
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az a tény, hogy Giacomo Lercaro
bíborosnak nemcsak váratlanul, de
meglepetésszerűenkellett távoznia ér
seki székéből, nagy feltűnést keltett
Olaszország határain kívül is: Igaz,
hogy a Püspökök Kongregációjának
Bolognába küldött titkárától a bíbo
ros már január 27-én értesült az el
határozásról, ezt az utolsó napig, feb
ruár 12-ig, szigorúan titomban kellett
tartania. Hogy miért történt ez az idő

zítés, nem tudni pontosan. A hírma
gyarázók általában arra a beszédre
utaltak, amelyet Johnson vatikáni
látogatásával egyidőben rnondott Ler
caro. Ebben a bíboros tudvalevően az
egyház 'kötelességének mondta, hogy
diplomatikus csúsztatasok nélkül val
lási és erkölcsi alapon követelje
Északvietnarn légi bombázásának fel
függesztéset. Az azóta bekövetlkezett
események azonban valószínűsítik azt
a feltevést is, hogy a parlamenti vá
lasztások küszöbén legtekintélyesebb
vezető egyéníségétől ukarták megfosz
tani az olaszpüspöki karnak azt a ki
sebbségi csoportját, amely ellenzi a
vallás és a· pártpolitika összeleeveré
sét. Annál is Inkább gondolni lelhet
erre, mert Lercaro nemcsak bizalmas
összejöveteleken, hanem nyilvánosság
előtt is hangoztatta azt a meggyőző

dését, hogy politikai összefonódások
mindenkor csak ártottak az egyház
nak, amely kell, hogy nyílt és nyitott
legyen minden Irányban. A maga ré
széről gyakorlati példát is mutatott
erre, amikor szívélyes viszonyt alakí
tott 'ki Bologna város kommunista
tanácsával, úgyannyira, hogy ez a
tanács két évvel ezelőtt díszpolgári
oklevélleJ. is kitüntette.

Pedig Lercaro nem így induilt. Ami
kor kinevezték Bolognába érseknek,
az egyik Iegreakciósabb olasz püspök
hírébern állt. Motorkerékpáros papok
ból "repülő gárdát" szervezett, amely
időnként bejárta az egyházmegyét és
különösen helyi választáscsalkalrná
ból a kommunisták és szocíalísták el
len hadakozott. Amikor az olasz bíró
ság elítélte a pratói püspököt, aki a
szószékről "nyilvános bűnösöknek"

minősített egy katolfkus házaspárt,
amiért csupán polgári házasságot kö
tött, Lercaro tüntetően fekete lepelbe
vonatta a bolognai templomokat és
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megszólaltatta a lélekharangokat. Ké
sőbb arra a kérdésre, hogy mi okból
és rniként változott meg, Lercaro azt
felelte, hogy Isten kegyelméből eljött
egy időpont az életében, amikor meg
világosodott előtte, hogy figyelembe
kell venni az új áramlatokat, mérle
gelni az útkereséseket és megérteni az
elütő hangokat. Magatartásának és ér
deklődésének ez a fordulata is alig
hanem közrejátszott abban, hogy
egyetlen főpapként akkor az egész,
Rómában, a zsinat első ülésszakán
résztvevő teljes magyar küldöttséget.
a Domus Mariae különtermében va
csorán látta vendégüí, s mindannyí
unkat Bolognába Is meghívott.

A londoni The Tablet szerkesztősé

ge Desmond O'Grady cikkéhez, ame
lyet "Egy haladó főpap bukása' cím
mel április 6-án tett közzé, ezt a
megjegyzést fűzte: "Múlt heti szá
munkban megírtuk, hogy bizonyos
körökben ,I'OSSZ sejtelmeket váltott !ki
Lercaro bíboros örükéntes lemondása.
Ez a mostaní cikk azt a benyomást
'keJ.ti, hogya gyanakváselenak nagyon
ís megvan ,áz alapjuk." O'Grady sze
rint Lercarónak azért kellett rnenníe,
mert· egyházkormányzati elvei nem
találtak tetszésre Rómában. Szembe
tűnőern kifejezésre jutott ez már az
elmúlt esztendőben, amikor az Avve
nire d'Italia mögött álló tőlkéscsoport

kénytelen volt elej teni a lap főszer

kesztőjét és átszervezni munkatársí
gárdáját. Annak ellenére ugyanis 
emeli ki O'Grady -, hogy olyan ki
váló teológus, mint René Laurentin,
a párázsi Le Figaro római levelezöle
az Avvenire d'Italia zstnati tudósítá
sait "a világon Iegiobbaknak'' mond
ta, a lapra úgy tekintettek Rámában,
mint a "veszedel'mes Lercaro-vonal"
szócsövére, Még nagyobb port vert fili
utána Tito Casini hírhedt pamfletje,
amely Lercaro liturgikus törekvéseit.
támadva a bíborost "Bologna Luther
jének" állította be. S noha akkor Ler
caro a Liturgikus Tanács elnöke volt;
a röpírathoz /lntonio Bacci bíboros irt
dícsérő előszót. Egyébként, hogy a iku
lisszák mögött micsoda mesterkedések
folyhattak,arra jellemző, hogy miután
már Lercaro elhagyta érseki székét, a
római Il Borghese újfasiszta hetilap
közzétett egy jelentést, amelyet állí-



tása szerint 1967. március 15-i keUe
zessel egy apostoli vízitáter készített
a uorognai egynazmegyeröl. A jelen
tes "nozzáel"i.€s hiányával" vádolja
meg Lerc:arot, aki t roieg érzelmei be
roryasomax s akinek kezdeményezesei
.gyakorjausag híján tőbbnyire ártal
masak. ".ti,anyatlOOan levő, de ráme
nos ember, <l!J.~1 keves jó emléket hagy
rnaga u can ' - összegezi észrevételeit
a jeierucs. Bizonyos - kJa O'Grany
-, nogy ~tl(j'-oen sernmíteíe ruvataios
apcstour vízítátor sem járt Bolognában,
a jelentest tehát vagy olyan megti
gyelo keszíthette, akit a Kúria titok
ban kuldött ,ki, vagy olyasvalakí, aki
elegedeuenxecett a helyi arlapotok
kar. "Azt mondják - folytatja O'Gra
ny -, nogy a Hittani Kongregáció
egyik olasz beosztottja juttatta el ezt
a Jelentést a szelsojobboldalí sajtóhoz,
ugyanaz a beosztott, aki az utóbbi
éveleben ismételten felhasznált ha
sonló bizalmas okmányokat a haladó
szárny Jj,ompromittálása céljából. A
jelentés mindenképpen maradandó do
kumentuma azoknak az állandó erő

feszíteseknek, amelyeket az olasz egy
ház Iegreakcíósabb elemei fejtettek
ki Lercaro díszkredítálására," •

Ilyen körűlmények között nem igen
ütkJözhetüIllk meg a kemény 'hangon,
amelyet az üggyel kapcsolatban ka
tolíkus lapok és folyóiratok is meg
engedtek maguknak. "Ami történt,
rendkívül. kínos - -rögzíti Massima
Olmi a párizsi Témoignage Chrétien
március 7-i számában. - Azt a fő

pásztort, akit a legjobban szeréttek
Olaszországban, a .jó és hűséges szol
gát' úgy bocsátották el, mint egy cse
lédet, akit lopással gyanúsítanak." A
firenzei 'l'estimonianze, amely februári
számához külön mellélkletet csatole,
részben Lercaro beszédeiből, részben
távozásának olasz és külföldí víssz
hangjaiból. ekként foglalja össze né
zetét: "Giacomo Lercaro bíboros le
tétele talán a legsúlyosabb eseménye
Olaszországban a zsinat utáni időnek

s mint ilyen, lehetetlen, hogy ne kész
tessen aggódó elmélkedésre. Bizonyos
azonban, hogy Lercaro, rnint lelki
pásztor és az evangélium tematikája,
az a püspök marad előttünk, aki itt
Olaszországban a legkövetkezeteseb
ben testesítette meg János pápa és a
zsinat szellemét." O'Grady pedig már
említett cikkét így fejezi be: "A Ler
caro-eset olyan kérdéseket vet fel,

amelyek túlhaladják Bologna terüle
tét. Az 'első gondolat az, hogy ameny
nyiben a 75. évüket betöltött püspö
kökmind elbocsáthatók, akkor azok,
akiket a' Szentszék megtartott hiva
talukban nagyobb megelégedésére
szolgáln~k, mint azok, akiiket elbocsá
tott: ez nyilvánvalóan különös össze
hasonlításokra adal~lmat, mert ak
kor például McIiityre 'bíboros a Vati
kán szempontjából látszólag közelebb
áll aminat szelleméhez, mínt Lerca
ro bíboros. A második gondolat, amely
szintén felmerülhet, hogy Lercaro
bűne talán éppen az volt, hogy a zsi
nati elveket igyekezett átvinni a va
lóságba."

,.

Lercaro jamuár második felében
még részt vett az olasz püspöki kon
ferencia elnöki tanácsának ülésén, de
Michele pelleqrino bíboros és Salvato
re Baldassarri érsekekkel egvütt hasz
talan érveltek ellene, nem akadálvoz
hattáJk meg, hogy oa parlamenti válasz
tásokkal kapcsolatban a püspöki kar
ezúttal· ts felszólítást intézzen a hí
vekhez.

Az Osservator'é Romano január 22
23-i számában hivatalos közlernény
jelent meg ezzel a címmel: "Teologi~
e l'IIagistero a servizio della pn.rola dt
Dio e del ponolo cristiano nell'n.ttuale
momento" (Teológia és Tanítóhtvatal
Isten tSiéiének és a keresztény néonek
szolaálatában a jelen pillanatban).
Aláírója "Giovanni Urbani bíboros,
Velence patriárkáia.az olasz püsnőki

konferencia elnöke" volt. A rákövet
kező napon, január 24-én az Osserva
tore Romano ..1 cri~\tiani e la vita 'Pub
lica in una Dichiarazione dell'Epis co
pato Italiano" (A ker€'s'lténvek és a
közélet az Olasz Püsnökí KA,r Nvilat
kozatában) címmel ú iabb közleménvt
adott ki. arnelvnek aláíróiként "Olasz
ország püspökei" szerspeltek,

Az Urbani által ellenjegyzett Nyi
latkozat három részre oszlik. Az első

kettő általánosságban taglalja, mínt
egy népszerűsíti a keresztények köz
életi feladataira vonatkozó zsinati
szövegeket, a harmadik rész azonban
már arra a konkrét helyzetre összpon
tosul, amely a közeli választásokkal
ám elő. Ez a harmadik rész lényegé
ben megismétli a püspöki karnak azt
a múltban szokásos és mindannyíszor
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"vallási engedelmességre" célzó állás
foglalását, hogy a katolikus választök
nakegységesen a kereszténydemok
rata pártra kell szavazníok, Igy óha
tatlanul az a benyomás támadt, hogy
az előrebocsáto1Jt tanbeli fejtegetése
ket kizárólag emiatt tartották szüksé
gesnek, Az okmányt - különösen a
katolikus világiak körében - sokan
kelletlenül fogadták és heves viták. is
indultak róla.

A velencei Questitalia és a firenzei
Testimonianze februári számuikban
elvi okokból is kifogást emeltek a
Nyilatkozat ellen. A Questitalia a
Gaudium et Spes konstitúció 75. sza
kaszára hivatkozik, amely ezeket
mondja: "Tudja meg minden állam
polgár, hogya közjóelőmozdításaér
dekében joga és egyben kötelessége a
szavazás szabad lehetőségével élni ...
Minden keresztény hívő érezze át sa
játos és küíön hivatását a politikai
közösségben . .. A földi ügyek rende
zését illetően ismerjék el a vélemény
különbség jogos voltát, és becsüljék
meg azokat a polgártársaikat, akik
egyénileg vagy társultan becsülettel
védik eltérő álláspontjukat." A zsinat
tehát - állapítja meg a Questitalia 
teljesen [ogosnak minősítette az evi
lági állásfoglalások többféleséget és
különbözőségét, a vélemények és ma
gatartások eltérő voltát. A mostaní
Nyilatkozat, amely kijelenti, hogy "bár
a nézetek és magatartások különbö
zősége önmagában gyakran jogos, eb
ből még nem következik, hogy álta
lános szabály lenne" világosan
szembefordult a zsinati határozattal.
Felveti a lap azt a kényes kérdést is:
ha egyszer katolikus kötelesség' a bé
ikéért síkra szállni, akkor mi alapon
követelheti meg a püspöki kar az
"egységet és egyetértést" egy olyan
kormány hangadó pártj ával, amely a
vietnami háború tekintetében is szo
lidáris az ameríkat politikával?

A Testimonianze a Gaudium et Spes
konstitúció 43. szakaszát idézi: "A vi
lági híveknek már kellőképp kialakí
tott lelkiismeretére hárul a feladat,
hogy az isteni törvény beleíródjék a
földi társadalom életébe ... Ne higy
jék, hogy pásztoraik mindig annyira
szakemberek, hogy az összes felme
rülő kérdésekben, még súlyos kérdé
sekben is, azon nyomban gyakorlati
megoldást tudnak ajánlani; vagy hogy
ez a papok küldetése. Vállalják csaJk
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a világi hívek a maguk sajátos szere
pét. .. Bizonyos korüimények között
akárhányszor épp a dolgok keresztény
szemlelete ajánl egyeseknek valami
lyen határozott megoldást. Más hivők

viszont, min:t. ez elég gyakran és.
egesz jogosan előfordul, nem kisebb
őszinteséggel másképp velekednek
ugyanarról a dologról. Ha már most a
míndkét felől javasolt megoldásokat a
felek szándékán kivül is sokan kap
csolatba hozhatják az evangéliumi ta
nítással, jusson eszükbe, hogy senki
nek sincs kizárólagos joga ilyen ese
tekben az egyház tekíntélyávsj elő

hozakodni a maga véleményének tá
mogatására." Következésképpen _
fűzi hozzá a lap - az olasz püspöki
konferencia okmánya .amikor nem
általános szabálynak': nyilvánItja a
vélemények és magatartások külön
bözőségének jogosságát, megmásítja a
zsinati konstitúciót és ellentétbe ke
rült vele.

*

Az előbbi folyóiratokon kívül a ge
novai Il Gallo is közreadta márciusi
számában iazt a nyílt levelet, amely
ben február ll-i keltezéssel 14 kato
Iíkus egyetemi tanár, író és szerkesztő,

valamint 34 katolíkus tanulmányi kör
és rnunkacsoport emelt óvást a Nyi
latkozat ellen.

"Megítélésünk szerint - hangzik a
levél - az okmány tűrhetetlen be
avatkozást jelent az olasz választók
irányában, akiknek - akár katoliku
sok, akár nem - teljes szabadsággal
és felelősséggel, az alkotmány, vala
mint az áLlam és az egyház viszonyát
szabályozó lateráni szerződés alapjárn
kell gyakorolniok politikai jogaikat. A
régi integrizmus új módon öltött tes
tet a Nyilatkozatban. Az olasz püspö
kök megint önkényesen használják
fel tanító tekintélyüket és lelkipász
tori eszközeiket kifejezeUen pártcél
ra, amilkor a híveket egységesen kí
vánják felsorakoztatni a keresztény
demokrata párt mőgé. Rá kell mutat
nunk arra az ellenmondásra, hogy az
okmány, amikori'ormálisan megerő

síti a lelkiismeret és a politikai döntés
szabadságát, ugyanakkor újólag egy
séges választásra kötelezi az olasz ka
tolikusokat, holott a keresztfny hiten
levés 'Olaszországban sem szabhatja
meg többé a politikai hovatartozást,



Minden ilyen beavatkozás csak nö
velheti az ellentéteket a hívők és a
nem-hívők között,"

Jelentős mozzanat, hogy ezt meg
előzoen már egyházi részről is történt
komoLy [etszouitás a Nyilatkozat el
len. A ravennai főegyházmegye papi
tanácsánaik tagjai Bauiassarri érsekkel
egyetértésben január végén határoza
tot hoztak, amelyet a sajtóhoz is el
juttattak, Ezeket rnondják:

"Elmélyült vizsgálódás után az
evangéliumi üzenet és a zsinati ok
mányok fényénél. valamint az utolsó
évek lelkipásztori tapasztalatai nyo
mán a következő mcgallapitásokra ju
tottunk: 1. Világosnak kell lennie
mindenki, hívők és nem-hivők előtt,

hogy az egyház természeténél és cél
jainál fogva semmi módon sem ke
veredik össze s nem is szabad össze
keverednie meghatározott politikai
renászerekkel. Az egyház az alapító
Krisztus szellemében az összes em
berek számára hirdeti Krísztus val
lási és enkölcsí üzenetet. - 2. Ezért
szükségesnek tartjuk az egyházi te
kintély teljes elhatárolását, egyház
megyei és plébániai színten is, politi
kai a1a!kulatokt61 és tevékenységek
től, meghagyva a keresztény lelkiis
meretük által irányított katolikus vi
lágiak teljes szabadságát és feleWssé
gét a politikai életben való részvétel
tekintetében. - 3. Szükségesnek lát
szik tehát, hogy az egyházi szemé
lyek, mint ilyenek, tartózkodjanak
minden beavatkozástól politikai téren
és egyre világosabban különítsék el
személyüket és tevékenységülket a po
litikai alakulatoktól és kezdeménye
zésektől. - 4. Éppen ezért nem tart
juk kívánatosnak az egyházi tekintély
beavatkozását a legközelebbi politi
kai választások alkalmából Olaszor
szágban. - 5. A lelkipásztorok 'kö
telességének tartjuk viszont, hogy
súlyt fektessenek híveik keresztény
lelkiismeretének helyes formálására a
polgári f'elelősséget és kötelezettsé
geket illetően is. Legyenek tudatában
a hívek annak, hogy a szolgálat ma
gatartásat kell tanúsítanlek a polgá
ri közösség irányában és hogy egy
folyton igazságosabb, a szükségtől és
tudatlanságtól mentes társadalom épí
tésén kötelesek fáradozni. Ezeknek az
elveknek fényénél és az evangélium
személyes átgondolásával hozzák meg
azokat a döntéseiket, amelyeket sza-

bad és felelős lelkíísmeretük szerírrt
a legcélszerűbbnek tartanak."

Ha persze sok ikatolikus ei is utasí
totta a Nyilatkozatot, más katolikusok.
nemcsak számoltak vele, de el is vár
ták a .püspököktől. Feltehetően utób
biak felfogását tolmácsolta Agostino
Greggi kereszténydemokrata képvi
selő, aJki a Relazioni Religiose hírügy
nökség :február 8-i kiadványában 011
vashatóan kijelentette: "Ha akatoli
kus Olaszország jövő sorsát és életét
ennyire megszabo pillan.aitJban püspö
'keink nem foglalnak világosan állást,
akkor nyájuknak nem pásztorai, ha
nem árulói lettek volna." A Gallo'
megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a
katolikusoknak ez a szárnya sajná
latos módon még mindíg szükséges
nek és nélkülözhetet1ennek vélí az
evilági hatalmi bástyákat, mímt ame
lyek megvédik, ahogyan mondaní szo
kás, "Isten és az egyház jogait". Pedig.
az igazság az, hogy Isten míndig ön
maga védte meg magát és egyházát a
legjobban, visszautasítva az "angyalok
légióít" és nem híva segítségül Nagy
Károly lovasait. S azok a bizonyos
"bástyák" néhány század óta Erősen

perladásra hajlanak ...

*

Ebben a viharos légkörben ült ösz
sze február 18-án az olasz püspöki
konferencia teljes értekezlete, ame
lyen több mint 300 püspök vett részt.
A napilapok tudósításaíból, ideértve
az Osservatore Romanot is, kitűnik.

hogya püspökök nem mind értettek
egyet az első okmány tartaírnával. a
második okmánynak pedig sem a tar
talmával, sem az aláírásával. A má
sodik okmányt ugyanis, amely a Nyi
latkozat [elentőségét méltatja - mínc
emlékezetes - "Olaszország püspökei"
nevében adták ki, anélkül, hogy szö
vegét valamennyiüknek bemutatták
volna. Urbani bíboros, akii az értekez
leten elnökölt, végűl is röviden és ve
lősen odakövetkeztetett, hogy miután
az első okmány tisztán tanító jellegű,

szükségszerű, hogy a püspökök egysé
gesek legyenek annak értékelésében és
értelmezésében. "Még akkor is 
mondta -, ha ez bizonyos áldozatot
kivan tőlük, lemondást az egyéni né
zetekről, vagyeltekintést a helyi VÍ
szonyoktól ..." Ami pedig a 'külső, a
világiak részéről elhangzott bírálato-
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kat illeti" Urbani az Osservatore Ro
mano február 25-i kőzlése szerínt ki
jelentette: "A püspökök tudatában
annak, hogy pásztori kötelességüket
teljesítenték, nem szállnak vitába sen
kivel, rábízzák a dolgot Istenre és
megvárják az idők ítéletét."

Giuseppe De Rosa cikkéből, amely
"A .másgondclkodású' katolikusok"
címmel a Szeritszékhez lkörelálló La
Civilta Cattolica március 16-i számá
ban je'lent meg, azt is megtudiuk, hogy
február 23-áln, amikor az olasz püs
pökök a Domus Mariae épületében to
vábbi tanácskozásra jöttek össze, az
előteret fiatalemberek lepték el, akik
táblákat tartottak kezükben ilyen fel
Irásokkalt "Nagykorúaik vagyunk, mí
magunk választunk", "Autonómiát a
világíaknak a politikai választások
ban", "Nemet mondunk a 'katoliku
sok politikai egységére", "Nem hall
gatunk a püspök-grófokra". Ugyanak
Ikor az előcsarnokban "éhségsZltráj,ko
ló" fiatalok telepedtek le.

Mindezeket a jelenségeket - ír
ja De Rosa - elsősorban vafllási szem
pontból kell mérlegelnünk, míután
olyan személyekről van szó, akik ka
tolikusnak vallják magukat s akik
nek ebbeli őszinteségébennincs okunk
kételkedni. Katolikus ember azonban
- adja elő De Rosa - nem vonhatja
kétségbe elvileg a hierarchia közbelé
pésének. megengedett voltát evilági
ügyekben sem, ha a hit és az erkölcs
kérdései forognak kockán, vagy ha az
egyház és a hívek lelki javáról van
szó. Arról pedig, hogy szükséges-e vagy
célszeru-e az ilyen közbelépés, egye
düla hierarchia jogos határozni, mert
Krisztus a pápára és a püspökökre
ruházta rá, mint pásztorokra, a veze
tés felelősségét, Az olasz püspöki Mr
pásztori kötelességének fogta föl, Ihogy
a jelen körűlmények között szózattal
forduljon az olasz katoli'kusoklhoz.
'Tárgya ennek kétségkívül politikai, de
vannak benne vaflási problémák és 'a
püspökök főleg ezekre figyelmeztet
nek. Mondják meg a "másgondolko
dású" katolikusok: miért lenne ez a lé
pés megengedhetetlen beavatkozás, te
kintve, hogy politikai kérdésekbe ke
veredett vallási problémákról van
szó? De Rosa szermt nem lehet a hier
archiát azza!l vádolni, hogy nem tart
ja tiszteletben a világiak autonómiá
ját, mert hiszen nem kényszerít reá
juk meghatározott szavazást, csupán
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tájékoztatja lelkiismeretüket abból a
célból, hogy választásuk "keresztény"
legyen. Ettől az elvi kérdéstől elte
kintve azonban helyteleníteni kell a
"másgondolkodású" katolikusok ma
gatartását az olasz püspöki kar irá
nyában. Mert amennyire indokolt az
egyházban a lojálís párbeszéd, amely
nek során a világiak nyíltan fel tárhat
ják véleményeiket és kritiikáikat is a
hierarchia előtt, annyira nem enged
hető meg, hogy világiak nyilvánosan
kétségbe vonják a hierarchia olyan
lépésének jogosságát, amely a hier
archla iüetéteeesétn körén belül marad.
Ellenkeznék ez az egyház természe
tével, amely nem demokratikus, ha
nem hierarchikus, minthogy maga
Krísztus alapozta egyházát a pápára
és a püspöki kollégiurnra. Ami végül
a kérdés politikai oldalát Illetí - ír
ja De Rosa -, ez eléggé egyszerű,

"Egyetér1lhetüJ1!k azzal, hogy a .más
gondolkodásúak' többrendbelikriti
kája megáűlja a helyét. A bajok va
lóban súlyosak és számosak Olaszor
szágban, csak azt nem lehet mondani,
hogy a politikai szektor rosszabb,
mínt az olasz élet többi szektorai,
mert korrupciót, törtetést és címbe
raságot míndenübt találni. S llIkik új
baloldalt javasolnak. mint Wladimiro
Doriqo is, kénytelenek maguk elis
merni, hogy ez e pillanatban nem va
lósítható meg."

*
De Rosa érvelése - mint a Tablet

római Ievelezője is megállapítja a lap
áprtlís 20-i számában - éppen a dön
tő pontban nem fogadható el. Mert
ha betű szerint igaz is az, hogya Nyi
latkozat "osupán a katolikusok lelkáís
meretét kívánja tájékoztatni" abból a
célból, hogy választásuk "keresztény"
Legyen, nem képzelhetőmég olyan sko
Iasztikusan csiszolt elme sem, amely
félreismerhetné, hogy valójában mit
kell érteni ezen. A cikk így a maga
egészében soíokal inkább arra enged
következtetni, hogy a legfőbb egyház
kormányzati tényezőket is gondolko
dóba ejtették a vázolt események. S
ma már Olaszországban nem is tart
ják valószínűnek, hogy a jövőben

megismétlődhessenek olyancljárások,
amelyek csak súlyos ellenmondáso
kat válithatnak ki. Hírforrásaink sze
rínt egyébként több egyházmegyében
már most sem került sor a papság vá
lasztási mozgósítására,


