
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A második vatikáIliÍ zsinat, amelyet
'VI. Pál pápa a múlt év december 8-án
befejezettnek nyilvánított, solokal je
lentősebb eseménye egyházunk törté
netének, semhogy általános értékelé
sekkel, vagy csupán a külsőségek

és érdekességek kiemelésével napi
rendre térhetnénk fölötte. A "korsze
rűsődés", amelyet a nagy emlékű

XXIII. János látnoki erővel hirdetett
meg, hosszú és szerves folyamat,
amelyhez az általa összehívott zsinat
csak a kiindulásokat nyújthatta és az
irányt szabhatta meg. Éppen ezért fo
lyóiratunk egyik legfontosabb felada
tának tekintjük, hogy behatóan tájé
koztassa olvasóinkat a kihirdetett ok
mányokról. Ez természetesen hosszabb
távra szóló program, anert azoknak a
szakembereknek is időre van szüksé
gük, akiket az okmányok áttanulmá
nyozására és feldolgozására már fel
kértünlk, vagy még fel fogunk kérni.

*
Múltkorib€Bzámolómban a negye

dik s egyben utolsó ülésszak első fél
idejéről próbáltam képet adni. A na
pok száma szerint valamivel 'rövidebb
második félldőben, amelynek két utol
só hetét megint Rómában töJtthettem,
szemlátomást csökkent a szkémák
irálnt a figyelem és érdeklődés a Szent
Péter-bazídika zsinati csarnokában.
Ezen azonban nem ütközhetünk meg,
mert a szellemi erőfeszítésnek is meg
vannak a határai. Amellett hiányzott
az újdonság ingere is. Azokat a szöve
geket, amelyeket a szavazások előtt

felolvastak, már. úgyszólván kivétel
nélkül ismerték az atyák. Megvolt ró
luk a véleményük és csak a szavazó
cédulát várták, hogy rajegyezzék ál
Iásfoglalásukat. Közben a legtöbben
beszélgettek, vagy levelet írtak. Ezek
ben a hetekben nagyobb hullámzást
csak azok az előadások keltettek,
amelyeket kiváló teológusok tartottak,
hol a sajtóirodában, hol másutt. S
ezek az előadások is már mind a zsi
nat utáni teendőket tárgyalták.

Két nyilvános ülésen, november
18-án és december 7-én, szavazta
meg végérvényesen a zsinat és hirdet
te ki a pápa a még hátralevő hat szké
mát. Az előbbin 2305 szavazattal 2
ellenében hagyták Ióvá a világiak
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apostolságáról szóló dekrétumot, és
2344 szavazattal 6 ellenében az isteni
kínytlatkoztatásról szóíó konstítucíót.
Az utóbbin 2308 szavazattal 70 ellené
ben fogadták el a vallásszabadságról,
2394 szavazattal 5 ellenében az egy
ház míssziós tevékenységéről, 2390 sza
vazattal 4 ellenében a papi életről és
szolgálatról szóló dekrétumokat és
2309 szavazattal 75 ellenében az egy
ház és a modern 'világ viszonyáról
szóló konstitúciót. Egynémelyikikel kö
zülük legutóbb már foglalkoztam, tü
zetesebb taglalásukra pedig, mint je
leztem, amúgyis sor kerül. Ezúital te
hát csak néhány megjegyzésre szo
rítkozom.

Az a megegyezéses jelleg, amely a
zsinat legtöbb okmányán végigvonul,
különösen érezhető a kinyilatkoztatást,
illetve az egyház és a, mai' világ vi
szonyát tárgyaló két konstitúcíóban
és a vallásszabadságra vonatkozó nyi
latkozatban. A legkielégítőbb és leg
korszerűbb szövegnek a papi életről

és szolgálatról szóló dekrétumot mond
ják. Hasonlóképpen általános meg
elégedést keltett a világiak szarepét
és hiva-tását 'fejtegető dekrétum is,
amelytől az egyház "deklel'Úkalizálá
sát" várják. Nyitott kérdés persze,
hogy mí rnódon sikerül majd tényle
gesen belevonni a világi híveket az
egyház életébe. Végső formájában
úgyszólván egyhangúan ment át a ki
nyilatkoztatásról szóló konstitúció is, '
amelyet Skydsgaard professzor, az
evangélikus világszövetség megfigye
lője, utóbb a zsinat legfontosabb és
ökumenikus szempontból legjelentő

sebb okmányának nevezett. "Igaz 
rnondotta -, hogy ez a konstitúció
sem szüntetí 'mega szakadást a re
formáció egyházai és a római kato
likus egyház között, sőt egymagában
is szétválasztia ezeket az egyházakat,
jó alapot nyújt azonban egy új és el
mélyült párbeszédre köztük. Ennyi
ben mi is pozitív módon ítéljük meg.
Bizonyos, hogy kidolgozásával a zsi
nat nagv munkát végzett, amelyért
mí, protestánsok is, hálásak lehetünk."

Amikor a vallásszabadságról szóló
nyilatkozatot a zsinat november 19
én végérvényesen jóváhagyta, 249
volt a "nem" szavazatok száma. Nyil
ván a pápa óhajára egy olyan beve-
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zetést csatoltak ekkor hozzá, amely
megnyugtatndkivánta ,azokat, akik
attól tartottak, 'hogy a vallásszabad
ság elismerésével Ifela:d:ják a katolíkus
vallási tanok egyedül igaz-voltának
tételét. Ha azonban ennek nyomán
csökkent is az ellenzék, az egyhangú
ságot mégsem érték el, mert a nyil
vános ülésen még mindig 70 "nem"
szavazat hangzott el. De Smedt püspök,
a szkéma zsinati előadója. azzal ma
gyaráata ezt, hogy még míndig van
egy csoport az egyházban, amely ma
gát az elvet sem fogadja el, követ
kezesképpen ezzel semmiféle kompr»
mísszum sem lehetséges.

Az egyház és a világ viszonyát tár
gyaló okmánynak már az elnevezése
is kompromisszumot tükröz, mert
"pasztorális konstítúcíónak" keresz
telték át. Sokan ugyanis, mint már a
múltkor megírtam, a "zsinati körlevél"
vagy "zsinati nyilatkozat" megjelölést
javasolták. Hogy az új elnevezésnek
mi a tulajdonképpeni értelme, telje
sen még ma sem világos. Alighanem
arra kíván utalni, hogya konstitúció
második és az elsőnél sokkal terjedel
mesebb része csupán idŐlhöz kötött.
tehát a további fejlődéshez mérten
változó eligazításokat tartalmaz. Két
olyan pontja volt e:nlllekaz okmány
nak, amelyek körűl !külquősen heves
s amellett politikai élűharcok foly
tak Az egyik az ateizmus, a másik a
hábor:ú kérdése, A haladó és párbe
szédet 'kereső többség rmndenesetre .
elvetette egy jelentős kisebbségnek
azt a követelését, hogy a zsinat formá
lisan és kifejezetten ítélje el a kom
munizmust. Azok után, amiket már
múltkor elmondtam erről, az ínteg
data szárny ilyen természetű kudarca
előrelátható volt. Amire azonban ak
kor nem is gondoltam, lényegesen ne
hezebbnek bizonyult az atomfegyve
rek tárolásának és esetleges felhasz
nálásának problémája. Főleg az észak
amerikai püspökök álltak elő azzal.
hogy az atomfegyverek tárolásának
elitélésével a zsinat 'hibát követne el.
mert szeríntük éppen az ilyen fegy
verék létezése gátolja egy újaJbb vi
lághábol'Ú kitörését. Ugyanígy ragasz
kodtak annak kimondásához is, hogy
önvédelem esetén megengedhető a
magfegyverek harcbavetése. Az eHen
zék olyan erősnek mutatkozott, hogy
a bizottság a bárrrüféle támadó há-
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boru s különösen a totális háború eJ.
ítélésének fenntartása mellett is, in
dítva érezte magát az ellenzéki köve
telések figyelembevételére.M1ntlhog;y
azonban az idő rövidsége miatt szá
molni kellett azzal, hogy nem rnín
denki tanulmányozza át eléggé a nt
galrnasan megfogalmazott új szövege
ket, a bizottság elnöke és a ZSinati
előadó a döntő szavazás előestjén még
külön levelet is intézett a püspöki
konfereneíákhoz, felhíva figyelm\iket
a keresztülvitt mödosításokra. A de
cember 6-i szavazáson így már csak
251-en szavaztak a szkéma ellen, fl

másnapi nyilvános ülésen pedig ez 'll
75-re csökkent.

*
Annak a beszédnek utolsó szaka

sza, amelyet a pápa a november 18-1
nyilvános ülésen mondott, igen ve
gyes érzelmeket keltett. Három dolgot
jelentett be a pápa. Az egyik XII.
Pius és XXIII. János boldoggáava
tási perének megíodítása, a másik a
zsinat emlékéretemplomépítése, ame
lyet Szűz Máriának, mint az egyIház
anyjának ajánlanak. aharma<idJk ~
külön jubiláris időszak, amely újév
től pünkösdig fog tartani. Mind a há
rom ibejelentést az olasz újságole szan
te plakátbetűkkel közölték a címolda
lukon, főleg az északi országok kép
viselői azonban - püspőköktöl újság
ír6kig - meglehetősen kelletlenül
fogadták.

Nem tekintették szerenesés dolog
nak azt sem, hogy novemberben, ami
kor a vita nélküli szavazások kerültek
sorra, az üres perceket kitöltendő, Fe
lici érsek. főtitkár a zsinat elé ter
jesztette a búcsúfegyelem reformjá
nak tervezetét. amelyet a Szent Poe
nítenciáríum dolgozott ki. Tudvale
vően ez a hivatal - élén a bíboros
poenitencíániussal, ezídöszerínt Cento
bíborossal - intézi a XIII. század óta
a feloldozásokat, felmentéseket, fo
gadalrnak elengedését. illetve átvál
toztatását,és a búcsúk ügyét. Yves
Congar zsinati beszámolójából idé
zem a következőket: "Méltán csodál
kozhatunk azon, hogy éppen ezt a té
mát akazták tárgyalni a nem-katoli
kus megfi,gyelők előtt, akiket ez in
kább megdöbbentett, mínt érdekelt.
Tudnunk kell, hogy Keleten az a.l8tt
a tizenegy évszázad alatt, amíg fenn
állt a keleti egYiház egysége a nyugMí



egyházzal, semmi nyomát sem talál
juk a bÚlnbocsánatnak a szö mcstaní
értelmében. Az ortodox egyIház, amely
hűségesen őrzi a kezdeti hagyományo
kat, egyáltalán nem ismeri a búcsú
formában történő bűnbocsánatot.Más
Ielől tudjuk azt is, hogya bűnbecsá

na~ vonatkozó lehetetlen hirdetmé
nyek váltották ki Luther tiltakozását,
li ez lett egyilk oka a keresztény egy
ség megszakadásának Nyugaton. Fur
csa volt, hogy az ortodox és a pro
testáms megfigyelők jelenlétében ka
tolíkus részről vállalkoztak ennek a
tragikus ügynek feszegetésére. Leve
gőben volt megint annak kockázata,
hogy pont a zsinat végén elrOll1tják
az ökumenikus légkört. Végül is ha
foglalkoztatni akarták valamivel a
zsínatot, más dolgot is találhattak
.,.olna. Visszatérve azonban Lutherre,
~or ő 1518 október 12-én megje
lent Ca;etan bíboros előtt, azonnal az
ilyesféle bűnbocsánat dogmatikai for
rásait és szabályait kérte tőle számon.
A búcsú ugyanis nem tisztán fegyelmi,
vagy kánoni ügy, hanem biztos tant
i8 követel. Annál örvendetesebb, hogy
most a zsirnatonmindjárt kifejezésre
jutott az a nézet, hogy rníelőtt a kér
déssel egyáltalán foglalkozni lehetne,
e1Qblh történeté és krítíka; módon meg
kell állapítani, hogy milyen föltéte
1ek rnelfett jelentek meg a búcsúk a
XI. század utolsó harmadában, majd
pedig hogy milyen alapon fogalmaz
ták meg a skolasztikusok a búcsú el
méletét, Nem vitás ugyanis, hogy az
eklként szabályozott búnbocsánatnak
nincs semmi közvetlen alapja a szerit
írásban."

IV. Maximo8 melkrta pátriárka és
bíboros a tőle megszekott határozott
sággal mutatta ki, hogy az első év
ezredben csupán az egyházi büntetés
ként kirótt nyilvános vezeklések rész
beni, vagy teljes elengedéséről volt
szó, és csak annak utána, hogy eze
ket a nyilvános időleges büntetéseket
eltörölték. siklott át a bűnbocsánat a
nyugati egyházi gyakorlatban a szo->
rosan vett lelki területre. Igy azon
ban - jelentette ki Maxírnos - jo
gosulatlanul elébe vágtak maga Isten
ftéletének, bizonyos módon előírták

Isten 'bocsánatát, amit az egyháznak
nem lett volna szahad tennie. Kelet
nem is ismerte soha ezt a gyakorlatot.
Érdekes, hogy Feltci fótltlkár kérésére

Maximos nem is adta elő fejtegetései
nek egy részét a zsitnati csarnokban,'
másnap azonban a sajtó a pátriárka
felsZiÓla1ását teljes egészében közzé
tette.

Igen nagy figyelmet keltett a né
met és az osztrák püspökök közös ál
lásfoglalása ds, amelyet Kőnig és
Döpfner bíborosok ismertettek. Ok is
azon az állásponton voltak, hogy "je-,
lenlegí formájában a tervezet nem
alkalmas arra, hogy nyilvánosságra
hozzák". K!ijelentetté'k, hogy azt a
testületet, amely a tervezetet kidol
gozta, "modernizálni" kell, mert csak
ebben az esetben remélhető olyan re
form, amely számukra elfogadható.
A· zsinaton kivül sok fej törésre adott
okot, hogy nemcsak az olasz és a spa
nyol, hanem az ausztráldat és az észak
amerikai püspöki kOll1ferenciák elnö
kei is védelmükbe vették a benyúj
tott tervezetet. A vitát azonban a mo
derátor hirtelen lezárta s ezzel a kér
dés végleg lekerült a zsinat napirend
jéről. Hír szerínt a pápa egy teológiai
bizottságót nevez ki a Szent Poerutén
cíárűum unellé, s ez dolgozza majd ki
az új tervezetet. A bizottságban a je
lentősebb teológiai irányok mínd kép
viselve lesznek.

*
Az adott helyzetben elkerülhetetlen

komprorniBszumok és kisebb-nagyOlbib
zökkenők ellenére is jó hangulat
uralkodott az utolsó félídőben, lénye
gesen jobb, rnínt a tavalyi harma
dik ülésszak zárásakor. Hozzájárul
tak ehhez azok a kisérő jelenségek
is, amelyek a zsinat végefelé, külö
nÖ8eJ1 annak befejező napjaiiban tör
.téntek.

Ilyen volt a rómaí katolikus egy:"
ház és a konstantinápolyi ortodox
egyház hajdani aro1csÖinös kiközösíté
sének ünnepélyes feloldása. Igaz, hogy
a konstantinápolyi pátriárka csak
egy kiis részét képviseli a vele közös
ségJben lévő ortodox egyházaknak.
de ez az önmagában . is Örvendetes
lépés így is híd lehet a katolilkus egy
ház és az ortodox egyházak teljes kí
engesztelődéséhez. EbJbő'l a szempont
ból igen jelentős mozzanat, hogy az
utolsó napokban a moszkvaí pátriár
ka képviselője, Nikodtm metropolita
is megjelent a Szent Péter-baziliká
bain.
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Rendkívüli .esemény volt a zsinat
zárásakor. hogy a pápa Szent Pál
apostol sirjáJnál együtt imádkozott ai
egységért a protestáns, az ortodox
és az ó-katoli.kus megfigyelőkkel.

Nagy horderejű lépés ez az egyház
történetében, hiszen csak néhány év
vel ezelőtt az érdekelt egyházak nem
ritkán még híveik együttes imádko
zását is helytelenítették.

Jó hatást tett a haladó többségre,
hogy a pápa a november 18-ti nyil
vános ülésen,ami1kor zsinati szakér
tökkel és egyes szerzetesrendek kép
viselőivel koncelebrácíós rnísét mu
tatott be, a jezsuita De Lubac-ot és a
domonkos Congar-t is maga mellé
választotta, akik alapvető teológiaí,
munkát végeztek a zsinat által óhaj
tott katolíkus megújhodás számára.
Míndkettőt, mint emlékezhetünk rá,
a zsinat előtt néhány évvel a Szerit
Officium kemény cenzúrával sújtotta.
A pápa tehát ünnepélyesen elégtételt
adott nekik, amit általéban úgy fog
tak fel, mínt annak: bízcnyságát, hogy
apápllaz új úton lkiván haladni.
Nem úgy persze, hogy törésszerűen

szakitana .a múlttal, hiszen a konce
Iebránsok között voht Tromp is, a
Szent Officium hangadó teológusa.

Az ünnepélyes záróülés kitűnő han
gulatát biztosította, hogy előző nap
jelent meg VI. Pál pápa motu-pro
priója, amelyben a Szent Officium
reformjáról intézkedi!k. Megelégedést
keltett, hogy ennek: az intézménynek,
amelyet a zsinaton is a legtöbb táma
dás ért, még a neve is elmúlt. Ezen
túl mínt "HHtani Kongregáció" rnű

ködik. Elnöke a pápa, titkára egy oí
001'06, aki egy ül:nölk, annak helyet
tese és az "igazságosság előmozdító

ja" segítségével irányítja a kongregá
ci6t. Utóbbinak kell ügyelnie arra,
hogya peres eljárásoroban betarteák
az új szabályzat telőírásait. A reform
rnegszüntetd tehát a "biztos" tisztsé
gét, aki eddig az inkvizítor szerepét
töltötte be.

A Hittani Kongregáció teendője,

hogy őrlködjék a hitet és erkölcsöt
érintő tanok épségénaz egész kaJtoli
kus világban. ÉJppen ezért figyelem
mel kiséri és megvizsgálja az új ta
lltÍtáS<lIkai és nézeteket, bárlmilyenIe
gyen is terjesztésük módja.G<>ndos
kodikawk kellő tanu1.mányozásár61
és ebből a célból elősegíti a hOZ2'.á-
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értő tudósok összeiövetelett. Elítéli
azokat a tanításokat, amelyek ellen
tétesek a hittel, de nem anélkül, hogy
ki ne kérne előbb az érdekelt püspö
kök véleményét. Döntés előtt köteleli
meghahlgatni a kifogásolt művek

szerzőit is', módot adva nekik arra
hogy megvédjék áBás pontjukat. Íté~
letet a kongregáció csak a rendes pe
res eljárás szabályainak betartásá
val hozhat, vagyis rnegszűnnek azok
a különleges kiváltságok, amelyek
kel e téren a Szerit Officium eddig
rendelkezett. A kongregációnak kap
csolatot kell fenntartania a szentíráe
tudományi pápai bizottsággal. A páPQ
ezenkívül tanácsadókat nevez ki
a kongregációba, éspedig a világ
bármely országából. egyedü! tu
dásuk, bölcsességük és különleges
képzettségük alapján. Ha a tárgy
természete kívánja. esetenként szak
értőket is igénybe vehet a 'kong
regáció, elsősorban az egyetemi ta
nárok sorából, függetlenül attól,
hogy papok-e vagy világiak. Vég1űI

meghagyja a pápa, hogy a kongregá
cóí belső ügyrendjét is teljes egésze
ben nyilvánosságra kell hozni, Eddig
ugyanis 'ezt a szabályzatot a legsZli
gOl'úbb titok fedte.

Kitűnihet a rnondottakból, hogy a
Szematya valóban győkeres reformot
hajtott végre. Az intézménynek,
amely eddig jobbára csak védeke2l6
és ítélkező szerepet vitt, most e156
SOI1ban pozitív építő munkát kell vé'
geznie. Ez jut kifejezésre új elneve
zésében is. Attól kezdve ugyanis,
hogy lll. Pál pápa 1542-hen felállí
totta, századokon árt; ,.a római és egye
temes inkvizíció szent kongregáció
jának" hivták Csak Szent X. Pius
adott neki 1908-ban új nevet: "a
Szent Officium Kongregációja". EE
szelídebben hangzott, rnínt a ,régi, de
az eredeti jelleg lényegében mmdez
ideig megmaradt.

A második vatikáni zsinat kézzel
fogható eredménye 16 oklmány, és pe
eti,g 4 konstrtúcíó, 9 dekrétum, és 3
nyilatkozat. A konstitúciók doktriná
lis értékkel bírnak, míg a dekrétu
mok inkáibb gyakorlati feladatokat
körvonalaznak.

Konstitúciók: 1. a litUl'giáról (lIHJS
december 4), 2. az egyházról <1964.
november 21), 3. a kinyilatkoztatáS1'Ól



H965 november 18), 4. az egyház és a
mai világ viszonyáról (1965 decem
ber 7).

Dekrétumok: 1. a társadalmi érint
kezés tömegeszközei (1963 december
4), 2. az ökumenizmus (1964 novem
ber 21), 3. a keleti katolikus egyházak
(1964 november 21), 4. a püspökök
lelkipásztori feladatai (1965 október
28), 5. a szerzetesélet megújitása és
korszerűsítése (1965 október 28), 6. a
papnevelés (1965 október 28), 7. a vi
lágiak apostolsága (1965 november
18), 8. az egyház missziós tevékeny
$ége (1965 december 7), 9. a papi élet
és szolgálat (1965 december 7).

Nyilatkozatok: 1. az egyház és a
nem-keresztény vallások (1965 oldó
ber 28), 2. a keresztény nevelés (1965
október 28), 3. a vallásszabadság (1965
december 7).

A mcstaní zsinat jellegzetességének
mondják a teológusok, ihogy a.mig az
előzőek Krísztussal, Máriával, a
Szentháromsággal ffi a pápai príma
'tussal foglalkoztak, addig az egyház
most fogott hozzá először, hogy ön..
maga felől elmélkedjék, Eg.yi!k kie
melkedő eredménye ennek, hogy ele
venen felébredt benne a "vándol.'ló",
a "zarándokló"tJudat. Az a tudat,
hogy az egyház nem statikus, vagyis
álló ffi merev, hanem dínamíkus, vá
gyis mozgó és folyvást előbbre halta..
dó fntézmény. Ezért is van az, ihogy
a zsinati határozatok sokkal inlkább
irányokat jelölnek meg a "mozgás"
számára, semmint konkrét hatánköve
ket tűznek le. Azoik a gyümölcsök re
hát, amelyeket a zsinati vetéstől vá
runk, messze júlmennek majd azon,
amít a zsinat Irásba fog.laU. Különö
sen kitűnilk ez a papnevelésről szóló
dekrétumban, amely a jövőbeni konk
rét intézkedéseket szinte lki~tel nél
kül a püspöki 'konferenciálkra bízza.
Ugyanez világlik ki a mísszáós tevé
kenységre és a liturgiára vonatkozó
okmányokból is.

A zsinat várható kihatásait taglal
va Ratzinger professzor egyik legfon
tosabb mozzanatként erneli ki, bogy a
restaurációs korszak, a thomizmusba
és a középkori gondolkodásba való
belesüppedés után a modern történeti
és kritikai módszer tört utat a ka
tolikus teológiában s ezzel megnyílt
;a lehetőség a mai század goo.doJ.k.o-'
.aásának megközelítéséhez.

Alberto CavallaTi, a Corriere della:
Sera szerkesztője, akinek cíkksoróza
táról legutóbb már megemlékeztem,
zárócfkkében úgy véli,ho.gy a zsinat
igen haladónak bizonyult a teológiai
kérdésekben, viszont .a modern em
bert közelebbről érintő problémák
ban lényegileg a hagyományos állás
pontokra helyezkedett. Igy például
abban a kérdésben, hogy a válásban
ártatlan fél nem kötihetne-e egyházi
felmentéssel újabb érvényes házassá
got, a zsinat valódában kitért Zoghby
keleti püspök agen figyelerrn-eméltó
észrevételeinek komoly megvitatása
elől. Közbevetőleg szabadjon megje
gYeMIeID., hogy ez az ügy rendlkívü1
élénk megbeszélések tárgya lett a:
sajtóirodában, ahol a katolíkus újság
írók zöme is fájla:Ita a zsinat tisztáJn
negatív magatartását. Felhozza Ca
vallari a születésszabályozás kérdé
sét is, amelyben a zsinat beérte az
UlI, hogy utalt az ismert pápai .tant-:
tásokra, magát a döntést pedig a pápa
megítélésére bízta. Nem Viitás
mondja Cavallari -, hogy ez volt a
pápa kívánsága is, a Z'SIinat azonbain
ettől függetlenül is a hagyományos
ságot jut.tatta érvényre, amikor igen
tekintélyes felszólalások ellenére me
gint osak a gyernnekek világrahoZá,'"
Bát nyilvánította a házasség elsődle

ges céljának. Cavallan szerint a tra
dícíonallzmus tkerelkedett felül a ihá
ború kérdésében is. Az "evaIllgélWmi
megoldást", vagyis a gyakorlati és te
vőlegess:rembefordlU1ást mindenLtéle
erőszakkal, a zsinat nem találta meg,
Az elfogadott szöveg továbbra is kü
lönbözőképpen értelmezhető, ami SZ8
batos eligazítások helyett csak elmés
vitákra és teológiai értekezésekre ve
zethet. Az egyetlen nagy ,,ideo1óg'l,ai
újdonságot" Caval1ari a vallásszabad
ság. kinyilvánításában látja Végered>
rnényben azonban ő sem utasítja e1
am a lehetőséget, hogy ,,a zsinat mUD
kája valójában ~or ke7JCiooött 1ITl€g,
amrikQr a zsinat végetént".

*
Maga VI. Pál pápa is től:)b beszédé

ben kiemelte, hogy a :zsinat· befeje~
zése sok dolognak nerna végét, ba
nem a, kezdetét jelenti. Ismételten
hangsúlyozta, hogy folytatni kell és
foly1iatnli fogják. am a munkát, amit
a zsinat meginditott. Külő.nöseon.:foIn"
tosnak tMtják· a pápáne.k azt' a köZ'-
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lését, hogy a miJna't &latt felAll'írott
~rom V'at1Ik.áJrt ti'tkárság állan
dó szerv marad: Az egylk tudvalevő

en a keresztény egység helyreállítá
sán dolgozik, a másik a nem-keresz
1ény vaHásOktanul:m.ányozásával és
a nem-keresztény vallásközösségekkel
való kapesolatdk ápolásával foglalko
Zik, míg a harmadik az ateizmust,
annak forrásait vizsgálja és az ateís
tákkal lciváln párbeszédet folytatm,
A2Jt is közölte a pápa, hogy a "lehető

l~abb" :JJelálliftja azokat a bi
zottságokat, amelyeket a zsinat ki
vánt. Lesznek új hrvatalok is, új fel
adatokkal. Szándékában van az is
mondotta a pápa ,hogy minél
előbb megszervezze a világegyház szá
mára a pÜiSpöki szinodust. Ellentét
ben egyes sajtóközleményekkel nem
egyszeruen. azt mondta, hogy 1967
ben kerül sor erre, hanem: "Ha nem
a most követlkező évben, amelyet tel
jesen kítölthetnek a zsinat utáni fel
adatok, akikor a rákövetkező eszten
dőben, 1967-<00n."Megdőlt ezzel né
melyeknek az a feltevése, hogya pá
pa a püspökJí színodust szükségtele
nül rnesszí időpontban akarja össze
hívni.

. Itt említern meg annak valószínű

ségét, hogy FeUci érseket nevezi Iki
a pápa a püspöki színodus annyira
fontos főtitkári áblásába. Igaz, hogy
egy embert sem ért annyi kritiJka a
zsinat folyamán, mínt Felicí érseket,
aki a fötitkári tisztséget viselte. Sze
mére hányták, hogy önmagát teszi
meg a zsinat legfőbb irányítójának,
egyesek pedig azzal is megvádolták,
hogy elősegíti az integrista kisebbség
manővereít. Bizonyos azonban, hegy
Felici ügyesen töltötte ki azokat a hé
zagokat,amelyek a zsinat legfőbb

ironyitó szerveinek együttműködésé

ben mutatkoztak, s finom diplomá
ciai érzékkel rendelkező, hozzáértő

vezető személyiségnek bizonyult.

Newman az első vatikáni zsinat
után, amely dogmává nyilvánította a
pápa csalatkozhatatlanságát, nem tit
kolta., hogy egy további zsinatrtól vár
ja az egyensúly helyreállítását a pá
paság és a püspöki kollégium között.
A másodiik vatikáni zsinat most a
pápa teljes helyeslésével. sőt annak
ösztönzésére Ie is fektette ehhez az
alapot. Hogy azonban a pápa és a
pQspOOci szmodus egymásmellettisége
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rnikimt fog aJakulnd a jövőben, azt az
élet és a fejlődés mutaJtja meg. Felre
hető, hogy az egyes országok piispöld
karai olyan képviselőket küldenek
majd a szinodusba, akik mind teoló
giai képzettség tekíntetében, mínd
szellemileg a legjobban felkészültek.
Congar szerint egyébként sem kétsé
ges, hogy a zsinat utáni időknek leg
nagyobb feladataí a püspöki konfe
renciákra hárulnak. Nekik kell eísö
sorban ébrentartaniok és gyakorlatba
átvimndök a zsinat szellemért. Nem
könnyű feladat, mert tartani lehet
attól, hogy két-három év múltán a
zsinat emléke eltompul, a figyelem
ellanyhul, és aktkor a rutin, a megsze
kás veszi át újból uralmát az auták
ban. Amit ugyanis semmiképpen sem
szabad alábecsübní, a tradició ereje.
amely szembenáll minden újítással.

*
Érdekes volt az a beszéd is, amely

ben a páipa a püspöki színodusról át
tért a Kúriára. Főleg az olasz sajtó
közleményele egyoldalúan emelték k'Í
azokat adJicsére<teket, amelyekkel a
páp,:!. a Kúriát illette, s ezzel azt a
látszatot keltették. hogy talán mégis:
elmaradnak a reformok. Tárgyj.lagos
figyelők azonban míndíárt megjegyez
ték, hogy ezeket adicséTeteket egy
szerűen szükséges volt előrebocsátani.

NefcledjÜik - mondották -, hogy
voltak kemény hangok, arnelvek el
avult, alkalmatlan, önző, sőt korrupt
intézménynek áUírtQtták be a Kúríát,
A pápa ellensúlyozta vezeket a váda
kat, de utána nyomban ekként foly
tatta: "Ezzel nem akarjuk kizárru azt,
hogya római KÚ1'ia is tökéletesedésre
szorul. Mímden emberi dolog és mind
az, ami az időben él, esendő és cső

döt mondhat", Közölte a zsinati
atyákkal, hogy a Kúría reformjának
előmunkálatai javában folynak, rész
ben ibe is f'ejeződtek. Itt nyilván már
a Szent Officiumra célwtt. Egyes sze
mélyí változásokon kívülnean kevés
egyszerűsítésre és újításra is sor fog
kerülni. A reform talán azt a benyo
mást fogja kelteni - fűzte hozzá a
pápa ,hogy lassanként valósul
meg, de ,,nem is lehet az másként,
ha a személyekre és a hagyományok
ra kellő figyelemmel akarunk lenni"..

Annyi bizonyosnak 'látszik, hQgy
rövidesen több bíborost leváltanak li
kongregácíók éléről. így persze nag)'.'



ligyebnet keltenek azok il találgatá
sok is, amelyek az új 'bíborosi kine
vezesek körűl keringenek. Határozot
tan állitják, hogy De Lubac és Con
gar is megkapja a bíbort, mindkettő

azonban megmaradna továbbra is író
nak €->8 teológusnak, akárosak a pápa
meghitt barátja, Journet, aki btboros
AAg<1 ellenére továbbra is ..abbé".

*
Mario von Gani szóbahozza azt il

vélekedést, hogy miután a zsinat na
gyon sok kérdésre nem tett pontot.
a legközelebbi lépések egy harmadik
vatakám zsinatra várnak. Galli néze
te azonban szöges ellentéte ennek. Az
ő meggyőződése az, hogy a mostani
volt az utolsó zsinat az egyház életé
ben, legalább is abban az értelem
ben, ahogyazsinatot eddig felfogtuk.

Az igazság ugyanis az, - fejti ki
GaBi -, hogy a nagy teljesítmények
ellenére sok olyan nehézség és elég
telenség adódott ezen a zsinaton, amit
a világegyház megnövekedett püspö
ki karának nagy terjedelme magya
ráz. Már pedig előrelátható, hogy egy
következő zsinat még népesebb lenne,
ami s7.li.nte megoldbatatlan problémák
elé állítané az egyházat. Egyszerűen

kénYS7,eTŰség tehát. hogy il püspökí

..

kollégium a pápával együtt, mint az:
egyház legfőbb hatalmának megtes
tesülése. a jövőben valami más módon
nyilatkozzék meg. Galli szerint mind
az egyházról szóló konstitúció, mind
il püspöki hivatallal foglalkozó dek
rétum előrevetítí az új lehetőséget,

anélkül, hogy konkrét rnódon rnegje
lölné azt. A jövőben a súly nem arra
fog esni, hogyapüspökölk egy meg
határozott földrajzi ponton Iizrkatlag
ősszejöjjenek. Nyilvánvalóan a püs
pöki szinodus jelzi a jövő fej1ődését,

hiszen ennek tagjai a különböző püs
pöki konferenciákat képviselik. Ma
gukban a püspöki konferenciákban
sokkal behatebb és átfogöbb eszme
csere bontakozhat ki, mint egy rnér
hetetlenül nagy zsinaton, s ezeknek
az eszmecseréknek leszűrt eredmé
nyeit már a szinodus és a pápa vitat
nák meg. Igy .míndaz, ami egy zsinat
ban szükségszerűen összezsúfolódik
és néhány évre szorítkozik, ezentúl
sok évre oszolhat el (''S többé-kevés
bé folyamatosan, tehát nyugodtabban
és szervesebben dolgozható föl. An
nak a szerosságnak tér- és időbe

li feloldása, ami a zsínattal, 8!D
nak klasszikus alakjában, együttjár,
ma már sokkal inkább megfelel a
világ és az emberiség helyzetének.

A KIS ÚT

./lzi tanultam, hogy a kegyelem a termeszetre epít, és hogy lelki életünk
ben nemcsak természetfeletti eszközök (ima, szentmise, szentséqek, önmegta
gadás, lelki olvasás) használatára kell törekednünk, hanem olyan természetes
erények (például becsület, igazságosság, 1;endszeretet, stb.) elsajátítására is,
amik alapját képezhetik a kegyelem munkájának. Sajnos, gyakran találko
zom emberekkel, akik természetfőlőtti eszkőzök használatában buzgók ugyan,
de eg'yik-másik természetes erény tekintetében n.arn1on elma-rasztalhatók. Sőt

a szemek élet1'ajzában is olvastam ilyenekről. Lehet-eiga,zán természetfölötti
ezek buzgósága? és mit szóljunk az ilyen kanonizált szentekhez?

A szentek a tökéletes önátadás hő

sei. Szent - a szó tágabb értelmében
- mindaz, ilki saját akaratát mara
déktalanul és következetesen aláveti
Isten akaratának. Protestáns testvére
ink így szeretik fogalmazni ezt az ön
átadást: készséges engedelmesség Is
ten Igéjével szemben. Szent az, aki
nunden erejével arra törekszik, hogy
elmondhassa Szerit Pállal: "Élek

ugyan, de nem én, hanem Krisztus él
bennem" (Gal. 2, 20).

De éppen Szent Pál panaszkodik,.
hogy "ezt a kíneset (Isten dicsőségé
nek fölismerését és Krisztus követé
sének szándékát) cserépedényben őriz

zük" (2 KOT. 4, 7). A régi görögök esz
ményképe a "kaloskagathos", vagyis a.
szép kiállású és jellemileg is kifogás
talan ember volt. Istennek más az el-
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