
A Z EGYHÁZ A VILÁGBAN
HANS KŰNG A ZSINAT UTÁNI EGYHÁZ PROBLÉMÁIRÓL

"A zsinat hibás-e mindenben?"
ezt a cimet adta Hans Küng a neves
német teológus, egyik, a Publik ha
sábjain megjelent írásának, amelyben
rövid áttekintést nyújt mindazokról a
problémákról, amelyek a zsinat utáni
egyházat foglalkoztatják, heves vitákat
váltva ki úgyszólván mindenütt a vilá
gon, ahol katolikusok élnek.

"Mennyire megváltozott a katolikus
egyház XXIII. János és a zsinat óta!
- így kezdi eikkét Küng. - Át sem te
kinthetjük: néhány katolikus visszavá
gyódik XII. Pius pápa korába. Es nem
csak a római Kúriában, ahol a Pacelli
pápától inkább féltek, míntsem szerét
ték, hanem mások is, akik vágyódnak
az egyház régi biztornsága után. Micsoda
nagyszerű egység, nyugalom, rend és
stabilitás volt akkor! Mínderrkí . tudta,
hogy nálunk, mihez kell tartania magát:
a hit, az eriköles. az istentisztelet és az
egyházi szervezet terén. Világosan iki
"c:;jzolódtak a határok és az ellenfelek lis.
Aki pedig nem fogadott szót, az a maga
bőrén érezte a következményeket: elitél
ték, letették, önkritikára kényszerítették
s ha szü'kséges volt, kizárták. Aikikor még
j ga2JÍ erődítmény volt az egyház, szíkla
az idők hullámverésében. Igen, 50 évre
lesz szükség, hogy XXIII. János tévedé
seit jóvátegyük, így mondják Rómában,
vagy esetleg másutt is; míndenben a
zsinat a hibás!"

E meglehetősen éles hangú indítás után
Küng kí jelentí , hogy ezúttal nem kíván
elmélyedni abban a kérdésben, hogy a
fent említett egység, nyugalom és rend,
J ézus Krisztus egyházánlak valódi egy
sége, nyugalma és rendje volit-e vagy az
adotit körülmények között csak pszeudo
egység (un.iformitás), pszeudo-nyugalom
(a temető nyugalma) és pszeudo-rend
ftn,taHtárius szerkezet). Külön tanul
mányt igényelne XII. Pius pápa alakjá
nak megrajzolása is, aminél nagyon is
óvakodni kell az egyszerűsítésektől. Az
azonban mindenképpen valószínűnek lát
szik, hogy az emberek többsége a kato
l.ikus egyházon belül bárrtlilyen csodá
laUal. adózik is XII. Pius bőlcs és nagy
f'?("rű hieratiikus alakjának, mégsem ér
zi a legcsekélyebb vágyat sem arra, hogy
visszatérjenek az elmúlt idők, hanem azt
óhajtja, hogy teljes mértékben érvényre
jusson az, amit XXIII. János és a zsí
nat tett lehetövé: az új szabadság és az

760

új élet, az istentiszteletben, a teológiá
ban és az egyház rendjében, a laikusok
új nagykorúsága és felelőssége, és az egy
ház új nítertérdemlőségekifelé.

Bármiként vélekedjék is azonban va
laki ezekről a dolgokról, az mindenkép
pen igazságtalannak látszik, ha kijelenti,
hogy mindenben a zsinat a hibás. A
problémáikat ugyanis nem a zsinat hozta
létre, hanem csak föltárta őket, A nép
nyelv használata a liturgiában ~ ez csak
egy példa a sok közül - 500, sőt volta
képpen 1000 éves probléma. S a IL va
tikáni zsinat ugyanazzal az indokolással
vezette be a népnyelvet az eucharisztia
ünnepébe, mint amellyel javaslói már a
középkorban is támogatták. Ugyanez áll
a lelkiismereti és vallásszabadságra. A
probléma legalábbis a fölvilágosodás óta
már fennállott s a zsinat csak 200 éves
késedelemmel állapította meg azt, ami
annakidején már a francia ahkotrnányban
is olvasható volt. Az egyházszakadások
kérdésével is több évszázados késéssel
fogJll3'lkozott valóban konstruktiv módon
a zsinat. Mindezoknek a problémáknak
felvetődésében tehát a IL vatikáni zsi
nat éppoly kevéssé hibás, mint ahogy a
tűzoltóság sem hibás abban a tűzben,

amelyet eloltani igyekszik, S legfeljebb
csak az a vád érheti: hogy ugyancsak
későn érkezett a tűzhöz.

Amiben XXIII. János és a zsinat va
lóban és a szó legjobb értelmében véve
.Jubás", azt Küng három pontban fog
lalja össze. "Hibás<l!k" abban, hogy:

1. végre krrtikaí szernmel nézzük és
elemezzük az egyház valóságos helyze
tét a világban; és ez óriási jótétemény
az egyházon belül és kívül élők számára
egyaránt, és egy új és legalább elvileg
pozitív viszonyt teremt a katolikus egy
ház és a többi keresztény egyház, vala
mint a más vidágvallások és általában a
modern szekularizált világ viszonylatá
ban és az egyháznak önmagához való
viszonyában is;

2. megindítottak vagy legalábbis terv
be vettek néhány alapvető ref'ormíntéz
kodcst. amely arra hivatott, hogy meg
szüntessen egy sor (nem annyira rnorá
lis, mínt inkább intézményi) helytelen
sóget;

3. a katolikus egyházon belül a gon
dolikodás, a beszéd és a cselekvés új sza
badsága lett valósággá, a klérus és a
laikusok számára éppúgy.imínt a teoló-



giai kutatás számára; ha ezzel új prob
lémák merülnek is föl, amelyeket ko
rántsem síikerült még kaküszöbölni, még
is ez az új szabadság nemcsak a modern
fejlődés világánál, hanem az újszövet
ségi üzenet világánál is olyasvalami,
amit nem lehet eléggé méltányolní.

Míndez azt jelenti, hogy XXIII. János
pápa és a zsinat révén rövid idő alatt
olyan alapvetően megváltozott az egész
egyházi helyzet, hogy XII. Pius pápa
sok tekintetben már rá sem ismerne egy
házára. És Küng szerint VI. Pál pápá
nak éppen az a tragédiája, hogy mínd
két elődjének utóda kíván lenni,
holott ,,'könnyebb lenne míndkót pá
pát egyidejűleg szen tté avatní, sem
mint az egyházvezetés gyakorlatában
egyidejűleg követni őket"; ha a két egy
házkormányzata előképet azonos szintre
helyezzük, akkor előbb vagy utóbb Pius
pápának kell erősebbnek bizonyulnia, és
Küng szerínt ez a fő oka a megújulás
ban mutatkozó zökkenőknek. A történeti
igazságosság ugyanakkor azt is megkö
veteli, hogya katolikus egyház kebelén
belül jelentkező válságokat nagyobb
távlatban is szemléliük,

Küng szermt az egyház évszázadokon
át a problémák feltorlódásában szenve
dett. Minthogy hosszú időn át nemcsak
a megoldásokat. de még a problémákat
sem vették figyelembe, most egyszerre
vált sürgőssé az olyan kérdések megol
dása, nunt az egyház és Isten kérdése a
vflágban, a dogmatika és a morál prob
lémái, az istentisztelet és az írásmagya
rázat kérdése, az egvházf'egyelern, a va
lóságos jelenlét az Eucharisztiában, ve
gyesházasság és cölibátus, a laikusok
részvétele az egyhúzban és a születés
szabályozás. Ennyi problémával szemben
egyszerre lett szükség sok türelemre és
sok bátorságra.

Sok baj forrása volt a II. vatikáni zsi
nat határozataiban mutatkozó gyakori
!kompromisszum és kétértelműség. Küng
példának hozza fel a népnyelv bevezeté
sét a liturgiába. Itt ahelyett, hogy kö
vetkezetesen és azonnal az egész iSiten
tiszt:eletre nézve bevezették volna, csak
apránként sikerült a reformot 'keresztül
vinni. De nem az annyit dicsért .Jépés
rőí Lépésre" haladásról volt itt szó, ha-

A DEFREGGER-ESET
Mintha csak a Küng tanulmány fen

ti mondatát igazolná az az esemény,
amely a nyár eleje óta foglalkoztatja a
közvéleményt. és amelyet a "Defregger
eset" néven emleget a katolikus és vi
lági sajtó.

nem sokkal inkább tervszerűtien botla
dozásról, engedményről engedményre,
míg végül is nem egészen három évvel
a zsinat befejezése után megengedetté
vált a teljes népnyelvű istentisztelet.
Amit meg lehetett volna takarítani, az
nemcsak a megváltozott Iíturglkus szö
végek állandó újranyomása (ezek kisebb
könyvtárra nőtitek közben), hanem a lel
kipásztorkodó papság jogos bosszúsága
is az új meg új kdesinyes részletrendel
kezések míatt, amelyek szükségtelen za
vart keltettek a hivők körében is. Ha
sonló kompromisszumokra és bizonyta
lanságokra került sor a házassági erkölcs,
a cölibátus és a vegyesházasságok kér
désében is.

A zsinat utáni időszak harmadik baja
Hans Küng szcrínt a keletkezett tekin
télyi vákuum. A zsinat által megnyilt
szabadság folytán hirtelen hatalmasat
növekedtek a telkintélyekkel szembeni
követelmények, s a tekintélyele erre nem
voltak felkészülve. Régebben elegendő

volt a hivatal, a cím, az egyenruha; ez
a külső, formális tekintély ugyanúgy,
mint az államban, a szülői házban, az
iskolában és az egyetemen, az egyházon
belül is megérdemelt válságba jutott.
Belső, személyes tekintély után vágyód
nak most az emberek, ami valódi bizal
mat tud gerjeszteni. mert nemcsak a cí
men, hanem kvalításokon, szakértelmen
és murskatársí együttműködésen alap
szik. É,s :J. katolikus egyházban egyelőre
éppen ez a fajta tekintély hlányzik. A
tekintélyvákuumot részben feltöltötte a
teológusok tekintélye, és a zsinat
nak éppúgy, rnínt az egyháznak
csak javára vált, hogy a Iegjobb fajta
és legrégibb egyházi hagyománynak
megfelelően a püspökök (és a római
püspök) lelkipásztori hithirdető és vere
tő hívatala mellé ismét odahelyezte a
teológusok tanító hivatalát az egyház
ban. Ez utóbbi éppoly kevéssé helyette
síthetd az elsőt, mint ahogy az első nem
helyettesítheti a másodikat. Éppen ezért
rendkívüli jelentőségre tett szert a leg
rátermettebb személyiségekmek nem auli
kus szemporrtok szerint, hanem a lelkí
pásztori és hiitihirdető feladatok szem
pontjából történő kiválasztása a püspöki
tisztségre.

Matthias Defregger, a münchen-frei
singi egyházmegye még a múlt évben
kinevezett segedpüspöke áll a sajtovita
középpontjában. A Spiegel című német
hetilap ez év július 7-i számában meg
Írta, hogy Derregger püspök, aki a má-
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plébános
C1'istiana
kőzlésre,

sodik világháború alatt a német had
sereg tisztje volt és a háború végén
századosi rangban egy híradó kötelék
ben teljesített parancsnoki szolgálatot,
1944 júniusában, az olaszországi Filetto
helységben egy partizántámadas meg
tortásatccppen l'i ártatlan embert vé
geztetett ki, tehát voltaképpen "hábo
rús bűnös". A német hetilap cikke ért
hetően hatalmas visszhangot váltott ki.
Szenvedélyes viták alakultak ki nem
csak a szenzációkat kedvelő napi saj
tóban, valamint a rádióban és a televí
zióban, hanem komoly katolíkus 01'
gánumokban is.

A hatalmas sajtóanyagot átolvasva az
a kép alakul ki, hogy mindazok, akik
ebben a kérdésben hangjukat halluttálc
nagyjából két fő szempontot vettek fi
gyelembe. Az egyik magának az eset
nek jogi és erkölcsi problémája, a ben
ne szereplóktől független elvi síkon. A
másik Detregger püspöknek személyes
problémája, kapcsolatban főpásztori be
osztásával. Az idevágó legfontosabb
megállapítások előtt azonban lássuk mi
is történt 1944. június 7-én Filettóban.

Két figyelemre meltó beszámoló fek
szik előttünk. Az egyik Filetto di Ca
marda község azóta meghalt plébáno
sának sebtiben írt naplófőljegyzése, a
másik a frankfurti államügyészségnek
ez év augusztus 14-én kiadott sajtoköz
leménye. A német bíróság régebben fog
lalkozott már a filettói üggyel és azt
le is zárta. A frankfurti államügyész
ség csak a széles körű sajtovita nyomán
rendelte el a nyomozuti adatok kiegé
szítését, s ennek megtörténte után adta
ki az emlitett nyilatkozatot.

Fe1'dinando Cinque filettói
naplója, amely a Famiglia
című olasz hetilapban került
a kivégzésről ezeket írja:

"Azt moridják vagy 700-an voltak. A
férfiakat az egyik, a nőket a másik ol
dalra állították. Később a nőket átve
zették a tóhoz vezető széles útra. Ott
az egész éjszakát a gépfegyverekkel
szemben kellett eltölteniük. A férfiak
nak először teherautókat kellett meg
rakniuk. Ez a biztonság érzetébe rin
gatta őket. Később azután megkötözték
és agyonlőtték őket."

A megelőző partizántámadásról ezt Ír
ja Don Ci nque :

.,JÚnius 6-án délután 4 óra volt, ami
kor hirtelen lövések hallatszottak a ház
felől, amelyben a németek voltak elhe
lyezkedve. A partizánole egy írógépet
akartak megszerezni. amelyet a néme
tek potom áron adtak el egy bizonyos
Mari;mo lVIorellinek. A partizánole be
lóttek a németek ablakán, Rövid utcai
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harc keletkezett. Ennek során egy né
metet megsebesítettek és egy másikat
megöltek. A partízártok aztán elmene
kültek a hegyekbe. A támadást túlélő

két német egyike, aki kézigránátokkal
volt fölfegyverkezve, motorkerékpárján
elrobogott, hogy Camardában az esetről

jelentést tegyen fölötteseinek . .. Köz
ben sok férfi, akiknek semmi közük sem
volt az ügyhöz, elmenekült, mert meg
torló intézkedésektől féltek. Hamarosan
meg is érkezett egy egész oszlopnyi ka
tonai teherautó tele katonasággal. Az
első kl végzések után néhány sebesült
nek sikerült elmenekülnie. mialatt a né
metek további katonaságot szállítottak
oda. Azután újra kelepeini kezdtek a
gépfegyverek. Ordítozás, sikoltozás és a
haldoklók nyöszörgése hallatszott. A tö
meggyilkosság alatt fél Filetto már lán
gokban állt. A teherautók még hajnal
előtt elhagyták az égő közsóget. Elő

zőleg azonban egy halom szalmára von
szolták a holttesteket és meggyújtották.
Reggel az üszkök között találtak egy
embert, aki nem égett el és még csak
haldokolt. Később az elmenekült fér
fiak és nők visszatértek a faluba. Leír
hatatlan jelenetek játszódtak le."

A napló még elmondja, hogy az első

áldozatot, Antonio Palumbót akkor lőt

ték le, amikor kilépett a házából, hogy
megnézze az érkező teherautókat. Mi
kor később a százados arra rnent, az
egyik Filettóban szolgálatot teljesítő al
tiszt sajnálkozásat fejezte ki. Palumbo
halála miatt.: Nagyon sokra becsülte őt,

- mondotta. Mikor azután ez az al
tiszt távolabb ment; szolgálattevö tár
sa agvonlőtte.

A frankfurti államügyészség sajtó
közleménve a következőket mondja:
.,A Defregger ügyben azért került sor
ujabb vizsgálatra, mert az esetnek
nyilvánosság elötti megtárgyalása során
olyan tanúk váltak ismertté, akiket ed
dig még nem hallgattak ki. Az új vizs
gálat lényegében megerősítette azt a ké
pet, amelyet a történtekről a korábbi
vizsgálatok nyomán lehetett kialakíta
ni. Elsősorban bebizonyosodott az, hogy
a filettói német kötelék elleni táma
dás során négy katona halt meg és egy
további katona kőrmyű 'sérülést szenve
dett. Bebizonyosodott annak az állítás
nak valótlansága, hogy egy német ka
tonát bajtársai azért lőttek volna le,
mert megtagadta. hogy a megtorlásban
részt vegyen. A partizánok ec;yike fi-.
lettói lakos volt. Ö kezdeményezte a
támadást. Ez derül ki a paganicai cara
binieri őrs 1944. június 17-én kelt je
lentéséből. amelynek másolata az akták
között van. A partizánokat a támadás 80-



rán a falusi lakosság egy része tevé
kenven támogatta, más falubeliek fi
gyelmeztették a német katonákat a vár
ható támadásra. Ezeket az agyonlőven

dők közül ki emelték. Nem sokkal a par
tizán támadás után a környékbeli leg
különbözőbb csapategységek közül ria
dokeszüitsegeket indítottak útnak. Filetto
irányában. Ezek átkutatták a falut és a
lakosságot cgy szabad téren összeterel
ték. Lehet, hogy egyes falubelieket már
ekkor agyonlőttek. Hogy ki és rnilyen
körülmónvek közott követte ezt el, azt
nem lehetett kideríteni. Az akkori és
időközben meghalt hadosztályparancs
nok ált.i! kiadott parancsnak, amely
szerint Filetto valamennyi férfilakosát
agyon kellett volna lőni, az akkori
Detregger százados ismételten ellent
mondott, Fölszólamlása során, bár a pa
rancsot jogszerűnek tartotta, mégis em
beri szempontból elvetendőnek tartotra
az elrendelt intézkedést. Amikor fel
szólamlása eredménytelen maradt és a
hadosztálytörzsből két tiszt jelent meg,
hogya parancs végrehajtását ellen
őrizze, szakaszának egyik hadnagyára
bízta a parancs teljesítését; ez a had
nagy kivezettette az agyonlövésre kisze
melt embereket a faluból, és gépfegy
verből tüzet nyittatott rájuk. Ez alka
lommal a férfiak egy részét megölték,
mások elmenekültek anélkül, hogy utá
nuk lőttek volna. Olasz megállapítások
szerint a megölt falubeliek teljes szá
ma 17 volt, Különböző külföldi bírósá
gok, amelyek hasonló esetekkel foglal
koztak, az ilyen megtorlás megenged
hető voltát elvileg elismerlék Még ha
nem is akarjuk ezt a jogfölfogást osz
tani, mégis nincs ok arra, hogy a ha
sonló esetekben már előzőleg hozott bí
rósági ítéletektől eltérjünk. Ez abból
ered, hogy az ilyenfajtél megtorlás nem
alapul alantas indokokon és éppen ezért
cl büntetőtörvény 212. §-a értelmében
mindenképpen emberölésnek minősül.

Az ilyennek üldözése pedig egy 1944
ben elkövetett bűncselekmény eseté
ben elévült." Itt tudni kell, hogy a jog
szolgáltatás általában különbséget tesz a
gyilkosság és emberölés között, s az
utóbbit enyhébben ítéli meg minthogy
itt nincs szó előre megfontolásról.

A két idézett beszámolőn túlmenően,

a korábbi bírósági eljárást ismertető

sajtóközleményekből kiderült,' hogy
Detregger százados mintegy hat órán
át alkudozott a fölöttes parancsnokkal,
Boelsen. ezredessel. Előbb, amikor min
den férfilakos kiirtásáról volt szó, ar
ra hivatkozott, hogy gyermekek agyon
lövése a hadijog szerint nem megen
gedett. majd másodízben, amikor az

újabb parancs a kivégzendőket a 16 és
60 év közöttiekre korlátozta, am az el
lenjavaslatot tette, hogy a falu férfila
kosságát kötelezzék a frontszakasz mö
götti erődítesek kiásására. Ezután ismé
telte meg Boelsen ezredes a parancsot
és két ellenőrző tisztet is küldött. Defreg
ger ekkor azt mondta, hogy hajtsák
végre a parancsot ezek az ellenőrző

tisztek. Azok azonban ezt visszautasítot
.ták, A ki végzést végül is, Detregger
megbízásából, P. Ehlert hadnagy haj
tatta végre, Detregger nem volt jelen.

Mint említettük, itt elsősorban a sze
mélytől függetlenül erkölcsi és jogi
problémák vetődnek fel. "Noha - írja
több oldalas összefoglaló kommentárjá
ban a Herder Korrespondenz - a té
nyek megítélésénél éppen egyházi té
ren az erkölcsi szempontoknak kell a

'I jogiakat megelőzően érvényesülnie,
; mégis minden vádlottnak, még ha ma
segédpüspök is, joga van hozzá, hogy
ahol J6gi következmények forognak
kockán, ott jogi kritériumok szerint jár
janak el. Viszont hadi- és nemzetközi
jogi szempontból éppen a megtorló és
túsz agyonlővetések problémája teljes
séggel tisztázatlan." R. M. W. Kempner,
a nürnbergi perek amerikai fővádlója,

akit szintén megkérdeztek az ügyben,
elmondotta, hogy az ilyen esetek főleg

azért kerültek gyakran hadbíróság elé,
mert az agyonlövetesek nem álltak
arányban a megtorlandó cselekmény
nyel. Kempner véleménye szerint egyéb
ként Filettóban puszta megtorlási ak
cióról volt szó, amelyre egyáltalán nem
vonakoznak a túszokkal kapcsolatos
nemzetközi jogi előírások. E. Müller
Meiningen jogászprofesszor szerint a
túszok agyonlövése és megtorló akciók
semmiféle formában nincsenek nemzet
közi jogilag szabályozva. Semmi másról
nincs itt szó, mint egy kialakult ször
nyű szokásról, amelyre csak az jellem
ző, hogy különböző fokú brutalitással
hajtják végre. Hasonló véleményt fej
tett ki J. Gründel freisingl morálteoló
gus, aki szerint a megtorló akciót, mint
olyat, semmilyen körűlmények közott
nem lehet erkölcsileg igazolni, még ha
a partizúnok részéről olyan cselekmé
nyek provokálták is ki, amelyek a ma
guk részéről erkölcsileg szintén nem
igazolhatóak. Ez egyébként világosan
mutatja, hogy minden bűnös cseleke
det egy még' súlyosabbat és még rosz
szabbat vonhat maga után és ezért ke
rült; sor egy eredendően erkölcstelen
vlágháború során a bűnösség nagyfokú
eszkalációjára. Ez semmikép sem akar
- mondotta Gründel - olcsó mentség
lenni az ilyen fajta magatartásokra. vi-
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szont az igaz, hogy előfordultak olyan
szerencsétlen zsákutcák, amelyekből az
egyes ember nem tudott "tiszta kézzel"
élve kimenekülni.

Arra a kérdésre, hogy a keresztény
embernek milyen mérvű ellenállást és
személyi önfeláldozást kell tanúsítania,
ha tudatában van annak, hogy ártat
lan emberek megölése jogtalan és er
kölcsileg elutasítandó, Gründel ezt vá
laszolta: "Életének f'öláldozásáig". Gya
korlatilag persze a helyzet sokkal bo
nyolultabb. így például felmerül a kér
dés, hogya puszta parancsmegtagadás
sal egyáltalán útját lehet-e állni egy
erkölcstelen parancsnak. És hogy egy
ilyen esetben másvalaki esetleg nem
hajtja-e még könyörtelenebbül végre
ugyanezt a parancsot. Az adott esetben
sem tudhatj uk, vajon Detregger száza
dos tárgyalásai révén nem tudta-e leg
alább némileg enyhíteni a parancsot,
és a kisebbik rossz választásával így
megakadályozta a nagyobbat. Persze
Detregger a kisebbik rossz választásá
val sem szabadulhatott a bűncselek

ménnyel kapcsolatos felelősség alól,
amely megállapítás, Gründel szerint,
még nem dönti el személyes bűnössé

gét.
Az adott esetben, persze főleg kato

likus szempontból. súlyosabban esik lat
ba az a probléma, amit az a körülmény
vet föl, hogy anagy vihart keltett ügy
főszereplője a katolikus egyház püspö
ke. S a katolikus lapok kommentárjai
ezzel kapcsolatban három kérdésre ke
resik a választ. 1: Helyes volt-e a tör
téntek után Matthias Defreggert püs
pöki méltóságra emelni? 2. Helyesel
hető volt-e Detregger püspök magatar
tása a botrány kirobbanása után? 3.
Mi legyen a további teendő?

Bizonyos mértékig az első kérdésre
adott válasznak fogták fel mindenütt
azt a vezércikket, amely "Defregger"
eimmel az Osservatore Romano augusz
tus 13-i számában jelent meg. Ebből a
cikkből idézzük az alábbit:

"Ezúttal szándékosan eltekintünk at
tól, hogy részletesebben taglaljuk azo
kat a szomorú eseményeket, amelyek
nek főszereplője egy katona volt, aki
később pap és püspök lett. A sajtó rész
letesen beszél róla és még mindig be
szélt, úgy hogy az ügy lényeges pontjait
többé-kevésbé mindenki ismeri. Azon
kívül vizsgálatot indított az illetékes
német államügyészség is az olasz állam
ügyészség feljelentése nyomán. Éppen
ezért helyesnek látjuk, hogy minden
olyasmit elkerüljünk. amelyet okkal
vagyok nélkül a világi igazságszolgál
tatás felelős munkájába való beavatko-
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zásnak lehetne tekinteni. Ez természe
tesen nem jelenti azt, hogy az eset egy
»eljárás-megszüntetéssel«, vagy egy el
járás megindításával és az azt követő

elítéléssel vagy fölmentéssel teljesen
megoldható és tisztázható lenne. Az
ilyen jellegű drámák mindig magukba
zárnak olyan elemeket is, amelyek ki
siklanak a világi bíróságole értékelése
alól éppen mert, mint ahogya kánoni
nyelvben ezt nevezik, a »forum inter
num-s-hoz tartoznak. Nem alap nélkül
írták, hogya tulajdonképpeni alapprób
léma, hogy megtudjuk. vajon Döpfner
bíboros segedpüspöke bármi legyen is
a múltja, szellemi és erkölcsi szempont
ból »új ember« lett-e.

Néhány szempontra mindenesetre
vissza kell térni. Elsősorban: miért
emeltetett Matthias Detregger püspöki
méltóságra? A Szentszék eljárásmódja
a püspöki kinevezéseknél ismert. Alta
lában a helyi egyházi hatóságok ter
jesztik elő javaslatukat az egyház köz
ponti ügyintézésének illetékes hivatalai
elé. Ezek a hivatalok értékelik a beér
kezett információkat, amelyek a jelö
lést kísérik. És maguk részéről is gon
dos vizsgálatot folytatnak abban az
egyházmegyében, amelyhez a kijelölt
pap tartozik, valamint esetleg más egy
házmegyékben, amelyekben élt vagy
szelgálatot teljesített. így történt akkor
is, amikor Matthias Detregger papot a
münchon-i-freísíngí. érsek segédpüspöké
nek tisztségére javaslatba hozták, a je
tölt ellen azonban semmiféle adat nem
szólt. Confalonieri bíboros egykori aquí
lai érsek, akinek egyházmegyéje terüle
tén az útálatra méltó cselekedet történt,
nyilvánosan kijelentette, hogy Defreg
gerről sohasem hallott, a Wehrmacht
egykori századosának katonai múltja
nyilván semmivé foszlott. A tragikus
epizód, amely most napvilágra került,
Németországtól távol történt bizonyta
lan és zavaros időkben. így könnyen
érthető, hogy ott semmit sem hallottak,
itt pedig nem tudtak többé róla, mint
az hasonló esetekben gyakran megtör
tént, viszont uzvanakkor jól ismert
volt, hogya jelölt immár hosszú szol
gálatí időn keresztül, milyen odaadás
sa! teliesítette papi hivatását.

A »Spiezel. leleplezéseí« után a Szent
szék felviláaosítást kért a helyi egyházi
hatóságoktól. Kiderült hogy Matthias
Defregger közvetlen elöl iárói előtt nem
hallgatta el katonai múltiának e tra
gikus epizódtát. E közvetlen elöljárók
azonban, akik a papot és két évtizeden
át. tartó anostolí munkáíát jól ismer
ték. Úgy vélték. hogy nem kell mez
változtatniuk róla alkotott pozitív vé-



leményüket és fönntarthatják jelölését,
miközben figyelmen kivül hagynak
olyan körűlményeket, amelyeket egy
hosszú és dicséretes papi szolgálat ál
tal erkölcsileg feloldotlnak tekintettek.

Ez a vélemény és itélet, amely szel
lemi és erkölcsi jellegű, legalábbis tisz
teletet érdemel. És a világi bíróság íté
lete, amelyet természetesen szintén tel
jesen akceptálni kell, nem érvénytele
níthető vagy homályosítható el,"

A Szentszék lapjának ezt 'nagy ta
pintattal és diplomatikus óvatossággal
megfogalmazott cikkét általában úgy
értelmezték. mint helytelenítését annak,
hogy Defreggert püspökké nevezték ki.
És itt talán elegendő' még a Herder
Korrespondenz szeptemberi számának
részletes összefoglaló kommentárját
idézni. A lap, míután ismerteti a kine
vezés körülményeit, előzményeit, utal a
felmerülő kánonjogi problémákra, ame
lyek több sajtokommentárban is szóba
kerültek. A lap szerint nincs tisztázva,
vajon alkalmazhatók-e a Derregger
esetre a kánonjogi kódex idevágó ká
nonjai a 984-es és 985-ös és főleg ez
utóbbinak 4. pontja.

A Herder Korrespondenz által idé
zett kánonok nem is a püspöki, hanem
egyszerűen a papszentelési akadályokat
sorolják föl, mégpedig a 984-es a Bánk
József féle Kánoni Jog szehasználata
szerint a "fogyatkozásból, vagy hiány
ból eredő szabálytalanságok"-at, míg a
985-ös a "vétségböl szárrnaző szabályta
lanságok' -at. Az előbbinek 5. pontja
említi a "jóhírnév hiányát". ide tartoz
nak azok - mondja' Bánk József idé
zett könyve -, akiket bírói ítélet becs
telenné nyilvánított, illetve olyan cse
lekményeket követtek el, amelyekhez
az egyházi törvények becstelenséget. (in
famia) fűznek. Ennek a kánonnak 6.
pontja említi a "szelídség hiányát", ide
tartozik a bíró, aki halálos ítéletet ho
zott. A Herder Korrespondenz szerint
leginkább megfontolandó a 985. kánon
4. pontja, amely alá azok tartoznak,
akik szándékos emberölést hajtottak
végre, vagy abban közrernűködtek, De
még ha jogászi szempontból vitatható
lenne is ezeknek a kánoni előírásoknak

alkalmazhatósága, a lap szerint minden
jogászi akrobatikus mutatványnál fon
tosabb szerepet ken, hogy játsszon itt
annak belátása, hogy egy püspöki ki
nevezésnek egyéb akadályai is lehetnek.
Persze, hogy igaz, mondja a lap, hogy
az egyháznak, ha nem akar az önma
gukat tisztának tartó ki választottak se
rege lenni, el kell fogadnia egy olyan
püspököt is, akinek képszerűen (de

nem értékelően) szólva, "nem egészen
tiszták a kezei". Ugyanakkor azonban
az egyház befelé is és kifelé is vonat
kozásban van egy differenciált és a
múltra nagyon' érzékenyen reagáló nyil
vánessággal. Ezelőtt a nyilvánosság
előtt hitelt érdemlően kell megjelennie.
Nem követelhet sem közvetlenül sem
közvetve különleges elbánást a maga
számára. Es bizonyára itt csúszott be
a leglényegesebb. hibás megítélés Def
reggel' segedpüspöki kinevezésébe.

Ami a fentebb említett második kér
dést, Defregger püspök személyes
magatartását illeti, talán ez volt a leg
kevésbé szerenesésnek mondható ebben
az áldatlan ügyben. Augusztus elején él

német televízió interjút készített Def
reggel' püspökkel, aki itt elmondotta a
többek között, hogy eleinte tiltakozott
az általános érseki helytartói és a se
gédpüspöki hivatal ellen is, később

azonban mégis vállalta őket, mégpe
dig az egyházi engedelmességről alko
tott 'fölfogása alapján", Az interjú so
rán Detregger püspök nyomatékosan
hangsúlyozta, hogy jogilag és mindenek
előtt erkölcsileg is ártatlannak érzi ma
gát. Ez azonban mitsem változtat azon
a tényen, hogy ama bizonyos szeren~

csétlenség óta és azóta, hogy az emben
képtelenségnek ilyen zsákutcájába ju
tott, amelyet beismer \ és továbbra is be
fog ismerni, olyan súlyos terhet hordoz
a lelkében, amelyet semmiféle gyóntató
és semmiféle nyilvánosság nem tud le
venni róla. Ugyanakkor azt is mondta
a püspök, hogy ha valaki azt hinné,
hogy az elmúlt 25 év alatt a filettói
szerencsétlenség és mai fölfogása kö
zött valódi belső távolság keletkezett,
az súlyosan téved. 25 éves belső vias
kodás után változatlanul ugyanabban a
kiúttalan helyzetben látja magát és ol
csó dolog lenne, ha azt állítaná. hogy
ma egészen másképp csinálná. Csak aki,
mínt a rábízott emberek életéért fele
lős katonatiszt élt át egy ilyen krítlkus
helyzetet, csak az engedheti meg magá
nak, hogy az ügyben szakszerű ítéle
tet mondjon.

A nyilakozat során Detregger püspök
kitért az ügyben megindult nagy saitó
kampányra is, és ezzel kapcsolatban
tette a későbbi legélesebb bírálatokat
kiváltó kijelentéseket. Szószerint ezt
mondotta ugyanis: "A századoson. az
akkori német katonán ütöttek. hogy a
mai német katonát és mindazokat a
németeket találják el, akik bármilyen
okból, esetleg csak a végső szükség
okából helyesnek tartják a katonaság
intézményét. Azért ütötték a segédpüs
pököt, hogy az egyházat találják el."
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Erről a nyilatkozatról írta kommen
tárjában a párizsi Informations Catho
liques Internationales, hogy "Defregger
püspök, sajnos, több részvétet mutatott
önmaga, mint a tömeggyilkosság áldo
zatai iránt és sajátos módon agresszív
magatartást és nyelvet választott." Es
erről mondta sokkal indulatosabban
ugyancsak a televízióban a neves író
Heinrieti Böll, hogy Defregger, a "tar
talékos tiszt és püspök perszonálunióját
valósította meg" és hogy "a tisztikaszinó
szóhasználatával" élt.

Külön cikkben foglalkozik Detregger
püspök televíziós nyilakozatával Salva
tore Baldassari ravennai érsek az Ii
Reqno hasábjain. Ebben írja a többe"
között:

"Nem annyira a filettói szörnyű eset
a meglepő.

A megdöbbentő a televíziónak adott
interjú: Def'regger akkori magatartását
a háború és az engedelmesség értékei
vel védelmezte. Ebben van a tragédia,
mert döbbenten kell fölfedeznünk, hogy
a mai Detregger azonos az 1944-es
Defreggerrel. És ha őszinték akarunk
lenni el kell ismernünk, hogy míndnyá
junkban, vagy legalábbis nagyon so
kunkban ott van még egy kissé az az
1944-es Defregger ...

A háború értékei: de melyek azok?
Nem akarjuk megfosztani érdemeik

től azokat, akik feláldozták magukat az
elmúlt háborúkban. De vajon a legutób
bi 30 év története nem volt-e elég ah
hoz, hogy megsemmisítse az úgyneve
zett igazságos háború utolsó illúzióját
is? ..

Manapság a háború értékeível véde
kezni vajmi kevéssé evangéliumi do
log és nincs összhangban .a történelem
mel. S ugyanúgy vagyunk az engedel
messég értékeivel is, Az engedelmesség
minden bizonnyal erény. Vannak azon
ban abnormális parancsok, amelyeknek
ilyen [ellegét ösztönszerűen meg kell
érezni. Ilyen esetekben a nemengedel
messég az erény ...

Véleményünk szerint Detregger nem
tette helyesen, hogy egy abnormális pa
rancsra való engedelmességre hivatko
zott. Az interjúnak más hangnemben
és más tartalommal kellett volna el
hangoznia.

Nem ítélet akar ez lenni: a testvér
őszinte véleménye ez, amelyet meg
mond a testvérnek."

Ami végül a harmadik kérdést, a JO
vőre vonatkozót illeti, azzal kapcsolat
ban a Cicitta Cattolicában, az olasz
jezsuitáknak a Szentszékhez közelálló
folyóiratában jelent meg Giuseppe de
Rosa tollából egy méltató cikk, amelynek
utolsó bekezdését idézzük:

"Kétségtelen, hogy a »Defregger eset...
nem könnyű, sőt rendkívül bonyolult,
mert nemcsak arról van szó, hogy íté
letet mondjunk a filettói tragikus ese
ményről, hanem arról is, hogy megítél
jük annak a Defreggernek mai helyze
tét, aki időközben pap és püspök lett.
Ami a múltat illeti, világos, hogy a fi
lettói mészárlás súlyos bűncselekmény

volt, amelyet objektíven még azzal sem
lehet igazolni, hogy az, aki elkövette,
felsőbb parancsra cselekedett, vagy
azért, hogy még nagyobb szerencsétlen
séget hárítson el a kis Abruzzók-beli
falu feje fölül. Detregger kapitány szub
jektív bűnösségéről jogi síkon a bíró
ság, erkölcsi síkon Isten ítél majd, aki
egyedül illetékes, mert egvcdül ő ismeri
a szívek rtitkát és ő tudja értékelni a kö
rülményeket, Felmerül azonban egy sú
lyos és a jelen szempontjából sürgos
kérdés. Defregger kapitány ma püs
pök. Felvetődik tehát a kérdés: helyes
dolog-e, ha ő továbbra is megmarad
hivatalában, avagy pedig tekintetbe vé
ve az ügy súlyosságát, és főként figye
lembe véve a keresztény lelkiismeret
megnyilatkozásait vele szemben, vajon
nem lenne-e helyesebb, az egyház és
maga Defregger szempontjából is, ha
önként lemondana, ami mindenkinek a
szemében azt ígazolná, hogy őszintén

jóvá kívánja tenni ami történt'?"
DOROMBY KAROLT

Az ember lelke hasonló a vízhez: az égből jó, az égbe .!záU föl, ! újra földre
kell leszállnia., örök váLtakozásban.

Goethlr

A hit nem kezdete minden tudásnak, hanem a vége.
Goeth"
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