
YVES CONGAR
ZSINATI NAPLÓJÁBÓL

Yves Congar (1904–1995) francia domonkos szer-
zetes a 20. század egyik nagyhatású teológusa
volt, elsősorban az egyháztan és az ökumenikus
törekvések terén alkotott maradandót. 1937-ben
publikálta első jelentős munkáját Chrétiens désunis.
Principes d’un „œcuménisme” catholique címmel,
amely széles körben ismertté tette a nevét, de az
ökumenizmus kérdéseinek tárgyalása miatt a
Vatikánban ettől kezdve gyanakodva szemlélték
tevékenységét. Következő fontos könyve, a Vraie
et fausse réforme dans l’Église (1950) megint csak
gyanakvást szült az egyházi vezetésben, mert ak-
koriban a reform szó szinte tabunak számított; rá-
adásul Congar a munkáspapok mozgalmát is tá-
mogatta. 1952-től előzetes cenzúrának vetették alá
az írásait, megvonták tanítási jogát, és gyakorlati-
lag hallgatásra ítélve 1954-ben Jeruzsálembe küld-
ték, majd a domonkosok központi rendházába
rendelték Rómába, ahol a Szent Officium (a mai
Hittani Kongregáció elődje) előtt is meg kellett je-
lennie. Nem részesült ugyan nyilvános elítélés-
ben, de nem térhetett vissza Franciaországba
munkái folytatására, hanem egy cambridge-i do-
monkos rendházba helyezték. 1956 végén mégis
engedélyt kapott, hogy Strasbourgba men jen
pasz torális munkát végezni, ahol az ottani püs-
pök, Mons. Weber, aki az antimodernista idő-
szakban szintén római zaklatásoknak volt kitéve,
tárt karokkal fogadta. XXIII. János pápa megvá-
lasztása után Congar rehabilitálását jelentette,
hogy 1960-ban kinevezték a II. Vatikáni zsinatot
előkészítő teológiai bizottság konzultorának, majd
szakértőként részt vett a zsinat munkájában, és
több fontos dokumentum megszövegezésében is
közreműködött.

1961. szeptember 22.
Igyekszem dolgozni, mert elő kell készíteni a
megbeszéléseket, el kell olvasni az észrevétele-
ket… Ráadásul a véleményemet kérik külön-
böző szövegekről:

Laurentin a De Beata Virgine Mariahoz készült
újabb szövegről,

Don Colombo az általa írt De Magisterio feje-
zetről,

P. Gagnebet a De oecumenismo fejezet terveze-
téről, melyet P. Witte fogalmazott. Arra kér, ké-
szítsek votumot a kérdésről.

Nagyon nyugtalanít az egészségem. Alig
tudok járni, s a jobb kezemen az első két vagy
három ujj szinte egészen elhalt vagy megbénult,

a hüvelykujjamhoz feszül. Egyáltalán nincs már
erőm!

Ma reggel a De ordine morali folytatása. Talál-
kozom Mons. Janssennel (aki leuveni), Delhaye
kanonokkal, P. de Lubackal. Meglehetősen csüg-
gedtek és elkeseredettek. Teljesen figyelmen kívül
hagyták és hagyják a véleményüket. Mindenről a
rómaiak döntenek. „Csak túszok vagyunk.” És
egyáltalán nincsenek megelégedve a De ordine
morali konstitúció szövegének alakulásával.

Este az Antonianumon (különteremben) vita
a De B. Maria V. fejezet szövegéről. Újra szem-
besülök az egész életemet végigkísérő drámával:
harcolnom kell az Evangélium és az apostoli hit
nevében egy olyan mariológia megfogalmazása,
mediterrán és ír eltúlzása ellen, amely nem a ki-
nyilatkoztatásból ered, hanem pápai szövegeken
alapul. Ellenvetéseimre többször is azt válaszol-
ják: a hitszabály nem a Szentírás, hanem a min-
denkori magisztérium; és hogy akkor én mit
kezdek a pápai megnyilatkozásokkal? Már job-
ban értem Luther egykori reakcióját, mert neki
is ugyanezt válaszolták. Mire ő elvetett minden
egyházi szöveget és tekintélyt, hogy azután csak
a Szentíráshoz ragaszkodjon.

A vita eleinte meglehetősen éles. Szerencsére
Laurentin igazán bátor, megfontolt és tájékozott.
Küzd a maximalisták ellen. Abban állapodunk
meg egymás között, hogy nem kell túlságosan el-
lenkezni, mert azt kockáztatjuk, hogy az ered-
mény még annál is rosszabb lesz, mint amit el
akarunk kerülni. Két dolog valóban vitathatat-
lan, ezekkel nem tudunk mit kezdeni: 1) létez-
nek a pápai szövegek és a mariológiai áramlatok;
2) a votákban ott szerepel több mint 450 kérés a
püspökök részéről. Annyit tehetünk, hogy egy
viszonylag mérsékelt hangvételű szöveget tá-
mogatunk, és módosíttatunk néhány olyan meg-
fogalmazást, amelyeket a maximalisták kihasz-
nálnának, hogy még messzebb menjenek.

Összességében nem alakulnak nagyon rosz-
szul a dolgok. Egyrészt én elfogadok számos
mariológiai elemet. Másrészt P. Gagnebet, P.
Balić és a többiek türelmesen és tárgyilagosan vi-
szo nyulnak a kérdéshez. Egyet nem értésem és
alapvető fenntartásaim ettől még továbbra is lé-
teznek. De azt hiszem, ennél határozottabban
nem szabad képviselnem az ellenvéleménye-
met, és sikerült elérnünk néhány jelentős vál-
toztatást.

1962. szeptember 16-án vagy 17-én P. Chenutől
kaptam egy nyilatkozattervezetet, melyet sze-
rinte a zsinat kezdetekor kellene közzétenni.
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Rögtön úgy éreztem, hogy ez sugalmazott kez-
deményezés, hogy ezt kell csinálni! Jóllehet P.
Chenu szövegét némileg szociológiai jellegű-
nek, hogy úgy mondjam, túlságosan emberinek
találom. Persze, az emberekhez intézett üzenet-
ről van szó. De szerettem volna, ha jobban ki-
hangsúlyozódik benne Jézus Krisztus személye
és a Szövetség adománya. Hatékonyan akartam
P. Chenu segítségére lenni. Elküldtem a terve-
zetét néhány szó kíséretében Liénart, Alfrink,
König, Döpfner és Montini bíborosoknak; aztán
Fringsnek és Suenensnek; a reimsi és a durbani
érsekeknek (utóbbit Hurleynek hívják); Mons.
Charue-nek, Mons. Webernek, Mons. Ghattas -
nak (ő a thébai kopt püspök); Mons. Volknak.

Többüktől nagyon kedvező választ kaptam,
főleg Liénart, Alfrink és Döpfner bíborosoktól.
Közöltem válaszuk tartalmát P. Chenuvel. Lié -
nart bíborosé arra utalt, hogy jó lenne elkészíteni
egy szöveget. P. Chenu írt is egyet franciául, me-
lyet kijavítottam, s kiegészítettem az ökumeniz-
musra vonatkozó bekezdést, mert az eredeti vál-
tozatban nagyon rövid volt.

Legépeltem a szöveget és elküldtem Küng -
nek, hogy készítse el a német fordítását.

Küng szeptember 27-én reggel telefonált, azt
kérte, hogy találkozzunk. Még aznap eljött hoz-
zám Tübingenből. Több német teológussal, el-
sősorban a tübingeni Möllerrel együtt úgy véli,
hogy a négy dogmatikus szkéma rossz; nem
módosítani kell őket, hanem elvetni. Módosítás
esetén lényegében ugyanazok maradnának.
Márpedig egy iskolás teológiát jelenítenek meg,
a római iskolák teológiáját. A közönség, s gya-
korlatilag még az átlagpapság számára is ezek a
konstitúciók hitmeghatározásoknak tűnnek
majd. Ami pedig csak újabb akadálya lesz an -
nak, hogy valódi lehetőség nyíljon a kortársa -
inkkal, a gondolkodásmódjukkal folytatandó
párbeszédre.

Akkor van a legnagyobb esély az elvetésükre,
mondja Küng, ha sikerül kivédenünk, hogy ezek
a dogmatikus szkémák kerüljenek elsőként meg-
tárgyalásra; mert akkor fennáll a veszélye, hogy
nem megfelelő körülmények között, elsietve vi-
tatják meg őket. Tehát azt kellene elérni, hogy a
zsinat a gyakorlatiasabb szövegtervezetekkel
kezdje a munkát.

Átgondoljuk a lehetőségeinket. Véleményem
szerint nem tehetünk mást, mint hogy a püspö-
kökhöz fordulunk. Künggel közösen megfogal-
mazunk egy erre szolgáló szöveget, melynek a
latin változatát két nappal később elküldi ne -
kem. Majd aláíratjuk néhány ismert teológussal.

Ugyanakkor felhívom Küng figyelmét arra a
veszélyre és hátrányra, hogy azt a látszatot kelt-
hetjük, létezik egy teológusok alkotta para-zsi-

nat, amely befolyásolni akarja a püspökök va-
lódi zsinatát. Küng szeretett volna gyűlést szer-
vezni teológusok számára Rómában. Nagyon
határozottan próbáltam erről lebeszélni, s azt
mondtam neki, hogy én nem vennék részt rajta,
vagy ha igen, akkor minimumként elvárnám,
hogy in tegrista irányultságú teológusok szintén
ott legyenek. E nélkül azt a benyomást kelte-
nénk, hogy 1) teológusok akarják meghatározni
a zsinat irányvonalát. Ami kellemetlen módon
felidézné a Döllinger-esetet [a 19 századi neves
né met teológus határozottan tiltakozott a pápai
tévedhetetlenség dogmája ellen, ezért kiközösí-
téssel sújtották]; 2) hogy összeesküvést szö-
vünk. Márpedig minden akció reakciót vált ki.
Eljárásunk azt vonná maga után, hogy a vál to-
zásokat ellenzők és a megrögzött skolaszti -
kusok csoportja még inkább megmakacsolná
magát, pedig számbelileg talán ők vannak több-
ségben. Mindig gondolnunk kell arra is, hogy
cselekvésünk milyen ellenreakció veszélyét rejti
magában.

1962. október 11.
Most értem haza a megnyitóünnepségről. Reg-
gel 7 órakor indultunk P. Camelot-val. A Bronz-
kapun megyünk be, fel a nagy lépcsőn, de a
Paolina-kápolna előtt eltévedünk a püspökök-
nek fenntartott helyen (láttam Mons. Guerryt,
aki teljes mértékben támogatja az emberiséghez
intézendő üzenet gondolatát); végül kipenderít
bennünket egy hatalmas termetű, szőrmekucs-
más pápai csendőr, aki egészen úgy fest, mint
vásári komédiákban az óriás: tökéletesebb ma-
dárijesztőt ki sem lehetne találni. Tovább bo-
lyongunk számunkra engedélyezett helyet ke-
resve. Ott van P. Salaverri, Mons. Schmaus,
Mons. Fenton és más amerikai prelátusok, akik
nagyon hangosan beszélnek, Mons. Colombo,
P. Tascón etc. Végül helyet találunk az egyik tri-
bünön, azzal a feltétellel, hogy az első sorokat
majd átengedjük zsinati atyáknak (a kongregá-
ciók elöljárói érkeznek nemsokára). Igyekszem
átérezni a genius locit. A Szent Péter-bazilika erre
készült. Varázslatos színkavalkád, a legtöbb az
arany és a vörös. A templomhajót teljesen be-
tölti 2.500 lépcsőzetesen elrendezett ülőhely; a
konfesszió-oltár előtt, Szent Péter sírja fölött a
pápa trónusa: Petrus ipse. A jobb oldalon Szent
Péter szobra VIII. Bonifácnak öltöztetve; egé-
szen közel hozzá, akár egy régi árushordó, a
szószék a szónokoknak. A legközelebbi, vörös
szövettel bevont helyek a bíborosoké; aztán az
érsekeknek és a püspököknek szánt, zöld színű
ülőhelyek sorakoznak szinte végtelen hosszú-
ságban. A tribünöket vörös bársonnyal és kár-
pittal díszítették. Mindez csillog és ragyog a
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lámpák fényében. Kissé hideg ünnepélyesség.
A barokk némileg színháziasan dekoratív szel-
leme. A tribünök között a rendalapítók óriási
szobrai a maguk fülkéiben. Csak az istentelen-
séget legyőző Szent Ignácot ismerem fel. Bár-
csak megszólalnának ezek a szobrok! Vajon mit
mon danának? Elképzelem, hogy milyen beszé-
det tartanának ők, Isten emberei, akiket teljesen
átjárt az Evangélium tüze.

8.35-kor a hangszórókból afféle katonás me -
net távoli hangját lehet hallani. Aztán énekelve
felhangzik a Credo. Én imádkozni jöttem ide: vele
és benne. Valóban sokat imádkoztam. Miközben
egy kórus, talán hogy elüsse az időt, egymás
után mindenfélét énekel összevissza. A legis-
mertebb énekek: Credo, Magnificat, Adoro Te, Sal -
ve Regina, Veni Sancte Spiritus, Inviolata, Benedic -
tus… Először velük együtt énekelgetünk, aztán
megunjuk a dolgot.

A legkíváncsiabbak előretolakodnak és fel-
másznak a székekre. Mindenféle bőrszínű fiatal
papok lepik el a helyet. Nem tartok velük, mert
indiszkrétnek, tapintatlannak érzem a viselke-
désüket, így aztán a tribün hátsó részében talá-
lom magam; még csak nem is láttam a pápát.
Lassan, nagyon lassan bejönnek a püspökök a
tribünjeiken át, teljes püspöki ornátusban. Úgy
tűnik, holtfáradtak és nagyon melegük van. Le-
emelik a mitrájukat és a homlokukat törölgetik.
Megérkeznek a kongregációk elöljárói is, elfog-
lalják helyüket a tribün első soraiban. Jellegze-
tes egyházi arcok, mindegyik ősz, láthatóan
nyomot hagyott rajtuk az ájtatossági gyakorla-
tok rendszeres végzése és a megfontolt, a lélek
épülését szolgáló magatartásmód. Némelyikük
reszket, mintha hamarosan összeesne. A többiek
életerősebbnek tűnnek.

Én Istenem, aki nem általam választott uta-
kon ide vezettél engem, felajánlom magam, ha
te is akarod, hogy eszköze legyek Evangéliu-
modnak az egyház életének ezen az eseményén,
hiszen szeretem az egyházat, de bárcsak ne
lenne ennyire „reneszánsz”, ennyire „konstan-
tini”…

Taps hallatszik a Szent Péter térről. Bizonyára
a pápa közeledik. Talán már meg is érkezett. Nem
látok semmit a székekre felmászott hat vagy hét
sor reverenda mögül. Időnként taps a baziliká-
ban, de nincs kiáltozás, nincsenek szavak.

A Veni Creator éneklése, felváltva a Sixtus-ká-
polna kórusával, amely csak egy operába való
csoport. Delenda. A pápa határozott hangon ének -
li a strófákat és az imádságokat.

Elkezdődik a mise, kizárólag a Sixtus-ká-
polna kórusa énekel: néhány gregorián (?) és
többszólamú éneket. A liturgikus mozgalom
még nem hatolt be a római Kúriába. Ez a hatal-

mas gyülekezet egyetlen szót sem szól, semmit
nem énekel.

Azt mondják, a zsidó nép a hallás népe, a gö -
rög pedig a látásé. Itt csak a látás és a zenei hal-
lás számára történik minden: szó sincs az Ige li-
turgiájáról. Semmiféle spirituális szavak. Tu dom,
hamarosan trónusra helyeznek egy Bibliát, hogy
mintegy elnökölje a zsinatot. De vajon beszél-e
majd? Vajon meghallgatjuk-e? Lesz-e olyan pil-
lanat, amelyik Isten Szaváé?

A szentlecke után otthagyom a tribünt.
Egyébként sem bírom tovább. A főúri és rene-
szánsz pompa szintén nagyon nyomaszt. Meg-
állok egy pillanatra a tribününk alatt: közvetle-
nül a püspökök mögött, fent az emelvényeken
püspöki köpenyek és mitrák hatalmas fehér tö-
megét lehet látni, melyből ruházatukkal és tarka
fejfedőikkel élesen kiválnak a keleti püspökök.
Néhány perc múlva kipenderít egy szőrmekucs -
más pápai csendőr.

Próbálok kijutni a bazilikából. Nem könnyű.
A kereszthajó üres részeiben és végeiben egész
csapat fiatal pap járkál fel-alá, igyekeznek befu-
rakodni egy olyan helyre, ahonnét látni lehet.
Mindenki csak látni akar.

A Vatikánon át megyek. A Szent Péter téren,
az oszlopsor alatt nyüzsögnek az emberek. A rá -
dió közvetíti a misét. Így aztán hallom a térről
és az utcáról a prefációt, a Sanctust, a Patert és az
Agnust. Holtfáradtan, busszal jövök vissza az
Angelicumba. Csak fél óra elteltével engedel-
meskedett a kezem, utána tudtam leírni a fenti
sorokat. Sajnos túl rövid ideig láttam az össze-
gyűlt püspökök csodálatos testületét. Mindössze
néhány percig, amíg ott álltam a lefelé és felfelé,
a püspökök emelvényeire nyíló ajtónál. Az egész
egyház ott volt, megszemélyesülve pásztorai-
ban. Viszont sajnálom, hogy továbbra is egy
olyan ünneplési formát őriznek, mely annyira
idegen a dolgok igazságától. Vajon milyen lett
volna, ha a 2.500 hang együtt énekli legalább a
Cre dot, vagy akár az egész misét, a felfogadott
hi vatásos énekesek elegáns turbékolása helyett?
Hazaérve hatalmas vágy él bennem arra, 1)
hogy evangéliumi ember legyek, hogy igyekez-
zek homo plene evangelicus lenni; 2) hogy dolgoz-
zak. Ez fejthet ki hatást, ez lehet maradandó. Ez a
dolgok olyan állását készíti majd elő a követ-
kező zsinatra, hogy ami ma még hiányzik, akkor
már magától értetődő lesz.

Délután. P. de la Brosse, aki mindent látott a té-
vében (egészen 12.30-ig), azt mondja, nagyon szép
volt, nagyon jól közvetítették és magyarázták. És
ha belegondol az ember, hogy a Telstar műhold-
nak köszönhetően az egész világ láthatott min-
dent, méghozzá akkor, amikor történt…! (Nem:
csak Európában láthatták egyenes adásban.)
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Tovább gondolkodom a ma reggeli ünnepsé-
gen. Két dolog is ott van a pompájában, túl azon
a nem pusztán elkerülhetetlen, hanem normá-
lis és helyénvaló tényen, hogy szükség van
rendre, ünnepélyességre, szépségre; és persze
lehetetlenség közel 3.000 résztvevővel meg-
nyitni valamit anélkül, hogy ne legyen némi
külsőség, némi díszlet. Ebből a szempontból tel-
jesen szép és nemes volt. Viszont mindezen túl
azt látom, hogy az egyház mennyire keleties.
A reform gyökerében egyáltalán nem keleti. Hí-
veket szerezhet magának Keleten, de semmi-
lyen módon és semmilyen mértékben nem volt
keleti a megteremtőit, a kezdeteit, eredeti és ki-
alakuló formáit tekintve. Azt is látom még,
hogy milyen nagy, máig nem tisztázott terhet je-
lent az a kor, amikor az egyház főúri jellegű
volt, amikor világi hatalommal rendelkezett,
amikor a pápák és a püspökök nagyurak voltak
saját udvarral, művészeket támogattak, a csá-
szárok fényűzésével egyenértékű pompára tar-
tottak igényt. Mind ezt az egyház sohasem ta-
gadta meg Rómában. A konstantini korszakból
való kijutás sohasem szerepelt a programján.
Szegény IX. Piuszt, aki semmit sem értett meg a
történelem alakulásából, a francia katolicizmust
pedig terméketlen ellenzéki magatartásba, kon-
zervativizmusba, restaurációs szellemiségbe
süllyesztette..., Isten arra hívta meg, hogy ta-
nuljon az eseményekből, melyek közvetlenül
tőle eredő tanulságokat hordoznak, és hogy ki-
vezesse az egyházat a „Kons tantin adománya”
gyászos logikájából, s ezáltal olyan evangéliumi
szellemiségre térítse, mely lehetővé tette volna
számára, hogy ne annyira a világból való, mint
inkább a világban legyen. Ő pedig éppen az el-
lenkezőjét tette. Katasztrofális ember volt, aki
nem tudta, hogy mi az az ecclesia, sem azt, hogy
mi az a hagyomány: úgy irányította az egyhá-
zat, hogy az továbbra is a világból való legyen,
s ne a világban, amelynek pedig szüksége lett
volna rá.

És IX. Piusz még mindig uralkodik. VIII. Bo -
nifác úgyszintén: Simon-Péter, az emberek alá-
zatos halásza fölé helyezték!

A ma reggeli ünnepség végén kiosztottak a
püspököknek egy kis csomagot, melyben a kö-
vetkezők voltak: papírlapok tizenhat püspök-
társuk megválasztásához a tíz bizottság minde-
gyikébe; egy kis füzet a katolikus püspöki kar
teljes és aktualizált listájával; azoknak a püspö-
köknek a névsora, akik tagjai voltak az előké-
szítő bizottságoknak, a szavazólaphoz hasonló
formátumban, bizottságonként felsorolva. Ami
felhívás a megválasztásukra… Persze kívánatos,
hogy egyféle folytonosság legyen az előkészítő
bizottságok és a zsinat munkája között. De az is

kívánatos, hogy most mást és jobbat csináljanak
annál, mint ami elő lett készítve: valami paszto-
rális jellegűt, kevésbé skolasztikust. A püspökök
közül, akikkel találkoztam, vagy akiknek a vé-
leménye eljutott hozzám, szinte mindegyik úgy
gondolja, hogy a négy dogmatikus szkéma túl-
ságosan iskolás és filozofikus. Azt mondják, egy
zsinatnak nem érvelnie, nem az elégséges ész el-
véről stb. kell beszélnie.

A skolasztika valóban teret nyert a római
Kúria vezetésében. Az előkészítő bizottságok
munkája ezt az állapotot tükrözi, nem annyira
azért, mert a pápai beszédek és effatak összefogla-
lását akarták elkészíteni, hanem mert a többségü-
ket (a szkémák szinte mindegyik megszövegező-
jét) római kollégiumok professzorai tanították.
Csakhogy a skolasztika egyáltalán nincs jelen az
egyházmegyék pasztorális vezetésében: és most
náluk van a szólás joga.

1963. március 7.
(…) Szent Tamás ünnepe. Jelen van Ruffini bí-
boros, Mons. Griffiths és Mons. McGrath. Dol-
gozom egy keveset a könyvtárban. Délután eljön
hozzánk a pápa. Először azt mondták: 15.30-kor;
végül is 16.30-kor vagy 35-kor érkezik meg. Az
arca egészen kimerült. Jelen van számos bíboros
és püspök, az amfiteátrum teljesen megtelik. P.
Dingemans (?), egy fiatal belga szociológus mel-
lett állok, aki nagyon megnyerő: kiegyensúlyo-
zott, intelligens, és van érzéke az emberi kap-
csolatokhoz.

A generális atya beszéde. Majd egy színes
bőrű testvér szól a növendékek nevében (egy pil-
lanatra felderíti a pápát, hogy közvetlenül ma ga
mellett látja és hallja ezt a színes bőrűt). A pá pa
meglehetősen hosszú beszéde, miközben azt
mondja, egyáltalán nem készült rá. Túl messze
állok tőle ahhoz, hogy minden szavát értsem. Az
a benyomásom, hogy történeteket mesél, gye-
rekkori emlékeket. Beszél a „Szív bölcsességé”-
ről is. Végül hosszasan kitér honfitársa, Petrus
de Bergamo Tabula aurea című munkájára. Olyan
a hangulat, mintha diákok összejövetelén len-
nénk: egyfolytában félbeszakítják nevetéssel és
tapssal. De a pápa, aki nagyon fáradtnak tűnik,
ettől még nem lendül bele a szónoklásba.

Este Moellerrel és Philipsszel a javításokon
dolgozunk.

1964. március
(…) Azt mondják a zsinatról: Primum Concilium
Lovaniense, Romae habitum [Az I. Leuveni zsinat,
melyet Rómában tartanak]. Ez nagymértékben
igaz, legalábbis ami a teológiát illeti. (…) A bel-
gák nincsenek sokan: öten vagy hatan, de min-
denhol ott vannak. Nem pusztán beteszik a saját
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embereiket minden előnyös pozícióba, s nem
pusztán kineveztettek zsinati szakértőknek olya-
nokat, akiknek hatékonyan kell dolgozniuk
(Moeller, Prignon), hanem egyszerre több funk-
ciót is betöltenek. Miközben nekem azt mond-
ták, hogy nem dolgozhatom a titkárságon, mert
a teológiai bizottságnál vagyok, Thils, aki a tit-
kárságon dolgozik, szintén ott van a teológiai bi-
zottságban, Moeller pedig mindenütt: teológiai
bizottság, szerzetesi bizottság, a XVII. szöveg-
tervezettel foglalkozó bizottság, titkárság etc.!
A döntő pillanatokban és a fontos helyeken min-
denhol ott volt.

Mindegyikük Leuvenből jön, vagy Leuven -
hez kapcsolódik. Ismerik egymást, többen kö-
zülük iskolatársak voltak és tegeződnek. Kohe-
rensek és ugyanazokra a dolgokra hivatkoznak.
Bíznak a saját embereik szakértelmében; ami Leu -
venből jön, az számukra szent. (…) Mons. Pri -
gnon tájékoztatja és tartja a kapcsolatot a kardi-
nálissal, aki közelről figyeli az eseményeket.
Helyi megfigyelőjének köszönhetően Suenens
bíboros mindenről értesül, és hatékonyan tud
cselekedni. Azt mondják, „csökkenőben a befo-
lyása Rómában”. A második ülésszak idején
még igen nagy volt.

A teológiai kérdések szempontjából Mons.
Philips áll a középpontban. Rendkívüli ráter-
mettség társul benne átlagos képességekkel.
Senki sem tudta volna megtenni azt, ami neki si-
került. (…)

1964. március 15.
Megváltozott a légkör a teológiai bizottságban.
Jobb lett. Azt hiszem, három oka van: 1) ismer-
jük egymást. Ahelyett, hogy egyféle gyanak-
vással tekintenénk egymásra, bízunk a másik-
ban és együttműködünk. Sokkal több közös
munkaértekezletünk volt, ahol bizonyos mérté-
kig az albizottságok légköre élt tovább; 2) Mons.
Philips, akiben mindenki megbízik, s aki olyan
légkört teremt, hogy elfogulatlanul beszélhe-
tünk; 3) az új tagok. Mindannyian nagyon jó
emberek, gond nélkül bekapcsolódtak a mun-
kába. Jelenlétük kedvező egyensúlyt teremt a
bizottságban. (…)

1965. december 7. kedd
(…) Tárgyilagosan nézve a dolgokat, sokat tet-
tem a zsinat előkészítéséért, olyan meglátások
kidolgozásáért és terjesztéséért, melyeket a zsi-
nat szentesített. Magán a zsinaton is sokat dol-
goztam. Majdnem azt mondhatnám: „Plus
omni bus laboravi” [vö. 1Kor 15,10], ám ez két-
ségtelenül nem lenne igaz, gondoljunk csak pél-

dául Philipsre. Kezdetben túlságosan félénk
voltam. Akkoriban ért véget számomra egy
gyanúsításokkal és nehézségekkel teli hosszú
időszak. S még a lelkiségem is abba az irányba
mutatott, hogy bizonyos értelemben félénkség
volt bennem. Egész életemben Keresztelő János,
az amicus Sponsi [Jn 3,29] szellemiségét követ-
tem. Mindig úgy gondoltam, hogy nem kell a
hatalmunkba keríteni a dolgokat, bármiről le-
gyen is szó, hanem boldognak kell lennünk
azzal, ami megadatik nekünk. Mindannyiunk szá-
mára ez a logike latreia [Róm 12,1], a spirituális
áldozat, a megelégedettség útja. Tehát arra fi-
gyeltem, ami megadatott számomra, és igye-
keztem jól (?) elvégezni azt, amit kértek tőlem.
Nagyon keveset — azt hiszem, túlságosan is ke-
veset — kezdeményeztem. Isten elhalmozott
mindennel. Bőségesen megajándékozott, végte-
lenül többet adott a szigorú értelemben véve
nem is létező érdemeimnél. A zsinaton is szá-
mos munkában vettem részt, sokkal többen,
mint amennyit a jelenlétem és a megszólalásaim
indokoltak volna. Tőlem származik:

Lumen gentium: az I. fejezet több pontjának és
a II. fejezet 9, 13, 16, 17. pontjainak első megfo-
galmazása, továbbá néhány egyéb része a szö-
vegnek.

De Revelatione: dolgoztam a II. fejezeten, a 21.
pont pedig az én egyik korábbi szövegemen ala-
pul.

De oecumenismo: dolgoztam a szövegen; a
proemium és a zárszó nagyjából tőlem származik.

Nyilatkozat a nem keresztény vallásokról:
dolgoztam a szövegen; a bevezetés és a zárszó
nagyjából tőlem származik.

XIII. szövegtervezet: az I. és a IV. fejezeteken
dolgoztam.

De Missionibus: az I. fejezetet az elejétől a vé-
géig én írtam, csak néhány dolgot vettem át
Ratzingertől a 8. ponthoz.

De libertate religiosa: a teljes szövegen dolgoz-
tam, különösen is a teológiai rész pontjain és a
proemiumon, amit én írtam.

De Presbyteris: a szöveg háromnegyed része a
Lécuyer–Onclin–Congar triótól származik. Át-
fogalmaztam a proemiumot és a 2–3. pontokat, én
írtam a 4–6. pontok első változatát, átnéztem a
7–9, 12–14. pontokat és a zárszót, melynek a má-
sodik bekezdését én írtam.

„Servi inutiles sumus” [Lk 17,10].

Martin Attila fordítása

Forrás: Yves Congar: Mon Journal du Concile, I–II.
Cerf, Paris, 2002.
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