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VI. Pál pápa és a
II. Vatikáni zsinat
Az 1870-ben félbeszakadt és joggal befejezetlenként számon tartott
I. Vatikáni zsinat folytatásaként összehívandó zsinat gondolata
több alkalommal felbukkant, mielőtt XXIII. János pápa ihletett fo
galmazásában meghirdetésre került volna. XI. Piusz pápa a meg
választását követően, 1923-ban gondolt a zsinat egybehívására, XII.
Piusz pápa pedig a II. világháború befejeztével, 1948-ban beszélt
munkatársaival egy esetleges zsinat lehetőségéről.

Nem tudni pontosan, mit tudott és tartott erről a Tardini-Mon
tini "páros" az Államtitkárságon, az azonban bizonyos, hogy
Montini bíboros, Milánó érseke lelkesen üdvözölte az 1959-es év
januárjának utolsó napjaiban világgá röpített hírt, miszerint az
Anyaszentegyháznak újabb zsinata lesz. "Történelmi nagyságren
dű eseménynek nézhetünk elébe..." - nyilatkozta az Italia hasáb
jain. Az olasz főpapok között a kisebbséghez tartozott véleményé
vel/ mert a többség a nyilvánosság előtt hallgatott, magánbeszél
getések során azonban a kétkedés hangján szólt. Fölösleges és
megválaszolhatatlan kérdés, vajon a Roncalli-pápa helyében a
Montini-pápa is összehívta volna-e a zsinatot; ám arra számos bi
zonyíték van, hogy Milánó érseke kezdettől fogva tevőlegesen tá
mogatta a pápa kezdeményezését. Egy alkalommal a rá jellemző

aprólékossággal elmagyarázta a pápai elhatározások születését a
Curia Romana diszkrét, körültekintő és hosszadalmas kőzremű

ködésével, majd hozzátette: "Ennek a zsinatnak a bejelentése a
pápa személyes akaratából fakad. Ebben nem voltak sem munka
társai/ sem tanácsadói. Senki nem befolyásolta, senki nem ígért
neki eredményeket. Nem az önakarat érvényesítésének vagyunk
tanúi, hanem a mások javát kereső lelkipásztori megnyilvánulás
nak. Anélkül, hogya természetfölötti indíttatásra hivatkoznánk,
feladatkörének prófétai adományát kell meglátnunk, azt a
főhatalmat, amelyhez maga Krisztus ígérte a Szentlélek segítsé
gét."

Ha Giovanni-Battista Montini élete végéig Milánó érseke ma
radt volna, akkor a II. Vatikáni zsinattal kapcsolatos állás
foglalásait legföljebb az idő szabta keret és a témák szerint csa
portosíthatnánk. Ám XXIII. János utódaként a pápai trónon egy
folytatandó - és befejezendő! - zsinattal találta magát szemben.
Ezért a zsinattal kapcsolatos vélekedése-tevékenysége az időren

diségen túl, minőségileg is több szakaszra különül, hiszen a törté
nelem Ura előtt legszemélyesebb felelősségként élte meg azt, an
nak valamennyi hivatalos megnyilatkozásával együtt.
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A lelkipásztori érsek

Montini és a zsinat
előkészítése

A Vatikán és Moszkva

Montini bíboros pozitív állásfoglalásának komplex és termé
szetes ihletője az 1955 januárjától viselt lelkipásztori hivatala Mi
lánóban. Igaz, hogy a művelt, kora szellemi áramlataira rendkívül
érzékeny kúriai tisztviselő pályája során kezdetektől fogva igye
kezett lelkipásztori jellegű munkára is időt szakítani; ám ez a má
sokért élő papságnak és a párbeszédre éhes szellemének volt be
tudható. Érseki kinevezéséig nem szembesülhetett olyan tömé
nyen mindazzal, amit néhány év - időnként keserű - tapasz
talata után 1959 nagypéntekén, székesegyháza katedráján így
összegezett: "Társadalmunk vallástalanná és ateistává lesz. A teg
nap ateizmusa kivételnek számító betegség volt, a ma ateizmusa
jól szervezett, nemzetközileg elterjesztett ragály. Hiába a keresz
tény hagyományok öröksége, korunkat jellemző bűn az aposztá
zia, a hit elhagyása, a szent és vallásos hagyományok elvetése."
Az összegezés mögött megbúvó számtalan összetevőből elegendő

csak kettőt említeni. A milánói főegyházmegye 1955-ben 99 újmi
sés papnak örvendhetett, 1960-ban mindössze 13 diákonus állt az
őket szentelő Montini érsek elé. Az 1957-es, hatalmas előkészület

tel megszervezett "nagy misszióról" pedig utólag magának az ér
seknek is be kellett ismemie, hogy minden látványossága, statisz
tikai adatokban mérhető nagysága ellenére sem hozott komoly és
tartós eredményt a milánóiak vallási életében.

Az 1959. május 17-én létrehozott előzetes zsinati előkészítő bi
zottsághoz a világegyház püspökei mindenünnen eljuttatták a
zsinattal kapcsolatos javaslataikat. Montini érsek hosszú, latin
nyelvű javaslata már a zsinat újszerű látásmódjában is lényegesen
eltért a püspök-testvéreitől beérkezettektől. Előkészületként pár
beszéd-összejöveteleket javasolt katolikusok és ortodoxok, angli
kánok, protestánsok között. A kor veszélyes tévtanításainak elíté
lése helyett "az emberi nem és valamennyi ember természetfölötti
céljának meghatározását" és az ehhez tartozó kegyelmi eszközök
kifejtését javasolta. Nem kívánta újabb Mária-dogma kihirdetését,
csupán a hiteles keresztény jámborság hangsúlyozását. Az isten
tiszteleteken a népnyelv "bátor" bevezetése mellett foglalt állást,
és az egyetemes zsinatot követően helyi zsinatok tartását szorgal
mazta. Ebből fejlődött ki az az állásfoglalás-sorozat, amely az
egyházi élet legkülönbözőbb területeit érintette, és a zsinatot elő

készítő központi bizottság 1962 januárjától júniusáig tartott ülése
in került a szűk, vezetői nyilvánosság elé. Montini ezeken több
mint hatvanszor szólalt föl: már a fölszólalások mennyisége is bi
zonyítja, hogy részvételét nem Milánó érseki székével együtt járó
protokolláris kötelességnek tartotta.

A zsinat megnyitásához közeledvén egyre többen érezték.
hogy annak lefolyása nem lesz olyan gyors és magától értetődő,

mint azt a kezdeményező XXIII. János pápa eleinte gondolta. A
zsinat ökumenikus jellege érdekében a Vatikán komoly enged
ményt, ígéretet tett a moszkvai vezetésnek egy előzetes, titokban
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A zsinat kezdeti
fordulata

tartott tárgyaláson: a zsinat majd nem ítéli el a kommunizmust.
Nem tudni, mi lehetett erről a véleménye Montini bíborosnak, az
sem biztos, hogy egyáltalán tudomása volt a metzi megállapodás
ról. Ezt a problémát a diplomácia nyelvén úgy is meg lehet fogal
mazni, hogy Moszkva a zsinat apolitikus magatartását szerette
volna előre biztosítani. Az Afrikában ekkor műkődő nemzeti fel
szabadulási mozgalmak kommunista befolyásolása, valamint a
kelet-európai hegemónia töretlen megőrzése miatt a nemzetközi
kommunista mozgalom moszkvai irányítása helyesen mérte föl
azt, hogy a zsinati atyák egy része a két bukott totalitárius rend
szer (fasizmus, nácizmus) egykori pápai elítélése (1931, 1937)
után szorgalmazni fogja a legéletképesebb és legtöbb áldozatot
követelő, harmadik, ekkorra egyedüli totalitárius eszmerendszer
keresztény szempontok alapján történő megítélését, és ha szűksé

ges, elítélését. A moszkvai diplomácia eszközeiként az ortodox
egyház illetékesei mindennek sikeresen elébe mentek.

Az 1962. október ll-én elhangzott, optimista hangvételű pápai
nyitóbeszéd a zsinaton - Msgr. Carlo Colombo szerint - jelen
tős mértékben Montini bíboros gondolatait tükrözte, sőt az ő be
folyásáról árulkodott. Ettől kezdve Milánó érseke mintha szándé
kosan igyekezett volna háttérben maradni, vagy legalábbis sajátos
helyzetét megőrizni. Ez utóbbit szemléltette az, hogy XXIII. János
pápa a nem kuriális bíborosok közül a zsinat idejére egyedül neki
biztosított lakosztályt a Vatikánon belül, ami egyszerre számított
megtiszteltetésnek és külön feladat vállalásának. A pápa szándéka
szerint összekötő lett, rendkívüli diplomáciai érzékkel.

Bár mindez XXIII. János gondos jövőbe tekintéséről tanúsko
dik, azonban a pápa sem láthatta előre a zsinati aulában október
13-án történt eseményeket. A kúria által javasolt személyeket
ugyanis a zsinati atyák nem választották be a bizottságokba, ha
nem haladékot kértek, hogy maguk állíthassanak jelölteket. Lié
nart francia bíboros, majd Frings német bíboros felszólalása ele
gendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kuriális javaslatot meghiúsít
sák. Mindez pillanatnyi rögtönzésnek tűnt, ám az egész előre

megszervezett fellépés volt, amelyről Montini is tudomást szere
zett. Helyeslésére abból lehet következtetni, hogy az olasz püspö
kök közül a változtatások pártján állók a későbbiekben a milánói
érsek vatikánbeli lakosztályában tartották összejöveteleiket, az
olasz püspökök nagyobb része viszont egyáltalán semmiféle
összejövetelt nem tartott az első ülésszak idején. A bizottságok
összetételének jelentős megváltoztatása hamarosan az előkészítő

bizottságok által javasolt sémák elvetését eredményezte. Ez XXIII.
János számára egyszerre jelentett vereséget és diadalt. Vereséget,
mert a zsinat jól előkészítettségének mítosza és a gyors lefolyás
reménye szertefoszlott. Diadalt, mert a zsinat önállóságról, életké
pességről tett tanúságot; bebizonyosodott, hogy az idő valóban
megérett az egyetemes zsinat egybehívására.
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VI. Pál: a zsinat
folytatója

A zsinat irányitója

Az első ülésszak legfőbb gondja tehát a zsinat új irányvonalá
nak megkeresése lett anélkül, hogy kifelé ezt különösebben hang
súlyozták volna. Ebben jutott Montininek fő szerep, noha külső

szemlelőnek úgy tűnt, hogy mellette Lercaro, Suenens és Döpfner
bíborosok (hogy csak a legjelentősebbeket említsük) szintén veze
tői voltak az új irányt keresőknek Ez a tudatos háttérben mara
dás, ugyanakkor felelősségteljes állásfoglalás jelentős mértékben
hozzájárult a milánói érsek tekintélyének növekedéséhez. Montini
első felszólalása a zsinaton 1962. október 22-én történt a liturgia
tárgyában. Ez még nem keltette föl valamennyi jelenlévő figyel
mét, s lényegében a liturgikus megújulást sürgette. A december s
én tartott felszólalásában az egyházat vette vizsgálat alá, s erre
már mindenki odafigyelt. Az előző napon ugyanis Suenens belga
bíboros a zsinat fő témájául az egyházat javasolta: ad intra és ad
extra. Ehhez csatlakozott a milánói érsek, majd pontosításokat ja
vasolt az egyház krisztológikus alapjainak tisztázásához, és a
püspöki tisztségről szóló tanítás fölvázolásával hidat vert az idő

ben vissza, az I. Vatikáni zsinat (1869-1870) felé, amelyen akkor
számos zsinati atya javasolta e téma bővebb kifejtését. Montini
alaposan ismerte a majd száz évvel korábbi zsinat eredeti elkép
zeléseit. Az egyház témáját szerették volna kimerítően megtár
gyalni, s csak a történelem túl gyors zajlása miatt kellett akkor a
pápa primátusára vonatkozó tanítást az egyház-sémából kiemel
ni, és önálló egységben tárgyalni.

XXIII. János pápa lelkiüdvéért a milánói dómban bemutatott
szentmisén, 1963. június 7-én leendő utóda a következőket mond
ta: "Ha mostantól fogva lezárt sírjára pillantunk, joggal beszél
hetünk arról az örökségről, amit a sír nem zárhat magába; s arról
az általa kiárasztott lélekről, amit a halál el nem fojthat..." Ezek
után került sor a konklávéra, melynek gyors eredményeként Pé
ter-utód lett az a zsinati atya, aki számára a zsinat tárgyalásainak
középpontjában az egyház - pontosabban: Krisztus élete az egy
házban - állt. Ha a konklávét befolyásolta a zsinat első szakasza,
illetve Montini bíborosnak azon eddig kifejtett tevékenysége, ettől

kezdve a konklávé döntése gyakorolt folyamatos hatást a zsinat
további történéseire a Montíni-pápa személyében.

Az új pápa egy pillanatig sem késlekedett, és megválasztása
másnapján, első rádióüzenetében kijelentette: "Minden erőnket a
II. Vatikáni zsinat folytatásának szenteljük." Öt nappal később pe
dig kijelölte a második ülésszak kezdetét.

VI. Pál pápa, elődjéhez hasonlóan nem volt jelen a zsinati au
lában, ám közvetetten annál inkább jelen volt. Mégis, ez a jelen
lét a zsinat szabadságát egy pillanatig sem befolyásolta, erre a
zsinati atyából lett Péter-utód gondosan ügyelt. Ugyanakkor vi
gyázott arra is, hogy a péteri hivatal tanítását, tekintélyét a de
mokratikus szellemiségbe burkolózó irányzatok ki ne kezdhessék
Ha szükséges volt, a pápa vállalta a döntőbírói szerepet. Példa
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A zsinat azegyházról

Felhasznált irodalom
Atta academico per la
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1989.

A Mária azegyház
anyja

Giovanni Battista
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erre a vallásszabadságról szóló állásfoglalás körül kialakult vita
az 1964-es ülésszakon, amikor a pápa az ötszáz aláírásra támasz
kodó kérésre sem volt hajlandó a zsinati elnökség döntését meg
változtatni. A zsinati atyák nézetei közötti feszültségek sok gon
dot okoztak a pápának, és folyamatosan követte a vitákat. Ha pe
dig szükségesnek találta, hallatta hangját bizalmasain keresztül.
Ilyenek voltak Bea és Döpfner bíborosok.

A különböző állásfoglalások-dokumentumok elfogadásakor a
pápa közvetett, ám hatékony módon azt pártolta, hogy az elfoga
dás-szavazás minél nagyobb egyöntetűséggel történjen, mert lelki
szemei előtt már a zsinati határozatok megvalósítása lebegett, s
ennek legmegfelelőbbelőkészítését a lehető legteljesebb nézetazo
nosság kialakításában látta.

A II. Vatikáni zsinat legrangosabb megnyilatkozása, a Lumen
gentium joggal foglal el sajátos helyet VI. Pál pápa zsinati tevé
kenységének folyamatában. A kérdés leegyszerűsítve úgy fogal
mazódott meg, hogy a pápai tévedhetetlenség 1870-es kimondása
után egyáltalán maradt-e még hely az egyetemes zsinatnak az
egyház életében? A zsinat döntései miként viszonyulnak a pápa
döntéseihez? Újságok hasábjain pedig egyenesen addig torzítot
ták a tényleges problémát, hogy ezt kérdezték: ki a tévedhetetle
nebb, a pápa vagy a zsinat? Mindez fölöttébb érzékennyé tette a
pápát a kollegialitás kérdéseire, ugyanakkor figyelmeztette őt és
teológusait, milyen veszéllyel járna, ha a vulgárteológia bekerülne
a zsinati aulába. Ezért vált szükségessé, hogy közvetlenül a kihir
detés előtt a Lumen gentium konstitúcióhoz négy pontból álló
"előzetes magyarázó megjegyzés" formájában olyan tartalmi ki
egészítés kerüljön, amely a pápa és a püspöki kollégium kapcso
latának, egymáshoz való viszonyának esetleges későbbi félrema
gyarázását eleve lehetetlenné tette.

Ugyancsak sok vitára adott alkalmat a zsinati aulában a Mária
tisztelet kérdése. VI. Pál pápa érzékelte a Mária-tisztelet új
rafogalmazása körül kialakult polarizálódást, ezért a reá oly jel
lemző módon kiegyenlítő megoldást keresett és talált egyesek
számára váratlan, mások számára annál inkább remélt közbejöt
tével, ami a "Mária az egyház anyja" cím kihirdetésében valósult
meg.

A II. Vatikáni zsinat harmadik ülésszaka 1964. november 21-én'
a Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúció kihirdetésével
zárult, és túlzás nélkül állítható, már akkor ezt tartották a legfon
tosabb zsinati szövegnek, s folyamatosan annak bizonyul azóta is.
A konstitúció 8. fejezete Szűz Máriáról szól, s őt Krisztus és az
egyház misztériumának összefüggéseiben tárgyalja oly módon,
hogy üdvtörténeti szerepéről szólva nem alkalmazza sem a me
diatrix, sem a corredemptrix jelzőket. VI. Pál pápa ugyanakkor ezt
az alkalmat fölhasználva - mintegy a zsinat mellett és fölött 
kihirdette a Máriának adományozott Mater Ecclesiae címet, noha
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a teológiai bizottság a dokumentum szövegében ezt is szándéko
san kerülte.

E cím hosszú zsinati előtörténetre tekintett vissza, hiszen Sue
nens és Montini bíborosok már az első ülésszak alatt beszédeik
ben (1962. december 4. és 5.) más címek mellett ugyan, ám alkal
mazták. Az egyház története során azonban minden ősisége elle
nére (először egy 5. századi sírfeliraton jelent meg) kevésszer for
dult elő. A pápa ezt a címet extra Concilium jelentette ki, s ezzel
legalább 500 zsinati atya hozzá írásban eljuttatott kérésére felelt
pozitív módon. A zsinati atyák négyötöde minden meglepetés el
lenére kitörő örömmel, tapsviharral viszonozta a Mária-tisztelet
újabb dogmatikus szempontjának legfelsőbb szintű közlését. A
többiek, akik a Mária-kultusz előretörésétől féltették az ökumeni
kus mozgalom addigi és jövőbeni eredményeit, tartózkodtak a
véleménynyilvánítástól.

A Szűz Máriáról szóló tanítás VI. Pál pápa bölcs közbejöttével
tehát olyan ekkléziológiai színezetet nyert, amely egyszerre segít .
az esetleges túlzások és a szűkkeblű, ellentétes megnyilatkozások
kiküszöbölésében. Nem gátolja, de nem is serkenti a Mater Chris
ti és Mater Ecclesiae szerepének további tisztázását az üdvösség
megszerzésében és annak közvetítésében. s így elégséges időt és
teret enged az anya misztériuma szemlélésének.

Ez a két eset jól világítja meg azt a zsinati munka fölött gon
dosan őrködő pápát, akinek sikerült a zsinat hajóját révbe vezet
nie. Az ünnepélyes zárás előtt két alkalommal, 1965. november
18-án és december 7-én VI. Pál fölvázolta a zsinat gyors mérlegét,
és cáfolta azokat a nézeteket, hogy a zsinat többet foglalkozott az
emberrel, mint az Istennel. "Minden ember arcán az Emberfia,
Krisztus vonásait ismerhetjük fel - mondotta - különösen, ha a
könny és a szenvedés ezeket a vonásokat még világosabbá teszi.
Ezen keresztül a Mennyei Atya arcát is megláthatjuk, és így hu
manizmusunk kereszténységgé válik, teocentrikus keresz
ténységgé, melynek birtokában kijelenthetjük: Isten megis
meréséhez nélkülözhetetlen az ember ismerete."

1965. december 8-án a pápa egyedül mutatta be az ünnepélyes
hálaadó szentmise-áldozatot. Beszédének vezérgondolata a követ
kező volt: a pasztorális zsinat felelni akart a jelen emberének fé
lelmeire, hogy ezekre megnyugtató választ adva hatékonyabban
tudja hirdetni az Evangéliumot. Az egyház az egész emberiség szol
gálatában áll, és segíti őt az Istenkeresésben. Az egyház kutatja az
idők jeleit, hogy Isten fényessége elárassza az egész emberiséget.
Nem sokkal ezután pedig újságírók előtt kijelentette: "A hit válsága
mellé, amely a világban található, hála Istennek, nem sorakozik föl
az egyház válsága". A zsinat bezárásakor úgy látszott, hogy a zsinat
által megújított egyház felelni tud a hit válságára. Néhány évvel ké
sőbb milánói érsek-utódának azonban kénytelen volt kijelenteni:
"Tavaszban reménykedtünk, és helyette vihar érkezett".
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