
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Ide s to', <l üt évvel ez,,;r;tt, 19:59.
j2Du,:r /:5-én jdentctte be XXIII. Já
nos papa a rnúsod i'k vatikáni zsinat
összehívását. Utána csakhamar meg
indult a rnurrka az előkészítő bizott
sdgokban, majd 1962. október ll-én
maga a zsinat is .megkozdhcttc első

ülóssxakút. amely decembe,' 7-é;1 fe
jeződött be. A második ülésszak, im
már VI. Pá.l pápasága alatt. 1963.
szcnternbor 29-től december ·l-ig tar
tott. A harmadik ülésszakot most,
l:11i4-ben szeptember 14-én nyitotta
me;!, a pápa, s az ülésszak novernber
21-én ért véget. A három időszakban

összr-scn 127 ülésen, ún. általános
kong regációban tárgyal! a zsinat.

A két első ülésszakban solcan pa
naszkodtak a munkaütom túlságos las
súsága miatt. A második ülésszak
végére is mindössze két szkómát in
téztek el, éspedig a liturgiúról és a

. közvéleruényalak itó eszközök ről szó-
lót. Előbbi konstitució, utóbbi dekré
tum lett. Eredetileg 70 szkórnát irá
nyoztak elő. Ezt a számot 20-ra esők

k'~n tették az cl';!i ülésszak után, 17-re
;1. másodtk ük:':,~k után, de ebből is
csak 6 tulajdonképpeni szkórna és 7
kisebb szkérna, ún. "propositio", va
gyis javaslat maradt meg a harmadik
ulésszakru.

A hat szkérna kőzül csupán kettő

volt teljesen új. Egyik a világi hívők

apostolkodása, a músi:k az egyh/IZ a
'nai ví lágban. Újnak számított egy
harmadik szkéma, az .istení kinyilat
koztatásról szóló is, mcrt bár az első

ülésszakban behatóan foglalkoztak ve
le. éppen az akíkori állústoglalások
nyomán a teológiai bizottságnak tel
jesen át kellett dolgoznia. Mindeze
.:ct a szkérnákat tehát általánosság
can és részleteiben le kellett tárgyal
nia a zsinatnak. A másik három szké
mát már annak rendje és rnódja sze
rint megvitatták az előző ülésszakban,
miért is csak a közben hozzájuk csa
tolt új részek vártak tárgyalásra. Így
az egyházról szóló szkérna két utolsó
fejezete: egyik az egyház eszkatoló
gíkus hivatásáról, másik a Boldogsá
gos Szűzről; az ökumenizmusról szóló
szkéma két függeléke: a nyilatkozat
a zsidó népről és a nyilatkozat a val
lásszabadságról; végül a püspökökről

és az egyházmegyék kormányzásáról

Irja MiheliCs Vid

szóló s7ilcó nának, amely közben új cí
met k apot t: "A püspökök pásztori
~2,Cr~Tp2röl 32 egyházban", azok a ré
['7. ..-l, L1.m·~]yc:'2t a lelkek gondozásáról
szó:ó, c'o közben elejtett szkémából
vettek át.

Ami a propozíciókat illeti, ezek né
hú.ny oldalnyi rövid szövegek, amelyek
egyszerűen csak irányt kívánnak rnu
tatni az esetleges zsinat utáni bizott
ságok és az egyházjog revíziójával
foglalkozó bizottság idevágó rnuruká
jának. A következő propozíciókról
volt szó: 1. A papi éjet és szolgalat;
~. A keleti katoltk us egyházak; 3. Az
cgY~-lÚZ misszíós tevékenysége; 4. A
szcrzctesi é1etkorszerü megújítása ; 5.
l, p"p.>ép:',és; 6. A katclikus nevelés;
7. A házasság. A zsinati vezetőség

eredetileg úgy tervezte, hogy ezekről

cl javaslatokról vita rncllőzósóvel csu
p{~n szavazzanak HZ atyák, de Felici
érsek, a zsinat Iőtitkára már szep
tr-n-ber 25-én bejelentette: sok püspök
k,érésére a moderátorok mégis úgy ha
tároztak, hogy rnindegvrk szöveget
igen rövid vitúra bocsátják, nem ab
ból a célból us-van, hogy a hozzászó
lók rnódosítúsokka l álljélnak elő, ha
nem, hogy az atyák világosabb ,képet
alkothassanak maguknak a vonatkozó
kérdésekről. Felici mindcnesetre hoz
zárúzte, hogy azért írásban és a sza
vaxással egyidejűenmódosítások is be
terjeszthetök.

A november 21-i, szornbatí ünnepé
lyes záróülésen VI. P:íl pápa kihirdet
te fl dogmatika i konstitucíót az egy
házról, továbbá az ö!cumenizmusról és
a keleti katolikus egyházakról szóló
dekrétumokat. Ezt a három okmányt
könyvelhet jük el a harmadik ülésszak
kézzelfogható eredményének. A rná
sodik vatikáni zsinat eddigi murrkája
tehát két konstitució és három dek
rétum kihirdetése vezetett. Másnap,
vasárnap a pápa az egyház Mária
tiszteletéről is beszélve, Máriát "az
egyház anyjának" nyilvánította, s azt
az akaratát fejezte ki, hogy ezentúl a
katolikus hívők ezzel a "nagyon ked
ves címmel" is Ulessék őt.

*
Az egyházról szóló szkémát, amely

immár konstitucióvá vált, rnéltán te
kintették az egész zsinat központí té
májának, hiszen a legtöbb további
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szkéma is Imár erre támaszkodik. Dön
tő fontosságot tubajdonttottak ebben
a harmadik fejezetnek, amely a püs
pöki kollegialitást ~körvonalazza. Ren
deltetése ennek a fejezetnek, hogy ki
egészítse az első vatikáni zsinat mű

vét, vagyis meghatározza immár a
püspökök szerepét is az egyetemes

. egyházban, éspedig odakapcsolva ezt
a pápa csalatkozhatatlanságúhoz és
legfőbb hatalmához. A szkéma alap
vető tétele, hogya püspökök egyete
me kollektív valóságot, rendet, kellé
giurnot vagy testületet alkot. amely
nek a pápa a feje, Ez a testület, mínt
a 12 apostol kollegdálís küldetésének
részben örököse, isteni jogon bírja
a legfőbb hatalmat az egyházban, de
míndíg csak közösségben a pápával
és annak egymagában is legfőbb és
egyetemes tekintélyén át.

A püspöki kollegialitás kimondásá
nak megelégedéssel nézett elébe a zsi
nat, de annak pontos megállapítása,
hogy rnít értsenek ezen a kollegiali
táson, igen bonyolult, szinte megold
hatatlan feladatnak bizonyult. Parente
érsek, a Szent Officium ülnöke, mint
a szkéma tbizottságli többségének elő

adója, abból indult ki, hogy az egy
házban kettős a legfőbb hatalom, s
állást foglalt a püspököknek Krisztus
által életre hívott kollégiuma rnel
lett, amely mind a zsinatban, mind
azon 'kívül is működjk, Mindannyí
szor természetesen azzal a feltétellel
- emelte ,ki Parente -, hogy a pápa
is vele legyen. Ezzel szemben Frane
Franic jugoszláv püspök, aki a bi
zottsági ikisebbség nézetét tolmácsol
ta, azzal érvelt, hogy végeredményben
zníndíg a pápa jelenti az egyedüli leg
főbb tekintélyt az egyházban. A püs
pökökről elmondhatni, hogy Krisztus
tól adott tanácsadói a pápának az
egyház kormányzásában, akiknek ezt
a trsztségét a pápa nem törölheti el,
kormányzó hatalmukat azonban vala
mennyien szükségszerűen és egyedül
a pápától kapják.

Ez az utóbbi felfogás nyilvánvalóan
ellene szólt az elóterjesztésnek. A
probléma azonban korántsem rnerült
ki ezzel. Egész sor javaslat hangzott
el, amelyek a szöveget abban az érte
lemben 'Ikívánták javítani, hogy a pá
pa ugyan saját legfőbb hatalmat ka
pott Krisztustól, de ez a hatalom nem
választható teljesen külön a püspöki
kollégíumótól. E harmadik nézet sze-
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rint a püspöki kollégium a maga leg
főbb hatalmát kettős módon gyako
rolja: vagy kollegüálísan elhatározott
cselekedetek útján és együttesen lát
ható fejével, a pápával, vagy egyedül
a pápa útján, aki az ő saját tekin
télyénél fogva juttatja kifejezésre a
kollégium állásfoglalását, éspedig anél
kül,hogy (l kollégium hozzájárulásá
ra vagy utólagos jóváhagyására szo
rulna. 'Ennek a harmadlik nézetnek
nemcsak a keleti atyák között voltak
hívei, hanern mellette szállt síkra Karl
Ratiner és a latin egyház sok püs
pöke is.

Nyilvánvaló, hogy ezt a súlyos kér
dést,amelynek nagy fontosságot tu
Iajdoníthatunk imínd az elszakadt ke
leti egynázakkal, mínd a protestán
sokkal folytatandó párbeszédben, nem
lehet csupán hangulattal V3:5Y vizs
gálódásra való készséggel eldönteni,
A sajtókomfcrenciák több előadója

hajlott arra a Jclfogásra, :hogy a har
madik nézet a helyes, de bizonyos,
hogy érveket kell találni hozzá az
evangéliumban és az egyház történe
tében is. Ebből a szempontból igen
értékesnek mondták a zsinatol' kívül
egy világi tudósnak, G. Alberigo bo
lognai profcsszomak nemrégiben meg
jelent könyvét, amely a teljes hata
lomra vonatkozó tan fejlődését mu
tatja be az egyetemes egyházban. AI
berigo ugyanis azt bizonyítja be, hogy
a XVI-XIX. század folyamán maga
ban Rómában is ez a harmadik nézet
volt az uralkodó.

A kérdés bonyolultságát mutatja,
hogy amíg a szkéma első fejezetéről

- "Az egyház titka" - csak egyszer
kellett szavazni, a másodíkról pedig
- ,,Isten népe" - ötször, addig erről

a har-madtk fejezetről szakaszonként
nem .kevesebb, mint 39 szavazás volt.
Am nézzük a fontosabb krjelcntése
ket: A püspökökIstent jogon utódai az
apcstoloknaik, mint az egyház pászto
rai (50 ellenszavazat); Krisztua jelen
van a püspökökben, akik Isten igéjét
miriden népnek hirdetilk és fl hívők

nek a szentségeket nyújtják (44 ellen
szavazat); A püspökké-szentelés a pa
pi hatalom teljességét ruházza át (123
ellenszavazat); A püspökke szentelés
a rnegszentclés, a tanítás és vezetés
hármas feladatát vonja magával, ez
azonban csak az egyház fejével és a
püspöki kollégiummal 'közösségben
gyakorolható (268 ellenszavazat); Mi-



ként Péter és a többi apostolok az egy
apostoli Icollégiumot képezik, ugyan
0gy a pápa és a püspökök is egységbe
kapcsolódnak (322 eldenszavazat) ; A
püspök felszentelésénél, valamint a
pápával és a többi püspökkel való kö
zösségé.nél fogva tagja a püspöki kol
lé,giumouk (313 ellenszavazat); A püs
pö:ü kollégiumnak nincs hatalma, csu
pún a pápával közősségben, akinek
nrí rnátusa érintetlen marad s aki a
legfőbb hatalmat az egész egyház fö
lött rnindig szabadon gyakorolja (90
ellenszavazat). Ezeket a kijelentéseiket
néhány nappal késöbb azzal a megál
Iap ítással egészítették ki, hogy a püs
pukők Krisztusnak és nem a pápá
na', helyettesei.

Az a hír járta akkoriban, hogy több
riispÖik is ostromolta apápát: ejtse el
a fölöttébb okényes harmadik fejeze
tet. A pápa azonban semmi körülmé
nyok között sem vállalkozott erre, bár
inilyen kínos lehetett számára az
egész vita. De természetes is, hogy
nem vúllalhatta, hiszen köztudomású,
hogy a primátus egyoldalú kiemelése
az első vatikáni zsinaton nem egy
hát.ranyos következménnyel járt. Már
az első vatikáni zsinat is tervbe vette
ugvan akiegyensúlyozást, alci.':lsö kö
iülmények azonban megakadályozták
(bben. Mindenesetre a primátus ilyen
magában való kezelése mélyítette és
szélesítette az elválasztó árkot a töb
hi keresztények felé. Nem maga a de
;inició, hanem annak elszigeteltsége.
Ahhoz, hogy az egyensúlyt helyreál
lítsák - hangzott általában a véle
mény -, egyelőre az is elégséges, ha
.cszögezik azt, amit az előterjesztés

tartalmaz, a továbbiakat pedig nyit
va hagyják. Ebben az esetben számí
tani lehet arra, hogya teológiai taní
tas a harmadik néze1Jként bernutatott
felfogás irányában fog fejlődni. Rat
zinger német teológus-professzor pél
dául, a.ki egyáltalán nem titkolta, hogy
az előterjesztett szöveg közel som fe
lel meg annak, amit ö képviselhető

nek és helyesnek tart, megelégedéssel
mutatott rá arra, hogy mégis milyen
nagy a különbség a mcstaní szöveg és
a két évvel ezelőtti között, s azt is
vázolta, hogy rniként érlelődött előbb

re a fejlődés egyik feldolgozástól a
másikig ugyanabban az irányban. A
mcstaní szöveget sem vehetjük záró
kőner; a tanításban - jelentette ki
Ratzinger -, lényeges vonása azon-

ban, hogy "ér,teLmi éle" messzebb nyú
liik annál, rnínt amit pusztán a sza
vak jeleznek.

Csekélyebb jelentőséget tulajdoni
tottak a szkóma hetedik fejezetének,
amelyen a zsinat valósággal átrohant.
1'1. Ielszólnlók egyöntetűen rnegállapí
tották. hogy ez a fejezet korántsem
mestermű és színvonalban nagyon is
elüt a többiektől. A fejezetet,' amely
nek teljes címe: "Hivatásunk eszkató
logikus jellegéről és egységünkről a
mennyei egyházzal", olyan szövegré
szeleből szerkesztették össze, amelyek:
a régebbi szkéma egész más helyein
szcrcpeltek. Akkor az első fejezetben
volt egy szakasz ezzel a megjelölés
sei: "A vándorló egyház". Kifejezésre
kívánták itt juttatni, hogy az egyház
rUdi struktúraja nem végérvényes,
mert az idők végezetével a rnennyei
egyház struktúrájába fog emelkedni.
Nincs helye tehát a "hamis triumfaliz
musnax'' az egyház evilági megjele
nési képéocn, s téves lenne ezt az
ogy:ház.at azonosítani a megdicsőült

Krtsztussal - fűzte hozzá magyará
zatul Semmelroth professzor egyik
:i:onferE-nciáján. S ugyancsak ö utalt
unra, mennyire célszerű volt ezt a
kérdést éppen az egyházi hivatalok
után tárgyalni, amelyek leginkább ki
vannak téve a tríumíalízmus veszé
lyónek. Nem !l:!étséges azonban, hogy
ez a hetedik fejezet most mintegy
levegőben lóg, mert nem Iátní belső

összefüggését a konstitució közvetlen
tárgyával. Mcntségéül hivátkoztak ar
ra, hogy maga XXIII. János kívánta,
hogy beszéljenek a "végső dolgokról".

Elchinger strasbourgi püspök bírá
lotúban azt rnondta, hogy a címrnel
er entétben a szövegbisztán a végső

beteljesedés személyd vonatkozásaira
szor-ítkozuc, holott hangsúlyt kellett
volnél ,kapniok az eszkatológia közös
ségí. kozrnikus és üdvtörténeti vonat
kozásainak is. A .kinyilatkoztatás isze
rint ugyanis nem elsősorban az egye
sek, hanem az egész emberiség kerül
mórlegre, Az egész bérdést tehát he
lyesebben és a terrnószcttudományo
san képzett emberhez illőbben lehe
tett volna 'kidolgozni. Ebben az eset
ben ez a fejezet teológiai alapját IÍs
képezhétte volna "Az egyház amad
világban" círnű későbbi szkómának.
Elehiriger fejtcgctóset nagy figyelmet
keltettek a zsinaton, azt azonban senki
sem hihette, hagy a fejezetet ilyen ér-
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telemben még ebben az időszakban át
is tudnák alakítani.

Az egy házról szóló szkéma kereté
ben a zsinat szeptembor 28-án 242
szavazat ellenében az önálló diako
nátus visszaállítása mellett döntött. A
diakónusok keresztelhetnek, eskethet
mek, Jeioszthatják az Oltáriszentséget,
a betegek kenetét. pródikálhatnak és
temethetnek. Diakónusok alkalmazásá
ról a püspöki konferenciú<k határoz
nak, határozatukat azonban il pápá
1112:( jóvá kell hagynia. Arra alkal.mas
nős embereiket is díakónussá szantel
hétnek, viszont nőtleneknek csak cölí
bátusí kötelezettség rncllctt adhatják
fel ezt az egyházi rendet.

A püspöki kollegialitás mellett a
szkéma "forró pontjának" bizonyult
a nyolcadik fejezetként beiktatott
Mária-szöveg is. Mint emlékezetes,
a második ülésszakon ,alig néhány
szavazatnyí többséggel ment keresz
tül az erre vonatkozó határozat. A
mcstaní nyolcadik fejezet címe: "Má
ria, a Boldogságos Szűz és Isten anyja
Knísztus és az egyház misztéríurná
ban".

Azzal, hogy az eredetileg önálló
Márla-szkérnát egyik fejezetként az
egyházról szóló szkérnához csatolták.
a többség egyáltalán nem kívánta vi
tába vonni a Boldogságos Szüz tisz
teletét. Sokan nundenesetre szükségét
érezték. hogy gátat emeljenek a Má
ráa-kultusz bizonyos kinövései ellen,
amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy
a katolikusok Máriát isteni lényként
kezelik és ugyanazt él szerepet tu
lajdonítják neki, mint Krisztusnak.
A zsinat elé vitt szövog azonban meg
lehetős csalódást okozott. Nyíltan meg
Ikell vallania - jelentette ki Bea bí
boros -, ő maga is azt várta, hogy
az egész fejezet közvetlenül és kife
jezetten az egyházhoz való viszonyá
ban tárgyalja Máriát, az előterjesztés

azonban egészen későn, jóformán csak
második felében tér rá erre a kér
désre, s ha az első részben rnondot
tak nem is teljesen fölöslegesek, azo
ikat is a fejezet sajátos célkitűzésé

nek mcgfelelően kellett volna kídol
gozni.

Míként történhetett ez?' talál-
gatták többfelé. Azzal aligha lehet
magyarázni, hogy gyors ütemben dol
goztak rajta, mert az ellenkezője az
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igaz, A benyújtott fejezet már az ötö
dik szövegczós volt. Inkább tehát va
lami "kőtélhúzús" történhetett vele.
Tulajdonképpen a vallásos élet két
hultárna mérkőzőtt itt, amelyeket
Frituts bíboros úgy jellemzett, mint
az utolsó ötven év katolicizmusának
[elIcgzetessógét. Az egyik hullámot
vagyámmlatot az újonnan felébredt
egyháztudat váltotta ki, amelynek él

zsinati többség is beszédes bizonysá
gát adta, A másik hullám, a mari á
nus, főleg a déli országokban széle
sedett ki. Nem vitás, hogy ez az
áramlat az utolsó évtizedekben
egészséges irányba fordult. me11:
hangadó; már nom csupán azon Iá
radoztak, hogy újabb és újabb kitűn

tető címeket találjanak I Máriára, ha
nem igyekeztek beállítani őt a teoló
gia egészébe. Ennek ellenére a két
mozgalorn mindezideig egymás mel
let fut. Fr'í ngs bíboros még a zsinat
előtt rámutatott annak szükségéro,
hogya két áramlat egymásba olvad
jon, és javasolta is. hogy a Mária
tant és jámborságot ágyazzák bele
az egyhúz teológrájába. El vileg ez
meg is valósult a zsinatnak azzal a
hatarozatával, hogy Máriával az egy
házról szóló szkérna zárófejezetében
kell foglalkozni. A martanus áram
lat azonban - mint Mario von Galli
kdf'ej tette - nem volt hajlandó a
hangsúlyt arra helyezni, hogy Mária
a maga teremtett voltában szemben
áll Krlsztussal , a Megváltóval. ha
nem sokkal inkább annaik ki dombo
rítására törekedett, hogy Mária Krisz
tusnak oldalim áll és így a keresz
tény hívelakel áll szemben. A zsinat
elé terjesztett szöveg első részében
az előbbi, második részében az utóbbi
felfogást képviselte. Fníngs bíboros
óhaja tehát valójában nem teljese
dett. A vitában azután mind a két
oldal igyekezett nézetét még erőseb

ben érvényesíteni. Innen eredtek egy
felől a ikifogások a "közvetítő" cím
ellen, amelyet a szöveg ugyan nem
ajánl, de mégis megemlít, másfelől

akifogúsok amiatt, hogy az "egyház
anyja" cím kimaradt az átdolgozott
szövegből. Bea bíboros amellett szállt
síkra, hogy a "közvetítő" címet tel
jesen ejtsék el, az "egyház anyja"
megszólítás helyett pedig "az összes
pásztorok és hívek anyja" megszól í

tást iktassáJk bele a szövegbe, Utób
bit a zsinat meg is szavazta.



Tény viszont, hogy VI. Pál már
a második ülésszakot megnyitó beszé
dében azt a reményét fejezte ki, hogy
talán lehetséges lesz Máeiának meg
adni az "egyház anyja" címct. A pá
pa mindenesetre szabad vitát enge
délyezett a zsinatnak, de azután még
is a cím megadása melett döntött,
jóllehet a zsinat október 29-én 1549
szavazattal 10 elutasító és 521 Ienn
tartásos szavazattal szemben, tehát
jóval több, mint kétharmad többség
gel, más értelemben határozott.

A püspökök pásztori szerepéről szó
ló szkéma általános megítélés szerint
szerenesés átdolgozásbankerült a zsi
nat elé. Első részében most valóban
megtalálta kapcsolatát az egyhúzról
szóló szkéma harmadik fejezetével,
amely dogmatikus kijelentéseket tar
talmaz a püspökökről és a püspöki
kollegialitásról. Kimondja például:
"A zsinati atyák nagyon (magnopere)
kívánj.ik, hogya különböző ví lágré-
szekből néhány püspök erdteljcsen az
egyház legfőbb pásztorának oldalán
álljon ,és - úgy, amint a pápának
tetszik - egy csoportot vagy taná-'
csot alkossanak, amely egyben 3Z

összes püspökük részvételét juttatná
kifejezésre az egész egyházért való
gondokban".

Ennek a tanácsnak megalakítása
hír szerint már útban is van. Meg
jegyezhetem itt, hogy legutóbb a köz-
véleményformáló eszközök ügyében
is felállított a pápa egy tanácsot,
amelybe a kíválasztott püspökök nem
életfogytiglan, hanem csak öt évre
kapnak kinevezést. Ez biztosítja a
folyamatos felfríssülést s elejét ve
szi a megcsontosodott bürokratizmus
nak A Iiturgikus tanács mellett ez
jelenleg a második tanács.

Foglalkozik a szkéma a római Kú
ría ,központi kormányzati hatóságaival
is. Ezeknek "újjárendezését" kívánja,
különösen ami a "számukat, nevü
ket, illetékességüket, eljárásuk mód
ját és összeműködésüket" illeti. Sze
mélyí állományukat a lehetőség sze
rínt nemzetközivé kell tenni, "hogy a
központi szervek is valóban egyete
mes jelleget nyerjenek". Fontosabb
óhaja még a szkérnának, hogy a fel
szentelt püspökök is jogszerűen he
lyet kapjanak a P'ÜSPöki konferen
cíákon.

A most említett szővegek már a
múlt évi viták lecsapódásai, amelyek
nek súlyát Browne, Ruffini, Ottavi
ani bíborosok, s néhány püspök, kü
lőnösen Carli, heves tiltakozásad je
lezték. Ezúttal csak Carli emelt szót
ellenűk, mondv.in, hogy a kollegiali
tás még nem elintézett ügy, nem le
het tehát olyan szöveget előterjesz

teni, amely már feltételezi azt. Vissz
hangja nem lett a beszédnek, mert
hiszen magától értetődött, hogy erről

a szkémáról csak akkor fognak sza
vazni, ha az egyházról szóló szkérna
már tető alá jutott.

Mint bevezetőben utaltam rá. a
szkóma úgy jött létre, hogy a püs
pökokről szóló szkérnát összeolvasz
tották a lelktpásztorkodásról szóló s
adriig még nem tárgyalt szkémával.
Egyöntetűen megállapítottÚik,hogy ez
az utóbbi szkéma, amelyról az előző

.évben egy püspök azt mondta, hogy
amilyen klasszikus a rövidsége, any
nyira szánalmas a tartalma, most
valóban életközelségbe került. A püs
pökök tanítóhivatalával kapcsolatban
például azt kívánja, hogy a főpász

torok ne csupán a természetfölötti
dolgokat t.á.rgyaljúk Ikörleveleikben,
bár továbbra is ez marad az első te
endojük. Térjenek ki arra is, hogy
mí lyen fontosak a földi dolgok és
emberi intézmények a haladás szem
pontjából. vitássák meg az olyan
életbevágó problémákat is, amilyen
például a munka és a szabadidő, tu
domány, művészet és technika, a
társadabmi igazsúgtnlanságok és visz
szásságok, A francia püspökök han
goztatták a zsinaton, hogy rnímdezek
ről a kérdésekről egészen konkrét
módon kellene írni és beszélni. Ke
ressenek a püspökök új utakat ~rra

is, hogy híveikikel eszmecserébe Iép
hessenek. Többen figyelmeztettek,
hogy a vallásszocíológía és ahitéletli
szociológta tanulmányozása ma már
elengedhetetlen a hatásos igehirdetés
hez. Ami azonban leginkább újdon
ságnak hatott, az az érdeklődés,

amellyel a felszólalók a illem-hívők,

az ateisták felé fordultak Állandóan
visszatérő témája lett ez más szké
mák tárgyalásának is, éspedig azzal
a végső kícsengéssel, hogy a püspö
kölk érezzék magukat a nem-hívőkért

is felelősnek és igyekezzenek meg
érteni azok problémáit.
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Az ökumenizmusTól szóló szkémát,
amelyből immár dekrétum lett, ép
pen csak érintem, mert a Vigilia
múlt évi szeptemberí számában
Timkó Imre professzor behatóan fog
lalkozott vele. Az ő tanulmányát ta
lán csak azzal kell kícgészítenem,
hogya múlt évi heves viták után
mintegy 500 módosítást nyújtottak
be a szkémához, amelyeket a bizott
ság részben fagyelembe is vett az új
szöveg kidolgozásában.

E!gyik legfontosabb változtatás a pro
testáns egyházak egyház-voltának
elismerése. A szkéma az egység hely
reállításának szándékával. igazán
ökumenikus szellemben beszél "Imind
két oldal vétkességéröl" az egyiház
szakadásokban. Kijelenti, hogya ke
resztény egység megkönnyítése oká
ból a katolikus egyház kész önmaga
reformálására is, s azon fáradozik,
hogy híveiben ökumenikus lelkületet
és érzületet alakítson kd. Kívánatos
nak mondja, hogya különböző ke
resztény vallásközösségekhez tarto
zók alkalmileg közösen is imádkoz
zanaJk Krísztus egyházának egységéért
s egyképpen tanúsítsák Krasztust és
a kereszténységet a vidág előtt. Han
goztatja, hogy az orthodox egyházak
nak joguk és kötelességük a saját
fegyelmük szerínt élni, rnert hiszen
a keleti egyházak öröksége is szük
séges az egyház katolácitásának tel
jességéhez. Megengedi, hogy ahol a
körülrnények is índokolják, katoli
kusok és orthodoxok szentségekhez
járuUan:aik egymás templomaiban.
Megállapítja a szkéma, hogy a pI'O
testams egyházak és a katolíkus egy
ház közott nagyobbak az eltérések,
örvendetesnek mondja azonban, hogy
Knisztust ők is az egység fonrásának
és kőzéppontjának tekirrtík, a szerit
ü..ás ismeretét ápolják, érvényesen
szolgáltatiák kd a keresztséget, Krisz
tus haláláról és feltámadásáról pedig
úrvacsorával emlékeznek meg.

Nem lett már flyen könnyű és
aránylag síma a sorsa az ökumenikus
szkéma két függelékének. a vallás
szabadságra és a zsidokrc. valamint
más nem-keresztényekre vonatkozó
nyilatkozatnak. Már most előrebocsá

tom azonban, amit folytatólagos be
számolómban még részletesen is meg
fogok vítágűtaní, hogy ezt a két füg-
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geléket utóbb le is választották a
szkémáról, ami nyilván színtén hoz
zájárult ahhoz, hogy a szkémából
dekrétum lehetett.

A vallásszabadságról szóló nyilat
kozat előadója, De Smedt brüggeí
püspök főleg azt emelte ki, hogy a
teljes vallásszabadság nélkül a mai
nagykorú emberiség minden egység
törekvés ellenére sem juthat el a
békés ogyüttéléshez. Elengedhetetlen
tehát, hogy az egyház, amely híve
ennek a békés együttélésnek, hatá
rozottan állást foglaljon a vallássza
badság kérdésében, A konzervatív
püspökök hevesen támadták az elő

terjesztést. Ruffini bíboros erőtelje

sen ismételte meg a katolíkus múlt
ban meggyökeresedett tézist: csak
egy igaz vallás van, a katolíkus, ma
ga az egyház tehát az ellenkező val
lások szabadságát nem ismerheti el.
legfeljebb polgári türelmességet tanú
sithat és 'kivánhat Irányukban. Otta
vinni bíboros irukább csak azt kifo
gásolta, hogya szöveg túl messze
megy, amikor az ateizmustól sem ta
gadja meg a propaganda szabadságát,
Ezzel szemben különösen az amerikai
püspökök minden megszorítás nélkül,
teljes határozottsággal követelték
mind a keresztények, mind a nem
keresztények vallási, illetve világ
nézeti szabadságát. Igen hatásosan
érvelt Hurleu durbani, délafrikai ér-
sek, amíkor védelmére kelt a szerin
tünk tévedésben lévő emberek jogai
naíc is. Az igazsághoz vivő út
- rnondta az érsek - szükségszerűen

magában rejti a tévedés veszélyét, hi
szen az egész történelem tanúsítja,
hogy az emberek semmi jelentős igaz
ságot sem fedeztek fel a tévedés meg
taoasztalása nélkül. AJki tehát amel
lett kardoskodí'k, hogy az ember sza
badságjogai az igazság birtoklásától
függene:k, az valójában tagadra a gon
dolkodás, a kutatás és a vélemény
nyilvánítás szabadságát.

Í,gy színte meglepőnek érezhetjük,
hogy a nyilatkozat ennyire különböző

megitélése ellenére sem akadt hozzá
szóló, alk!i kétségbe vonta volna egy
ilyen nyilatkozat szükségét. Abban,
mondhatní, valamennyi zsinati atya
egyetértett, hogya szabadság elsősor

ban a mások nem oeavabkozását je
lenti, másként kifejezve: senkinek
sincs joga arra, hogy erőszalokal, köz
vetlenül vagy közvetve. a vallás kö-



rébe hatolj on. Érvényes ez nemcsak
az egyének, hanem a vallási csopor
tek tekintetében is. Még a spanyol
püsoökök közül is többen, sőt Parente
érsek, a Szerit Officium ülnőke is
ilyen értelemben beszélt, Sajtókonfe
renciákon utaltak is arra, hogy ha
az egyháztörténotet nézzük, aikár a
Icgújabb időkig. ezt a fordulatot va
lóban csodálatosnak találhatjuk.

Az idézett szögcs eltérések is akkor
ütköztek 'ki, amikor a vallásszabad
s5g elvi megalapozásúnak ,kérdése ve
todott fel. S nem állíthatjuk, hogy ne
lenne fogas probléma ez. A vallássza
badság és a lclkrismcrcti szabadság
például kétségkívül összefügg egymás
s:11, dcmégsem azonos. A sZ'lbctdság és
a türelmesség is más. Mcnny iben és
milyen megokolással kor-látozh-rtja az
állam a vallásszabadságot, vagy ked
vezhet egy meghatározott vallásnak ?
Nyilvánvaló, hogy egy terjedelmes
szkórna is kikerekedett volna, ha
rnindezekre a kérdésekre csak vala
melyes alapossúggal meg alkarnak fe
lelni. Itt viszont a zsinaton csak egy
nyilatkozatra gondolhatta<k.

Ettől függetlenül, főleg a háttérben,
meg is indult a vita arról, hogy csu
pán riyila.tkozutot tegyenek-c, amely
egyszerűen síkra száll rníndcnkinck
vaüússzabadságáórt, avagy elvi meg
alapozast ís nyuj tsana« hozzá. Töb
ben üjkilták, hogy Ritter arncríkal
bíboros, aki visszariadt a megalapo
zás nehézségeitől, bent a zsinati csar
nokban az első megoldás mellett fog
lalt állást. Pnretite érsek, akinek a rá
következő nap kellett beszélnie, erre
át dolgoz.ta beszédének már benyújtott
szővegét, és Rittcr indítványának fog
ta pártját. A nyilatkozat így minden
további és ujabb órvelés nélkül meg
rekedt volna XII. Pius 19,j3. évi be
szódériól, amely egy jogász csoport
előtt hangzott el. Ez a beszéd, rnínt
tudjuk, akármilyen preciz volt, nem
hárította el azt a szemrehányást, hogy
a ,katolikus egyház elvileg ellene van
az általános vallásszabadságnak és
csak a világhelyzetre való tekintetből

gyakorlatban fogadja el a türelmessé
get. A nyilatkozatnak azonban éppen
ennél kellett volna tovább menníe. A
szakértőket nagyon leverte a kudarc.
Akkor szólalt fel utolsónak Carlo
Colombo püspök, a pápa teológusa,
aki kifejezetten követelte a tanbeli
megalapozást, rnert enélkül - úgy-

rnond - célját tévesztené az egész
nyilatkozat.

Colombo rnindjárt elő is adta, hogy
szea-inte a vallásszabadságot két tény
re, mint elvi alapra lehet ráépítent,
EgYliik az embernek az a természetes
joga, hogy erkölcsi és vallási ikerdé
sekben az igazságot keresse s ezt az
íguzságot legjobb lelkiismerete sze
rí nt kövesse, A másik a hit-aktus sza
badsága. Ebből a két tényből folyik
az a köt~l(!~ség, hogy keressük és kö
vessük az igazságot, eljárásunkban
azonban a helyes eszközöket kell al
kalrnaznunk, figyelembe véve a köz
jó követelményeit is.

Kűlőriösr-n a másvallású megfigye
lök azonban még ilyen értelmű javí
tósclKlkcl! scm ítélték teljesen ví lágos
na.x a nyi latkozutot. S!~ydsgaard pro
f'csszor, a dán luteránua egyház meg
figyelője például ezt mondta róla:
"Természetesen örülök ennek is, de
ncrn tudok szabadulni bizonyos rOS8Z
crzóstöl és aggodalomtól. A nyilatko
zat a Iellogekben, a tiszta magassá
'~ükban jár, s látszólag olyan embe
rekre tekint alá, akiket m:ind eltölt
a jóaikara t. Nem számol a mai való
súgos emberekkel. Valljuk be, mirid
egylkün.c lelkében ott ül egy ateista
is. Ennek számára is kellett volna
val.unit mondaní ..." Ugyanakkor ka
tolí.kus részről is több teológus elis
mortc, hogy 'még valami nagyon be
Icjczcí len lappang a nyilatkozatban,
h:ni további kimunkálást igényel.

]'Irás ik függeléke lett volna a szké
mának a nyilatkozat a zsrdókról és
nom-keresztényekről. Első fogalmazá
s:i~;an arról volt szó ebben, hogy le
vegyó:, a zsidóságról az "istenölés"
terhét s ilyen módon kihúzzák a ta
lai L il vaÚásl És egyházi antiszemi
t izmus alól. Miként Bea bíboros ki
fejtette akkorfban, a tények lelkiis
meretes rnérlegelése nyomán oda kell
következtetní , hogy nem az akJzori
zsidó népet, mint népet kell clrna
rasztal.ní Krisztus haláláért, hanem a
bűnben leledző egész emberiséget. Ez
a kijelentés azonban nem maradt meg
így az új előterjesztésben, mert a kon
zcrvativck nyomására éppen ezt a
részt gyöngítették le. A legtöbb szó
nek az eredeti szöveg visszaállítását
követelte. a Ikonzervatívok viszont
még a kihagyásos és elhalványított
szöveget sem akarták elfogadni. Felici
érsex és a teológiai bizottság néhány
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tagja teológiai természetű nehézsé
gekre utalt, amelyek - mondták már
akkoriban - nyilván gondolkodóba
fogják ejteni magélt a papát is. Eppen
ezért egyesek, él ül.ön megiri t csa«
RUffi,ni bíborossal, a.: egész nyi ln tko
zat töl'lése mallett foglaltak áJb:;t,

P:.. lc·gsaj.núlatosí.t:bo '.2 dologban, i.~LC~;Y

a vita teljesen új síkra tolta 01 n~ j

Iatkozatot. XXIII. János volta kóppcn
a bánniféle anuszcmí tizmus fé·L,~·(rt

hetetlen eli télesct tűzte felada t il a
zsinat el e, Egy nagyon fontos '~s s;~ük

séges negatívum volt az, amit Jáne,';
pápa akad. A nytlatkozat visz.in: a
végrehajtott és még szorgnl mazo t i
módosításokkal poxií.ív jell('get ;'s cé í t
öltött, nevezetesen a párbeszé-l k:l'C-

A KIS ÚT

sését a mai zsidósággal. Általános
nézet szorint ez is magyarázza, hogya
nyilatkozat kifelé két oldali pergőtűz

be 'került. Nemcsak az arab országok,
de maga Izrael is ellene fordult. Izra
el nzért, mcrt térítő szándékot tulaj
donított neki. Az arabok fe]foC;ásút
pedig egvi'k szós:'ólójuk ekként össze
gcz.t.e: ..Az egyhóz, azt mondhatin a
z.srdókró). amit akar. Nincs semmi cl
lenvetésünk. De egy különálló nyi
btkoj.tit a zsidók javára már önma
g,'J'ban polltit;um."

Nem csodálkozhatunk ezekután, ha
:lzo);ba:1 a fejlcményekben, amelyek
a zsin2t hangul.itút és munkáját ked
vez:iL]enül bdr,1Yclsoltá:k, ez a két nyi
la [11';OZ:1 t is r:agy sxercpct vitt.

-
Egyik barátom a napokban bridzs-partira hivott meg két közös ismerö

sünkkel együtt,' pontosan öt órára délután. A terv szerint hétig leszünk
együtt, mert barátomnak utána más programmja volt, melyet le
mondani nem lehetett. Bevallom, nem nagy kedvem volt. elmenni, de mégis
úgy döntöttem, hogy elmegyek, ám közben még ezt is, azt is elintézem.
Mire odaértem, nemcsak elkéstem, hanem a meaáuapitott idö vége felé
jáTt. Azt gondoltam, legalább nem mondhatják, hogy nem tartottam be
ígéTetemet. A szómkozásból azonban csak méltatlankodás, harag lett, mert
baTátom is, a többiek is nagy nehezteléssel fogadtak és folytonos szemre
hányással halmaztak el: elrontottam délutánjukat, megmérgeztem szorako
zásukat, tudhattam volna, hogy a játékhoz llegyedik partner is kell, és igy
tovább. .. Azzal prooáitam védekezni, végül is szórakozásról van szó, tehát
nincsen okuk neheztelni. De barátom nagyon rossz néven vette tölem a
pontatlanságot és most zavarban vagyok: mitévő legyek? Hiszen az életnek
egészen jelentéktelen, kis mczzanata, hogy valaki a szorakozásrót elkésik.
trgy érzem, nincsen okuk sem baráwmnak, sem jóismerőseimnek a nehez
telésre. Tessék mondani: Nincs igazam?!

Kénytelen vagyunk azt felelni ked
ves levélíró olvasónk.nak, hogy nem
nelki, hanem barátamak kell igazat
adnun.c. Mert ha megengedjük is,
hogy a szórakozás, társasjáték nem
is oly fontos és lényeges mozzanata
az életnek, mint például a hivatali,
vagy üzemi rmrn.ka megkezdése, mégis
elengedhetetlen kis felüdülés, társas
szórakozás a munkában, gondokban,
az élet lázas feladatainak teljesítésé
ben elfáradt embernek. Erre minden
dolgozónak szüksége van, mert enél
kül a fáradt erők nem frissülnek fel,
s az ember testileg-lelkileg kimerül,
sőt egészen eIsatnyul. Ezt a szórako
zást, felfrissülést rontotta meg pana
szos levélírónk és pontatlanságával
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egészen lehetetlenné tette. De barátai
nak más szempontból is méltányos a
neheztelés ük ! A baráti kör megál
Iapodásában is, amit vállaltunk, ami
kor megígértük, hogya jelzett időben

ott leszünk, van valami kötelező. Tud
tuk azt mi is, hogy nélkülünk a já
tak nem kezdődhet meg. Tudhattuk
azt is, hogya pontosság társas ös z
szejövetelekben. szórakozásokban a
kölcsönös szeretetnek, megbecsülés
nek, udvariasságnak egyik feltétele,
ami ellen vétett pontatlan levélírónk.
Ha elkésett a megbeszélt kártyajáték
ról, ezzel nemcsak udvan-íatlanságot
követett el, hanem az egész játékot
lehetetlenné tette, mások szellemi fel
üdüléset megrontotta és a szórakozás,


