
mölese, hanem nehézségekkel küszködő hivekkel és becsületes, igazság
kereső máshitűekkel folytatott párbeszédből született. Ha velük, kifelé,
másként beszélünk, mínt befelé, egyházi hatóságaink felé, a kétszínűség

vádját vonjuk magunkra, és növeljük a bizalom -válságát. A másik, ok a
jelen történelmi helyzet, az egyházias szellem pillanatnyi megosztott
sága. Az újszellemü határozatoknak már a zsinaton megvolt a hangos
ellenzéke. A nálunk is ismert és tisztelt szakember, Hdring -rórnai pro
fesszor szerínt egyik-másik zsinati szöveg kemény harcok árán született
meg. Az egyház a mai világban című rendelkezés ellen még utoljára is
hetvenöten szavaztak, a vallásszabadság okmánya ellen hetvenen, a nem
keresztény vallásokhoz való viszonyunkról szóló nyilatkozat ellen
nyolcvannyolcan. Ezeket az emlékeinket épp a közelmúltban frissítette
fel König bíboros magyar nyelven is megjelent könyve a zsinat mérlegé
ről. A kisebbség persze elenyészett a zsinat 2200 résztvevőjéhez képest,
d-e ne feledjük, hogya pártok a zsinat falain kívül is megvoltak. és a
zsinat után is megvannak. A meghozott határozatok ellen persze katoli
kus ember nem küzdhet, de támadhatja a határozatok valóraváltásának
sürgetött iés azokat, akik műveikben terjeszteni igyekszenek a zsinat
gondolatvilágát. A hollandi katekizmus is eközvéleményformálás ténye
zője, és ha ráütik a súlyos tévedés bélyegét, ez erősíti az ellenzék had
állásait, és hátráltatja az egyház zsinati megújhodását.

Róma jelenleg igen bölcs tartózkodást tanúsít, és nem erőlteti a
dolgot. Jellemző, hogy a hattagú bíborosbizottság által kívánt változ
tatások jegyzéke hivatalos levélpapiroson érkezett ugyan a hollandi püs
pöki karhoz, de aláírás nélkül. Ez oda mutat, hogy a Szeritszék minél
kevesebb tekintélyi intézkedést akar, és bizik az idő múlásának gyógyító
hatásában. A kellő hitbeli irányítást márís megadta VI. Pál pápának a
"hit éve" lezárásakor nyilvánossan felolvasott hitvallása. A zsinati hatá
rozatok pedig egyre inkább megvalósulnak az egyház életében, és a bi
zalmatlankodó ellenzék vagy kihal, vagy megbarátkozik az újjal, és las
sankint szétmorzsolódik. A katekizmus második, javított kiadása már
nem a jó ügy hátráltateja lesz, hanem egy remekmű hatásának fokozója
és szépséghibáinak eltüntetése.

-
AZ IDO VADLOTTJAI

sötétség tanúja fény
de csillag sehol
csak az idő vádlottjai
csak a Hold rémképe
szétdobál köztük néhány álsugarat
viaskodva kapnak utána
a könyörme't fénycseppjeire szomjasan
kik könyörtelenek voltak míg éltek
nincs nyugtuk
hitvány álmok maradéka
fityeg át szívükön
mint rosszul megkötött cipőzsinór

folyton elbotolnak benne
orrukra esve a sárban
átkozzák a beléjük szorult Végtelent

Pálos Rozita
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