
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Egy dolog sem érzékeltette még
olyan szembetűnően azt a hullámzást,
amit a zsinatnak a Ielkíísmereti SZ8

badságra és a tudományos kutatás
szabadságára vonatkozó' áflásfoglalá
sai indítottak meg a katolíkus gondol
kodásbam, rnínt az a visszhang, ame
lyet Ottaviani bíborosnak, a Hittani
Kongregáció proprefektusának. a püs
pöki konferenciák elnökeihez és a
magasabb rendfőnökökhöz intézett
július 24-i "titkos" levele keltett,

A bíboros felszólétotta ebben a círn
zetteket, hogy az ddei év karácsonyáig
közöljék vele, milyen természetű té
ves magyarázatokról értesültek a2JOk
ra a tanbeli kérdésekre vonatkozóam,
amelyek a zsinat óta a viták központ
jába kerültek, s milyen intézkedése
ket tettek a lhir1;,egység,et emiatt fenye
gető veszélyek elhárítására. Nem egy
lJrsz~bál ugyanis "kevéssé örvende
tes hírek" érkeztek hozzá a zsinat ta
nításának visszaélésszerű értelmezé
séről, "eltérő és merész vélemények
ről", amelyek a híveket nem kis mér
tékben megzavarják. Bizonyos
mondja a bíboros -, hogy különbsé
get kell tenni aközött, ami szrlárd hit
igazság, és aközött, amí osak képvisel
hető dieLLogás, egyesek azonban már
átlépték a feltevések köret és magá
nak a hitnek alapjait kezdték ki.
Szükségesnek tartja tehát, hogv zöví
den rá is rnutasson a kérdések hibás
kezelésének és a tévedéseknek azokra
a példáira. amelyek jelentésekből és
közleményekből tudomására jutottak.
Ottaviani tíz pontban foglalja össze
ezeket:

1. Némelyek a Szeartírás sugalma
zottságáról és tévedhetetlenségéről

szóló 'tant túlságosan szűkre vonják,
és nem helyesen itélik meg a törté
neti szövegek értékét.

2. A hittételek megszövegezését oly
annyira alávetik a történeti fejlődés

nek, hogy tárgyí értelmüket is meg
változtatják.

3. Az egyház, nevezetesen, a római
pápa rendes tanítóhivatalát olykor
annyira figyelmen kívül hagyják és
kevésre értékelik, hogy azt szinte a
puszta vélernény-nyilvánítás ~örébe

utalják.
4. Egyesek már színte nem ismer

nek el föltétlen, tárgyi, vendí,tihe'tetlen
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és változhatatlan igazságot, s mindent
bizonyos viszonylagosságnak vetnek
alá, éspedig azzal a hamis megokolás
sal, hogy mínden igazság szükségsze
rűen a tudat és a történet fejlődési

ü teméhez igazodik.
5. A Krisztusra vonatkozó tan kö

rében a személy és a természet olyan
fogalmait alkalmazzák, amelyek al.ig
egyeztethetőkössze a dogmatikus meg
határozásokkal. Igy egy bízonyos
krísztológiaí humanizmus kísért,
amely szerínt Krisztus csupán ember,
aki fokozatosan jut ístenfíúságának
tudatára. Szűztől való fogantatását,
csodált, sőt még feltámadását is sza
vakban ugyan vallják, de valójában
a tiszta természetes rendbe álHtják
be.

6. A szentségekről szólva bizonyos
elemelket vagy mellóznek, vagy nem
elégségesen vesznek figyelembe, kü
lőnösen az oltáriszentséget illetően.

Nem hiányoznak olyanok, aJkik a. ke
nyér és a bor színe alatti valóságos
jelenlétről vitatkozva egy1Jú12JOtt jel
képesség felé hajlanak.

7. Némelyek a töredelem szentségét
az egyházzal való [kiengesztelődés esz
közeként emelik ki, s ennek követ
keztében a megsértett Istennel való
kiengesztelődés [ellegét nem kellőkép

pen jufta.tják érvényre, Azt is állít
ják, hogy ennek a szeritségnek foga
natosításához nem szükséges a bűnök

személyes megv,allása.Ehelyett egye
dül az egyházzal való kiengesztelődés

közösségí szarepét igyekeznek kidom
borítani.

8. Olyanok sem hiányzanak, akik a
trddentí zsinatnak az eredeti bűnről

szóló tanítását túl könnyedén veszik s
akként magyarázzák, hogy Adám ős

hűne éséppen ennek a bűnnek tovább
szármaetatása legalábbís elhomályo
sul.

9. Nem kisebb tévedéseket terjesz
tenek a morálteológía körében is. Nem
kevesen merík elutasítani az erköl
csösség tál'gyi megalapozottságát, Má
sok tagadják a természetjogot (a ter
mészetes törvényt), állftják viszont az
ún. szituációs etika jogosultságát. Ká
rosnézetekert teriesztenek a házasság
és a nemiség területére vonatkozó e1'
kölcsösS'égről és felelősségről.
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10. Nem !hiányzanak, akik az öku
ménízmusra vonatkozó zsinati dekré
turnot önkényesen értelmezik, s olyan
ökurnénikus tevékenységekre ösztönöz
nek, amelyek sértik a hit, valamint az
egyház igazságát ésegy:ségét, s így
egy veszedelmes irenízmust és közörn
bösséget mozdítanak elő, ami teljesen
távol állt a zsinat szándékától.

•
Ottaviani levelének zárósoraí: "Nyil

vánvaló okosságá szempont tiltja je
Len levél nyilvánosságra hozását, A
helyi ordináriusoknak éppen ezért
szígorúan titokban kell azt tartaniok,
úgvszdntén azoknak is, akik részére a
továbbadást az ordináriusok helyes
okból jónak találják."

Ennek 'ellenére Henri Fesquet, a pá
rizsi Le Monde egyházi ügyekkel fog
.lalkozó rovatvezetője, kimerítő részle
tességgel tudósított róla lapjának szep
tember 10-4 számában. Az általa kő

zöltek alapján más űíságok is hozzá
szóltak a levélhez, ami végül is arra
késztette Ottaviani bíborost, avagy a
Hittani Kongregációt, hogy a titkos
nak szánt iratot egész terjedelmében
nyilvánosságra hozza az Acta Apos
tolicae Sedis szeptember 30-i számá
ban. Utóbbinak szerkesztőségí meg
jegyzése szeránt "el kellett oszlatni
azokat a kétségek'et,amelyekélJmiatt
keletkeztek a levél tartalma felől, hogy
a sajtóban kivonatos híradások jelen
tek meg róla". S ekkor következett az
igazi meglepetés, az nevezetesen, hogy
az eredeti latin nyelvű szövegben
semmi sem volt, amit már Fesquet
el nem mondott volna,
Leszűrhető ebből mindenekelőtt az

amegillapítás - Iria Robert Rouqu
ette az Études novemberi számában
-, hogy flyesféle iratot ma már az
egyházban sem lehet titokban tartani.
Az is oka ennek, hogy a "titoktartást"
sokszor lejáratták olyan dolgokkal,
amiknek titkolására semmiféle ma
gyarázatot sem lelhetünk. A Szent Of
ficium riasztó kánoni büntetésekkel
védett titkait, amelyeknek megsértése
esetéri kizárólag a pápa adhatott fel
oldozást, kiterjesztették például jelen
téktelen megrovásokra is. Igy míként
a kánoni fegyverek, amelyekkel vissza
éltek, a titok is elvesztette élét a túl
zott használat miatt. A zsinatnak két
lakiságba való tévedése is hozzájárult a
titok fogalmának Ikiüresítéséhez. Mind-
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végi.g érvényben tartották a zsinati ti
tok elvét, eskü alatt igértették meg
a titoktartást a szakértőkkel és a köz
ben kirnevezett püspökökkel, holott a
valóságban tökéletesen feloldották a
titkot, a második ülésszaktól kezdve
pedig maguk a sajtokonferenciák is
kimerítő tájékoztatást nyújtottak az
ülésekről és tanácskozásokról. Ered
ménye az lett, hogy senki sem vette
komolyan a titkot. Még a bizottsági
tagok is aggálytalanul mondták el
rníndazt, ami a bizottságokon belül
történt. "Velem ismételten megesett
- jegyzi meg Rouquette -, hogy előt

tem teljesen ismeretlen tájékoztaték
tól fetokópéában kaptam meg a leg
titkosabb iratokat."

Pedig - emeli ki méltán Rouquette
-egyáltalán nem örülhetünk annak,
hogy titok többé nem lehetséges. Van
nak ugyanis dolgok, amiket nem he
lyénvaló nyilvánosan tárgyalni, "Nem
arról van szó, mintha a Szerit Offi
cium szörriyű titkának visszaállítását
óhajtanók, annyit azonban megkíván
Ihatnánk, hogy arra valóban érdemes
dolgok tekintetében érvényesüljön a
pápai vagy a zsinati titok, és ezt mín
denki komolyan vegye."

Kérdés ezek után, hogy Ottaviani
bíboros okkal nyilvánította-e titkos
nakezt a levelét. A katolákus oldal
ról eddig tudomásomra jutott véleke
dések nagyon is indokoltnak állitják,
de csakis azért, mert a nyilvánosságra
hozatal hatását minden szempontból
károsnak ítélik Uralkodó felfogás
szerínt jobb lett volna, ha a Hittani
Kongregáció proprefektusa egyáltalán
nem bocsát ki ilyen értelmű és célza
tú írást.

•
A bíboros ál.tal felsorolt kérdések

ugyanis rendkívül lazán fogalmazot
tak - szögezi le Rouquette -, s in
kább a keresztény hívők egy részének
többé-kevésbé lappangó hajlandósá
gait érintik, mint olyan nézeteket,
amelyeket komoly képzettségű kato
likus teológusok vagy gondolkodók
képvíselnek. Nagyon veszélyes lenne,
ha egyesek által itt-ott elejtett osto
baságokat katalógusba szednének s
belőlük rnódszeres hereziseket szer
kesztenének, Ugyancsak súlyos ve

szedelem keletkeznék abból is, ha a
problémák puszta felvetését már a rá
juk adott végleges válasszal azoncsf
tanák. Nem egyszer a tarthatatlan né-



zetek is valóságos problémákat jelöl
nek meg, amelyek éppen ebben a pil
lanatban foglalkoztatják a gondolko
dást, s nem nyertek eddig megoldást.
Általánosságban is nem az a hiba, ha
problémákat vetnek fel, hanem ha
olyan válaszokat népszerűsítenek,

amelyeket az elmélyült kutatást meg
előzően kockáztattak meg.

Csupán néhány kérdést érintve azok
közül, amelyekkel a bíboros foglalko
zik, bizonyos például folytatja
Rouquette -, 'hogy a Szeritírás téved
hetetlenségének és bizonyos ószövet
ségi könyvek történetiségének kérdése
kényes problémákat vet fel, amelyek
hez a kinyilatkoztatásról szóló konstd
túcíó is hozzányúlt, bár igen árnyal
tan és nagy óvatossággal. Semmikép
pen sem lehet tehát szó arról, hogy
elzárjuk a lehetőséget a további
kutatások előtt ezen a téren. Azután
vajon relatívizmust kell-e látnunk ab
ban a tagadhatatlan tényben, hogy a
változhatatlan igazság mindenféle for
mulázása "szükségszerűen igazodik a
tudat és a történet fejlődésének üte
méhez"? Ez ugyanís nem akadálya
annak, 'hogy elismerjük a "tá'rgyi, ren
díthetetlen és változhatatlan" lényegi
Igazságot. Ami a morálteolögíét Illeti,
nem kell-e rnegengednünk, hogy a ter
mészettörvény meghatározása és ke
zelése korántsem könnyű, jóllehet a
fogalma szükségszerű? Anélkül, hogy
beleesnénk egy szítuációs etikába, nem
jogos-e elismernünk mínd az erkölcsi
tudat haladását, mínd pedig az erköl
csi törvény alkalmazásában mutat- I

kozó fejlődést? A bíboros végül az
ökuménizmussal kapcsolatban utal
"egy veszedelmes írenízmusra és kő

zörnbösségre, ami teljességgel távol
állt a zsinat szándékától". Nem vi
tás, hogy a keresztények körében so
kan nincsenek tisztában azokkal a ne
hézségekkel, amelyek elválasztják
egymástól a keresztény egyházakat,
miért is szükséges, hogy szüntelenül
óvjuk őket ,egy könnyen megvalósít
hatóegységesülés ábrándjától. Ámde
az ökuménizmus melyík katolikus
szakértője osztja ezeket az ábrándo
kat? Nincs-e tehát veszedelem abban,
ha laza és általánosító fogalmazással
indokolatlan gyanút keltünk olyan
emberek irányában, akik ezt nem ér
demlik meg? De továbbmenve, az
ökuménízmusnak ezek a problémái

mdndeneke16tt a Keresztény Egység
Titkárságának illetékességéIbetartoz
nak. Igaz, hogy ennek elnöke helyet
foglal a Hittani Kongregációban is, de
nem lenne-e illendőbb, ha erre a
'I'ítkárságra bíznák a gondoskodást
arról, hogy eleje vétessék a lehetséges
kisiklásoknak?

M. Brandle, aki az Orientierung ok
tóber 31-i számban tüzetesen taglalja
Ottaviani • levelét, összehasonlító szö
végek alapján oda következtet, hogy
a levélben SZ€Tep16 kérdések nagyon
szorosan összefüggnek azzal a szké
ma-tervezettel, amelyet a zsinati elő

készítő teológiali bizottság 1962 júliu
sában a püspököknek atadott, Ennek a
tervezetnek. amelyből végül is csak a
kínyílatkoztatás forrásaka vonatkozó
rész került a zsinaton tárgyalásra, már
első vitája általános bízalmatlanságí
szavazatra vezetett. Joseph Ratzinger
zsinati teológus az elutasítás okát ab
ban jelÖlte meg, hogy egy olyan isko
lás teológiai rendszer kapott hangot
benne, "amely annál többet veszít ha
tóerejéből, mínél többet nyer belső

szabatesságban és világosságban". A
latin-amerikali püspökök egyik cso
portja nem habozott írásban is kije
lenteni: "a tervezet színte teljesen lá
tatlanba veszí a mai világ pronlémáit,
várakozásait és kutatásait, kifejezésé
nek módja pedig ellentétben van ko
runk gondolkodáséval és érzésével".
A zsinat nagy többsége a hitigazságok
"pasztOI1ális" bemutatását kívánta. Ér
telme ennek világosan loíderül "Az
egyház a mai világban" ikonstitúcíó
ból: "Hogy feladatát teljesíthesse, az
egyháznak állandó kötelessége, hogy
vizsgálja és az evangélium fényénél
értelmezze az idők jeleit. Kötelessége
pedig azért, hogy mánden nemzedék
nek korszerű választ adhasson az örök
emberi kérdésekre, amelyek az evilági
és a túlvilági élet értelmére, a kJettő

nek egymással való összefüggésére vo
natkoznak."

Ha az egyház nem találná meg a
a feleletnek azt a médját, amely min
den nemzedékIhez alkalmazkodlik 
írja Brándle -, akkor csődöt 1ffiOII1

dana hivatásában. Ezért nem akarta
a zsinat olyasféle téves vagy V€Sl'Je
delmes tanokra pazarolní idejét, ame
lyeket az előkészítő teológiai bizottság
összehordott. Teljesen fölöslegesnek
tartották a zsinati atyák, hogy olyan
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nézeteket, amelyeket már a "Humani
generis" is elítélt, még egyszer elítél
jenek. S nyilvánvalóan ez az állásfog
lalás az - hangsúlyozza Brámdle -,
amelyiről a Hittami Kongregáció pro
prefektusa másként gondolkodik. Hi
szen a kérdőív tíz pontja közül nem
kevesebbet, rnínt hetet szinte szósze
rínt megtalálunk az említett encikliká
ban: Szentfrás, dogmatikai relativiz
mus, a rendes tanítóhívatal alábecsű

lése, a megismerés viszonylagossága,
átlényegülés, eredeti bűn, írenizmus,
A nyolcadik pontot pedig, amely a szi
tuációs etíkára, a nemi és a házassági
erkölcsre vonatkozik, már tárgyalta
XII. Pius 1952 és 1956 évi beszédei
ben, s az ő pápasága. ala1:t külön is
a Szent Officium. S vajon elkerülhe
tetlenül szükség volt-e megismétlé
sükre? - kérdi Brandle. Szerinte
amit a hívő igényel és amit a zsinat
is követelt, kífejezetten a pozitív se
g,ítség, a hittitoknak olyan bemutatá
sa, amely számol a mai ember gon
dolkodásával és érzésével. Hivatkozik
ezzel kapcsolatban Brándle arra az
előadásra, amelyet Karl Rahner a
szeptember végén lefolyt római teoló
gus-kongresszuson tartott. "Karl Rah
ner a maga részéről vitába szállt az
Úr valóságos [elenlétét illetően az
Eucharisztia egyoldalú és dologi felfo
gásával. Rámutatott, hogy az eucha
risztikus jelenlét nem választható kü
lön Krísztus jeIenlétélnek egyéb for
máitól. különösen nem az ő jelenlété
től az igében, mert az Eucharisztia
egyszerre a csúcsa és a színtézíse az
Úr jelenléte valarnennyi formájának."
Érezni itt a fáradozást - fűzi hozzá
Brándle -, hogy a kitaposott pozí
ciókiból és megmerevedett helyzetek
ből előbbre jussunk, s éppen ez a fá
radozás az, aminek hiányát Ottavíaní
bíboros levelében olyan. fájdahmasan
tapasztaljuk.

Főleg eztkHogásolja adomomkos
Henry St. John is abban a terjedel
mes írásában, amelyet a Iondom The
TabletaJCiott kőzre október 22-i szá
mában. Senki sem tagadja - úgy
mond -, hogy keríngenek meglehe
tősen szélsőséges és talám elsietett ál
lásfoglalások. Ez azonban elkerülhe
tetlen, amikor frissen felébresztett új
merészség és új krtticizmus dolgozik
köreinkben. Maga a pápa nyilatko
zott úgy a Iegutóbb, hogy erjedés van
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az egylházban, ami önmagában jó do
log. Élt ugyanakkor intelmekkel és fi
gyelmeztetésekkel is, de azzal a be
állttottsággal, amely megengedi az el
mélkedést és gondolkodást még a ki
nyilatkoztatott isteni tgazságoknak em
beri szavakba öltöztetése felől is. Az
természetesen magától értetődik, hogy
meg kell lennie rníndenkor az éssze
rű engedelmességnek az egyház leg
főbb tanító tekintélye í rányában. Aki
azonban figyelmesen elolvassa Otta
viani bíboros levelét, kénytelen meg
állapítani, hogy fogalmazása! köny
nyeri tévútra vezethetnek. Itt van
míndjárt a 2. pont, amely tiltakozik
az ellen, íhogy a hittételek megszöve
gezésének tárgyi -értclmét alávessük a
történeti fejlődésnek. Vajon a "fel
szállt a rncrmyekbe" tétel tárgyi ér
telme nem változott-e meg bizonyos
módon a történeti fejlődés és a kö
vetkezetes tanbeli kifejtés nyomán?
A "felszállás", a "mennyek", az Úr
feltámadt és megdicsőüIt testének ter
mészete - mindez módosult és fino
modott egyrészt a teológiai belátás,
másrészt az emberi tudás bővülése

nyomán. Nem hihetünk többé egy hár
rnasan tagolt mindenségben. Egyéb
ként is bizonyos, hogy nagy mozgá
son megy át napjainkban a teológiai
gondolkodás, mőgötte azonban a
Szemtírás mélyebb megértése áll, alap
jaként egy olyan megújhodásnak. ami
ből a keresztény egység valóban ki
alakulhat.

Meg kell azonban azt is kérdeznünk
- folytatja az angol teológus -, hogy
kiket helyez vád alá a tíz, fölöttébb
kétértelmű terhelés? Akiket rnegvá
dalnak, mind névtelenek: "azt is
moridják", "némelye:k", "nem hiány
zanak azok sem", "sokan rnerészked
nek" . .. Amin azonban még inkább
megütközhetünk. hogy a "titkos" le
vél eredeti szándéka szerínt a püspöki
vizsgálódásoknak is titokban kellett
volna folyniok s ezek eredményét tit
kosan kellett volna a Híttaní Kongre
gáció rendelkezésére 'bocsátani. Nyit
va marad itt is a kérdés, hogy a fel
sorolt pontokra vonatkozóan szemé
lyek megnevezése nélkül kell-e jelen
tést tenni, vagy meg kell mondaní a
neveket. "Az előbbi eljárás teljesen
haszontalannak és céltalannak látszik,
mert csupán szorongásokat és lehan
goltságot válthat ki. A személyek meg-



nevezése azonban alighanem még
rosszabb lenne, mert elítéléssel vég
ződhet, meghallgatás vagy védekezés
nélkül. Ez pedig a régi Szent Officium
eljárása lenne, amelyről azt reméltük.
hogy végkép a múlté ..."

*
El kell ismerni - állapítja meg

Rouqueite -, hogy mímdeztdeig az új
Hittaní Kongregáció, a Szerit Offi
cium örököse, aligha váltotta valóra
azoknak a céloknak egyikét, amelye
ket az átszervezéséről intézkedő 1965
december 7-i "Integ,rae servandae"
motu-proprio tűzött elébe: "elősegí

teni a tant", és "új erőt adni az evan
gélium hírnökeinek". Kívülről ítélve
úgy látszik, továbbra is főleg a másik
szerapéhez ragaszkodik: "helyreigazí
tani a tévedéseket, szelídséggel jó út
ra vezetni azokat, akik eltávolodtak
róla".

Nem azt áHítja ezzel - folytatja
Rouquette -, hogy a Hittani Korigre
gációnak nem szükséges őrködnie a
tanok tisztaságán. Mert helyesen írja
Bilan du Concile (A zsinat rnérlege)
című könyvében Laurentin, hogy "a
helyzet ma fölöttébb kétértelmű, s ez
a kétértelműség a két pásztori feladat
összeszövődéséből ered: egyfelől meg
őrzés, másfelől megúihodás, egyfelől

a múlt megtartása. másfelől haladás fl
jövő felé. Mindez nem egy ütközésre
vezetett már a zsinaton is. Probléma
lesz a zsinat utáni egyház számára is,
hogy cselekvési vonalának ilyen konk
rét kettőssége ellenére fenntartsa egy
ségét Krísztusban. Ehhez azonban az
is szükséges - teszi hoz,zá Rouquette
-, hogy, miként Laurentin fejezi ki
magát, me tekintsük módszeresen "ér
kezési állomásnak a sorornpóőr bó
déiát". "Mármost némelyeknek az le
hetett abenyomásuk - kja Rouqu
ette -, hogy Ottaviani bíboros egye
dül a sorompóőr szerepét kívánja be
tölteni, Ne túlozzunk azonban sem
miben. Nem helyes az a vélemény,
hogy a levelet rnindemben a Szerit
Officiumnak az az emlékirata sugal
mazta volna, amelyet a zsinatot elő

készítő teológiai bizottsághoz intézett.
Ez az emlékirat tudvalevően hosszú
"syllabusát" sorolta fel az elítélendő

tévedéseknek. Helyesebb, ha azt
mondjuk, hogy inkább azokra az ag
godalmakra emlékeztet, amelyeket a
kisebbség gyakran 'kifejezett a zsina-

ton. Mi több,el ~eU ismerni, !hogy
igen mársékelt maradt."

De nem valami úiabb "syUabust"
tervez-e mégis Ottaviani? BrandLe
nyiltan felveti ezt a kérdést. Igaz
ugyan, hogya római okmány a leg
csekélyebb célzást sem teszi erre, de
vajon egészen légből kapott-e az az
aggódás, amely k~fejezésre jutott a
katolikus sajtóban?

Alátámasztaní látszott ezt a francia
integristák folyóirata, Le Mande et la
Vie, amely örvendező fejtegetéseiben
nyiltan sürgeti a "nyilvános kutatást"
eretnekségek után. Szerínte ez már
régóta esedékes lett volna. Mindazok
az eltévelyedések ugyanis, amelyeket
most Ottaviani megnevezett, ki világ
lottak abból az ernléidratból, amelyet
Joseph Lefebvre püspök 1957-ben ter
jesztett a francia püspöki kar teljes
ülése elé. Amit tehát a francia püs
pökök akkor elrnulasztottak, azt kell
pótolni. Ez az állítás igen figyelemre
méltó - mutat rá Bráridle -, mert
az tűnik ki belőle, hogy az integris
ták Ottaviani pontjait egyáltalán Illem
a zsinattal hozzák kapcsolatba, ha
Illem j~val a zsinat előttről, éspedig
XII. PlUS pápaságának korából szár
maztatják. Ez persze nem felelhet
meg a valósásnak - ernolt ki Brand
le -, mert hiszen Lefebvre annak
idején kifejezetten bírálta az ínteg
rista magatartást is, fényt vet azon
ban arra a veszedelemre, hogy rnim
den olyan szentszékí okmányt, amely
nek tárgya a tévedésektől való óvás
az integristák célzatosan is érlékelhet~
nek, a ferdítés pedig csak ártalmára
válhat a védeni kívánt ügynek. Vég
tére is nem kétséges, hogy :fji,g,yelmez
tető tartalmú okmányokat az egyházi
tanítóhivatal 'az egyház egységéért
való aggodalomból szekott krbocsá
taní. Ez az egység azonban nemcsak
azon fordul meg, hogy a hívők ért,el
mileg hozzájárulnak azokhoz a meg
szövegezésekhsz, amelyekben a !hit
igazság megjelenik, hanem azon is,
hogy bizalom és jóakarat köti-e össze
a hierarchiát a hívekkel és a híveket
egymással. S éppen ezt a bizalmi egy
séget teszi ki a legsúlyosabb megter
helésnek minden olyan reakció, amely
új inkviziciót követel. Mondhat
ná valaki, hogy Ottaviani nem te
hető felelőssé azért a módért, ahogyan
az integristák fogadták levelét. Ez
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kétségflclvül igaz. A tapasztalat azon
ban azt rnutatía, hogy az integristák
az ilyesféle római iratokra míndig
azonos módon reagáltak: fékezhetet
len ösztönzéssei eretnekek hajháJSzá
sára. Minden egyháztörténész ismeri
a denunciáns klubok" tevékenységet
az"antimodernista harc alatt, majd
XII. Pius idejében a "Humani gene
ris" enciklikával dcapcsolatbem. Ha te
hát a figyelmeztető okmányok ilyen
visszahatását előre lehet látni, aikkor
a Hittani Kongregációnak nem kene
ne-e kibocsátásuk előtt rníndenkor
rnegvízsgálnia, vajon nem többet árt-e
mínt használ, nem felelős-e azért, ha
az efféle reakciót előidézi?

Rouquette is fölöttébb sajnálatosnak
mondja, hogy Ottaviani levelét nyom
ban úgy állította be egy szélsőséges

"jO'JjboldaliÍ" irányzat, mínt bizonysá
got annak az ellenállásának jogossá
gára, amelyet a zsinati szellem ellen
tanúsít. Az is tudomására jutott 
írja -,Ihogyegy integI'listacsopOlrto
sulás megküldte valamennyí tagjának
a bíboros levelének másolatát, felszó
lítva őket, hogy jelentsék fel közvet
lenül Rómában míndazokat a tanbelí
eltévelyedéseket, amelyekről tudomást
szereztek. "Nagyon kívánatos, hogya
reljelentéseknek ezt a máníáját ne
bátorítsák többé a 'római hiÍvatalok,
sőt vegyék el a kedvet tőle."

•
V.an azonban mégis egy mozzanat,

amit IIIl€ig azoik is kedvezően ítélnek
meg, akik egyébként bírálják Ottavia
ni bíboros levelét, S ez a korántsem
lényegtelen mozzanat az, hogy 
Rouquette szavaival élve - "a római
hivatalok mélyéről ellindított kárhoz
tatások helyett a Hittani Kongregáció
immár az egyetemes püspöki karhoz
fordul kérdéseivel - a kollegialitás
szellemében". Bizonyosra vehető te
hát, hogy a Kongregáció a püspökök
válaszaitól teszi függővé esetleges
döntéseit, nem vágott tehát elébe az
ő állásfoglalásaiknak, amí a múlthoz
képest gyökeres fordulatnak tekint
hető. A püspöki karoknak így lehető

ségük nyilt arra, hogy a levélben ész
lelt lazaságokat és pontatlanságokat
helyes rnegkülőnböztetésekkel és ár
nyalásokkal igazítva ki,cseIekvő mó
don segítségére legyenek: a Szeritszék
nek egy olyan tájékozódásban, amely
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nélkülözhetetlen az egyház egészséges
élete számára.

Remélnünk kell - írja októberi szá
mában vaz Orbis Catholicus -, hogy
a püspökök a lehető legnagyobb mé:
tékben élni is fognak ezzel a Iehető

séggel. Kívánalom ugyanis, hogy az
egyházi tanítóhivatalt sokoldalúan tá
[ékoztassák a felvetett problémák va
lamennyi oldaláról és azok kihatásai
ról. Mert mínél kevésbé találunk sze
renesésnek egyes fogalmazásokat a
Hittani Kongregáció proprefektusának
iratában -miután a problémákat túl
ságosan "tradicionálisan" és túl egy
szerűsítetten állítja elénk -, annál
nagyobb megelégedéssel vehetjük tu
domásul hogy a kérdések megvála
szolásáh~z szakemberek bevonását is
kéri a levél a püspököktől.

Elvárihatjuk - folytatja az Orbis
C~tholicus -, hogy a megoldást kí
vánó problémákat olyain egyházon be
lüli tisztázó megvitatás alá vonják,
amilyenre a zsinat adott példát. Szá
molnunk kell azzal, hogy minél in
kább az egyházi élet és a keresztény
hit tartalmának Icözpontjába kerülnek
ezek a kérdések, annál jobban kíéle
ződík a zsinat utáni ellentét az eddi
giekhez ragaszkodék és azelőbbre tö
rekvők között. Annál nagyobb lehet
'majd a kísértés is arra, hogy mínd-

. ezeknek a kérdéseknek megoldását a
folytatólagosságért való jogos aggódás
ból valami pragmatikus kiegyezésben
keressék. Nem szabad lepleznünk ma
gunkelőtt, hogy igen sokrétű és egy
ben a legégetőbb problémákkal kerül
tünk szembe. Nemcsupán arról van itt
szó, hogya teológiát s még inkább
az egyházi dgehirdetést összhangba
hozzuk a modern tudománnyal, ha
nem arról a szükségszerű Ieladatról is,
hogya kínydlatkoztatás tartaimát az
Istenre és az emberre vonatkozó mai
felfogás tekintetbe vételével a maga
egészében értelmezzük. Nyilvánvaló,
hogy ennek során nemcsak a teológia
és az egyházd tanítóhivatal, hanem a
hívek hite ís különös próba alá kerül.
Olyan próba alá, amelynek, kiállása
szorgos vizsgálódásokat követel. Am át
meneti nehézségek és kockázatok sem
tarthatnak vissza ettől, mert a vallás
jövőjére éppen az lenne a veszedel
mes ha a fel nem tartóztatható fejlő

dés 'elől mozdulatlanságba menekül
nénk."


