1Jte
szálajt fel Ruffini és Siri olasz, to
vábbá Quiroga spanyol bíboros.

Akdk ellene voltaik aszkJémának,
mindenekelőtt azt kdfogásoltáJk, hogy
a tervezet nagyon hajlik arra, hogy a
lcinyálatkoztatást fogalma igazságok
közlésének tekintse, Szeríntük szaba
tosabb lenne am mondaru, hogy az el
kerülhetetlen fogalmi ~ifejezéselk,

amelyekbe a ikinyilatlkoZ'tatás szükség
szerűen öltözík, egy élő tényt. adnak
tudomásul, fordítanak le az embereik
használatára, s ez a tény Isten bele
helyezkedese a történetbe, jelenléte a
Megtestesült Igében. ~helyett tehát,
hogy a k,inylilatJkoitJatás két forrásáról
beszélünk, helyesebb lenne úgy fo@!
mazni, hogy a kinyiIatkozta'tásnalk
csupán egy forrása van, nevezetesen
Isten, akí két úton tárjafel magát: a
szeritírás és az egyíaáz útján. A szent
Írás már maga hagyomány abban az
értelemben, !hogy szövegezése és kd
válogatása az egyházban és az egylház
áLtal történt. Egyébként azonban, ha a
hagyomány fölébe is árad a szentírás
nak, utóbbi, amely Imagába gyűj,tötJte

a Szeritlélek által sugalmazott ősrégi

szájhagyományt, a hitnek i,gaZJi "iká
nonját" teszi, 'amelyhez maga a Ta
nítóhivatal is szüntelenül hozzámért
rneghatározásaet. A \protestánsok szá
mára vídágos érthetőséggel ki kell
emelni, hogy az egyháznak ezt a ta
nítóhivatalát, amelynek oly elsőrendű

jelentőSlégét nálunk nem is tudnak
palástolní, nem helyezzük lIIlÍ a szent
írás fölé, de az ő feladatának tart
juik, hogy összhangban a hagyomány
egészével 'hi telesen értelmezze azt.
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A szkémának ilyen általánosságban
vadó megbírálásán kívül különösen
két okból támadták. az előkészítő te
ológlal bizottság munkáját. Rouquette
rnínd a kettővel tüzetesen foglalkozik,
s a<mi,t velük kapcsolatban előad, aJb
ból nemcsak sok tanulságot meníthe
tünk, de a magunk részére is hasznos
eligazításckat szűnhetünk le.

•
Az egy~k ok az, hogy a szkéma el

lenzőinek megitélése szeránt a bizott
ság tel'vezete az egyház egyetemes ta
nitásának tüntet fel olyasmíc is, ami
gyakran csak egy teológJiai isikolának
még vitaltott véleménye, már pedig a
zsinatok mindig kerülték azt, hogy ha
talmi szóvalRüszöböljék ki a vítát ki
váltó kérdéseket, míként a tridenti
zsinat is szernbeszökő példát mutatott
erre. A szkérna emellett sehol sem
fűz szabatos teológtaí rnínősítést az ál
tala javasolt tanokhoz, azaz hallgat
arról, hogy milyen fokban köteleznék
a katolikusokat azok a tételek, ame
lyeket igazságként kíván eifogadtaenl.
A látszat így az, míntha az előkészítő

bizottság olybá venné azokat, mint az
egyház hitének változhatatlan és vég
leges kifejezését.

Több fölöttébb kényes kérdésben a
bizottság mánden árnyalás nélkül en
ged meg magánaik állrtásokat, ame
lyekről feltehető, hogy jóváJhagyásuk:
esetében egyéntelműek lennének min
den továibbi kueatás megultásávai,
Ilyen kérdések elsősorban: a szent
írási szerzők sugalrnazottsága, a szerit
írás tévedhetetIensége profán dolgok
ban, az evangéliumok történetisége, az
evangéldurni szerzők azonossága, és az
evangéliumok által Krisztusnak tulaj
donított szavak tárgyilagos volta.

Bizonyos - jelentették ki a szkéma
ellenZJŐii -c, egy. ikatolikus hívő sem
vonhatja rkétségbe azt, hogy a bibliai
könyvek szerzölt személy szerínt su
galmazta a Szentlélek, hogy ezek a
szerzök ennek a Szentléleknek eszkö
zei voltak, jóIlehet olyan eszközök,
a~ik egyébként szabadok és emberiek
maradtak. Az is tény, hogy XIII. Leó
encilkildJkája óta senki hívő sem esők

kentfr1eti le a szeritírás tévedhetetlen
ségétegyedül a különlegesen vallási
dolgokra: nem tarthatja az evangéli
umok kötléseit a kollektív tudatból
sarjadt Iegendáknak; nem nyílvánít
hatja a szent Trök találmányának az
által'llkelőadott krísztusi szavak lé-
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nyegét, még ha Szent Jánosnál nem is
rrnndig könnyű elkülönítení, hogy hol
végződik az Úr megnyilatkozása,
amelyről beszámol, s hol kezdődiJk az
evangelista elmélkedése felőle. Végül,
jóllehet ez viszonylag másodlagos je
lentőségű és nem is befolyásolja a hi
tet, melyilk komoly katolbkus szent
íráskutató nem fogadja el a hagyo
mányos adaaokat, még a negyedik
evangélium szerzőjét illetően is, aki
nek irányában egyedül merül fel
probléma ? A mód azonban, ahogyan
mindezt ,kifejezésre juttatja a szkéma
- állapítottáJk meg az ellenzők -, az
zal a súlyos kockázattal jár, hogy el
zárhatja az utait azoknak a szeritírás
tudósoknak kutatásaí előtt, akiknek
egyházhűségében semmikép sem ké
telkedhetünk.

Utalt az ellenzék arra, hogy Rómá
ban éppen ezekben az utóbbi években
jólismert oldalról heves kampányt
robbantottak Ici, amelynek hangja a
legrosszabb janzenista és anti-janze
nista vitákéra emlékemet. Ez a kam
pány különösképpen a pápai szent
írástudományi intézetet vette célba,
amelyet hosszú időn át a jelenlegi Bea
bíboros igazgatott. De túl a szeritírás
tudományi inrtJézeten, ez a kampány
díszkredítální igyekszik annak a kata
Iukus egzegézisnek annyira eleven
egész .mozgalrnát, amelyet XII. Pius
"Divino Afflante Spiritu" enciklikája
váltott ki. Ennek a mozgalomnak,
amely elnyerte 'a nem-katolikus tudó
sok ,tiszteletét is, előszeretettel róják
terhére, hogy túlságosan hatása alá
került az ún. formatörténeti (Form
geschichte) írányzat módszereínek, En
nek az iskolának szélsőséges határát
tudvalévőerr a protestáns teológus
Bultmann jelzi, aki gyakorlatilag ki
üresíti történetí jellegéből az Ujszö
vetség adatainak legnagyobb részét.
Am célzatos és rosszindulatú beállítás
az - hangsúlyozták a zsinati ellen
zék aty.ái -, míntha a katolikus szerit
Irástudósok legkisebb mértékben is
magukévá tennék a Bultmann-féle ál
Iásfoglalásokat. Viszont könnyű bizo
nyítani, hogy jogosan és teljesen meg
okoltan hasznosítják a formatörténet
nem egy egészséges eredményét, anél
kül, hogy ezzel kétséget támasztaná
nak az evangéliumi közlések történe
tisége és tárgyílagossága tekintetében.
Bizonyság erre az a kereskedelmi for
galomba nem került mű is, amelyet a
kérdésről kifejezetten a zsinati atyák



számára írt meg Bea bíboros, ez a
kitűnő és mínden gyánún felül álló
tudós, aki a páJpa teljes bizalimának
örvend. Bea bíooros összefoglalea és
méltatja ebben a művében míndazt,
amit átvehetünk és át is kell ven
nünk ezekből a formatörténeti mód
szerekből. Tisserant bíboros, aki ma
ga is szaktudás ezen a téren, színeén
felszólalt ennél a pontnál és védel
mére kelt a modern katolikus szerit
írástudománynak

MdntJhogy ez a kérdés nálunlk: is sok
szor ezébeszéd tárgya, különösen papi
társaságoícban, bizonyára nem fog ár
tani, ha ,kitérek itt Rouquette magya
rázataíra, amelyek feltehetően Bea
szóbanrorgó művére is .tálmaszkodnak.
Eszerint azok a katoliikus szentírástu
dösok, aMk részben e1fogadtálk a
"Fornngeschichte" módszereit, egysze
rűen azt mondjálk, hogy az evangé
liumok nem sztenogrammjaí, azaz
gyorsírói feljegyzései, vagy. magrio
szalagjai K:riszltus szavainak, Az evan
géliumok lényegileg prédiikáoióik, ame
lyek az üdvösség tanát hirdetek meg,
de egy olyan üdvösségtant,: amely tör
téneti tényeken alapsziJk. Ezeket a té
nyeket az evangéliumok olyan egy
másutánban mutatíék be, amelyet
nem míndíg és nem szükségszerűen

az időrendiség, hanem az ígehirdetés
hatásosságának követelményei ímalk
elő. Mi több, a tannak és az alapul
szolgálö tényeJrnekbelffiutatási módja
összefügg a p11édi.lkáló egyéni lelküle
tével és azOknaik a külőnféle hallga
tóságoknak kollektív lélektanával.
amelyekhez a prédíkálő fordul. A tu
dományos kutatás feladata tehát, hogy
meghatározza azt, amit XII. Pius en
ciklikája az 0- és Uj szövetség külön
böző részeire utalva "drodallIIld rnűfa
jokJnaik" nevez. Ezek a műfajok a pél
dabeszédtől, a költői kiszélesítéstől. a
szernitáknak kedves paradoxontól. az
eszkatológíkus viziótól a szorosan
vett króndkáig terjednek, s nyilvánvaló,
hogy történetíségük folkae különböző

műfajok, azaz a szem szerzők külön
böző szándékai szerint változek. Ki
váltképpen ez a forrnatörténetí mód
szer segít hozzá annaIk megértéséhez.
hogy amit mí profáiIl,tárgylköI1ben oly
kor a biblia1 iratok tévedésének lát
haitná!nJk, azt elégségesen megmagya
rázza a vonatkozó kor szokásos be
szédmódja. Minden ilyen kutatás per
sze igen széleskörű f.elrltJészüLtséget kí
ván, amely magában foglalja a sze-

mita ókor szociológíaí körülményeinek
és észjárásának mélyreható Ismeretét
is.

Ami K,risztus szavadt Illeti, egyetlen
katolíkus szentíráskutató sem vonja
kétségbe lényegi hítelességüket, .Erre
a lényegi hitelességre bíztosíték ma
gának az emlékezetbe vésésnek folya
mata egy nagyrészt szóbelí civdlizá
cióval bíró társadalomban, de ugyan
így az evangelistáknak az a nyilván
való szándéka is, hogy pontosan ad
ják tovább az Ür üzenetét, A könnye
zet Ismerete, valaJmilnt a nyelv-pszt
cholögía és a tömeglélektan adatai
megengedik azonban azt az elgondo
lást, 'hogy Krísztus szavai nem egy
szer az evangéliumok szerzőinek és
hfrdetőinek prdzmáján keresztül és a
hallgatóságukhoz alkalmazkodó for
málkban maradtak reánk. Igy érthet
jük meg a különbözö formákat is,
amelyeket Krisztus lényeglileg azonos
szavai ,kaJptalk, s így a részletekben
való eltéréseket is ugyanazon tény
elmondásában.

Látnivaló tehát, mennyíre [ogosnak
tekinthetjük a fomnatörténeti mód
szert a. katolíéous szentírástudomány
baal. is, [ogosnsk alk!kor is, ha némely
felszínes népszerűsttők vagy feltűnni

vágyó újoncok elhamarkodott véleke
dés eket próbáltalk vele ígazolmvEzzel
szemben bízonyos, hogy a szkéma ál
lásfoglalásait akiként fognatták volna
fel, hogy meg alkarják tiltani a mai.
katolikus szentírástudósok további
vizsgálódásart. Bea bíboros nem is ha
bozott megádlapítaní, hogy ebben ra
kérdésben va szkéma fogalmazásaa el
lentétben vannak XII. Pius "felsm.ba
dító" elígazításaival, nemcsak a
"Divino Afflante Spiritu", hanem a
"Humani Generis" encitklikákikal is.

•
A másik leülőnleges ok, ami:ért a

szkémát a nagy többség V1égÜ'1 is nem
fogadta el, hogy megítélésük szerínt
az előkészftő teológiai bizottság ter
vezete nincs összhangban azzal az
ökuménikus szellemmel, amely XXIII.
János pápát lel!kesíti és amelyet a zsí
natnak is képváselrne Ikell. Ezt a ki
íejezést: "ökt.mnéIlJilkus szellem" vagy
"őkuméniikrus célzat", a zsinat össze
ülése előtt is, már m.eg'Mroetése óta,
sűrűn haljhattuk. de, hogy va·lójáJban
mit kellett rajita értem, meglehetősen

homáJ.yiban maradt, Ha.ngzortlllak el
olyan nézeteik is, hogy a keresztények
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hitbeliegyse~nek !keresése mögött
poliUkai szándékok húzódnak meg. S
nem tagadható, hogy az eéajta felte
véseknek olykor még katolíkus rész
ről is akadtak ,tálpiálói. Annál na
gyobb megelégedésünkre szd1gálhat,
hogy a kérdés a zsinaton szerencsé
sen tisztázódott.
Köszönhető ez elsősorban De Smedt

brugesí püspöknek, aJki a keresztény
egység titkárságánaIk nevében szólalt
fel a vitában. De Smedt, aJki Bea bí
boros legbensőbb rnunkaeársa, olyan
magatartást fejezett ki, amely - mill1lt
Rouquette rnondja - lépésről lépésre
nyerte meg a zsinati atyák többségét,
S nem kétséges - fűzi hozzá Rou
quette -, hogy ez az egyik legfonto
sabb eredménye a zsinat első ülés
szakának, annál is inkább, mert vég
érvényesnek tekdrrthető. Rouquette
teljes egészében közli is a brugesí
püspÖik felszólalását, ebből azonban
nagy terjedelme miatt én csak a főbb

megállapídásokat emelhetern kl.
Hosszú századokon át az vólt a

helyzet - adta elő De Smedt -, hogy
rrund a katolékus, mind a nem-kató
lilkus keresztények páehuzamosan hir
dették vallási ,tJaiooJ:kat, a saját Látá
szögükből és a saját terrnínolögíájuk
ban, így azonban amit a katoldkusok
mondtak, nem értették meg a nem
katolikusok, s ugyanígy fordítva is. A
"tiszta igazságnak" ezzel a módszeré
vel tehát nem történt semmiféle ha
ladás a kiengesztelődés és egyeztetés
felé. Mi ,töJjb, miJnden oldalon növe
kedteik az előítéletek, a gyan~vások,

a civódások, az ádáz polérnlák, Az
utolsó évtizedekben azultátn új irány
zat lépett elő, amelyet a dialógus, az
ökUJITIénlilkus párbeszéd jellemez. Amí
vel törődni kebl, iltt már nem egyedüi
a hitigazság, hanem a mód is, ahogyan
a hitIgazságot bemutatjuk. A diaíógus
útján azt kívánjlulk elérni, hogy a kü
lönböző elnevezésű keresztények köl
csönösen segítsék egymást abban, hogy
világosabban és szabatosaJbban meg
értsék a tant, amelyet külön-külön
magulkénak vallanak.

Szemben a félreértésekkel és félire
magyarázásokkal, amelyekre imént
már utaétam,' De Smedt hangsúlyosan
leszögezí, hogy az ökumémkus párbe
széd nem tanácskozás vagy tárgyalás
az egység helyreállításáról, nem ja
vaslat az egyesülésre, hanem kísérlet
El társalgásra, az eszmecserére, Mind
egyik oldal tanuságot tehet a maga
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hitéről, olyan tenúságot, amely nyu
godt, higgadt,tárgyHagos, világos,
pszichológiailag a~,lmazkodó. Nin
csen szó közömbösségről, amínek még
a látszatát is kerülni kell. Valamely
zsinati témáit is akkor fejtÜin.lk kJ őku

méníkusan, ha híven vilá~tj.uIk meg
a teljes katolákus tanítást a szóban
forgó ikél'désl'ől. Mert hogyan is tud
hatnálk meg tőlünk a nem-katoliku
sok, hogy mit tanít a katolicizmus, ha
egy csonka, elferdíl1Jetit vagy zavaros
tant adnánlk elébülk ? Éppen ezért, ha
azt akarjuk, Ihogy fejtegetéseiIlJket
pontosan megértsék a nem-katolüku
sok, több feltételnek kell eleget ten
nünk. Nevezetesen:

1. Figyelembe kell venni, hogy mi
az orthodoxok és a protestánsok je
lenlegi. tana, vagyis ismerni lkell hi
tüket, Hturgdlkus életüket, ,teo}6gdájwkaJt.

2. Tudni kell, hogy mit gondolnak a
rni rtanunkról s hogy mely pon~ban

fogják fel azt jól vagy helytelenül.
3. 'Dudni kell azt is, hogy a nem

ka'tolilkusok szerdnt mi az, amit rni el
halLgatunik vagy elégtelenül vHágí
tunk mega ikatoliilkus tanban. példá
ul a hívek P1lIPSága, a vílágnézetí .tü
relrnesség, a vallásszabadság.

4. Meg kell vdzsgální, hogy nincse
nek-e a mi beszédmódunkban formáik
vagyfogalmazások, amelyeIket nehe
zen értenek meg a nem-lcatolskusok.
Meg kell itt mondani, hogy a mi Sko
lasztikus, színte iskolás módszerünk
nagy nehézségeket jelent a nem-kató
li,JmsalmaJk, és gyakran fol1l'ása téve
déseknek és előítéleteknek. Ugyanezt
kell rnondanunk a mí elvont és tisz
tán fogalmi beszédrnódunkról is, ame
lyet nem értenek meg a keletiek.

5. A használt kifejezéseket jól meg
kell választani (szavskat, képeket, mí
nősítéseket), jjigyelemmel a visszhang
ra, amelyet li nem-katolikusok elmé
jében és érzületében keltihe1inek.

6. Allásfoglalásain.kat mérlegelnt
kell arról az oldalról is, amelyben el
fogadják azolkat a nem-katolikusok is.

7. Az érveket, az érvelést és a szö
végekre való hivatkozást olyan mö
don kell nY'Újtani, hogy meggyőzhesse

a nem-katolekusokat.
8. Kerülni ,kell minden meddő po

lémiát.
9. Mindazt, amit tévedésnek tartunk,

el kell utasítanunk, de olyan módon,
hogy senkit se sértsünk meg.

Mrin:debből Ikövetlkezilk - jelentette
ki De Smedt -, hogy nagyon nehéz



és kényes feladat valóban ökuméní
kus zsinati megnyilatkozást szerkesz
tení, Ezért gyűjtött össze a pápa a ke
resztény egység ti.ffitárságáiban olyan
s7Jlllkembe1'eket: főpapokat és teológu
sokat, alkdk tájékozottek az ökuméní
kus ügyemben. A pápa meg!hagyrta,
hogy a titkárság legyen segítségére a
többi előkészítő bizottságnak is, főleg

a teológiai 'bizottságnalk. "Titkársá
gunk - mondotta szöszermt, a zsinati
atyáik nagy meglepetésére De Smedt
- fel is ajánlotta segítségét a teoló
giai bízottságnak, ez a bizottság
azonban olyan dkOklból, amelyeIlmeIk
elbírálása nem reám tartozik, vissza
utasította am. Javasoltuk egy vegyes
bizottság alakítását is, de a teológiaí
bizottság azt felelte: nem akarjuk."
Igy egyedül a teológiai bizottság vál
lalta, hogy ökuméníkus jelleget ad a
S2Jkémálknak. Vállalta, de milyen si
kerrel?

De Srnedt erre vonatkozó válaszát
megint szószerínt adom: "A mí véle
ményünk az, :hogy a most tárgyalt
szkémából nagymértékJben hiányzik az
ökurnéníkus jelleg. Ez a szkéma nem
haladást, hanern aJkJadályt jelent a
nem-katolikusokkal való dialógus felé.
Mi több, egyenesen árt neki ..." Majd
ezak!kel a szavakkal fordult a zsinati
atyáIkIhoz: "Sorsdöntő óra ez. Ha nem
vísszük keresztül, hogy a teológdali bi
zottság sz>kémálit másként állítsák ösz
sze, mi leszünk felelősek azért a té
nyért, hogy a másodék vatikáni zsinat
lerombol egy nagy, egy nagyon nagy
reménységet."

•
A szkéma persze védelmezökre is

talált. Köztük volt természetesen ma
ga Ottaviani bíboros. Rajta kívül még
Mac Intyre északarner-í'kaí , Ruffini és
Bacci olasz, Caggiano argentin, Santos
tna7\JiUai és Browne f,r bíboros, a do
mol11rosdk volt generálisa. Azzal ér
veltek, hogy a jelenlegi bibliai kuta
tások megzavarják hítükben az egy
szeru emJberelket és súlyosan veszé
lyeztebiJk az egyház hagyományos ta
náJz:talk tisztaságát. Ennek alátámasz
táséra a konzervatív tömb részéről

igen agresszrv rnemorandumokat ds
osatogattak a zsinati atyáik körében.
Azt is állították, hogy a katolilltus Ölku
ménízmus úgy, ahogyar; a Bea-féle tit
kárság felfogja, egyet jelentene a ka
tolikus hiltigazságok elleplezésével,
csupán azért, hogy ne ingereljék az

elszakadt testvéreket. Egyesek arra is
hdvatkoztak, hogy sértés lenne a pá
pával szemben, ha elvetnének egy
szkémát, amelyet a központi előkészí

tő bizottság [óváhagyása után ő ter
jesztett elő. Az ellenzék viszont azt fe
lelte erre, hogy semmiképpen sem áll
hatott a pápa szándékában egy zsi·nat
összehívása csakís azért, hogy igent
mondjon a szkérnáJkra, annál kevésbé,

. mert maga a szabályzat is kifejezet
ten számol azzal, hogy a s~émáJka.t

visszautasíthatják. Doepfner bíboros
azt is hozzáfűzte, hogy a központi elő

készÍitő bizotaságnak nem is volt méd
jában a szkémák érdemben való jó
váhagyása. Zsinaton kívüd egyébként
- mirrt Rouquette írja - a teológiai
bizottság több tagja felpanaszolta.,
hogy az üléseken állandóan néhány
római teológus vitte a szót, akiiJk való
sággal ráerőszakolták nézeteiiket a bi
zottság tölfui tagjaira.

Hosszú és heves vrta utáln bocsátot
ta szavazásra az elnökség a kérdést:
elutasítja-e a zsinat a szikémát? S az
eredmény: 1368 szavazat az elutasLtás
mellett, 822 ellene. Az eldenzékí több
ség tehát nem érte el a szabályza·1lban
megkívánt kétharmad többséget (1473
az 'összesen 2209 szavazóból), de nyil
vánvaló lett, hogy a konzervatív ki
sebbség csekély töredékét teheti a vi
lág püsoökeínek. A ,mintegy 400 olasz
püspök ugyands színte egészében a
szkérna mellett szavazott, mert amikor
a szavazást megelőző értekezletükön
Síri bfboros, a püspöik!i konferencia el
nöke, klifejezetten ezt az állásfoglalást
kívánta tőlük, csupán egy hang ti1ta
kozott ellene. Feltehető így, hogy
míndössze vagy 450 nem-olasz püspOk
csatlakozott az Ottaviani-szkémához.
Am ha a kJise1)bség meg is tudta ab
dályozrrí a szkérna levételét a napi
rendről, győzelme "pyNihusi" volt, hi
szen, ha mégis megpróbáltálk volna a
szkéma erőltetését, a smbályzatnaik
ugyanaz a rendelkezése most ő elle
nűk fordul, elvégre a roJ)bség messze
több szavazattal rendelkezett annál az
egylharmadnál, amely szükséges lett
volna a szkéma eLfogadásán:aJk fejezet
ről fejezetre való meggátolásálhoz.
Egyedüli megoldás valóban csak az
volt, amihez a pápa folyamodott, ami
kor a szkémát - mint már megíntem
- teljes átdolgozás céljából egy álta
la újonnan' felálUtott bizottságihoz
utalta át.
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Bebizonyosodott tehát, hogy a világ
püspökeinek nagy többsége nem haj
Iandó már' eleve tásztán védekező po
zdcíóba vonulni esetleges tévedéseik el
len. Alláspontjuk az, hogy szabadsá
got kell engedni a szentírástudcrnány
műveíőínek, s nem szabad módszere
sen here2iissel gyanúsítani a Imtolikus
ku~tókalt. Kinyilvánította ez a nagy
többség, hogy érthető nyelven keH
szöínt a mai emberekhez, olyan
"pasztorális" nyelven, amely valóban
képes elvinni nekik az evangéláumí
üzenetet. Végül - ami nem kevésbé

A KIS ÚT

•

fontos - igazi dialógust kíván a nem
katolilrousQlkjkal, olyan párbeszédet,
amely megért és megértet, nem csu
pán maga tesz közléseket, de meghall
gatja a mások közléseíc is.

Mdndezek figyelembe vételével RoU
quette méltáJn mondja egyenesen tör
ténelmi jelentőségűnelk a zsillla1lnaik
ezt a szakaszát. Történelmi jelentősé

gűnek azért, mert "valój,álban úgy te
kinthetjük a november 20-i szavazást,
:mint amely befejezí az elilenreformá
ció idejét és új korszakot nyit a ka
toldkus egyház életében".

Nemrégiben véletlenül megláttam, hogy fiam az iskolából hazajövet 
nyilván hősködésből, hogy barátainak imponáljon - teljes sebességgel átsza
ladta 'közeledő autóbusz előtt. Alig néhány méter választotta el a biztos sze
rencsétlenségtől. Elképzelhető, hogy haragomban és hogy máskor ilyesmi eszé
be ne jusson, alaposan elláttam a baját. De ebből azután vita támadt. Többen
azt állították, hogy inkább türelmesen kellett volna a lelkére beszélnem, 'Vagy
már megelőzően jobban figyelni a jellemére, hogy eleve megakadályozzam ész
szerűtlen viselkedését. Olyanok is voltak, akik ,a büntetéssel való nevelést egy
általában nem tartják helyesnek, s különösen nem a vaLlásos szülők részéről.

Szerintük ez a vallástól is elidegeníti a gyermeket. A "Makarenkói pofon" kér
dése valamilyen formában minden családban felmerül. Nagyon sokaknak az a
véleményük, hogy az idejében alkalmazott nyaklevesnél nincsen jobb nevelő

eszköz. Idézgetik a Szentírást is, amelyben olvassuk, hogy aki a vesszőt sajnál
ja, az nem szered a gyermekét. Mások viszont arra hivatkoznak, hogya sokat
bünte'tett és kemény kézzel nevelt gyermek lelkében óhatatlanul feltámad a
ma.kacsság, hazudozás, sőt belső gyűlölködés szüleivel szemben. A félelem és
terrorizáltság, a védtelenség és a bosszúvágy valóságos kis rabszolgává teszik
a gyereket, rabszolga lelkülettel. Kétségtelen, hogy erre is van bőven példa.
Más ö.sszefüggésekben olvastunk már ezen a helyen ezekről a kérdésekről, de a

.felvetett problémával kapcsolatban talán jó lenne némi eligazítást kapnunk.

C. S. Lewis - a már tölblbs2JÖr idé
zett angol teológus - a Secret of the
Pain című könyvében, elsősorban az
Isten és az ember víszonvéröí szólva,
az fejtegetd, hogy a helyes büntetés
nem más, mint valamálven formáiban
fájdalomokozás abból a célból, hogy
a fájdalom hatására a bűnös önmagá
'ra ébredjen és meglássa élete ferde
ségét, majd önként és szabad aikarat
ból megváltoztassa eddigi viselkedé
sét. A továi'!:fui:akballl arról beszél, hogy
mánden büntetés, ami az Istentől ered,
lényegében nemcsak a szeretet, de a
'megbecsülés műve is. Ak:ittöbbé nem
becsülünk; arról "ilevesszük" a kezün
ket, elfordulunk tőle és hagyjuk a
vesztébe rohanni, minthogy megítélé-
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sünik szerirrt úgysem lehet már segí
teni rajta,

A büntetést tehát - ha ezt a gon
dolafmenetet gyakorlattlag folytatjuk
- legelőször is élesen el kell határol
nUlllik a bosszútól. A bosszúállásban 
amennyiben magasabb jóval nem függ
ÖSS2Je - mínden esetben ÖllIIIlagunlk
kiélése, hatalomvágyunk, preszmzsünlk
megóvésa és még több más hasonló
önző elem keveredik (A magasabb jó
val való összefüggést úgy értem, hogy
jogos a megtorlás a javítás szándéka
vagy lehetősége nélkül is, ha ezzel a
közösség többi tagja nyer, és bár a
bűnöst magát már megjaVíltaini nem
tudjuk, büntetése másokat gondoLko
zásra bír és a rossztól vísszatart.) Ter-




