
ESZMÉK ÉS T:ENYEK

A második vatikáni zsinat két hó
napra tervezett második ülésszaká
nak első fele lényegében azzal telt el,
hogy az atyák szavaztak a liturgiai
szkémára vonatkozóan elóterjesztett
rnódosításokról, és általánosságban le
tárgyalták az egyházról szóló szkémát.
S bár az irányító szervek legutóbb a
zsinat menetének meggyorsítását 00
tározták el, nem hiszem, hogy kevés
lenne az, amit 'a zsinat eddig végzett.
Olyan nehéz és kényes, sőt rnerném
mondaní, tüskés kérdések, mínt ami
lyeneket az egyházról szóló szkéma
'vetett föl, aligha fordulnak már elő a
soron következő szkémákban, a zsinat
tehát még nagyon is eleget tehet a
programnak. amelyet VI. Pál pápa a
mostani ülésszak elé tűzött.

*
Ami sokakat nyilván meglepett, 'az

a körülmény, hogy a második ülésszak
első felében is annyit szerepeltek a
ltturgiaí kérdések, holott az első ülés
szak jóformán egyébbel sem foglalko
zott. Kereken 300 atya szóIt hozzá ak
kor a szkémához, Feltűnt ez az újság
iróknak is, kérdésükre azonban csak
hamar megadta a rnagyarázatot Jenny
cambrai-i segédpüspök, a zsinat litur
giai bizottságának tagja. "A liturgia
- fejtette ki Jenny - nem valami
önmagáért művelt vagy levegőben lógó
tevékenység. A liturgia az egyház
egész működésénekszíve, Hogy miért?
Mert Krísztus az, aki a liturgiában
jelen van és ténykedik. Ö maga az,
aki ebben a szent és nagy cs-elekvés
ben egyházát vezeti és teljesíti a meg
váltás művét, Nincs abban tehát sem
mi különös, hogy rníután a liturgiát
centrális hely illeti meg az egyház
életében, ezúttal is előtérbe kerül."

Igy persze inkább azt furcsálhattuk,
hogy bár tavaly az atyák általános
ságban elfogadták az egész liturgiai
szkémát, sőt részleteiben ds annak
első fejezetét, most októberben újabb
átdolgozás céljából visszautalták a bi
zottsághoz a második és harmadik fe
jezetet. Nyilatkozatában Jenny erre is
kitért. Példaként hozta fel a második
fejezetet, amelyre 1471 "placet" ("tet
szik") esett, holott a 2242 szavarot szá
mítva 1495 "placet" adta volna ki az
előírt kétharmad többséget. Valójában
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azonban a szkérna [avára kell elköny
velni a 727 "juxta modum" ("tetszik
módjával") szavazatot lis, mert .az ek
ként szavazó atyák csupán egy vagy
két pontra vonatkozóan éltek fenntar
tással. Lényegileg tehát 2198 atya fo
gadta el szkémát. Akik fenntartással
szavaztak, kötelesek voltak egy külön
lapon meg is jelölni a kifogásolt pon
tot és közölni vele kapcsolatos iavas
latukat. A liturgiai bizottság feladata
most már, hogy összegezze és mérle
gelje ezeket a fenntartásokat. s
amennyiben egyetért egyik-másik mó
dosítással, újabb szavazásra' bocsássa
azt. A "juxta modum" szavazatok túl
nyomó többsége egyébként azt kíván
ja, hogy a püspöki juriszdikció alá tar
tozzék a "koncelebráció", vagyis az
együttes, kollektív mísézés olyan ese
tekben is, amikor szerzetesek által
fenntartott templomban vagy ká
polnában történik. "Magam részéről

sajnálern - tette hozzá Jenny -, hogy
jóhiszeműen is ilyen homokszemet
dobtak bele a szkéma kerekei közé,
hiszen' ennek a kérdésnek aligha van
különösebb jelentősége."

A liturgiai szkéma második fejezete
egyébként különösen fontos, mert ez
tárgyalja a szentmisét, ami nagy ér
dekkel bír a katolikus világiak szá
mára is. A részletes tárgyaláskor 19
módosítást szavaztak meg az atyák.
"Ezek azonban - jegyezte meg Jenny
- ha még olyan fontosak is, nem ala
kitják még akként a szentmisét, aho
gyan mi szerétnők bemutatni a lehető

leghamarabb. A zsinat csupán a re
form elveit határozta meg. Egyrészt
egy zsinat utáni bizottság, másrészt a
püspöki konferenciák feladata lesz,
hogy gyakorlati formába öntse ezeket
az elveket."

Nehogy azt gondoljuk azonban, hogy
a liturgiára vonatkozó más zsinati ha
tározatokat, míhelyt értesültünk róluk,
már alkalmazhatjuk is a magunk kö
rében. Még Jenny sem tudott vála
szolni arra, hogy míkor lépnek életbe
azok. ,.,Ha mínden fejezetet részleteí
ben is elintézett a zsinat - mutatott
rá Jenny -, akkor majd az egész
szkémát ki kell !hirdetni nyilvános
ülésen a Szentatya jelenlétében. Idén
lesz-e, vagy a zsinat záró ülésszaka-



ban - nem tudnám megmondani. S
utána is még nyilván hosszú idő fog el
telni, amíg a zsinat utáni' bizottság
és az illetékes püspöki konferenciák
megállapítják aszkémában leszögezett
elvek gyakorlati érvényesítésének mód
ját. Am nem is' lenne helyes elsietni
ezeket a dolgokat, mert sietséggel csak
veszélyeztethetjük a refonm-intézkedé
sek hatályosságát."

•
Az imént említett szavazási ered

mények felvetettek egy érdekes kér
dést, amely legjobb tudomásom szerint
mindezideig nem nyert tisztázást. FlO'
rit firenzei érsek fogalmazta meg a
nehézséget. ami abból állt elő, 'hogy a
zsinaton résztvesznek olyan atyák is,
akik nem püspökök, következésképpen
nem tagjai a püspöki kollégiumnak.
Már most elméletileg előfordulhat,

hogy azoknak az atyáknak szavazatai
döntenek a zsinati határozatokhoz
megkívánt kétharmad többség felől,

akik nem püspökök. Köztudomású,
hogy a zsinaton helyet foglal kereken

'100 szerzetes főnök, 80 apostoli prefek
tus és vagy 20 apát, aki nem püspök.
Ez az összesen legalább 200 szavazó
tehát könnyen egyik vagy másik oldal
javára biztosíthatja az előírt többsé
get. Mi több - tette hozzá Florit -,
semmi akadálya, hogy a pápa még
további meghívásokkal gyarapíthassa
a nem-püspökök számát.

ol<

Amit a zsinati határozatok életbelé
péséről mondtarn, áll természetesen a
liturgiai szkéma negyedik fejezetére
is, amelyet az október 24-i ülés csak
nem egyhangúan fogadott el. Ez a fe
jezet az "isteni officium", köznapi ki
fejezéssel a breviárium reformját tar
talmazza. Fontos eseménye az egyház
életének, mert arról van szó, hogy eset
leg évszázadokra szabályozzák azt az
imát, amelyet a papok és az arra kö
telezett más személyek tízezrei és
százezrei végeznek nap-nap után az
egyház nevében. 1\ szkéma utal a vi
lági hívekre is, mondván, hogy közü
lük is sokan a papokkal együtt az elő

irt formában imádkozzák a breviári
umot, ezzel azonban feltehetően csak
meg akarta kerülni az abból eredő ne
hézséget, hogy a keleti hagyományban
a breviáriumot csupán a szerzetesek
Jmádkozzák, 8 nincsenek rá kötelezve

a világi papok, akiket lelkipásztori te
endők terhelnek.

AItalános elvként szögezte le a zsi
nat, hogy ebben az imában a léleknek
összhangba kell kerülnie a szóval,
Szűkséges, hogy az imádkozó megértse
míndazt, amit szájával mond, s elmél
kedni is tudjon felőle. Ennek feltéte
leként a papság behatöbb liturgiai és
biblikus felkészültségét szorgalmazza
a zsinat. Szükséges továbbá, hogy ér
vényre jusson a napi officium írnáínak
időbeli rendje, vagyis hogya laudes
például valóban reggeli, avesperas
pedig valóban esti ima legyen, hiszen
az/ officium célja a konkrét nap meg
szentelése.

Utóbbi követelmény érdekében a
laudest, mint reggeli imát, és a ves
perást, mint esti imát, az egyház ha
gyományának megfelelően úgy kell
tekinteni, mint az officium két sarok
kövét, amelyek köré a többi részek
tagozódnak. A kompletorium meg
marad a nap záróírnájának. A matu
tinunwt azonban, ha nem kórusban
imádkozzák. a nap bármely órájában
el lehessen mondani. Kevesebb zsoltár
és hosszabb olvasmányok legyenek
benne. A primát törölni kívánja a zsi
nat. Egyetlen kis hóra legyen kötele
ző. A pap tetszése szerínt választhas
son közülük, de igazodjék az időpont

hoz, melyben hozzájut az imához, a
terciát tehát reggel, a sextát délben,
a nonát délután mondja. Sajtókonfe
rencián is hangsúlyozták azonban, hogy
ezek a változtatások csakis a kóruson
kívülí recítálásra vonatkoznának. s
hogy az óhajtott reformnak csak akkor
lesz törvényereje, ha az officiurrtmal
foglalkozó új konstdtucíót a pápa ki
hirdeti.

Elrendelte a zsinat a zsoltárok mai
elosztásának felülvizsgálását, továbbá
annak megvízsgálását, hogy miként al
kalmazzák, illetve használják fel a
breviáriumban a zsoltárok latin for
dítását, az egyházatyák tanítását, a
szentek életét és a himnuszokat. Ez a
munka ama a zsinat utáni bízottaágra
hárul, amelyet ISZ új breviárium ki
dolgozásával bíznak meg. Ami az of
ficium kötelező voltát illeti, a zsinat
nem akart változtJatni a törvényen.
Hogy azonban figyelembe lehessen
venni azokat a különleges eseteket.
amelyekre nem nyújt megoldást a tör
vény, III zsinat azt a kívánságát foglalta
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határozatba, hogy az ordináriusok, te
hát a püspökök és a kíváltságos papi
kongregációk legfőbb elöljárói fel
menthessék .alárendelt jeiket, részben
vagy egészben, az officium recitálása
alól, illetve más imára változtathassák
azt. VégüJ. ami a nyelvet illeti, a zsinat
álláspontja, hogy az évszámdos hagyo
mány megőrzésévela latin rítusban a
papok latin nyelven recitálják a bre
viáriumot. Az ordináriusnak azonban
fe1lhatJalmazást kellene kapnia anra,
hogy az élő nyelvet is engedélvezhesse
papjainak, ha úgy látja, hogy a latin
nyelv komolyan akadályozná az ofrfi
cium méltó és hasznos végzését,

•
,,Krisztus egyháza, mit mondasz ön

magadról?" Ez volt a vezető gondolata
az egyházról szóló szkéma első fejeze
tének. Tárgyalásakor nem mutatkoztak
al:apvetó eltérések a zsínatí atyák fel
fogásában. S ez tennészetes is, hiszen
mindannyían egyetérthettek abban a
törekvésben, hogy híven a szeritíráshoz
is a múltbelinél erősebben kell kidom
borítani az egyház szellemi-lelki olda
lát. Szinte kivétel nélkül jeles teológu
sek beszéltek, ami nagyon megérthető,

mert olyan jelképek realitását kellett
megállapjtaní és egymással összhangba
hozni, mínt az, hogy az egylház KIrisz
tus mísztíkus teste, az egyház Krisztus
[egyese s az egyház maga is szeritség.
Hosszasabban nem is mernék ennél a
fejezetnél időzni, annál kevésbé, mert
a sajtó számára rendezett külön tájé
koztató előadások sem világították
meg köznapi érthetőséggel a fölöttébb
elvont témát.

19y azután, legalább is ikife1é, ha
sonlíthatalanul nagyobb érdeklődést
váltott ki a második fejezet, amely az
egyház hierarchikus szerkezetét tag
Ialta. Itt már mélyreható ellentétek

. ütköztek ki magán a zsinaton is. Ha
mar kitűnt azonban, hogy a pápai prí
rriátus és a püspöki kollegialitás mí
ként való kapcsol6dásának teológiai
problémája meglehetősen másodrendű

mozzanat, mert ez úgyszólván magá
tól megoldódik, miihelyt teológiai rnó
don és szempontból nyúlnak hozzá. A
voltaképpeni kérdés, amelynek meg
ítélésében többséget kell kialakítani,
hogy milyen konkrét intézmények va
lósíthatják meg a gyakorlatban leg
alkalmasabban a püspöki kollegbali
tást, Ez már nem teológiai vizsgáló-
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dást, hanem kánonjogi munkálatot kí
ván, amely kihat az egytház kormány
zatára és e kormányzat jelenlegi szer
veire. Amit ebben a fejezellben el kell
dönteni - jelentette ki újságírók kö
rében az egyik "peritus" -, hogy va
lóban "katolikus" legyen-e az egyház.
vagy egyszerűen "római" maradjon.
Mdndenesetre figyelemre méltó és ör
vendetes tény, hogy maga V1. PáL <pápa
kívánta meg, hogy a püspöki kollegi
alitásról, mínt alapvetőkérdésről,nyílt
és beható vita Induhon. Az is bizo
nyos, hogy ilyen értelemben utasította
a négy moderátort,

•
·A vita csomópontja az a szakasz

volt, amely előbb emlékeztet arra, hogy
a pápa önmagában és önmagától bir
tokolja az egyházban a teljes és esre
terries tekintélyt, utána azonban kije
lenti, hogy "a püspökök kolJégiunna,
amely az apostolok kollégiumának he
lyébe lép a tanításban és a pasztorá
lis kormányzásban, s amelyben az
apostoli testület továbbra is fennma
radt, a pápával az élén és sohasem
nélküle, osztatlan birtokosa a teljes
és szuverén tekintélynek az egyetemes
egyház fölött". ",'

Új álláspont, vélték egyesek. Régi
megállapítás, felelték mások. Frings
bíboros szerdnt csupán annak a tudat
nak világossága új benne, amellyel
ma rendelkezünk a kollegiális hata
lomról, maga a valóság azonban ősi és
visszanyúlik az apostolokig. Ez viszont
nem föltétlenül bízonyos igazság, sem
olyan, amelyet rníndenkor mindenki
elfogadott, érveltek az előbbiek. Akkor
viszont az első vatikáni zsinatnak nem
is kellett volna meghatároznia a pápai
primátust, felelték rá az utóbbiak, már
pedig tény, hogy még a meghatározás
előestéjén is jelentős kisebbség for
dult a csalatkozhatatlanság ellen. Az
akkori szavazás eredménye tudvale
vően 451 "placet", 88 "non placet" és
62 "juxta modum" volt.

Felmerült persze 'a kérdés: ha a szu
veréri tekintélynek az egyházban két
alanya VIan: egyfelől a pápa, másfelől

a püspökök kollégiuma, akkor az
utóbbi nem korlátozza-e a pápa hatal
mát? Nem, felelték rá a kollegialitás
szószólóí. A két hatalmat ugyanis' az
egyház testének szerves harmóniájá
ban és egységében kell szemlélni. Sze"



J!lintük éppen ez teszi kézzelfoghatóvá
az egyiliámak azt a két jegyét, ame-,
Jyet VI. Pá~ pápa is többször aláhú
zott beszédeíben: az egységet és az
egyetemességet. Péterben megnyilat
kozik az egység, ,az apostolok testüle
tében jobban megjelenik az egyete
messég.

A vitában azután míndínkább kiala
kult az az álláspont, hogy amennyíben
a zsinat kiny:ilvánítja a kollegiális ha
mlmat, azt a módot már, ahogyan
majd gyakorolják az egyházban és
ahogyan össze fogják egyeztetni a
pápa személyes és szuverén tekinté
lyével, inkább a tények fogják kiér
lelni, mintsem afomnulák körülirni.
Nem ezaz első eset az egyházban 
mondják -, hogy egy igazságot előbb

átéltek és csak később határoztak
meg. '

•
Újságírók most is felvetették azt a

kérdést, hogy míért nem vesz részt a
pápa. a zsinaton. Voltak a történetben
bőven zsinatok, amelyeken a pápa is
jelen volt, Rómában vagy Rómán kí
vül. Mint azonban tudjuk, IX. Pius
sem vett részt az első vatikáni zsína
ton, amely meghatározta a pápai pri
mátust, és XXIII. JánoB sem ült ott '
a második vatikáni zsinat első szaka
szában, VI. PáZfolytatja ezt a hagyo-
mányt, de ő is, akárcsak elődje, meg
nyitó beszédet mondott, amely tájé
koztatásul és programként szolgál az
atyáknak. Amikor azután október
20-án egyszerre 14 püspököt szentelt
és hozzájuk szózatot intézett a püspök
ségről, egészen teológiai nyelvű fejte
getéseit általában úgy fogták fel, mint
közbelépést a zsinati munkába.

A zsinaton vitatott különböző kér
dések felől: szentségíség, kollegialitás,
viszonya püspökök és a pápa. között,
a püspöki hivatal természete - a pápa
szabatos teológiai megállapításokat
tett. Félreérthetetlenül leszögezte a
püspökség szentség [ellegét: magasabb
a papságnál, mert a papi hatalmak
teljességét jelenti. A püspöki hatal
mak a felszentelés nyomán közvetle
nül Krisztustól származnak, de ama a
kormányzó hatalmat illeti, hatályossá
csak a kánoni megbizatás által válik.

Málr szeptember 29-i megnyitó be
szédében nyilatkozott VI. Pál a püs
pökök kollégiumáről is: .,Összegyű1te-

tek itt, tisztelendő testvérek, ti, akik
egyenlőképpenapostolok vagytok, akik
eredésteket az apostoli kollégíumből

veszitek és akik ennek a koUégi'lml
nak igazi örökösei vagytok". Az októ
ber 20-i allokucióban is arra figyel
meztette VI. Pál az új püspököket,
hogy az apostolok utódai lettek. Helyet
kaptak az atyák gyülekezetében, ame
lyet egyetemes zsinatnak hívunk és
amelyben - természeténél és fönségé
nél fogva - nyilvánvalóvá válik az
apostoli utódlás örökkévalósága.

Antoine Wenger, a neves francia hit
tudós kiemeli egyik írásában, hogy a
pápai allokució egy fi.gylelemreméltó
szakaszt tartalmazott. Eszerdnt az új
püspökök a felszentelést a pápától,
mint annak a Péternek utódjától kap
ták,akinek az ígéret tétetett: "Th're a
szíklára fogom építeni egyházamat".
A püspökök - mondta akkor a pápa
- mint élő kövek épülnek rá Isten
házának, az egyháznak alapjára. Nem
világos azonban - jegyzi meg Wen
ger -, hogy kit jelöl itt az "alap" szó?
Vajon Pétert-e, akire néhány pillanat
tal korábban a pápa utalt, hogy az
egyház reá épült, mint alapra, avagy
inkább Knísztusra az első Péter-levél
értelmében (ll, 5), amelyet a pápa idé
zett?

•
Karl Rahner rendkívül nagy érdek

lődéssel fogadott sajtókonferenciáján
síkra szállt amellett, hogy a pápa és
a püspöki kollégíum, mínt a teljes ha
talom hordozói az egyházba:n, necsak
általános zsinat keretében egyesülje
nek, hanem a 'zsinaton kívül is egye
sítve maradjanak. Utalt itt magára a
Szeritatyára is, aki kifejezetten jszük
ségesnek mondta a római küría és a
központi egyház! kormányzat reform
ját. A legszerencsésebb megoldás az
lenne - fejtette ki Rahner -, ha az
egész világ püspökeiből alakult tanács
kozó szerv működnék állandóan a
pápa oldalán. Ez - tette hozzá .....: a
zsinati többség kívánságának is meg
felelne.

Hasonlóan nyilatkozott Congar is,
ugyancsak egy sajtókolllferencián. Ter
mészetes, hogy meg kell ő1'iizni az egy
ség elvét az egyházban, a modem vi
lág struktúrája azonban szükségessé
teszi az egyházkormányzat lehető leg-.
nagyobb mérvü decentralízálását, Nem
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lehet Rómából intéz<kednimindenben
és az egész világ számára.

*
Annak rögzítését, ihogy a püspök

ség "szentség", némi meghökkenessel
fogadták a katolíkus tanítást kevésbé
ismero újságírók. Kérdezték is, hogy
a jövőben talán nyolc szentsége lesz
az egyháznak, nem pedig hét, ahogyan
nekik mindezideig mondták? Aggályu
kat azonban gyorsan eloszlatta az
egyik zsinati atya, aki megnyugtatta
őket, hogy továbbra is hét marad a
szentségek száma. Az egyházi .rend
ugyanis egyetlen szentséget tesz, mi
ként a katekizmus is tanítja. Amit
most ünnepélyesen kihangsúlyoztak.
míndössze annyi, hogy az egyházi rend
"hármas", szentség, vagy még érthe
tőbben, három fokozatot vagy státust
foglal magában: diákonátust, áldozó
papságot és püspökséget.

Egy érdekes, de merőben más ter
mészetű nehézséget maga a zsinati
atya is megemlített. A szkéma - mu
tatott rá - nagyszerűen világítja meg,
hogy a püspök az egyházi rend feladá
sával Krisztus és a saját papságának
részesévé teszi az általa felszentelte
ket, akik így fiai és munkatársai lesz
nek neki az ő apostoli üdvösségszerző

küldetésében. Ámde hogyan gyakorol
hatja a püspök ezt az ő lelki atyasá
gát azoknak a szerzeteseknek irányá
ban, akiknek tevékenységet az egy
házban kizárólag az illetékes rendi
előljárójuk és a Szeritszék irányítja?
Ad-e vajon választ, erre a zsinat?

•
Renard versaillesi püspök, aki a

múlt évben már a zsinaton is felszó
lalt ebben az ügyben, terjedelmes nyi
latkozatban kifogásolta, hogy az egy
házról szóló szkéma túl röviden fog
lalkozik az áldozópapokkal. Oka nyil
vánvalóan az - állapította meg ő ma
ga is -, hogy a második vatikáni zsi
nat nem köteles részletekben is ki
térni olytan kérdésekre, amelyeket az
előző zsinatok már elégségesen tisz
táztak, Tudott dolog, hogy a tridenti
zsinat ugyanúgy meghatározta az ál
dozópapságról szóló tant, mint aho
gyan az első vatikáni zsinat a pápa
primátusát és csalatkozhatatlanságát,
19y most a második vatíkáni zsinaton
a püspökség problémáját kellett elő

venni, amely a pápaság és az áldozó-
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papság közé esik. Érthető, hogy a lai
kusokat is beiktatták az egyházról
szóló szkémába, mert az ő statusukat
is szükséges lenne már doktrinálísan
megfogalmazni. Mégis - mondotta
Renard - indokolt az a kívánság, hogy
az egyházról szóló szkérnát tegyük tel
jesebbé azzal, hogy megfelelő helyet
adunk benne az áldozópapoknak és
szerves kapcsolatba hozzuk őket a
püspökökkel, akiknek fiai és munka
társai.

"Ha túl szűkösen beszélünk az ál
dozópapokról, színte csak éppen meg
említve őket, ez azt a kínos benyo
mást kelthetné bennük, hogy a zsinat
alig érdeklődik irántuk, ezt pedig ne
künk, püspököknek kell elsősorban

fájlalnunk - jelentette ki Renard. 
Én tehát mínden erőmből azon va
gyok, hogy a zsinat ünnepélyesen szö
gezze le az áldozópapok felé, hogy ők

az egyház élő erői. Kétségtelen igaz
ság ugyanis, hogy az áldozópapok vi
selik leginkább az apostoli munka ter
hét és keservét, hozzá az első vonal
ban és vértezet nélkül. Azt sem hagy
hatjuk figyelmen kívül, hogy mindaz,
amit mi püspökök a zsinaton elhatá
rozunk, csakis az áldozópapokon ke
resztül válihat valósággá és mehet át
a hívek tudatába. És az sem utolsó
szempont. hogy a megbecsülésnek az
a foka, amelyben a zsinat az áldozó
papokat részesíti, nagyban befolyásolja
majd a papi hívatások alakulását is."

*
Aki csak felületesen nézné a zsinat

munkáját, könnyen juthatna arra a
következtetésre, hogy mindezideig csu
pa követelések körül forogtak a máso
dik ülésszak vitái. A pápa számára
követelték, hogy a zsinat erősítse meg
újból a primátust A püspökök szá
mára, hogy kollegiálisan irányíthassák
az egyházat. A papok számára, hogy
többet foglalkozzanak velük, mert
mintha kissé megfeledkeztek volna ró
luk. A díákonusokszámára, hogy mint
állandó papi rend feltámadhassanak.
S végül a katolikus világiak, a laiku
sok számára, hogy ne kelljen beérniök
egyházi tagságukban puszta negatívu
mokkal.

Ami a laikusokat illeti, a hasonlat
a pásztorról és juhairól egyik legköl
tőíbb és legmagvasabb része az evan
géliumnak.Ahogy azonban nem egy
zsinati atya megjegyezte, szép ez a



kép. ha a pásztor önfeláldozó gondos
kodására gondolunk, kevésbé tetszetős

azonban, ha a juhok oldaláról szemlél
jük. Másként kifejezve: a pap valóban
jó pásztor lenne, ha híveit csupán ju
hoknak tekintené? S bizonyos, hogy
a zsinati atyák nagy többsége ma már
elutasítja ezt a múltban szokásos né
zetet. Annál meglepőbb volt, hogy az
egyházról szóló szkémának ezzel a
harmadik fejezetével kapcsolatban
igen ellentétes értelmű vagy célzatú
beszédek is sűrűn hangzottak el. Még
olyan kijelentés is történt az egyik
bíboros részéről, hogy a laikusoknak
nem a jogait, hanem a kötelességeit
kellene tüzetesen meghatározni, külő

nösen pedig azt a legfőbb kötelességü
ket, hogy engedelmességgel tartoznak
a hierarchia felé.

Voltak azonban állásfoglalások, ame
lyek erősen többségi véleményt fejez
tek ki. Így "Isten népe" tagjainak ál
talános és lelki papsága nem találko
zott nagyobb ellenállással. Az atyák
többsége ezt a "felszentelést" követ
kezteti ki főleg a keresztség és a bér
málás szentségéből. Míndenesetre vilá
gosan különbséget kell tenni a hívek
általános papsága és a miniszteriális
papság között, amely utóbbi a hier
archiát alkotja és lehetövé teszi a kul
tusz végzését az egyház nevében. Ha
sonlóképpen egyetértés mutatkozott a
keresztény hívők "profétikus" [ellegé
ben. Az egyház tagjai mind "prófé
ták" abban az értelemben, hogy meg
vallják a világban Isten szavait és ma
gatártásukkal tanúságot szolgáltatnak
rnellette. S magától. értetődően elis
merték az atyák a Laikusoknak azt a
jogát, hogy kivegyék részüket a hier
archia míndennémű .gondjaiból, ami
szorosabb bekapcsolódásukat is .magá
val hozza a plébánia és a püspökség
munkájába.

Mindez azonban nem változtat azon
a tényen, hogy a vitából nehéz volna
leszűrni szabatos eligazításokat. Sok
püspök kérle, hogy a szkéma adjon
világos teológiát a Iaíkátusról, anélkül
azonban, hogy ők maguk valami kon
krétummal elősegítették volna ezt.

A nehézséget két okkal magyaráz
zák. Az egyik, hogy a laikusokról szó
fog még esni két későbbi szkémáJban.
A másik ok, hogy a katolíkus egyház
nak nincs hagyományos tana' ebben a
kérdésben. Bármilyen furcsa, de a

doktrinális meghatározások olYjlIl
gyűjteménye, mint Denzingeré,sem
tartalmaz többet néhány esetnél. Az
első római Szent Kelemen híres SZÖ""
vege a korintusiakhoz 100 táján írt le
velében, amikor megkülönböztet az
egyházban papokat.Tevitákat és laiku
sokat. kijelölve helyüket is. Utána jó
formán említés sem történik a laiku
sokról a konstanci (1415) és a tridenti
(1545-1563) zsinatig. Ezek az utolsó
meghatározások azonban teljesen ne
gatívok, rnert mindkét zsinat ellene
akart hatni a reformációnak, amely
tagadta egy miníszteríális papság szük
ségét az egyházban, At~61 kezdve vár",
ni kelllett XI. Piusig és XII. Píusig,
akik a laikusok apostolkodásáról nyi
latkoztak. A laikátus teológiája tehát
annyira új, hogy ugyancsak fogas kér
dés a zsinat számára.

A sajtóirodában beszélgetve az egyik
teológus felhívta figyelmünket egy ér
dekesebb problémára, amellyel a zsi
nat nem is foglalkozott, nevezetesen
arra, hogy miként működík a hit-ér
zék Isten népében. Vannak, akik a
hit-érzék szerepét "passz~v tévedhetet
lenségre" szeretnék csökkenteni, ab
ban az értelemben, hogy a laikusok
nem tévedhetnek. miután követni
tartoznak a hierarchia tévedhetetlen
tanítását. A kérdés azonban nem ilyen
egyszeru - mutatott rá ez a teológus
-, mert bizonyság rá a történet, hogy
a hit-érzékből folyóari laikus hívek té
vedéseket fedeztek fel teológusok, sőt

olykor még püspökök tanításában is.
A laikus nép volt az, amely megta
gadtaannak a többé-kevésbé ariánus
tannak elfogadását, amely kétségbe
vonta az Atya és Fiú tökéletes egyen
lőségét. A laikus nép volt az. amely
hitt Mária testi mennybevételében,
amiJkor a teológusok századokon át ha
boztak elfogadásában. Utalt az e1nlí
tett teológus Jean Guitton legutóbbi
művére is, amely Az egyház és a lai
kusok címrnel jelent meg. Guitton ddé
zi ebben Newman bíboros egyik cik
két, amely a laikusok rnegkérdezését
sürgeti a hit dolgaiban. S nem !kétsé
ges, hogy egy ilyen intézkedés egyen
getné a hidat mind a protestánsok,
mind az orthodoxok felé.

•
Az ökuméníkus célzat egyébként

változatlanul uralkodó vonása a 7SÍ""
natnak. Ezzel ikapcsolatban igen jelen-
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t5M€lk kell éreznünk VI. Pál pápa
egyik megnyilatkozását, amely sokfelé
Ite1tett feltűnést. .

•
K. E. Skydsgaard luteránus teoló

giai professzor az orthodox és protes
1Iáns megfigyelők pápad fogládásakor
üdvözlő beszédében a többi között eze
ket mondta: ,,Miként Szentséged han
goztatta, súlyos és ;bonyolult problé
máik vámalk tanulmányozásra és meg
oldásra ámbátor megoldasuk olyan
feltétel~ 'kiván, amelyek e pillanat
ban még nem érlelódtek ki.Engedtes
sék meg nekem, hogy ezzel kapcsolat
ban jelezzek egy tényt, amely rendkí
vül fontosnak látszik előttem. Gondo
ldk: egy biblikus teológia szerepére,
amely az üdvösség történetének tanul
mányozására összpontosul úgy az ó-,
mint az I\Íjsrovetségb~. Milnél előbbre

haladunk Isten népe titokzatos és pa
radox történetének megértésében, an
nál inkább kezdjük igazán megérteni
Jézus Krisztus egyházát, egyszerre
rnísztéríumában, 'történeti létében és
egységében. Engedje meg Szentséged
annak az élénk reményemnekkifeje
zését ihogy egy ilyen konkrét és tör
téneti azaz a biblia és az atyák ta
ni~ által táplált teológia fényei
mmdinkább fel fognak ragyogni a zsi
nat munlkáiban."

Válaszbeszédében a pápa külön ki
té1'It erre a részre. "Az igazi keresz
tény - úgymond - nem ismeri a
mozdulatlanságot. És On, Professzor
úr olyan észrevételt tett, amelyet sem
miképen sem hagyhatunk figyelmen
kívül. Egy .konkrét és történeti' , az
üdvösség történetére összpontosított'
teológiára irányuló óhaját adta elő.
Részünkről mí készségesen magunkévá
tesszük ezt. Ösztönrese méltó arra,
hogy foglaakozzunk vele. A katolikus
egyháznak vannak Intézményei, ame
lyeket semmi sem akadályoz abban,
hogy jobban specia1:izálják magukat az
iJyen természetű kutatásokban, vagy
8lkár egészen új intézményeket áHiLt
sanak fel ebből a célból, ha a körül
mények [avasolják."

A Szentatyának ezeket a szavait
esakís úgy értelmezhetjüik, hogy az
ilyen kutatóintézetek az ő meggyőző

déseszerint is meglkönnyítihetik az
i:ikulpénikus párbeszédet. A professzor
is idézte és a Szeritatya a maga részé
ról is megismételte Szent Ágostonnak

ezeket a szavait: "Kutatni, hogy ta
láil.junik, és találni, hogy tovább kutas
sunk."

•
A jezsuita Roberts, volt bombay-I

érsek sajtókonferencián elmondta.
hogy az. ő tapasztalata szerdnt illem
csak a híveket, hanem maglllkat a püs
pököket is valójában az újságírók tá
jékoztatják arról, hogy rni tö:ténik a
zsinaton. Ment azzal a nehézséggel,
amít a latin nyelv okoz, szinte !képte
lenség megbirkózni.

Újságírók megkérdezték utána az
egyik zsinati atyát, hogy miként ké
szíti felszólalásait; Ezt felelte: ,.Meg
írom franciául a beszédemet. Utána
leíordíttatom egy kitűnő Iatínístával.
A szöveget, amely remek lat~ban

fekszik előttem, átgyúrom és rossz la
tdnségoa ültetem át, hogy lehetőleg

rníridenki megértse."
Nem csoda, ha napirenden van a szí

multán ,fOl'dítások problémája. Azt
azonban elképzelhetetlennek tartja a
zsinati elnökség, hogy a súlyos teoló
giai ikéI'désekkel foglalkozó és árnyalt
latin kifejezésekben bővelkedő beszé
deket bármilyen minősítésű tolmácsok
csak úgy kapásból le tudnák fordítani
élő nyelvekre. Felmerült a gondolat,
hogy a szónokok \két-három nappal
előbb írásban átadnáJk hozzászólásu
kat fordítás végett. Ezeket a fordí
tásokat azután a beszéd elhangzásá
vaJ. egyidejűen olvasnák be. Igen ám,
de arnilyen előny származnék ebből,

ugyanannyi hátrány is. Hiszen az
atyáik ebben az esetben nem vehetnék
figyelembe a felszólalásukdg eíhang
zott beszédeket, lehetetlen volna kikii
szöbölní az ismétléseket, valójában
nem vita .lenne, hanem egymástól füg
getlen mondIógok folynának. A kér
dést egyelőre tanulmányozzák.

•
Az egyik. plis,pők, amikor az újság

írók éppen a laikusok fejezetét taglal
va e1panaszolták, hogy keveset értenek
meg belőle, mosolyogva vadlotta Ibe"
hogy ő sem tudja kielégírtőe:n ikövetmi
a felszólaláseket. De mmdjárt meg is
vígasatalta az újságírókat s il1~ván

önmagát is: "A zsinat olyan, iIIlaa'lt a
forradalom. És akik csinálják, a~a
tudják, hogy a végén hováf~ jut
ni.. De éppen ezért .his:zJüalk mi es re-
ménykedünk a Szentdélekben."


