
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Vezető katolikus lapokban jelentek
meg leülföldön azok az észrevételek és
vélemények, amelyekkel most - mínt
egy záradékul - a zsinat utolsó ülés
szakáról adott beszámolóimat szeret
ném kiegészíteni. MindenekelőttRobert
Rouquette és Wolfgang Seibel tanul
mányai vonhatják magukra figyel
münket, Előbbiét az Études, utóbbiét
a Stimmen der Zeit tette közzé. Mind
két elismert hittudós főleg a vallás
szabadságról szóló nyilatkozattal és az
egyház és a modern világ viszonyát
tárgyaló pasztorális konstitucióval fog-
lalkozik. .

*
Rouquette is, Sei bel is azon a néze

ten van, hogy a zsinatnak a vallássza
badság mellett való kiállását nem
emelhetjük ki eléggé. Hosszú és fáj
dalmas múlt ért véget ezzel az egy
'ház történetében. A jövőben immár
elméletileg' sem vallhatják helyesnek
katolikus oldalról a vallás terjeszté
sét az államhatalom útján, az áttéré
sekre való kényszerítést, az inkvizíció
egész intézményét, a más világnézetű

ek üldözését. Bármiféle ilyen elnyo
más vagy csupán jogi hátrányokkal
való sújtás is ellentétes lenne' a zsi
nat tanításával.

Függetlenül ettől a megállapítástól
Rouquette mindenesetre fájlalja, hogy
a zsinati ellenzék leszerelése okából
két olyan módosítást végeztek a szö
vegben, amelyeknek egyikét fölösle
gesnek, másikát zavarónak kell minő

síteni. Mint én is megírtam, a nyilat
kozat bevezetését- amely minden
ember erkölcsi kötelességének jelenti
ki vallási téren az igazság keresését,
s amennyiben felfedezte, a csatlako
zást hozzá - ezzel a mondattal bőví

tették ki: "Hisszük, hogy ez az egyet
len igaz vallás a katolikus és apostoli
egyházban található meg." Fölösleges
volt ez - írja Rouquette -, mert ké
zenfekvő, hogy minden intézményes
vallás .önmagát tekinti egyedül igaz
nak. A betoldással így csak a szkéma
optikáját rontották meg, végtére is a
nyilatkozat az összes embereknek és
nem csupán a katolikusoknak szól,
Pszichológiai és pedagógiai szempont
ból egyaránt hiba Volt, mert a nem
katolikusoknak eleve kedvét veheti
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attól, hogy végigolvassák a nyilatko
zatot.

A másik módosítás a folytatólagos
ságot állítja a múlt században "klasz
szikusnak" tartott katolíkus tanítás és
a mostani nyilatkozat között. "Mint
hogya vallásszabadság, amit az embe
rek istentiszteleti kötelességük gyakor
lásában kívánnak, - hangzik a szö
veg - a kényszertől való mentességre
vonatkozik a polgári társadalomban,
sértetlenül hagyja a hagyományos ta
nítást az emberek és társadalmak kö
telességéről Krisztus egyházának
egyetlen és igaz vallása irányában."
Ez a fogalmazás semmiképpen sem jó
és csak zavarokat támaszthat - álla
pítja meg Rouquette. A nyilatkozat
alapvető tételnek mondja az emberi
személynek azt a természetes jogát,
hogy vallási dolgokban ne gyakorol
jon rá kényszert se a közhatalom, se
a társadalom, illetéktelennek nyilvá
nítja továbbá a közhatalmat mindab
ban, ami a polgárok vallásválasztását
illeti, ezek pedig mind olyan tételek,
amelyek nincsenek összhangban XVI.
Gergely, IX. Pius és XIII. Leó tanítá
sával, Az integristák nagyon is tisztá
ban voltak ezzel. Mutatja, hogy. no
vember 18-án kiáltványt köröztettek,
amelyben leszögezik, hogy miután a
pótlólag beiktatott szakasz sem vál-:
toztatta meg a nyilatkozat sarkalatos
tételeit, számukra ez továbbra is elfo
gadhatatlan.

Seibelsem tartja szerencsésnek, hogy
a végleges szöveget kidolgozó bizott
ság kompromisszumokkal kísérletezett.
Az a körülmény ugyanis, hogy az el
lenzők száma a tárgyalások és szava
zások során sem csökkent, világosan
megmutatta, hogy magának a vallás
szabadságnak elvét kell feladni, ha
meg akarják nyerni a kisebbséget.

Az ellentét Seibel szerint főleg ab
ban a kérdésben lépett elő, hogy "az
igazság elsőbbségéből" induljanak-e ki
a szabadsággal szemben, avagy az em
beri személy méltóságából, ennek a
személynek jogából és szabadságából
a lelkiismeretre tartozó dolgokban.
Minthogy a katolikus egyház a maga
hitbeli tanítását tartja egyedül igaz
nak, az integristák erre hivatkozva
utasították el' a más vallások szabad
ságának elvét. Szerintük elvben még



az államnak is kötelessége megkülön
böztetni igaz és téves vallási tanítást,
s egyenesen feladata, hogy az igaz val
lást segítse elő, a téveset pedig el
nyomja. Az egész haladó szárny vi
szont, amely az emberi személy mél-

. tóságát és döntési szabadságát állította
előtérbe, az állam feladatát csupán
abban határozta meg, hogy jogrend
jében minden egyes ember számára
biztosítsa a szabad döntés lehetőséget

vallási kérdésekben. Míg tehát az in
tegristák csupán "türelmességet" vol
tak hajlandók elfogadni, a "rossznak
tűrése" értelmében, addig a. haladók
a vallásszabadság jogát az ember alap
jogának és a közjó lényeges elemének
nyilvánították. Heenan bíboros, west
minsteri érsek, a többség nevében "ab
szurdumnak" mondott minden olyan
állítást, hogy akár az "igazságnak",
akár a "tévedésnek" önmagában jogai
lennének. "Jogok csak személyeket il
letnek meg, sohasem dolgokat. Az em
ber sérthetetlen joga, hogy lelkiisme
retét kövesse míndaddig, amíg ezzel
nem árt a közrendnek és mások jo
gainak."

Sok nehézséget kerültek volna el a
zsinaton - fejti ki Seibel -, ha fi
gyelembe veszik a különbséget a jogi
és az erkölcsi rend között. "Türelmes
ség" - ez erkölcsi elv, mert itéletet
tartalmaz a másiknak álláspontja,
igazsága vagy tévedése felől, és mert
türelmességet. elnézést, jóindulatot
követel. "Vallásszabadság" viszont a
jogrend elve, amely lehetővé akarja
tenni a rendezett és békés együttélést.
Az erkölcsi rendben, amely a lelkiis
meretben való személyes felelősség

köre, mindenki tartozik az igazságot
keresni, és amilyen mértékben felís
meri, követni azt. Nincs azonban sem
miféle evilági fórum, amely ennek a
lelkiismereti kötelességnek teljesítése
felől itélkezhetne, vagy ezt az itélke
zést bárkire rákényszeríthetné. Ezért
szögezte le a nyilatkozat is, hogy az
államnak sem nem joga, sem nem kö
telessége, hogy bármilyen vallási igaz
ságot vagy tévedést ráerőltessen alatt
valóira. Ezen a téren mindenesetre az
állam feladata, hogy megvédje azokat
az alapvető jogokat, amelyek lehetővé

teszik a rendezett együttélést igazsá
gosságban és szabadságban. A zsinat
integristakisebbsége ezzel szemben a
múlt század pápáinak az állam vallási

kötelességeire vonatkozó kijelentései
vel érvelt. De Smedt püspök ugyan
előadói jelentésében két különböző né
zőpontról szólt, amelyek kölcsönösen
kiegészítik egymást, magát aproblé
mát azonban ez még nem oldja meg.
Az a tény -' mondía Seibel -, hogy
az egyház most olyan tant nyujt,
amelynek korábban nem volt kifeje
zetten 'tudatában, sőt el is utasította
azt, amikor a vallásszabadság igénye
a laicizált állam formájában előlé

pett, új feladatok és problémák elé
állítja a teológiát. .

"Lényegében azzal az elkerülhetet
len feszültséggel találkozunk itt - ír
ja Rouquette -,amely forrása mirr
den dogmatikus és . morális haladás
nak. Egy régi elv új következményei
nyomulnak elő az egyház tudatában.
Az egyház ugyanis mindenkor elis
merte az emberi személy méltóságát,
csak nem vonta le belőle az összes kö
vetkeztetéseket. Az új következtetés a
tudatossá válás első idejében egysze
rűen melléje helyezkedik a régebben
kidomborított következtetésnek. Ké
nyelmetlen helyzet, amely arra az el
mélkedésre ösztönöz, hogy miképpen
egyeztethetjük össze az egyház tuda
tában meglévő két igazságot. A pusz
ta egymásmellettiség természetesen
nem megoldás. mert a második elv
szükségszerűen kihat az elsőre. Ebben
az értelemben egyszerre . jelentkezik
szakítás és folytonosság. Szakítás a já
rulékosban, folytonosság a lényegben.
Am a katolikus gondolat egész tör
ténete a szakításnak és a folytonosság
nak ebből a dialektikájából áll."

'"
Az egyház és a mai világ viszonyá

ról szóló pasztorális konstitúció volt
az egyetlen zsinati szöveg, amely ma
gának a zsinatnak tartama alatt állt
össze. A téma - írja Sei bel - sú
lyosabbnak bizonyult, mint sejtették.
Azokat a magasra csigázott várakozá
sokat sem lehetett teljesíteni, ame
lyekkel a szkéma felé minden oldal
ról tekintettek. Túl terjedelmesek és
bonyolultak voltak ehhez a felmerült
kérdések. így azután, bár a konstitú
ció második része jóval élénkebb ér
deklődést keltett, az első résznek rnín
denképpen nagyobb jelentőséget kell
tulajdonítanunk. Már csak azért is,
mert ebben a zsinat egy olyan teoló-
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gia álapjait fektette le, amely a földi
valöságokra vonatkozik.

Kijelenti ebben az első részben a
zsinat, hogy az ember isteni parancs
nál fogva köteles közremunkálni a föl
di rend építésében és hogy ennek a
kötelességének elhanyagolása örök üd
vösségét is veszélyeztetheti. A zsinat
így mélyebb értelmet adott az emberi
tevékenységnek. A keresztények fel
adata, hogy hitük tanúsításával is
igyekezzenek az emberiség életét és
történetét emberibbé alakítani. Ugyan
akkor elismerte a zsinat, hogy az egy
ház sok lényeges okulást és indítást
köszönhet a világnak. A szellemi és
társadalmi folyamatok segítik az egy
házat abban, hogy mélyebben bepíl
lantson a kinyilatkoztatott igazságba,
s arra ösztönzik, hogy küldetése és ta
nítása bizonyos oldalairól újból vagy
éppen először elgondolkódjék. Jelleg
zetes példája ennek a vallásszabadság
elve. Ez az egyházon kívül bontako
zott ki s az egyház hosszú tétovázás
után csak most fogadta el.

A dialógus egyház és "világ" között
tehát mindkét fél számára nagy ha
szonnal jár - állapítja meg Sei bel.
Végül is közös történetben növeked
nek és élnek. A XXIII. János által
célul tűzött "korszerűsödés" éppen a
történetiség iránt való érzék erősödé

sét kívánja. Minden korszak belátá
sokat. feladatokat és követelménye
ket hoz magával, amelyek újak a
konkrét formájukban. tppen ezért
nem ismerhetjük fel azokat a keresz
tény tanításra támaszkodó elvont el
mélkedések nyomán, hanem csak a
világ szemügyre vétele és meghallga
tása, vagyis párbeszéd útján.

A második részből Seibel főleg a
háború és béke kérdését taglalja,
amelyről tudvalevően egymásután há
rom szövea készült. Az elsőt, amely
hajlott az igazságos és az igazságtalan
háború hagyományos megkülönbözte
tése felé. a haladó többség elvetette.
A második szöveget, amelv ennek a
többségnek álláspontját tükrözte és
kárhoztatott mindenféle háborút, a
konzervatív szárny találta túlságosan
merevnek. A harmadik szöveg kom
promísszum lett az első és a második
között. Nem találkozott a haladó több
ség tetszésével. de attól kellett tartani
hogy elutasításával az egész szkém~
sikerét kockáztatják.
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Egészében azonban itt is elmondha
tó - fejti ki Sei bel -, hogya béke
mellett való kiállás világos és határo
zott maradt, s az új szöveg sem ellen
tétes azzal a beszéddel, amelyet VI·
PáZ pápa az ENSZ-ben mondott el.
Igaz, hogy az új szöveg elismeri a
fegyveres önvédelem jogát, de ennek
is igyekszik határt szabni, mert ki
mondja, hogy az önvédelem sem indo
kolhatja egy totális háború kirobban
tását. A fegyverkezési versennyel kap
csolatban az új szöveg eleití azt az
előbbi fogalmazást, amelyet egyes ál
lamok maguk ellen irányulónak fog
hattak fel. Az előbbi szöveg úgy szólt,
hogy "a gazdagabb és hatalmasabb
nemzetek" óriási fegyverkészleteket
gyűjtenek s a javak rendkívül nagy
mennyíségét ölik bele fegyverekbe.
ugyanakkor, amikor a fejlődésben lévő

annyi nép nem részesül elégséges tá
mogatásban. Ezek a nemzetek tehát
ahelyett, hogy orvosolnák ellentétei
ket, eljárásukkal úíabb ellentéteket
keltenek a világ bizonyos részeiben.
Az új szöveg beéri annak kijelentésé
vel, hogy "amíg a mindig újabb fegy
verek szerkesztésére mérhetetlen
mennyíségű anyagi javakat fordíta
nak, addig nem lehet elégségesen or
vosolni az egész világon észlelhető ín
~éget; ahelyett tehát, hogy az egyes
allamok ellentétei igazában megoldást
nyernének, a világ más részei is bele
sodródnak ezekbe az ellentétekbe".

A leszereléssel kapcsolatban a má
sodik szöveg minden fenntartás nél
kül elítélte az atomfegyver gyártását
és birtoklását. Az új szöveg most, ha
feltételesen és átmenetileg is, de bi
zonyos mértékben megengedhetőnek

mondja az ilyen fegyverek előállítását

és birtoklását. Síkra száll azonban a
nukleáris leszerelés egyidejűségéértés
kölcsönösségéért s ugyanakkor szót
emel a leszerelés hatásos ellenőrzése

érdekében. Amíg a második szöveg az
atomfegyver készenlétben tartását ak
ként ítélte meg, hogy "nem ez az al
kalmas út a béke biztosítására", addig
a mostani szöveg így hangzik: "Nem
ez a biztos út a béke szilárd megőrzé

sére." Nem kétséges. hogy ez az utóbbi
módosítás fólelt az északamerikai püs
pökök ellenállására kívánt figyelem
mel lenni.

Mindezeket a módosításokat a bi
zottság azzal indokolta, hogy az egy-



háznak a "profétizmus" mellett a "re
alitásokat" is tekintetbe kell vennie,
sokan azonban - természetesen a ha
ladók köréből - erősen kifogásolták,
hogy az egyház ezzel gyöngítette ál
lásfoglalását és túlságosan magáévá
tette a közkeletű politikai szótárt.

Rouquette is úgy véli, hogy túlzott
remények előzték meg ezt a konsti
túciót. amelynek eszméjét anélkül rö
pítették fel, hogy márlegelték volna
a feladat terjedelmét. Bizonyos azon
ban, hogy bárhogy is értékeljük a
konstitúciót, a zsinat becsületes mun
kát végzett, amely a jövőben még igen
termékenynek bizonyulhat.

Roucuette is abban látja a konstitú
ció "főbenjáró fontosságát", hogy
olyan utakat nvít, amelyeket nem ta
posott ki a teológia. Mi az ember, nem
csak annyiban, hogy egy másik élet
ígéretét bírja, hanem már most, a ha
lála előtt is? Mi a földi "kaland" ér
telme: egyszerűen csak negatív próba
tétel? Van-e értéke a civilizáci6 ha
ladásának Isten előtt? l!:rdektelennek
nyilváníthatja-e magát az egyház
ebben a civilizáci6ban, mondva, hogy
Iénvezes küldetése a tanúskodás az
örök életről és a hozzá vezető út épí
tése? Elfordíthatja-e az egyház az em
ber szemét a földi értékekről, s nem
inkább az-e a kötelessége, hogy közre
működíék ezeknek az értékeknek gva
raoításában? Mi több, a civilizáció ha
ladása nem segíti-e magát az egyházat
is abban, hogy jobban teljesítse kül
detését?

Méa akkor is, ha a válaszok viszony
laz tökéletlenek, rendkívül hálásaknak
kell lennünk, hogy a konstitúció fel
veti ezeket a kérdéseket - jelenti ki
R.ouauette. Altalános nézet, hogya bi
zottsáznak, ha elfogadható munkát
kívántak tőle, legalább még egy hó
nania kellett volna dolgoznia. A siet
~ég meglátszik a szöveg stílusában is.
~rdekes mindenesetre. hogy eredeti
leg francia nyelven írták meg és csak
a véslegesnek szánt szöveget fordítot
ták le a kevéssé alkalmas latinra. A
rengeteg módosítás míatt, arnelveket
külön munkacsoportok dolgoztak fel,
a szerkezet széteső. Még nagyobb fo
gvatékosság azonban. hoav ugyanazok
nak a kifejezéseknek más az értelmük
a különböző szakaszokban. Ilyen kő

rülmények között csak csodálhatjuk,
hogy egészében mégis értékes és elég-

gé összefüggő okmány kerekedett ki,
Köszönet illeti. ezért azokat a teológus
szakértőket, akik a zsinat leghálátla-'
nabb munkáját végezték.

A legnagyobb jelentőségúnek Rou
quette is a konstitúció első részét
mondja. Kifogásolja azonban, hogya
konstitúció beéri itt egy "elemi kate
kizmus teológiájával", amikor arról
szól, hogy az eredeti bűn, aminek meg
létét a kinyilatkoztatás és a tapaszta
lás igazolja, mennyire állandó forrása
a kisiklásoknak az ember ama teremtő

tevékenységében, amely önmagában jó.
A civilizáció ellentéteinek és kudar
cainak ez a magyarázata - állítja
Rouquette - hiba egy olyan konstitú
cióban, amely elvileg az egész embe
riséghez szól, Ne feledjük ugyanis,
hogy semmi sem érthetetlenebb a mai
emberek .többsége számára, mínt az
emberiségnek ez a kollektív bűne,

amely olyan egyénekre nyomjará bé
lyegét, akik személyesen nem felelő

sek érte. A zsinatnak - véli Rou
qu ette - nem lett volna szabad át
siklania ezen a kérdésen, hanem olyan
módon kellett volna megvílágftanía,
hogya mai emberek is megértsék. Lé
nyegében a rossz problémája ez, a leg
félelmetesebb titoké, amelybe fájdal
masan beleütközik az emberiség. El
kell ismerni - mondja Rouquette -,
hogy még mindig nincs befejezett ka
tolikus teológiánk az eredeti bűnről.

Szerinte ez a bűn, amely míndannyí
unkban valami módon rejtőzik, az az
állandó kísértés, hogy éppen lényünk
nagyságánál fogva úgy viselkedjünk,
mintha istenek lennénk. Az örökös
veszedelem az, hogy önmagunkat tesz
szük meg Istennek, megszabva saját
törvényünket és magunkat tekintve
saját célunknak. Az eredeti bűn tehát
nem egyszerűenvalami veszély, amely
kívülről fenyegeti az ember tevékeny
ségét, ahogyan a konstitúció feltün
tetni látszik, hanem ellentétele, ellen
súlya az emberi tevékenység nagysá
gának és értékének. Ugyanaz a prob
léma vetődik fel az ateizmusról szóló
szakaszban is, amely egyébként a kon
stitúció legjobb fejtegetéseí közé tar
tozik. A bűn és a megváltás teológi
ájának hiányát panaszolja fel azután
Rouquette a konstitúció második ré
szében is. A konstitúció itt általában
kiegyensúlyozottaágra törekszik, de a
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felmerülő kérdésekre többnyire csak
ideiglenes kazuisztikával felel.

*
Elérte-e célját a zsinat? Seibel sze

rint az immár lezárt munka ismerteté
ben csak meggyőződéses igennel felel
hetünk erre. Bizonyos, hogy nem mín
den várakozás ment teljesedésbe. Sok
kérdés nyitva maradt, nem egy fontos
döntés halasztást szenvedett. A kom
promisszumok miatt nem minden ok
mány mutatia azt a világosságot és
határozottságot, amelyet a többség'
eredetileg kívánt. Ezek a tökéletlen
ségek azonban eltörpülnek a zsinat
teljesítményei mellett.

A vallásszabadság kinyilvánításával
elhárult az egyik legnagyobb akadály
az egyház és a modern világ találko
zása elől, az utóbbiról szóló konstitú
cióban pedig a párbeszéd már széles
mederben meg is indult. A nem ke
resztény vallásokra vonatkozó nyilat
kozat megteremtette a kiengesztelődés

feltételét a zsidó néppel és lehetetlen
né tett minden olyan antiszemitizmust,
amely vallási okokra hivatkoznék. Az
ökumenizmusról szóló dekrétumban
erőteljesen kifejezésre jutott az akarat
a keresztény vallásközösségek egysé
gének helyreállítására. Az egyházról
szóló konstitúció elvben túljutott azon
a rendi felfogáson, amely az egyház
ban hosszú századokán át uralkodott.
Az egyházban nem a különböző fokú
méltóságok emelkedő rendjét dombo
rítja ki, hanem az összes hívők alap
vető egyenlőséget állítja előtérbe. A
papság többé nem elsősorban a fel
szenteltetés által reá ruházott maga
sabb méltóságként lép elő, hanem mint
küldetés arra, hogy a hívők számára,
akik mind a "szent papságra" hiva
tottak, az ige és a szentségek szolgá
latát végezze. Ez jut kifejezésre a papi
életről és szolgálatról szóló dekrétum
ban is. Míg ennek első fogalmazásá
ban a papságot a püspöki hivatalból,
mint a püspöki hatalomban való ré
szesedést, vezették le, a mostani szö
veg a hívők általános papságából in
dul ki és a papságot olyan hivatalként
írja le, amelyet Krisztus azért létesí
tett, hogy mindazokat, akik Isten né
péhez tartoznak, megszentelje, magát
pedig mint élő, szent és Istennek tet
sző áldozatot nyújtsa. Mindezek az
okmányok a többiekkel együtt lerak
ták annak a reform-műnek alapjait,
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amely igazában csak most, a zsinat
befejezése után bontakozhat kí. Az
egyház ezzel történetének új korsza
kába lépett - hangoztatja Seibel. Azt
a fejlődést, amely megindult, az egy
ház már csak akkor fordíthatná visz
sza, ha hűtlenné válnék önmagához.

"SEinki sem mondhatja meg, hogy
mi lesz a történelem ítélete a zsinat
ról, abban azonban nem kételkedhe
tünk, hogy a kihirdetett okmányok
igazi és maradandó értékek" - jelenti
ki Heenan bíboros, westminsteri ér
sek, abban a cikkében, amelyet az
Universe közölt. "Ha némelyek kétel
kednének János pápa bölcsessége fe
lől, amiért összehívta a zsinatot, ne
künk nem árt emlékeztetnünk arra,
hogya kereszténység alighanem meg
takarította volna a nyugati egyház
szakadást, ha a trentói zsinat ötven
évvel korábban ül össze. Nekünk most
hozzá .kell fognunk annak a megrefor
mált egyháznak építéséhez, amelynek
körvonalait a zsinat megvonta. Nem
szabad félni a ,reform' szótól. Még
akkor sem, ha a szó hallatára a kato
likusok főleg a XVI. századi reformá
cióra gondolnak. Az igazság különben
az, hogy ez valóban reformáció volt.
Luther Mártont tekinthetik egyesek
vonzó, mások kevésbé vonzó jellem
nek, bizonyos azonban, hogy ennek a
ragyogó eszű fiatal szerzetesnek min
den oka megvolt az egyház akkori ál
lapotának ostorozására."

János pápa - folytatja a bíboros 
nem azért hívta össze a zsinatot, mint
ha az egyház telve lenne botránnyal,
hanem mert előre látta, hogya vál
tozó világban botrány lehet abból, ha
az egyház nem veszi kutató szemmel
vizsgálat alá igehirdetését és az evan
gélium gyakorlását. Az egyház meg
vizsgálta önmagát és nem talált okot
arra, hogy akár megríadjon, akár tet
szelegjen. Nem talált okot a riada
lornra, mert minden hibánkkal együtt
hívek maradtunk Krisztushoz és egy
házához. De nem talált okot a tetszel
gésre sem, mert fel kellett ismerni,
mennyire lassuk és tunyák voltunk
abban, hogy igazedjunk a kor szük
ségleteihez. "A legnagyobb feladat,
amelyet a zsinat reánk rótt -,. fejezi
be Heenan -, hogy miután mi' ma
gunk, az összes hívek vagyunk az egy
ház, külön-külön is átéljük ebből ere
dő teljes felelősségünket."

*



Hengsbach esseni püspök Rómából
hazatérőben sajtókonferenciát tartott,
amelyet ezekkel a szavakkal vezetett
be: "Papjaimnak már megírtam: mi
püspökök sem mint .régíek' térünk
vissza. A zsinat után egyikünk sem
lehet már a .régt', mert a zsinat ala
kított rajtunk, reánk nyomta bélye
gét. Senki nem érzi annyira, mint mi
pünpökök, hogy most kezdődik iga
zán."

Ennek az alakulásnak egyik bizony
ságaként tárgyalták mindenütt azt a
nyilatkozatot is, amelyet Ottaviani bí
boros a Ya spanyol lapnak adott. A
bíboros, aki a zsinat egész tartama
alatt élen járt az integrízrnusban, vé
delmébe vette most azokat a katolikus
szernélyiségeket, akik Európa több or
szágában párbeszédet kezdeményeztek,
illetve dialógusba léptek a marxisták
kal. "Azok, akik bírálgatták őket, hely
telenül jártak el - jelentette ki a
Tablet közlése szerint Ottaviani. 
Nekem meggyőződésem, hogy akik
résztvettek a párbeszédben, teljesen
tisztában voltak azzal, hogy rnilyen
magatartást kell tanúsítaniok, és biz
tos vagyok arról, hogy példás volt a
magatartásuk. Olyan személyekrőlvan
szó, akik beigazolták hozzáértésüket
és okosságukat. Teljes mértékben hi
szek mindazoknak komoly és tiszta
szándékában, akik megkísérlik köze
lebb hozni az egyházhoz azokat a gon
dolkodókat, akiket ídeológíájuk elvá
laszt tőlük. Bírálni őket nem keresz
tény cselekedet."

Ottaviani tudvalevően továbbra is
legfőbb vezetője a Hittani kongregá
ciónak, vagyis a volt Szent Officium
nak, amelynek a pápa új nevet és sza
bályzatot adott. A bíboros legutóbb a
könyv-indexről is nyilatkozott, amit
Karl Fiirber, a Christlicher Sonntag
főszerkesztője is úgy értelmez, hogy
bár a teológiai tárgyú vagy vonátko
zású kiadványokat a jövőben is meg
fogják vízsgální, indexre már ezeket
sem teszik többé. Ha kifogás merül
fel ellenük, a Hittani kongregáció rnin
den esetben meghallgatja előbb az
illetékes megyéspüspök véleményét.
Ha a kifogás helytállónak bizonyul,
javasolni fogják a szerzőnek, hogy vál
toztassa meg a kifogásolt részt, ha pe
dig nem hajlandó erre, akkor felszó
lítják, hogy könyvét vonja vissza a
forgalomból. Farber hozzáfűzi: "Idő-

sebbek, .akik kereken negyven évvel
ezelőtt tanúi voltak Wittig szerencsét
len elítélésének, örömmel gondolnek
arra, hogy több Wittig-ügy a jövőben

már nem fordulhat elő. Nem beszélve
azonban az ilyen szélsőséges esetekről,

eddig mindenképpen az volt a helyzet,
hogy az indexre tétel sokak szemében
súlyos csorbát ejtett a szerző hírne
vén. Feltámadt a gyanú, hogy az illető
nem teljes és igaz hitű teológus. Már
ezért is szükséges volt az eddigi index
gyakorlat megváltoztatása. Jusson
eszünkbe, hogy milyen megpróbálta
tásokon ment keresztül Rahner, De
Lubac, vagy Congar, holott most a zsi
nat hangadó teológusai voltak. Példá
juk kírívóan bizonyítja, hogy a jó
szándékú szabadság kielégítő mértéke
nélkül lehetetlen teremtő szellemi
munkát végezni."

*
Karl Eiirber egyébként is a zsinat

legfontosabb vívmányának azt tekinti,
hogy állástfoglalt .a kutatás és a gon
dolkodás szabadsága mellett az egy
házon belül is. Nem kétséges, ~ teszi
hozzá -, hogy ez sok katolikus hívő,

főleg sok pap számára is újdonságot
jelent. Rámutat arra is Farber, hogy
enek a szabadságnak nyomán a zsinat
utáni időkben mind nagyobb szerepet
fog vinni a közvélemény az egyház
életében. Ennek a közvéleménynek
legfőbb alakítója pedig kétségkívül a
katolikus sajtó, amelynek feladatát ma
már a hierarchia is másként fogja fel
és értékeli, mint tette a zsinat előtt.

Döpfner bíboros például Rómából
visszatérve nem habozott kijelenteni,
hogya zsinati évek őt is, de püspök
társait is megtanították az újságírói
tevékenység jobb megértésére. A bí
boros a legnagyobb elismeréssel em
lékezett meg a zsinati újságírók mun
kájáról, s azt is megjegyezte, hogy
neki sohasem kellett csalódnia abban
a bizalomban, amellyel az újságírók-
hoz fordult. .

Figyelmet érdemel ezzel a kérdéssel
kapcsolatban az a cikk, amelyet Emile
Gabel, a katolikus sajtó nemzetközi
szövetségének főtitkára írt a Témo~

ignage Chrétien számára. Szerinte a
zsinat fölöttébb örvendetes lépése volt,
hogy helyesnek és szükségesnek nyil
vánította a katolikus világiak meg
nyilatkozásának szabadságát a katoli
kus sajtóban. ÉSszerűen következik ez
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abból a felismerésből - fejti ki Ga
bel -e-, hogy ma már sem az egyhá
ziak, sem a világiak nem lehetnek meg
az egyház helyzetére és ügyeire vonat
kozó olyan tájékoztatásole nélkül, ame
lyeket nem szűrnek meg előzőleg kü
lönböző hivatalok. Az őszinte és hi
teles tájékoztatás ma már a haladás,
az egészség és az érettség követelmé
nye az egyházban. Megtagadása vagy
elutasítása az "infantilizmus" jele
lenne, a félelem és a rossz értelemben
vett konzervativizmus menedéke és
egyben okozója. Támadhatnak termé
szetesen nehézségek is, mert elkerül
hetetlen, hogy bizonyos feszültségek
is adódianak az egyházi tekintély és
a saitó által kifejezett vélemények
között. Am éppen ez a feszültség táp
lálja a függetlenség szellemét és a krí
tikai érzéket. A katolikus sajtó ren
deltetése nem az, hogy többé-kevésbé
kormányzati eszköz legyen az egyházi

A KIS ÚT

hatalom kezében, hanem az, hogy a
kifejezésnek az az eszköze legyen,
amely míridenkor rendelkezésére áll a
közösségnek. Nem egy olyan közös
ségnek persze, amely ellenlábasa lenne
a hierarchiának, hanem amely kiegé
szíti a hierarchia munkáját az egyház
javának szolgálatában,

Ugyanezt a felfogást tolmácsolta
Raniero La Valle, az Avvenire d'Italia
főszerkesztője is az olasz katolikus új
ságírók legutóbbi értekezletén: "Ma
már súlyos kockázat és veszély lenne,
ha a katolikus újságokat továbbra is
úgy tekintenék, mint csupán a jiíer
archikus tekintély szócsövét, nem pe
dig úgy, mint egyben a katolikus vi
lágiak szabad megnyilatkozásának
szinterét. A katolikus saitó csak akkor
felelhet meg hivatásának, ha egyen
súlyozó és összekötő híd a két pólus:
egyfelől az intézmény és a hierarchia,
másfelől a hívek közössége között."

-

Serdülő fiam és lányom az utóbbi időben többször veti szememre, hogy
köztem és közöttük nincs meg a bizalom légköre... Azért szögezik nekem ezt
a vádat, mert nem akarom őket seabadjára engedni, a maguk feje után men
ni . .. Sokat gondolkozom, hányadán is állunk mi szülők a bizalom kérdésé
vel a nevelésben? .... Hol követtem el hibát, mulasztást?

Valóban, a bizalom szükségét és jó
tékony szerepét nem hangsúlyozhatjuk
eléggé. Kiváltképpen nem a család
körében. Olyan itt a bizalom, mint az
éltető levegő.' Ha megvan, talán nem
if, gondolunk rá, de mindjárt észre
vesszük, hogy mit jelent, mihelyt fo
gyatkozni kezd. Nagyon fontos tehát,
hogy a szülő idejekorán tudatosítsa és
gondolja végig, mi is a bizalom, mik
a feltételei, milyen hibákat lehet el
követni ellene, mílyen próbatételeket
kell kiállania. Azért gondolkozzék
rajta jó előre, mert a bizalmat körtnyű

elveszteni, de nehéz visszaszerezni.
A legelső kérdésünk tehát: mi a

bizalom? Röviden úgy fogalmazhat
nók meg: hittel, reménnyel és szere
tettel fordulni a másik felé. A három
legfőbb erény egyesülése egyetlen ak
tusban. Az a "másik", akihez a keresz
tény hívő bizalommal fordul - min
denek előtt az Isten. Istenbe vetett
bizalomról szoktunk legtöbbször be-
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szélní. A bizalom az emberi lélek leg
eredetibb és legelső megnyilatkozásai
közé tartozik. Mondhatn6k, vele együtt
születünk a világra. Nézzük meg a
gyermeket, ahogyan a bölcsőből vagy
az anyai őlből föltekint. A gyermeki
szem pillantását a bizalom teszi olyan
szívbemarkol6vá. Beszélni még nem
tud, bízni igen.

A bizalmat minden szülő ajándékba
kapja gyermekével együtt. Kezdet kez
detén minden gyermek feltétel nélkül,
odaadóan bízik szülőjében, Ezt a drága
kincset azonban nem nehéz elherdál
ni. Hamar elillan, ha a szülő nem vi
gyáz rá, nem erősíti és tudatosítja
szüntelen, nem teremti meg újra és
újra a feltételeket a kibontakozáshoz.

A bizalom ugyanis csak akkor bi
zalom. ha kétoldalú. Aki csak a szü
lőtől kíván bizalmat a gyermek iránt,
vagy a gyermektől a szülő iránt, meg
csonkítja a bizalmat. A vezető szerep,
a nehezebb feladat azonban a szülőé,


