
RÉSZLETEK GÉRARD PHILIPS
ZSINATI FELJEGYZÉSEIBŐL

Gérard Philips (1899–1972) belga teológus, a Leu -
ve ni Katolikus Egyetem professzora, a belga par-
lament felsőházának tagja nagy szerepet játszott
több zsinati dokumentum, így például az egy-
házról szóló dogmatikus konstitúció, a Lumen
Gen tium megfogalmazásában. Részt vett a doku-
mentum hivatalos tervezetének (De Ecclesia) a ki-
dolgozásában, majd saját és mások kezdeménye-
zésére annak átdolgozásában is 1962 októbere és
1963 márciusa között. Az átdolgozott tervezet ke-
rült a zsinati atyák el, amit kisebb módosításokkal
1964 novemberében szavaztak meg. Az alábbiak-
ban a hivatalos tervezet átdolgozásával kapcso-
latos, 1963 áprilisában visszatekintve írt feljegy-
zéseiből közlünk válogatást. (A ford.)

Nagyhét hétfője, 1963. április 8. 
Lelkigyakorlaton Kiewitben
(…) A zsinatra a megnyitó napján indultam. Ok-
tóber 11-én még otthon, televízión keresztül kö-
vettem a megnyitóünnepséget. A pápa beszéde
fölöttébb jellemző: lényeges fordulat ment végbe
a legfőbb tekintély magatartásában: az elítélés-
től a megértés és a könyörület, a szigorúságtól a
készségesség, a zártságtól a nyitottság, a hata-
lomtól a szeretet felé. A püspökök most már biz-
tosan „merni fognak” beszélni a zsinaton.

Megérkeztem a Belga Kollégiumba, ahol tucat -
nyi püspök szállt meg. Többségükkel jó viszony-
ban vagyok. A bíboros [Suenens] persze megőrzi
a távolságot, s meglehetősen titokzatos. (…)

P. Laberge-től megtudtam, hogy a tervezete-
ken a [zsinatot előkészítő] központi bizottság
vizsgálata után csak nagyon keveset változtat-
tak. A De Ecclesia tervezet július óta nyomtatásra
kész, de még nem küldték szét a püspököknek.
A liturgiával fogják kezdeni. Annak a tervezete
kielégítőnek tűnik, s alkalmasnak arra, hogy át-
segítse a zsinatot a beletanulási perióduson.

Még ezt megelőzően javasolják, hogy a zsinat
intézzen „Üzenetet a világhoz”. A tervet elfo-
gadják, nagy sietve meg is születik egy szöveg,
melyet különböző szerzőknek tulajdonítanak,
leginkább franciáknak [legfőbb kezdeményezője
M.-D. Chenu volt, és Y.-M. Congar is támogatta].
A szöveg meglehetősen homályosnak tűnik és
általánosságokat fogalmaz meg: nem éppen
szenzációs, de nem is a régi stílusban íródott.
Rövid és rögtönzött megvitatása során többször
kérték, hogy említsék meg benne a kommunista
rezsimek által üldözött keresztényeket is. A ja-

vaslatot elvetették, hogy ne súlyosbítsák az ül-
dözöttek sorsát. Emlékszem, Mons. Parente ki-
jelentette: a szöveg nem elég doktrinális és nem
ítéli el az eretnekségeket. Jellemző ez a gondol-
kodásmódjára, de nem veszik figyelembe. Azt
viszont elfogadják, hogy utalás történjen vala-
hol a szövegben Szűz Máriára.

Időközben nagyon úgy fest, hogy tényleges
ellenállás volt a központi bizottságban a javasolt
dogmatikus tervezetekkel szemben. Nem felel-
nek meg a mai világ követelményeinek, hanem
régimódi teológiai felfogást tükröznek. Nem il-
leszkednek a pápa által javasolt módszerhez és
szellemiséghez.

Vonatkozik ez az elsőként javasolt De Fontibus
tervezetre, de még inkább a De Depositio fideire és
a De re moralira, melyek sokak számára teljesen
használhatatlannak tűnnek. A De Ecclesia köz-
ponti részével kellene kezdeni, nevezetesen azért,
mert ott van szó a püspökökről, azután pedig a
világiakról.

Megérlelődik bennem a gondolat, hogy újra-
írom a De Ecclesia tervezetet jobb szerkezetben
és nyitottabb szellemiségben. A püspökök hasz-
nosnak ítélik, ha van egy szöveg a kezük ügyé-
ben, amikor az egyház problémáiról vitatkoz-
nak, hogy rögtön bemutathassák.

Mons. Heuschen, s talán még mások is, azt su-
gallják a bíborosnak, hogy kérje tőlem egy ilyen
szöveg megírását. Várok. S valóban, nem sokkal
később a bíboros megkér a feladatra, és hogy dol-
gozzam át szabadon a tervezetet, miután kapcso-
latba léptem az általa megnevezett teológusokkal.
Utóbbira azért van szükség, hogy elkerüljük a
kezdeményezések elszaporodását. Ez az első al-
kalom, hogy beszélek a bíborossal Rómában.
Mun  ka megbeszélés, semmi több. Úgy tűnik, más-
hol is érdeklődést tanúsítanak a terv iránt, főleg
az Egységtitkárságon. Azt mondják, Bea bíboros
elfogadja egy új tervezet gondolatát. De talán túl-
becsülik a jóváhagyását, én nem tudom pontosan
megítélni.

A munkatársak: Congar, Lécuyer, Colombo,
akik az Előkészítő bizottságnak is tagjai voltak;
rajtuk kívül még K. Rahner, Ratzinger, Semmel -
roth. Mons. McGrath szintén csatlakozik a cso-
porthoz. Kapcsolatban állok Cerfaux-val is, aki
ír egy rövid vázlatot az első fejezethez a Miszti-
kus Testről; Onclinnal a joghatósággal, az egy-
házhoz tartozással stb. kapcsolatban. Már nem
emlékszem, Thils szintén ott volt-e.

Korábban találkoztam már Rahnerral és a többi
teológus többségével Mons. Volknál, aki magán-
emberként meghívott magához egy csoport fran-
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cia és német püspököt és teológust vasárnap a
Mater Dei házba, ahol lakott. Ott volt Schillebeeckx
is, P. Fransen, egyik-másik holland püspök. A né-
metek mintha egyféle kisebbségi komplexusban
szenvednének: püspökeik kevesen vannak, bele-
értve az osztrákokat és a svájciakat is. Viszont
megvan bennük a „Wissenschaft”. Rahner meg-
keseredett és gúnyos, de nem igazán szélsőséges.
A franciák általában kifinomultabbak. Garrone
még előzékeny és jóságos is. Megkockáztattam
néhány mondatot az ellenséges csoporttal való
megegyezés szükségességéről. Taktikáról beszél-
nek, csakhogy túl kevés eszközzel rendelkeznek
taktika kidolgozásához.

Időközben dolgozunk a De Ecclesia szövegének
első részén. Azt reméljük, hogy kiiktathatjuk a
második részt. A bíboros helyesli az új szerkezetet.
A munkatársak alkalmazkodóak, s viszonylag
rövid idő alatt sokszorosítjuk az új szöveget a kol-
légiumban. Mindegyik munkatárs két példányt
kap: egyet magának, a másikat pedig annak a
püspöknek, akinek tanácsokat ad. A többi pél-
dányt megőrizzük, hogy majd megfelelő időben
átadhassuk a legfontosabb bíborosoknak és püs-
pököknek, valamint — az én javaslatom alapján
— az Előkészítő bizottság teológus tagjainak.

A munka úgymond titkos. Zavarban vagyok
amiatt, hogy nem beszélhetek az ügyről régi kol-
légáimnak, a teológusoknak. A helyzetem nagyon
kényes: dolgoztam a hivatalos tervezeten, most pe-
dig annak a módosítását javaslom. Gyakorlatilag
olyan szövegeket használok, amelyek még nem
nyilvánosak, ám amelyeket ismernek a központi bi-
zottság tagjai. Legalábbis igaz ez a két bíborosra
[Suenens és Bea]. Előre látom, hogy az ügy egy adott
pillanatban kitudódik, s nagyon kényelmetlen
helyzetbe kerülök. De nem utasíthatom vissza a
szolgálatot, amit a belga püspöki kar kért tőlem.
Senki sem tudja, hogyan lehet majd ezt a szöveget
használni, én pedig várom az alkalmat, hogy —
miután robban a bomba — elmagyarázzam visel-
kedésemet az Előkészítő bizottságnak. (…)

Október végén tulajdonképpen nincs már mun-
kám, nagyon fáradtan hazatérek Belgiumba. Ott-
hon egyféle depresszió lesz úrrá rajtam. Néhány na-
pos erőltetett pihenés. Azután tartok néhány órát
az egyetemen, egy Veni Sancte misét a Parlament -
nek november 13-án. Első alkalommal prédikálok…
a nyelvek adományáról. Jól fogadják.

Másnap üzenetet kapok Rómából, melyben
kérik, hogy menjek vissza, s november 15-én már
ott is vagyok újra a kollégiumban. Megkezdték a
zsinaton a De Fontibus vizsgálatát, és bíborosok
egész csoportja adott erőteljesen hangot elége-
detlenségének a szöveggel kapcsolatban. A „nyi-
tott” csoport egyre jobban reménykedik, s egyre
hangosabb. Érződik, hogy hamarosan elérik a cél-

jukat, vagyis a tervezetet el fogják vetni. A szem-
benállások egyre élesebbé válnak, az összeüt -
közés elkerülhetetlen. Leginkább a Szentírás–
Hagyomány „kettősségén” vitatkoznak, főleg a
németek, akik olvasták Geiselmannt. A zsinati
atyák többsége most fedezi fel ezt a problémát,
amire régebben még csak soha nem is gondoltak.
A németek írtak egy új szövegtervezetet, s nagy
számban osztogatták. Ratzinger a szerzője, de
mégis főleg Rahnernak tulajdonítják. Nehéz és
nehézkes a szöveg, a másik oldal képviselőinél
pedig nagy felháborodást vált ki.

A parlamenti eljárásmód szerint vissza kel-
lene küldeni a szöveget a Teológiai bizottságnak,
anélkül, hogy formálisan elvetnék. Számomra ez
tűnik a legmegfelelőbbnek ahhoz, hogy ne éges-
senek fel minden hidat. Megpróbálok lépéseket
tenni a bíborosnál, aki a Keresztény Iskolatest-
véreknél tartózkodik a Via Aurelián. Csakhogy ő
inkább „jól meg akarja leckéztetni” a másik ol-
dalt, és győzelemre akarja segíteni az ellenállást.
Talán igaza van. Ez egy szombat délután történt,
ha jól emlékszem, november 17-én.

November 19-én a zsinat szavazás mellett
dönt a bizottsághoz történő visszaküldés tárgyá -
ban. Jobbról és balról egyaránt erőltetik a dolgot.
Nemcsak a De Fontibus tervezetről, hanem az
utána következő szövegekről is szó van: a De
Depositioról és a De re moraliról, melyeket meg
akarnak buktatni vagy meg akarnak menteni.
Ruffini bíboros világosan kijelenti, hogy a De
Fontibus tervezet „elvetéséről” van szó.

Ha nem tévedek, a szavazásra november 20-
án kerül sor. A teológusok karzatán jóslatokba
bocsátkozunk. Onclin 1300 szavazatot jósol a
tervezet ellen, Wagnon csak 900-at; én 1400-at
mondok, ami nem éri el, de nincs is túl messze a
2/3-tól. Az eredményt némi habozás után teszik
közzé: 1360-an szavaztak ellene, 822-en mellette.
A zsinat zsákutcába jutott. A régi szövegről foly-
tatódik a vita, de mindenki tudja, hogy annak
már nincs semmi esélye.

Másnap a pápa tudatja, hogy az eredmény
nem döntő érvényű, ugyanakkor jelzésértékű, s
elküldeti a szöveget gyakorlatilag teljes felül-
vizsgálatra a „Commissio Mixta”-hoz: Teológiai
bizottság és Egységtitkárság.

Némi sürgetés után végre kiosztják a De Ecc -
lesia hivatalos tervezetét, így megírhatom a cik-
kemet franciául, ami több száz példányban el-
terjed (becslésem szerint 3–400-ban). Előadást is
tartok a püspöki hivatalról a francia püspökök-
nek, akik kezdenek lázba jönni.

Már nem tudom, mikor adták át a Szent Offi ci -
um nak latin nyelvű szövegtervezetemet. Ott egy
példányról tárgyi bizonyítékként azonnal fotokó-
piát készítettek. Azt hiszik, ez a szöveg ugyanúgy
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terjesztésre került, mint Ratzin geré. Megtudom,
hogy valóban neheztelnek rám a szöveg miatt: hit-
szegővé és árulóvá váltam. Régi kollégáim kitér-
nek előlem. Balić azt mondja, megvéd.

Kedd, 1963. április 9.
(…) Végül szombaton [1962. november 23.] le-
velet kapok P. Gagnebet-től, tulajdonképpen az
Előkészítő bizottság nevében, melyben elfogad-
ható hangnemben kifejti, hogy viselkedésemet
különösnek és sajnálatosnak találják, bár elis-
merik, hogy nem módosítottam a doktrínán.

Ez a megjegyzés igen jellemző. A „jobboldal-
nak” az a benyomása, hogy a „baloldal” támadja
a doktrínát, s modernista és fél-protestáns utakra
téved. Mesélik, hogy a Lateráni Egyetem pro-
fesszorai nyíltan efféle dolgokat hangoztatnak.

Örömmel kihasználom az alkalmat, hogy lá-
togatást tegyek P. Gagnebet-nél, és megmagya-
rázzam a viselkedésemet. Kedvesen reagál, s arra
kér, tegyem meg levélben is, hogy a többi tagot
szintén tájékoztatni lehessen. Megírom a levelet,
amit először jóváhagyatok a bíborossal. Aki ké-
sőbb közli velem, hogy védelmébe vett Ottaviani
bíborosnál, de közbelépésére valószínűleg már
azután került sor, hogy Ottaviani bíboros a zsinat
ülésén tüntetően tiltakozott az új tervezet ellen.

Ez az incidens volt az egyik legkínosabb szá-
momra. Ottaviani bíboros azt mondta: „Audiant
omnes”, jóval azelőtt, hogy a De Ecclesia szöve-
gét nyilvánosságra hozták volna, már elterjedt
egy másik szöveg! Normális esetben ekkor már
tudnia kellett P. Gagnebet-nek adott válaszom-
ról. Bizonyára nem értette meg a tartalmát. Min-
denesetre úgy írja le a munkámat, mint ami
becstelen és elfogadhatatlan eljárás. Nem tudom
igazolni magam: nincs sem jogunk, sem lehető-
ségünk a szólásra. Szívesen hangoztatják a sok
külföldi teológus részvételét, hogy dicsérjék a
régi tervezetet, de nem említik meg ugyanezen
teológusok jó részének a hivatalos szöveggel
szembeni ellenvetéseit. Legfeljebb annyit ismer-
nek el, hogy volt egy „kisebbség”, melynek ter-
mészetesen engednie kellett a többséggel szem-
ben. Ily módon foglyai vagyunk egy zavaros
helyzetnek. A tekintélyünkre hivatkoznak, az el-
lenvetéseinket viszont elhallgatják. (…)

Már csak néhány nap van hátra a december
8-i záró dátumig. Javasolják a De Ecclesia általá-
nos vitájának megkezdését. Ekkor Ottaviani bí-
boros megpróbálja a De Beata tervezetet napi-
rendre tűzetni a De Ecclesia helyett. Nagy
valószínűséggel azért, hogy időt nyerjen. Az a
benyomásom, hogy a „jobboldal” inkább áldo-
zatot hozna már a helyzet megmentéséért, s
mintha készen állna „feljavítani” a De Ecclesia
szövegét. Mások mellett P. Ciappi szerint is.

Ottaviani javaslatát másnap elutasítják.
Egyébként úgy tűnt, arra akarja felhasználni a
Mária-tiszteletet, hogy későbbre halasszon egy
nem kívánatos témát. Az, hogy Ottaviani bíbo-
ros ájtatossági érvekhez folyamodott, nagyon
kellemetlenül hatott.

Suenens bíboros anyagot kér tőlem egy zsinati
felszólaláshoz a De Ecclesia tervezetre vonatko-
zóan. Két plenáris ülésen is arra számítok, hogy
elmondja nyilatkozatát. Ám felszólalásakor más
témáról beszél, nevezetesen a zsinat teljes anya-
gának átszervezéséről, s e célból egy (bíborosok-
ból álló) speciális bizottság létrehozásáról. Ami
később meg is valósul. Írásban közölte a zsinat
titkárságával a nyilatkozatot, amit a témára vo-
natkozóan készített.

Oda lett már a lendület. A zsinati atyák siet-
nek távozni. A második ülésszakra nem húsvét
után kerül sor, amint azt korábban jelezték.
Őszre terveznek egy hosszabb ülésszakot, hogy
ne kelljen a messziről jövő püspököknek kétszer
is Rómába utazniuk. (…)

Nincs más hátra, mint hazatérni Belgiumba,
egyértelmű kilátások nélkül.

Röviden találkoztam még P. Gagnebet-vel.
Elégedett volt a levelemmel, s a maga részéről
lezártnak tekintette az incidenst. Azt mondtam
neki, hogy valószínűleg egy nap kiderül majd,
nem szabotáltam, hanem megmentettem a bi-
zottság tervezetét.

Ellátogattam P. Tromphoz is, nem azért, hogy
eszmét cseréljek vele teológiai kérdésekről (mert
az lehetetlen), hanem lehetővé akartam tenni szá-
mára, hogy kiöntse a szívét. Amit valóban meg
is tesz, a többieket jobban vádolva, mint engem.
Ő is rosszallóan mutat rá, hogy a régi tervezet
szövege ellen már akkor támadás indult, amikor
az még nem volt nyilvános. Azzal utasítom visz-
sza a vádat, hogy a bíborosokra (töb bes számban),
a központi bizottság tagjaira utalok. Nem fogadja
el ezt a nézőpontot. Az ördög munkáját látja a ter-
vezet elleni „offenzívában”. Ugyanakkor, mondja,
egy zsinaton az ördög ideje után ott van az embe-
rek ideje, végül pedig a Szentléleké. Úgy tűnik
számára, hogy az ellenzék nagyon jól szervezett.
A legkisebb kétsége sincs a saját véleményét il-
letően. Végül kapok néhány jó holland szivart,
és megkér, adjam át üdvözletét a nővéremnek.
Az emberi kapcsolat tehát megmaradt. S való-
ban nem beszéltünk teológiáról. Adtam néhány
példányt a francia szövegemből P. Trompnak:
nincs rejtegetnivalóm. Később megtudtam, hogy
nagyra értékelte a gesztusomat. (…)

Szerda [1963. április 10.]
Hazatérve bizonytalan vagyok, vajon bevon -
nak-e még a zsinat működésébe a két ülésszak
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közötti intervallum idején. Több mint valószínű,
hogy a bizottság elnöke [Ottaviani bíboros] már
nem fog meghívni. (…)

Január 13-án vasárnap váratlanul meglátogat
Mons. De Smedt, P. Congar és Thils; a látogatást
maga Thils professzor szervezte meg. Egy sor
változtatást javasolnak az első latin nyelvű ter-
vezetemre vonatkozóan, ami már némileg mó-
dosítva lett a francia szövegben. Nem tudom, ki
volt a kezdeményező, azt sem, lesz-e a dolognak
valami haszna, mindenesetre több mindent javí-
tottam, azután elküldtem a bíborosnak is, aki
nem válaszolt.

Mons. Volk, a mainzi püspök meghívott ma-
gához egy tanácskozásra, melyen német teoló-
gusok vesznek részt, akik a De Ecclesia új szöve-
gét készítik elő a németajkú püspökök számára.
Nyilvánvalóan nem tudom megakadályozni
ezeket a teológusokat abban, hogy az enyémhez
hasonló kísérletbe kezdjenek, jóllehet munkájuk
az észak-európai püspökök egységes fellépése
ellenében hathat. Ráadásul továbbra is kérdéses:
vajon figyelembe veszik-e ezeket a terveket a hi-
vatalos viták során?

Némi habozás után elmentem Mainzba, ahol
rendkívül barátságosan fogadtak. Mons. Volkon
kívül a jelenlévő külföldiek a következők voltak:
P. Congar, Schillebeeckx és Smulders, a két utóbbi
meglehetősen hallgatag. A németek: K. Rahner,
Ratzinger, Schnackenburg, Grillmeier (aki fogal-
mazta és bemutatja az új szöveget), Semmelroth,
majd késve Hirschmann, aki bizonyos informá-
ciókat hoz Rómából. A németek szövege terjen-
gős, nehézkes és rossz latinsággal íródott. Min-
denesetre hiányzik belőle a latin világosság. Az
egész az egyház mint alapszentség köré épül.
Ami az egyházhoz tartozás kérdését illeti, két
változat kerül bemutatásra: a nyitott álláspont
és egy középutas, semlegesebb, többé-kevésbé
olyan felfogásban, mint amit én javasoltam.

Hatalmas munkával lehetne csak használha-
tóvá tenni ezt a szöveget. Később kiderült, hogy
Grillmeier jelentősen javította a szövegét, s na-
gyon pontosan ellátta érvekkel.

A bíborosnak jelentést küldtem a megbeszé-
lésről. Nincs válasz.

Sürgős üzenetet kapok P. Daniélou-tól. Con gar
tájékoztatta, ő pedig attól tart, hogy sérül az
úgynevezett „egységfront”. Szövegeket is küld,
melyek részben az én szövegeimet használják
fel. Közöttük van Chavasse egy előadása is, ami
inkább a teológia, mintsem a zsinat számára
hasznos személyes meglátásait tartalmazza.
Daniélou levelét szintén eljuttatom a bíboros-
nak; nincs válasz.

Thils telefonál, hogy jelezze: a bíboros mind-
kettőnket vár Malines-ban. Február 18-án hétfőn

mentük el hozzá. A bíboros azt mondja, hasz-
nosnak ítéli a jelenlétemet Rómában, ahol a bi-
zottságok összeülnek a héten, de az utasításai
nagyon homályosak.

Még e meghívás után is haboztam, ám végül
egy sor sürgős politikai gyűlés után úgy döntöt-
tem, hogy Rómába utazom február 22-én pénte-
ken. Döntésemnek főleg Moeller örült, aki Léger
bíboros szakértőjeként február 20-án szerdán
utazott Rómába. Thils szintén jött a Titkárságra;
Rómában a kollégiumban viszontláttam Mons.
Charue-t, aki a Teológiai és a Mixta bizottságba
jött; Mons. De Smedt a Titkárságra és a Mixta bi-
zottságba; Mons. van Zuylen a saját bizottsá-
gába, amiről gyakorlatilag semmit nem tudok
meg, és Mons. Daem a De Studiis bizottságba.
Ekkor nagyon intenzív és jelentős munkaperiódus
veszi kezdetét.

Érkezésemkor a kollégium rektora, aki a bí-
boros tanácsadójának és kiszolgálójának tűnik,
újra sokszorosította tervezetem javított szövegét,
s eljutatta néhány személyhez.

A vegyesbizottságban még mindig folyik a
vita a hit egy vagy két forrása körül, változó sze-
rencsével a számos javasolt szövegre nézve.

A De Ecclesia megvitatására létrehoztak egy 7
tagból álló albizottságot, tagjai: Browne bíboros
(elnök), König és Léger azokkal a püspökökkel
együtt, akik egyik vagy másik szövegtervezetet
támogatják, nevezetesen Charue, Garrone, vala-
mint Schroeffer és Parente.

Vasárnap késő délután ülést tart a bizottság
öt tagja (Browne bíboros és Mons. Parente kivé-
telével) néhány teológussal együtt, akik hatá-
roznak a követendő útról. A németek alkalmaz-
kodóak, a franciáknak pedig tulajdonképpen
nincsen saját javaslatuk. Azt gondolják, az én
tervezetemnek van a legnagyobb esélye, s érde-
mes lenne megpróbálni azt javasolni. Rögtön
úgy döntenek, hogy elkezdik szövegem megvi-
tatását a megfelelő szakértőkkel. Erre már hét-
főn sor kerül.

A Mixta ülései viharos légkörben folytatód-
nak. Kétszer szavaznak: először 29, majd 30 a 8
ellenében, Ottaviani bíboros hátrányára, aki az
első szavazást elfogadhatatlannak nyilvánította.

Február 26-án kedden reggel, miközben a
kollégiumban a De Ecclesia szövegén dolgozunk
a teológusokkal, Mons. Charue telefonál nekem
az albizottság nevében. Az 5 a 2 ellenében ösz-
szetételű (nem tudtam meg ennek az összetétel-
nek az eredetét) albizottság kijelölt feladatának
megfelelően és egyhangúan úgy döntött, hogy:

— új tervezetet kell készíteni;
— alapjául az én szövegemet veszik (mivel a

többi tervezet, még a Mons. Parente által írt is
bizonyos módon arra épül);
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— különösen is tekintettel lesznek a Parente-
tervezetre;

— tanulmányozzák a többi tervezetett is, ne-
vezetesen a németet, a francia szövegeket, vala-
mint a Comblin irányításával készült és a chilei
püspökök által előterjesztett hatalmas iratköteget;

— mindegyik püspök megnevez egy teoló-
gust: a teológusok közösen írják a szöveget, meg-
 indokolva állásfoglalásaikat.

Mons. Charue közli, hogy engem bíznak meg
a csoport vezetésével. A tagjai pedig:

— Mons. Charue részéről: én
— Léger bíboros: A. Naud és Mons. La for tune,

mindegyikük egy-egy fejezetnél
— König bíboros: K. Rahner
— Browne bíboros: P. Gagnebet
— Mons. Parente: P. Balić, később Schauf
— Mons. Garrone: P. Daniélou, később Congar
— Mons. Schroeffer: Thils, később Moeller
Az első ülésre még aznap délután sor kerül a

Santa Marta vendégházban. P. Gagnebet nagyon
kedves. Az ülés után értésemre adja, hogy való-
jában kompromisszumos megoldásként fogad-
ták el a szövegemet; ő maga sohasem fog lé-
nyegi ellenvetést tenni. Balić az elején némileg
kifakad: nem tudom, kifakadása őszinte-e. Ké-
sőbb, mivel megfázással vagy valami mással
küzd, Schauf kerül a helyére. Schauf — néhány
kivételtől eltekintve — jó szándékúnak és ked-
vesnek mutatkozik. Daniélou gyakran nyugta-
lan és kissé zavaros, egyik témáról a másikra
ugrik. Naud misszionárius, aki a látható és a lát-
hatatlan egyház közötti nagy távolság teóriáját
hirdeti, csakhogy ez az elmélet szigorúan véve
elfogadhatatlan, és veszélyezteti a nézőpontun-
kat. Rahner nagyon aggályoskodó, de alapjában
nagyon ortodox, emellett készen áll az egyezte-
tésre; javasolja, hogy a legteljesebb mértékben a
segítségemre lesz; világos számára, hogy szöve-
günk nem az ő személyes véleményét fogja tük-
rözni, de nem is zárja ki azt, s ez elég neki. Thils
némi vehemenciával a nyitottabb elgondoláso-
kat támogatja, ami lehetővé teszi számomra,
hogy egyféle köztes álláspontot védelmezzek.

Később megtudtam, hogy a belga püspökök
egységesen az én tervezetemet próbálták elfo-
gadtatni alapszövegnek.

Lényegében soha nem volt nagyobb feszültség
a teológus-csoporton belül. Moeller mindent
megtett azért, hogy Léger bíboros és Naud ne
okozzanak bonyodalmakat. Daniélou helyére a
második fejezetnél Congar került, aki sokkal mér-
téktartóbb és sokkal hozzáértőbb is nála. Congar
egyébként beköltözött a Belga Kollégiumba a
jobb együttműködés érdekében. A második feje-
zetnél Naud helyére Lafortune került. Sokkal sze-
lídebb és ritkán szólal fel. Amikor Thilsnek más

üléseken kell részt vennie, Mons. Schroeffer
Moellerrel helyettesíti. Moeller nagyon értékes és
rendkívül szolgálatkész munkatárs. (…)

Ekkoriban [február 28.] meglátogattam P.
Trom pot, aki gyengélkedett, s emiatt nem hagyta
el a szobáját. Valóban lesújtották az események.
Úgy látja, jól kitervelt ördögi mesterkedés irá-
nyul az ellen, ami nagyrészt az ő munkájának
eredménye. „Siratnivaló az egész”, mondta, s va-
lóban majdnem kicsordultak a könnyei. De még
mindig nincs benne bizonytalanság a saját el-
képzeléseivel kapcsolatban. Azt gondolom, az a
keserű tapasztalat él benne, hogy megfosztották
a trónjától. Nagyrészt elfoglaltam a helyét, hiszen
én csinálom azt a munkát, amit ő akart véghez-
vinni. Csakhogy én a munkám során nem tudom
ráerőltetni az akaratomat másokra, sem pie desz-
tálra emelni ma gam. (…)

Nagycsütörtök, 1963. április 11.
(…) Március 5-én kedden a Teológiai bizottság
összejövetele (tehát az Egységtitkárság tagjai
nélkül), hogy véleményezzék a De Ecclesia ter-
vezetet. Ez volt számomra a legkínosabb ülés.
Az elnök másfél órán át polemizált, csak hogy
ne kelljen megkezdeni a diszkussziót. A vita el-
sősorban a püspökök között zajlik, a teológusok
pedig csendben figyelnek, mert csak a proce-
dúra, nem pedig a doktrína a vitatott téma.
Ottaviani bíboros szemére veti a Hetek bizottsá-
gának, hogy túllépett kijelölt feladatán (ha jól ér-
tettem), mert csak egy alapszöveget kellett volna
kiválasztania, semmilyen más dolga nem volt.
Hozzátette még, hogy mindegyik püspök feb-
ruár 28-ig küldhette el a doktrinális anyagra vo-
natkozó megjegyzéseit, s ezeket a küldeménye-
ket még nem dolgozták fel. P. Tromp pedig
ráerősít a dologra, ami meglepő, mert október-
ben még úgy vélte, hogy semmi átvennivaló
nincs a javaslatokban. Most pedig mintha jelen-
tőséget tulajdonítana nekik. Csakhogy, mondja,
ez „két kiló dokumentum”. Ottaviani bíboros
megjegyzi, hogy végül is a kívánt szövegnek
mindössze az egyhuszada áll rendelkezésre:
tehát nem érdemes megkezdeni a vitát.

A légkör feszült. A püspökök haboznak, hogy
szóljanak-e. Végül Browne bíboros rövid átte-
kintést ad a Hetek albizottságának munkájáról.
Mons. Charue megjegyzi, hogy nem elfogadható
munkába állítani egy bizottságot, utána pedig fi-
gyelmen kívül hagyni a következtetéseit. A kije-
lölt feladat nagyon is egy új szöveg létrehozása
volt.

A vita folyamán jelzem, hogy nem a szöveg
egyhuszada, hanem már a fele elkészült, s né-
hány nap múlva a másik fele is kész lesz. Ráa-
dásul, ha később figyelembe akarják venni a
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püspököknek a világ minden tájáról érkezett ja-
vaslatait, hasznos, ha van egy referenciaszöveg,
amivel össze lehet majd hasonlítani ezeket a ja-
vaslatokat.

Az elnök másfél órás kemény ellenállás után
enged, de rögtön hozzáteszi, hogy a szövegem
túlságosan dagályos, nem pasztorális, és nem is
teológiai. Átadja elolvasásra Ruffini bíboros le-
velét, aki szövegem Szentírásra vonatkozó fejte-
getéseiben mindenféle állítólagos egzegetikai
nehézségre mutat rá.

Nem gondolom, hogy a tervezetem „dagá-
lyos” lenne. Már nem tudom, melyik dokumen-
tumból átvettem egy mondatot, amelyben van
két felsőfokú szerkezet, de ezt könnyű korri-
gálni. Összehasonlítva más szövegekkel (pél-
dául az enciklikákkal), a szövegem nagyon is
egyszerű. Azt állítani, hogy „nem pasztorális”,
valószínűleg visszavágás a zsinaton történt tá-
madásokért. Az az állítás pedig, hogy „nem teo-
lógiai”, azt jelentheti, hogy hiányoznak belőle a
skolasztikus magyarázatok. Ezért kell „nem teo-
lógiainak” nyilvánítani!

Mindezen bonyodalmak után szót kapok,
hogy felolvassam és elővezessem a szöveget. Itt
történik meg a fordulat. Ha beszélhetek, komoly
esélyem van arra, hogy elfogadtassam a szöve-
gemet: erről valóban meg vagyok győződve. Én
magam felolvasom teljes egészében, hogy folya-
matosan magyarázhassam, és már előre elhárít-
sak bizonyos ellenvetéseket.

A felolvasás mégis rosszul kezdődik. A kez-
dőmondat kijelenti, hogy nem az egyház, hanem
Krisztus a népek világossága: az egyház csak a
visszfénye. Hallgatólagosan így változtattam
meg a Suenens bíboros által javasolt címet. Ezt
még nagyobb nehézségek nélkül elfogadják. De
rögtön utána beleütközünk az egyházra alkal-
mazott „sacramentum” szóba. A kifejezés ilyen
használata szokatlannak és nem helyénvalónak
tűnik. Hozzáfűzünk egy leíró magyarázatot.
Mons. Parente ellenállása az Ecclesia de Trinitate -
val szemben már súlyosabb, ami megint csak új
dolog! A javasolt szövegben az áll, hogy az Atya
a teremtő, ami szerinte pontatlan az I. Vatikáni
zsinat tanítása alapján. Az egy Isten a teremtő,
nem az Atya. Az ellenvetést kivédendő az Apos-
toli hitvallásra utalunk: Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtőjében. De úgy tűnik, mindez nem győzi
meg Mons. Parentét. Kihúzzuk az Atyára mint
teremtőre történő utalást, de az általános leírás
az Atyáról mint az üdvözítő terv forrásáról ben -
ne marad. Az a benyomásom, hogy elfogultság-
gal és gyanakvással tekintenek a témára. Ez a
későbbiekben mérséklődik.

Próbálok a lehető legnagyobb mértékben ked-
ves és alkalmazkodó lenni a válaszaim során.
A püspökökkel szemben nem nehéz. De több teo-
lógus is szőrszálhasogatással és néha butaságok-
kal áll elő. Ha megsértem a hiúságát valakinek,
nyilván a hátrányomra szolgál. Egyáltalán nem
vagyok izgatott, inkább nyugodt és magabiztos,
ami még inkább megnyugtat. A „baloldali” teo-
lógusok egyfolytában attól félnek, hogy túl sok
engedményt teszek. A vita során csak egyszer je-
gyeztem meg, hogy mindenképpen a zsinati
többség akarata szerint kell eljárni. Ez a „döntő
érv”, de nem élhetek vissza vele. Később P. White
megjegyezte, hogy az érveim közül túl sok illesz-
kedett a bizottság légköréhez, és nem elég a zsi-
natéhoz. Csakhogy nem arról volt szó, hogy meg-
adásra kényszerítsük a jobboldalt, hanem hogy
számukra is elfogadhatóvá tegyük a szöveget,
anélkül, hogy legyőzöttnek éreznék magukat.
Úgy tűnik, a taktika végül is eredményesnek bi-
zonyult, aminek nagyon örülök, hiszen máskü-
lönben az ellenzék megerősödhetett volna.

Az emlékezetes ülés után barátaimnak az a
benyomásuk, hogy a tervezet „sínen van”, s ez-
után minden könnyebben fog menni. Támogat-
nak, amíg csak tudnak, és bátorítanak, főleg a
kollégiumban folytatott beszélgetések során. Azt
mondják, egyedül én tudok átvinni egy jobb
szöveget: nem túl irigylésre méltó kiváltság! De
megjegyzésük nem nélkülöz minden alapot.
Nem fogom tudni teljesen kielégíteni sem a
„bal”, sem a „jobb” oldalt, s ki vagyok téve a tá-
madásoknak mindkét oldalról. Ám az engem
körülvevő emberek belém helyezik a bizalmu-
kat, s lassanként másokra is hatást gyakorol bé-
külékeny beszédem. Csodálkoznak rajta, néha
pedig egyenesen csodálják. (…)

Szerda [március 13.] este végzünk. Mons.
Parente és utána az elnök köszönetet mond a
munkatársaknak, nekem különösen is. A gyűlés
tapsol, több püspök odajön hozzám gratulálni.
Micsoda változás december óta! Valószínűleg
sohasem fogom teljesen megérteni, hogyan is
történt mindez. Alapjában véve a „jobboldalon”
is meg vannak győződve arról, hogy a szöveg
érzékelhetően jobb lett, és szerintük jó esély van
arra, hogy átmegy a zsinaton. Értem, a „jobbol-
dal” azt reméli, hogy a „baloldal” ennyivel beéri
már. Mindenesetre: Deo gratias!

Bende József fordítása

Forrás: Carnets conciliaires de Mgr Gérard Philips,
secrétaire adjoint de la Commission Doctrinale. Katho -
lieke Universiteit Leuven, 2006, 81–103.
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