




A ZSINAT M!R.LEGE 
6s 

KöNYVeSZETE 



A DIALóGUS JEGttBEN 



FRANZ KöNIG 
bíboros 

A ZSINAT MÉRLEGE 

Függelék: 

A II. V A TIKANI ZSINA T 

KONYV~SZETE 

B~CS 

1968 



A nimet eredeti elme: 
BILANZ DES KONZILS 
Wien, 1966 
Fordltb, könyviszet: Dr. T. J. 
Fed.Siapten: Acnes F a l k n e r 

Ecyhbi jóv,hagybsal 
Copyright by Verlag OPUS MYSTICl COB.POB.IS, 

bei Osterr. Seelsorge-Institut, 1010 Wien, 
Stephanspiatz 3 fili. - Verlags.-Nr.: 801 

Druck: Gloria Kulturverein, Wien. 



ELOSZú A MAGYAR KIADASHOZ 

Két évvel a zsinat után egyre jobban kitőnik annak 
jelent&sége és fontossága. Igy tehát ma is indokolt rövid 
áttekintést nyújtani a zsinat legfontosabb szándékair61 s 
eszméir&l. Ezért szívesen adok ajánl6 sorokat kér éve Írt 
tanulmányom magyar kiadásához. Ez a tanulmány elslS
sorban a papságot szolgálja: legalább ennyit minden hi
v&nknek közvedtenünk kell a zsinat alapvet& gondolatai
b61. 

Az is igen célszerőnek látszik, hogy a zsinat utáni ide5-
szakban rámutassunk az arany középútra, egyaránt tart6z
kodva az önhatalmú újításokt61, valamint a túlhaladott 
formákhoz s magatartásokhoz val6 görcsös ra.gaszkodást61. 

A kiad6 könyvészetet csatolt függelékül: ez is a papság 
szalgálatára van szánva, hogy megkönnyítse a zsinat taní
tásának megismerését. Csak a zsinati .szövegek beható 
tanulmányozása teszi leheteSvé a megújbadást a zsinat 
szellemében, és azt, hogy eljussunk ahhoz a háromirányú 
dial6gushoz, amelyet VI. Pál pápa kíván t&lünk. 

Adja lsten, hogy .,A zsinat mérlege• és a hozzácsatolt 
könyvészet el6mozdítsa az Egyház nagy szándékainak meg
val6sítását a Il. Vatikáni Zsinat után. 

Dr. FRANZ KÖNIG 
bíboros, bécsi érsek 
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A ZSINAT MÉRLEGE 

Az a tény, hogy az egyetemes zsinatok nemcsak egyház
történelmi, hanem messzemen&en világtörténelmi jelent&sé
glíek is, 1965 december 7 -én, a felejthetetlen jelenettel kap
csolatban tudatosult bennem: a Szentatya koncelebrált szent
miséje után francia és latin nyelven kihirdették a zsinati 
atyák és a Szent Péter bazilikát zsúfolásig megtölt& hívek 
jelenlétében, hogy a konstantinápolyi kiközösít8 bulla - a 
konstantinápolyi pátriárka egyidej{í hasonl6 értelm{í nyilat
kozata alapján is - érvénytelennek tekintendit Itt arr6l a 
pápai dokumentumr6l volt sz6, amelyaz 1054. évben az orto
dox és latin egyház közt 900 évig tart6 szakadást szentesí
tette. Úgy tíínt nekem, hogy még sohasem robbant ki oly 
önként és oly: erővel a taps a zsinati aulában, mint abban a 
történelmi pillanatban, amikor a konstantinápolyi pátriárka 
követe a Szentatyához lépett s megölelték egymást. Egy fia
tal történész, ismert r6mai tudományos intézet vezetője mon
dotta el később nekem, hogy nem· tudta könnyeit visszatar
tani, annyira lenyíígözte a pillanat jelentősége. Ez a törté
nelmi cselekedet, amely kilenc évszázadra nyúlt vissza, 
vált6állítás volt, amely új irányba tereli a történelmi fejlő
dést, - nagy horderej{í történelmi esemény, amely messze 
kiemelkedik az egyáztörténelem kereteib6l. 
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Amikor most beszámol6ra készülök a Il. Vatikáni Zsi
nattal kapcsolatban, j61 tudom, hogy nem könnyű feladat 
oly eseményekről sz6lni, amelyekhez még nincs meg a kellő 
távlatunk és amelyeket közvetlenül, s a legintenzívebb m6-
don éltünk át. Továbbá annak is tudatában vagyok, hogy a 
most befejezett zsinat kihatásában még nem mérhető fel 
teljesen, mert az események tömege még nem elég áttekint
hető, a belőlük kiindul6 történelmi erők még nem ismer
hetők fel elég világosan és majd csak a zsinat utáni fejlődés 
folyamán fognak kialakulni. Mégis azt gondolom, hogy 
már most is felállíthatjuk az ideiglenes "nyersmérleget", és 
hogy a zsinat eredménye nagy körvonalaiban ma már meg
állapfthat6. Amikor egy rövid tanulmány keretében vállal
kozom ennek felvázolására, remélem megértik olvas6im, 
hogy nem törekszem teljességre, hanem csak néhány, előttem 
jelentősnek feltűnő mozzanatot emelek ki. 

Összehasonlítás előző egyetemes zsinatokkal 
Mindenekelőtt arra utalok, hogy az egyetemes zsinatok 

sorában eddig egyik sem látott annyi püspököt, egyiknek sem 
volt oly nemzetközi jellege, mint a most befejezett egyetemes 
zsinatnak, amelyet XXIII. János pápa hét éve, 1959 január 
25-én hirdetett meg, 10 előkészÍtŐ bizottság és 2 titkárság 
készÍtett elő, 1962 okt6ber 11-én kezdődött, és négy, több 
h6napig tart6 ülésszak után 1965 december 8-án ért véget. 

Hogy milyen élesen különbözik külslSleg is ez a zsinat az 
előzőktlSl, megmutatja a rövid egybevetés az előző, vagyis az 
l. vatikáni zsinattal és néhány statisztikai adat. 
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A niceai vagyis els& egyetemes zsinaton (325) megbízhat6 
történeti adatok szerint kereken 300 zsinati atya gylílt egybe. 
Az l. vatikáni zsinaton, száz éve,769 zsin~ti atya vett részt. 
A Il. vatikáni zsinatra 2850 zsinati atya volt hivatalos: 
vagyis a résztveveSk száma az elmúlt száz év alatt csaknem 
megnégyszereződött. A 2850 meghívott zsinati atya közül, 
négy éve, a zsinat megkezdésekor csak 93 - jelentéktelen 
kis szám - nem volt püspök. Az l. Vatikánuman 448 
püspök jött Eur6páb61, az összlétszám 70°/o-a. Ezúttal 
1175 zsinati atya volt eur6pai, vagyis csak 40°/o-a az atyák
nak jött a mi földrészünkrc5l. Mássz6val: az eur6pai zsinati 
atyák száma az l. Vatikánumhoz viszonyítva megdupláz6-
dott, de százalékaránya 700fo-r61 400fo-ra csökkent. Észak
és Dél-Amerikáb61 az l. Vatikánumra lll püspök jött, a 
zsinati atyák 150/o-a. Ezúttal 956-an voltak, az összlétszám 
390/o-a. Mássz6val: j6llehet az amerikai püspökök száma a 
kilencszeresére emelkedett az l. Vatikánumhoz viszonyítva, 
százalékos részvételi arányuk azonban csak a kétszeresére. 
Ennek magyarázata a következő adatokban rejlik: Afriká
b6l az l. Vatikánumra csak 14 püspök jött, akkor ez 20fo 
volt. Most 279 résztvevő jött Afrikáb6l, ez 200fo. Az l. Va
tikánumon nem volt egyetlen bennszülött püspök sem, most 
135 bennszülött püspök jött Afrikáb6l. Úgyszintén megnőtt 
az ázsiai püspökök létszáma is, akiknek száma az l. Vatiká
num 83-as létszámár6l 384-re emelkedett. 
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A ZSINAT ÉS A NEM-KATOLIKUS KöZVÉLEMÉNY 

E bevezető jellemzés után az első kérdésem: Mi volt a 
II. vatikáni zsinat általános megítélése a katolikus egyházon 
kívül? Röviden idézem néhány nem-katolikus zsinati megfi
gyelő véleményét, akik bizonyára szigorú és kritikus mérté
ket alkalmaztak. Számos nyilatkozatukb6l az derül ki -
mind az eur6pai, mind az amerikai sajt6 hasábjain a zsinat 
berekesztése után, - hogy várakozásukat a zsinat felül
múlta, hozzátenném: sok katolikusét is. Igy pl. egy evangé
likus megfigyelő a zsinat berekesztésekor, bár 6vatosan 
nyilatkozott mégis azt a megállapítást tette, hogy " a r6mai 
katolikus egyház a zsinattal olyan benső megújhodási erlSről 
és akaratr6l tett tanúságot, amely minden várakozást felül
múlt." - Cullmann Oszkár, az újszövetség professzora 
Bázelben és Párizsban, aki mint protestáns megfigyeilS részt 
vett a zsinat mindegyik ülésszakán, a zsinat végén R6mában 
tartott előadásában ezt a megállapítást tette: "A zsinatra 
visszatekintve azt mondhatom, hogy az a hozzáfűzött vára
kozásokat - amennyiben ezek nem illúzi6k voltak, és ha 
eltekintünk bizonyos esetektől - egészében véve teljesítette, 
sőt sokban felül is múlta." Az ökumenikus tanács kiküldött 
megfigyelője, dr. Lucas Vischer, ennek a tanácsnak egyik 
bizottsági gyűlésén, Rochesterben, 1963-ban, még a zsinat 
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els& ülésszakár61 beszámolva azt mondta, hogy az UJ 
irányban val6 tájékoz6dást és az új eszmél&dést tekintve, az 
események gátszakadáshoz hasonHthat6k. Ha pedig a kon
stantinápolyi pátriárka ortodox sajt6s.zerve, az "Apostolos 
Andreas" mindvégig pozitÍv szellemben számolt be a zsinat
r61, és ha az orthodox Görögország hivatalos foly6irata, 
"Az Ecclesia" már régebben vallotta: "a zsinat révén a 
katolikus egyház megmutatta, hogy más, mint amin&nek 
eddig hittük" - és ha a moszkvai pátriárka hivatalos lapja, 
a "Journal Moskovskij Patriarchij", ameddig ismeretének 
birtokában vagyok, beszámoilsiban a zsinat pozitív ered
ményeit állította el&térbe, - úgy ebben a zsinat végs& ered
ményének pozitív megítélését kell látnunk, éspedig oly 
mértékben, amin&re kezdetben senki sem mert számítani. 
A zsinat ily visszhangja a katolikus világon kívül azért 
meglep&, mert kezdetben bizalmatlanság volt elterjedve, sőt 
a nem-katolikus közvélemény kételkedett abban, hogy a 
katolikus egyház- szeriotük- "merev" magatartása meg
változhatnék, s&t azt is kétségbevonták, hogy ebben az 
egyházi gyülekezetben lesz-e sz6lásszabadság. 

Visszatekintve, fel kell vetnünk a kérdést, mivel magya
rázhat6, hogy a zsinat épp a katolikus egyházon kívül talált 
váratl~nul oly nagy visszhangra? Röviden ezt felelhetn&k: 

1. Bizonyára azért, mert a vallási kérdések, minden 
várakozás ellenére mégis érdeklik a világot. 

2. Mert a keresztények külslS egységét a zsinat komolyan 
vette és az ezzel kapcsolatos kérdésekkel behat6an foglal
kozott. 
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3. Mert a zsinatot egybehív6, és els& ülésszakát nagy 
érdeklődéssei kísér& XXIII. János pápa egyéniségét a világ 
irányában pozitív beállítottságúnak és életigenlőnek talál
ták világszerte. A világ közelr&l tanúja lehetett halálának 
és ez szívébe kellett, hogy markoljon a legnagyobb kétke
dőnek is. VI. Pál pápa pedig folytatta a megkezdett vonalat. 

4. Mert egészben véve a katolikus egyház másnak mutat
kozott, mint amin6nek általában elképzelték. 

5. Mert az egyház nemzetközi jellege annyira nyilván
val6vá lett; és végül talán még ez az utols6 szempont: 

6. Mert a nagy egyházi gyülekezet optimizmusa és a 
világproblémák iránti megnyílottsága a remény érzésével 
töltötte el az egyre inkább eggyé vál6 világot. 



15 

2 

A KOZVÉLEM:~NY SZEREPE 

Ezzel elérkeztem mérlegem második pontjához. A zsinat 
egész menetét mindvégig befolyásolta a kü-lslS közvé
lemény. Nincs kétség: A Il. Vatikánumnak olyan vissz
hangja volt, oly mértékben foglalkoztatta a közvéleményt 
csaknem az egész világon, hogy azt négy éve senki sem 
remélbette volna. 

A közvélemény szerepe a zsinat szempontjáb61 nagyjelen
tlSségű volt- annak ellenére, hogy tagadhatatlanul történ
tek bizonyos túlkapások is. 

A közvélemény és sajtó 
Az mondhatn6k, hogy a királyok és fejedelmek helyébe, 

akik pl. a konstanzi zsinaton a megfigyellSk szerepét töltötték 
be,ma a közvélemény lépett. A nagykövetek és követek sze
repét ma az újságír6k töltik be. A hírek, amelyek pillanatok 
alatt körülszáguldanak a világlírben, felváltották az egykori 
titkos jelentéseket. Az egyház talán, különbözlS okok követ
keztében, nem mindig becsülte eléggé a közvélemény jelen
tlSségét. Ezúttal nagyhorderejlí volt az a tény, hogy a zsinat 
elején csakhamar feladták a hagyományos titkosság meglSr
zésének kísérletét. Felismerték, hogy minden titkol6zási 
törekvés csak megmérgezhetné a zsinat légkörét, hiszen 
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akkor a tud6sítások helyett híresztelések és találgatások 
kerültek volna forgalomba. Megfogadták tehát az l. Vati
káni Zsinat történetír6ja, az angol C. Butler tanácsát, 
amelyet a következ& zsinat számára hagyott hátra, hogy ti. 
hívják meg az ujságír6kat ru.d6sít6knak a zsinati ülésekre. 
Éppen a zsinati tárgyalások nyilvánossága, amelynek révén 
a világ látta és hallotta, hogy mi történt és mirlSl volt sz6 
a zsinaton, a világ számára példamutat6 volt: a szellemi 
síkon foly6 szabad vitatkozás, a szellemi döntések komoly
bavevése szempontjáb6l, olyan korban, amelyetszinte kizá
r6lag anyagi szempontok és hatalompolitikai érdekek jel
lemeznek. A világ megértette ezt a példát. 

A közvélemény a zsinatot kezdet 6ta, slSt már meghirde
tése 6ta, pozitívan értékelte. Oly publicitást adott a zsinat
nak, amely a várakozásokat messze felülmúlta. Ez termé
szetesen nem mindig irányult a zsinat leglényegesebb pro
blémáira. Igen gyakran jelentéktelen dolgok foglalkoztatták 
és nem ritkán mellékes dolgoknak túlzott jelentlSséget 
tulajdonítottak. Mindez közrejátszott abban, hogy ez az 
esemény négy évig messzemenlSen a világ érdekleSdésének 
elcSterében volt. De a közvélemény révén a világ, és a világ 
szellemi tényezeSi is hatottak a zsinatra, és megfordítva, 
leheteSvé tették, hogy az egyház szembenézhetett ezekkel a 
jelenteSs tényezlSkkel. 

A közvélemény különbözcS m6don hatott vissza magára a 
zsinatra. Ez mindig tud\ltában volt annak, hogy világvissz
hang kíséri tárgyalásait és ezt a visszhangot a világ legitim 
megnyilvánulásaként vette tekintetbe döntéseiben, hiszen 
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részben éppen a világ problémáira keresett választ. Néhány 
döntés nem igy esett volna, ha a közvéleméney szavát nem 
veszik figyelembe. Ezzel viszont nem azt akarjuk mondani, 
mintha a zsinat engedett volna a közvélemény nyomásának. 
Néhány problémát, amelyre vonatkoz6lag a közvélemény 
gyors döntést sürgetett - pl. a házasság és a születésszabá
lyozás kérdésében, - nem döntött el, mert a kérdést még 
nem találta döntésre éretmek. Másrészt a zsinat állhatatos
nak mutatkozott a közvélemény túlkapásaival, mindenféle 
irányitás vagy nyomás kisérletével szemben. 

A belső katolikus közvélemény 
Az egyház és a közvélemény viszonyára mindig hatással 

lesz az, hogy van-e és milyen mértékben van belslS egyházi 
közvélemény. Csak akkor lehet gyümölcsözlS a dialógus 
az egyház és a vilá-g között, ha ellSz6leg bels6 dial6gust 
folytattun~ magában az egyházban is .. XII. Piusz pápa már 
1950-ben hibáztatta a bels6 egyházi közvélemény hiányát. 
Gyengeségnek, s6t betegségnek minlSsftette és mind a lelki
pásztorokat, mind a híveket mondotta ezért felellSsnek. 1 

Ha az egyház és a katolikus sajt6 párbeszédében kikap
csolják a félreértéseket, kiküszöbölik az ellSitéleteket és el
távolítják a korlátoz6 soromp6kat, tehát ha van szabad 
belslS egyházi közvélemény - aggály nélkül az egyház 
részéről, de ugyanakkor fölényesség nélkül az újságir6k 
részériSI - akkor mindig pozitfv lesz a viszony az egyház 
és a közvélemény között. Ugyanis a katolikus újságir6 
sajátságos m6don egyesiti az egyházat és a világot ön-
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magában. Hiszen arra törekszik, hogy a világot az egyház 
számára és az egyházat a világ számára tegye érthet6vé. 
Az egyház és a közvélemény viszonyát - ha igazi ez a 
viszony - mindig a feszültség fogja jellemezni, mert nincs 
végleges megoldás, a problémát mindig újnak kell látni, a 
kérdést újra feltenni és új választ keresni rá. A bels6 katoli
kus közvéleményt is mindig a feszültség állapota jellemzi, 
amely mindig új meg új megoldás kutatására ösztönöz. 
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A KLASSZICIZMUSTOL A TORTI.NELMI TUDAT 
FEL! 

19 

A katolikus közvéleményben a zsinat folyamá!l olyan 
szellemi mozgalomnak vagyunk tanúi, amelyet a klassziciz
mustól a történelmi tudat felé való fejllSdésnek nevezhe
tünk. A klasszicizmus felfogása szerint p. o. az igazság adva 
van és megtalálható, függetlenül attól, hogy valaki birto
kolja-e, vagy sem. Az igazságnak ezt az objektÍv önálló 
rendjét a történelem és a fejllSdés nem érinti. Ezzel szemben 
a történelmi tudat anélkül, hogy tagadná az objektÍv igazság 
létét, az igazság birtoklására irányul; azt vizsgálja, hogy 
az ember hogyan ismeri meg azt, hogyan jut birtokába, 
milyen ellSíeltételek és köriilmények játszanak szerepet a 
megismerlS alany számára és mi módon lehetséges a mélyebb 
megértés és az ellSrehaladás ebben. Az igazság történelmi 
jellegének és a megismerlS alany szerepének figyelembe 
vétele vezetett a 19. és 20. században az egyházzal való 
összeütközéshez. Egyesek az igazság történelmi jellegének 
újonnan felismert szempontját eltúlozták és visszaéltek vele 
azzal, hogy felhasználták az igazság abszolút jellegének és 
objektív voltának tagadására. Ezt a tévedést X. Piusz pápa 
a "Pascendi" enciklikában "modernizmus" néven élesen 
elítélte. 
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Ami akkor nem sikerült egyházi részrc5l, hogy ti. külön
böztessenek a modemista tévedések és a történelmi tudat, 
jogos igényei között, azt úgy látszik a 2. Vatikánum vette 
munkába. A zsinat pasztorális irányt vett, amit egyesek 
félreértenek, mintha a zsinat nem töreSdnék az igazsággal 
és a tannal, hanem csak gyakorlati utasításokat akarna 
adni az életre. Ezért szakadást61 tartottak a lelkipásztor
kodás és a dogma között. Val6jában azonban a zsinat 
pasztorális szempontja nem más, mint az egyházi tanítás 
alkalmazása. Vagyis ezzel a történelmi tudat követelése 
jut itt kifejezésre, hogy nem elég egyszerllen tantételeket 
ismételni, ezeket még élesebben megfogalmazni, hanem hogy 
az a döntc5 szempont, vajon az élet az igazság birtokába és 
megértéséhez jutott-e. Más sz6val: arra az alanyra megy ki 
a játék, aki számára az igazság létezik. Ez azt is jelenti, 
hogy figyelmünket arra a történelmi pillanatra irányítjuk, 
amelyben az igazság megismerésére törekveS alany él, és azt 
a lehetcSséget vizsgáljuk, hogy mi m6don lehetséges az 
igazságba behatolnia. Ezzel a 20. század elejének tudomá
nyos teol6giai szempontja a mai egyház pasztorális szem
pontjává lett. Ilyen értelemben p. o. a vallásszabad,ágr6l 
sz616 nyilatkozat haladás pasztorális téren is a tanfejleSdés 
mellett, és ugyanakkor haladás a polgári türelmetlenség 
régi elméletétc51 a lelkiismereti szabadság új tana felé. 
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KITOR~S AZ ELSZIGETELTS~GBóL 

Most mérl~ünk új szempontjához érkeztünk. Igy jelle
mezhetném: kitörés az elszigeteltségb61. Ezzel a zsinat egyik 
legjelent6sebb eredményéhez jutottam el. Háromszoros elszi
geteltségre gondolok, amelyb61 háromféle formában törtünk 
ki. Kezdjük az els6vel. 

Elszigeteltség a néptól 
A hfv6 népt61 val6 elszigeteltséget az új liturgikus reform 

törte át. ~ppen az istentiszteletben ne álljon ott az lsten 
népe áhÍtatos félelemben, a sokszor meg sem értett cselek
ménnyel szemben, elválasztva egy olyan istentiszteleti nyelv 
által, amely a nép el6tt szükségképpen értheteden volt. Az 
igehirdetés és az áldozat közösségi jellege közös, általánosan 
ismert nyelvet kíván. Természetesen a misztérium mindig 
jellemz& marad a vallás világára, tehát p. o. az Eucharisztia 
titkát semmiféle liturgikus reform, semmiféle népi nyelv 
nem fejti meg, de épp az Eucharisztia titka annál világosab
ban tárul - emberi érthetetlenségében is - szemünk elé, 
minél érthet6bbé és értelmesebbé tesszük az istentiszteletben 
azt, ami emberileg is érthet& és értelmes. Itt els6sorban az 
lsten igéjér61 van sz6. Amennyiben a szentmise els6 része 
az lsten igéjének hirdetése, annyiban természetszerilleg azt, 
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amit hirdetünk, a nép által ismert nyelven kell hirdetnünk, 
oly nyelven amit mindnyájan megértenek, akikhez a J 6 Hírt, 
az lsten igéjét közvedtenünk kell. At kell tehát törni a 
nyelvi akadályokat és a tevékeny részvételt gátl6 mozzana
tokat. Ez az áttörés nem lehet a pillanat miíve és nem is 
történhet l ellenállás nélkül. A liturgia reformja még nem 
fejez6dött be, de célkitiízése világos. Nem protestáns formák 
átvételéről van sz6. De a katolikus, egyetemes célt ne egy 
többé-kevésbé megértett istentiszteleti nyelv segÍtségével 
akarjuk elérni, hanem azáltal, hogy lsten népe, a maga 
sajátos nyelvi és kulturális jellegében, egy mindent átfog6 
egységet, katolikus egységet alkot az oltár körül. 

Elszigeteltség a többi keresztényektól 
A katolikus elszigeteltség áttörésének másik formája az 

elszakadt keresztény testvérektől elkülönítő fal áttörése. Itt 
is több tényez6 játszik szerepet. Egyrészt a közös ellenfél, 
amely a hitközömbösség vagy az ateizmus különféle formá
jában együttesen fenyegeti a kereszténységet. Másrészt a 
keresztény egyházak torzsalkodása akadály és botrány lett 
mindenki szemében a misszi6s területeken. A mindinkább 
eggyé v.ál6 világ, amelyben a kereszténység egyre jobban 
kisebbséggé válik, világosan mutatja a szakadás anakronisz
tikus voltát. Az egyház a zsinaton megpr6bálta áthidaini 
ezt a szakadást, az általában Bea hiboros titkárságaként 
emlegetett "Keresztények Egységét El6mozdít6 Titkárság" 
megalapÍtásával és ennek munkájával. Az ökumenizmus 
sémájában megteremtették a keresztények közeledésének 
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teol6giai alapjait. De ennek az elszigeteltségnek az áttörése 
sem a j6szándék vagy pillanatnyi ötlet ténye. Itt is ne
hézségekre akadunk, amelyek nem a rosszakaratban gyöke
reznek, tehát a j6akarat nem elegendiS a legy6zésükre. 
Arr61 van sz6, hogy elkerülhet6 félreértéseket eloszlassunk, 
szükségtelen falakat lebontsunk, fölösleges szétválaszt6 
árkokat betemessünk. 

A keleti egyházakr61 sz616 zsinati dekrétumban, amelyet 
1964 novemberében szavazott meg a zsinat, - a pátriárka 
8si jogainak és privilégiumainak elismerésével, és annak 
hangoztatásával, hogy a sokféleség nem árthat az egyház 
egységének, a közeledéssei szentségi téren a keleti egyházak
hoz, - megteremt6dött az ellSíeltétele a katolikus és orto
dox egyházak közti további közeledésnek. Ami 1965 de
cember 7 -én történt a Szent Péter bazilikában, ezzel már 
el6 volt készítve. Igy az elválaszt6 mozzanatok kisebbek, 
sokkal kisebbek lesznek azokkal szemben, amelyek közösek 
és összekapcsolnak bennünket. De bizonyára meglesznek. 
Hogy mikor és hogyan bonthat6 le a végs6 válaszfal, 
egyedül lstent61 függ. 

Elszigeteltség a világtól 
Harmadszor az egyháznak a világt61 val6 elszigetelt

ségét kellet áttörni. "Az egyház a modern világban" c. 
pasztorális konstitúci6 tesz err61 tanúságot. Ez volt talán 
a legnehezebb, de a legfontosabb vállalkozás. Az egyház 
úgy állott a világgal szemben, hogy önmagát sziklának 
tekintette a zajl6 világ közepette. Bevehetetlen várnak gon-
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dolta magát, sziklán épült háznak, amely gylSzedelmesen 
túlél minden támadást. Azonban a világ hullámai már 
tovább viharzottak, és - kissé kiélezetten fogalmazva -
a vár lSrsége nem is került már kapcso1atba az ellenféllel 
és ezzel elvesztette kapcsolatát a világgal. Pedig a világnak 
szüksége van az egyházra; és megfordítva: az egyháznak 
is sz.üksége van a világra. Hiszen arra alapíttatott, hogy az 
üdvöt mutassa meg és vigye el az üdvösségre rászorul6 
világnak. E világ fiai számára van itt, hozzájuk küldötte az 
lsten. És a világ tudja, hogy meg kellene fulladnia, ha 
önmagába volna zárva. NegatÍv tapasztalotokb61 tudja: 
6 is rászorul arra, hogy nyitott legyen fölfelé. Ezt az ablakot 
fölfelé azonban csak az egyház nyitja meg a sz.ámára. 

A kapcsolatot az egyház és a világ között, amit mindkét 
fél szükségesnek ismert fel, csakis az emberi érintkezés lSsi 
formájában, a párbeszéd révén történhetett. Nem a mono-
16g, az önmagunkkal folytatott beszélgetés, hanem a dial6-
gus, az egyház és a világ között foly6 testvéri párbeszéd 
által lehetett az elszigeteltség falait áttörni. János pápa 
kezdte meg ezt a párbeszédet a világgal. Mily nagyon várt 
a világ erre a párbeszédre, megállapíthat6 abb61 a lelkes 
visszhangb61, amellyel a világ János pápa fellépését üd
vözölte. Pál pápa ebblSl a párbeszédbiSI rendszert épített ki. 
Az "Ecclesiam suam" enciklikában ennek a párbeszédnek 
három körét rajzolta meg: a párbeszédet az elszakadt 
keresztényekkel, a párbeszédet a nem-keresztény vallások
kal, és végül a párbeszédet a nem-hivlSkkel. Minden ilyen 
párbeszéd síkján külön e célra hivatott titkárságot állított 
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fel. Ezt úgy kell értenünk, hogy az egyház már nem zárk6zik 
d magabiztosan és fennslSbbségesen - mint ezt szemére
vetették, hanem beszélni akar a többiekkd: az el5zakadt 
keresztényekkel, a hivlS nem-keresztényekkel, de még azok
kal is, akik nem hisznek, vagy elutasít6lag állnak a hittel 
szemben, slSt talán harcolnak is ellene. Vagyis ez így érten
dlS: a katolikus ember nem merlSben antiprotestáns, anti
mohamedán, antibuddhista, - mégcsak nem is merlSben 
antiateista. Az egyház feladta a harc, az ellentétek, az 
ellenségeskedés, a merlS negatív magatartás pozíci6it, és 
ezek helyett a beszélgetlS partner pozíci6jába lép, aki kér
déseket tesz fel, megérteni és segíteni akar. A világ az 
egyház számára nem ellenséges valami, amelytlSl el kell 
különülnünk, amelytlSl meg kell magunkat 6vnunk, slSt amit 
szükség esetén le kell gylSznünk. Az egyház megértette, hogy 
a világnak önértéke van, hogy az egyháznak nem szabad a 
világ ellSl menekülnie, és azt nem legylSznie, hanem meg
gylSznie kell: megértéssel, veleérzéssel, segítlS- és szolgál6 
készséggel. 

lsten a világot az ember számára teremtette. A hit nem 
akadály az ember számára, hogy uralma alá hajtsa a világot 
és legylSzze a természet erlSit, - mint ezt az ateisták gon
dolják. Az ateizmus ennek a világnak egyik jelensége. Az 
ateizmust, mint a világ szellemi jelenségét megismerni, 
megállapításait komoly vizsgálat tárgyává tenni, gyökerei 
és okai után kutatni, ez a rám bizott Titkárság feladata. 
Az a tény, hogy az ateizmus a világ egyik részében az 
állam hivatalos ideol6giájával van összekapcsolva, ne vezes-
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sen senkit sem arra a téves megállapításra, mintha ateizmus 
csak a kommunisták uralma alatti országokban létezne. 
Ateizmus mindenütt van. De talán nálunk veszélyesebb, 
mint másutt. Ott, ahol az ateizmus nyíltan lép fel, nyíltan 
és sokszor megvallhatern hitemet vele szemben. ]61 tudom, 
nem könny\í. De biztosan könnyebb mint ott, ahol nem lép 
fel harcos m6don, hanem mint a modern élet, a j6lét, a 
j6llakottság és a gondolkodásra val6 restség kísérlSjelensége. 
De még ennél az ateizmusnál is veszélyesebb szerintem 
azok ateizmusa, akik magukat keresztényeknek nevezik, 
de akikb81 a hit siralmasan kiveszett. 

Az úgynevezett XIII. sémában jutott a legvilágosabb 
kifejezésre az a törekvés, hogy véget vessünk az egyház 
világt61 val6 elszigeteltségének. Ez a zsinati okmány annyi
ban jellemz& a zsinatra, amennyiben tudatosan nem tett 
végleges érvényű megállapításokat, amelyek korunkon túl
mutatnának. Ez a jelenre val6 tudatos korlátoz6dás nemcsak 
a zsinat beállítottságára jellemzlS, amely messzemenlSen el
kerülte, hogy végleges érvénnyel akarjon utols6 sz6t mon
dani olyan dolgokr6~ amelyek még a vita folyékony álla
potában vannak, amenn)'iben nem változhatatlan hittételek
r/SI, hanem a világ változ6 dolgair61 van sz6. 

De az egyházr61 és a modern világr61 sz616 zsinati ok
mány figyelemmel van a világ fejilSdésére is. Azaz felismeri, 
hogy a világ benne áll a fejilSdési folyamatban, és vele 
együtt az egyház is, amennyiben emberi közösség, de ennek 
a fejllSdésnek végső célja Krisztus. Ezért az egyház nem 
úgy foglalt állást korával szemben, mint bír6, hanem mint 
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édesanya és tanítómester: "Mater et Magistra", annak az 
anyának a képében, aki megértiSen segíteni akar, és olyan 
tanítómester képében, aki testvéri kapcsolatban tudja magát 
a világgal. 

Az új egyháztudat 
A párbeszédre való készség, az elszigeteltségblSl való ki

törés, a közvélemény meghallgatása, a jelenkor problémái
ban való állásfoglalás: mind-mind egy új egyháztudatnak a 
gyümölcsei. Az egyházról szóló dogmatikus konstitúció 
(megszavazva 1964 novemberében) nemcsak az egyik leg
jelentlSsebb zsinati okmány, hanem annak is bizonyítéka, 
hogy milyen kínos gonddal törekedett az egyház saját 
lényegének felismerésére. Az egyház ezen a zsinaton ön
magát is vizsgálat tárgyává tette, de tekintete sohasem 
korlátozódott önmagára. Ez az önmagára eszméllSdése, ez 
az önmagával való dialógusa az egyhá.zról szóló sémában 
jutott kifejezésre. újnak látta meg önmagát tagjaiban és 
azok múködésében: látta magát mint társadalmi és törté
nelmi jelenséget is, de mint isteni intézményt is, amely egy
fel&! nem ebblSl a világból való, másfel&! mégis ebben a 
világban él; amely egyrészt az üdvösség gyümölcse, de 
másrészt út is az üdvösség felé; amely egyfeliSI mint Krisztus 
teste azonosnak tekintendiS a fejével, Krisztussal, de más
fellSI úgy áll Krisztus ellStt, mint lsten zarándok népe. A 
zsinat az " egyház lényegét és egyetemes küldetését a hivek
nek és a világnak megmutatni" törekedett, mondja sz6-
szerint a zsinati konstitúci6. De a konstitúci6 minden fe-
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szültséggel szemben hangoztatja az egyház bels() egységét, 
amelyben nincs különbség "faji vagy nemzetiségi hovátar
tozás, társadalmi állás, vagy a nemek különbsége szerint"1~ 

Az egyház ebben a világban él. De nem a világnak perifé
riáján. :E:s nem csak párbeszédet folytat a világgal, hiszen 
ezt félbe lehetne szakítani és továbbmenni. Sokkal inkább 
a világ kell<Ss közepében van jelen, úgy, mint a "kovász"2 , 

mint a "föld s6ja"3, mint a "vet<Smag"", mint a "világ 
világossága " 5• 

A püspökök és a szubszidiaritás elve 
A kor követelményeinek megfelel&en, de az cSsegyházi 

kezdetekre is visszapillantva, újonnan látták meg és újonnan 
értékelték a püspök tisztét. A szubszidiaritás elve, amelyről 
most sok sz6 esik az egyházban, azt jelenti, hogy a egyház 
nem az a központosított hatalmi gépezet, amelyben mindent 
egy központi szerv irányít. De méginkább azt jelenti, hogy 
a kisebb közösségek hajtsák végre mindazt, amire képesek 
és amit e kis közösségek egymásközti egységének veszélyez
tetése nélkül maguk szabályozhatnak. Sokminden, amihez 
régebben R6ma rendelkezésére vagy j6váhagyására volt 
szükség, ma a püspökök hatáskörébe került. Ez nemcsak 
nagyobb szabadságot jelent, hanem ami ezzel együtt szokott 
járni, nagyobb felel<Ssséget is. Ez a felelősség ne bénítsa meg 
a püspököket döntési szabadságukban, készségükben, hanem 
ellenkez<Sleg, er&sítse őket ebben. A katolikus hivő nép most 
emlékeztetheti a püspököket, hogy sok téren őrajtuk múlik, 
ha történik valami, illetve ha nem történik semmi. 
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De a szubszidiaritás elvének alkalmazása nem korlátoz6d
hat a püspökökre. Semmit sem nyertünk volna, ha ezentúl 
a püspökök egyházmegyéikben kis pápák akarnának lenni, 
vagy ha az egyházmegyei hat6ságok r6mai Kúriát akarná
nak játszani. Tehát a püspökök és papok között is érvénye
sülni kell a szubszidiaritás elvének, épp úgy a plébánosok 
és káplánok, papok és laikusok között. ]61 értelmezve ezt 
az elvet, alkalmazása a sokszor túlterhelt püspök tehermen
tesítésére is vezethetne. Más vonatkozásban azonban a 
szükséges egységet kell hangoztatnunk, mert nem zárk6z
hat el az egyik egyházmegye a másikt61. A szubszidiari
tás elvét csakis a szolidaritás nagy távlatáb61 lehet megér
teni. Az egyház ez újonnan érzett szolidaritásának tanúja 
az új misszi6s séma. Ez a misszi6s séma nemcsak a r6mai 
hitterjesztési kongregáci6nak az ügye, hanem az egész egy
ház, minden egyházmegye, sőt minden egyes katolikus ügye 
kell, hogy legyen. . 
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A zsinat hivatalosan végetért. Határozatait kihirdették 
és a zsinati atyák újra visszatértek hazájukba. Ez azonban 
nem jelenti, hogy a zsinat, mint szellemi esemény lezárult: 
csak most kezd el lassan hatni. Hogy Iliilyen kihatásai, 
milyen távolabbi hatásai lesznek, ma még nem tudhatjuk. 
De egyet már ma is leszögezhetünk. A zsinat által az 
egyház újra visszanyerte hitelességét. Ezt ne úgy értsük, 
mintha a világ most, hosszabb-rövidebb id6n belül keresz
ténnyé válna. A kereszténység növekedése továbbra sem 
fog lépést tartani az emberiség létszámbeli szaporulatávaL 
Az emberek, a világ, javarészt el fogják utasÍtani a vallást 
és az egyházat. Mégis - ezt merem állítani - a világ most 
kész arra, hogy hallgasson az egyházra. Úgy látszik, most 
inkább hajland6 meghallgatni és tudomásulvenni, amit az 
egyház mond, ha még soká nem is fogja elfogadni. A világ 
szellemi ercSivel val6·mérk6zés az egyházat a nem-keresz
tények, scSt e nem-hiveSk szemében is a világ egyik szelle
mi tényezeSiévé avatta. Az egyházzal val6 vitájukat most 
újra mindinkább a világ hatalmaival val6 szellemi birk6zás 
jegyében látják. 

Az Egyház nem fog visszariadni a szellemi mérk6zést6l. 
De ezt a szellemi síkon foly6 mérközést nem diplomaták és 
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nem is csak papok fogják megvívni, ez a világi hívek, a 
laikus keresztények területe. Még sohasem foglalkozott 
zsinat ily behat6an a laikusokkal, a világban éllS keresz
tényekkel. A laikusok apostolságár61 sz616 okmányt a 
laikus apostolság Magna Chartájának tekinthetjük. 

Az Egyház sokat sz6lt a laikus apostolságr61, a laikusok
nak helyzetéről az egyházban. De még nagyon sok munka 
van hátra ahhoz, hogy a zsinati okmányban lerögzített 
lehetőségeket az egyház életében kibontakoztathassuk és 
gyümölcsöztethessük. 

A Szentatya iránymutatása 
Az egyháznak a világban elfoglalt új helyzete a pápaság 

szerepében is kifejezésre jut. A Szentatya utazásai a Szent
földre, Indiába és az ENSZ közgyűlésére megfelelnek az 
egyház három párbeszéd-körének, de nagyjáb61 megfelelnek 
a három titkárságnak is. A Szentföldön ökuménikus talál
koz6 volt. Indiában a pápa a hivlS, de nem-keresztény 
világgal került közvetlen kapcsolatba. Végül az Egyesült 
Nemzetek közgyűlésén ennek a világnak politikai ténye
zőivel találkozott, amely legalábbis részben nem-hivlS világ. 
A pápa legújabb béke-kezdeményezései is logikus követ
kezményei az egyház új helyzetének és hitelességének. Még 
20-30 évvel ezellStt ilyen kezdeményezések hihetetlennek 
tűntek volna fel. Ma pedig szinte az egész világ helyeslése 
kíséri. Még ha nem is jár mindig sikerrel ez a békemisszi6, 
nem volt hiábaval6. Az egyház ezzel megmutatta, hogy 
nem a presztízs, befolyás vagy tekintély kedvéért teszi, 
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hanem egyszerden szolgálni akar a világnak; és az egyház 
szolgálata a világ felé egyúttal a béke szolgálata is. Az 
Egyház ma nem hatalmi tényezlS a sz6 szokásos értelmében 
és egyre kevésbé egyháza egyetlen fajnak. Az Egyház nyu
gati öltözéke, bármily kedves is nekünk ez, és bármily sokan 
is azonosították szívesen az egyházzal, mégiscsak egyik 
lehetséges ruhája az egyháznak, a sok lehetséges ruha között. 
Nem kell elvetnünk, de tudnunk kell, hogy az egyház 
midenféle külslS ruhában is egyház marad, hogy minden 
emberhez van küldetése: az, hogy vállára terítse minden 
kultúra palástját. És tudnunk kell azt is, hogy lsten arca 
bármilyen szím'í arc blSrén is átragyoghat. 

Veszélyek 
Ha fel akarjuk állítani a zsinat mérlegét, nem mulaszt

hatjuk el, hogy ne sz6ljunk azokr61 az áramlatokr61, ame
lyek veszélyeztethetik e zsinat gyümölcseinek, az új egyház
tudatnak és az egyház újonnan visszanyert hitelességének 
megerlSsödését. 

Azt, aki az Úton halad, ne tévesszék meg azok, akik a 
második lépést ellSbb akarják megtenni, mint az elslSt. De 
azok sem, akik az elslS ellSre megtett lépést a legsziveseb
ben három lépéssei hátrafelé akarnák kiegyenlíteni. Sem a 
rohamos újít6k, sem a fékeziSk nem szabhatják meg az 
egyház útját. De a párbeszéd és az eszmecsere sem válhat 
parttalan vitává, amely mindenkit és mindent kérdésbe tesz. 
Végül, de nem utols6sorban, épp oly veszélyesnek tűnnek 
fel ellSttem azok, akik semmit sem akarnak. Egyszerűen azt 
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mondják: hála Istennek, vége a zsinatnak; tegyünk úgy, 
mintha nem történt volna semmi. Ez azokra is vonatkozik, 
akik egy külslS újítást, amely értelmét csakis a nagy 
összefüggésben leli meg, - mint p. o. a liturgikus reformot 
- a zsinat egyetlen eredményévé teszik. Ezek azt a belslS, 
lelki megújulást, amit mindannyiunkt6l elvár a zsinat, egy
szeruen bizonyos liturgikus foglalatoskodással akarják p6-
tolni. 
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A ZSINAT UT ANI IDöSZAK JELENTÖS~GE 

Hogy milyen jelent8sége van a zsinat utáni id8szaknak a 
Il. vatikáni zsinat kihatása szempontjáb61, arra maga 
VI. Pál pápa utalt, amikor az 1965. XII. 29-i audiencián 
kiemelte: Igen jelent8s, hogy az egyházban egyre er8sebben 
meggyökerezzék az a felfogás, hogy a zsinat továbbra is 
mőködik, sőt berekesztése után hat igazán. 

"A zsinat Isten népének újraéledést, öntudatot, jóakara
tot, odaadást, buzgóságot, új elhatározásokat, új reménye
ket, új aktivitást, szellemi energiákat és izzást akart 
közvetíteni. Hogy az egyháznak igénye, sót mi több, 
kívánsága, hogy újra megtalálja hagyományos buzgóságát, 
erről tanuskodnak egyrészt korunk életének különféle 
jelenségei, másrészt az a tény, hogy a kereszténység bi
zonyos külsó formái a hanyatlás jegyeit mutatják a mai 
élet profán, pogány vagy hitellenes áramlatain~k beha
tolása és romboló hatása következtében. Ezért az lsten 
népét a maga egészében áthatja a kívánság, hogy hiteles 
legyen, áthatja a vágy a nagylelkűség, a tökéletesség és 
szentség után, továbbá hivatása tudatára ébreszti, felkelti 
védekezését a káros koreszmék behatolása ellen és újra 
felkelti apostoli elszántságát, hogy a világot az Evangé
lium üdvhozó kovászával áthassa." 
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A zsinat utáni id6szak egyházát a buzg6ság kell, hogy 
jellemezze, ha követi a zsinat géniuszát. 

Felelősségünk a zsinat eredményéért 
Att61 függ tehát sokminden, hogy mi magunk mitteszünk 

a zsinat után, tehát nem csak att61, hogy mi történik R6-
mában. A zsinat utáni munkát világviszonylatban külön
böz6 bizottságok között osztották fel. Igy pl. a zsinat utáni 
liturgikus bizottság azzal tör6dik, hogy a zsinat liturgikus 
határozatait miként hajtják végre. A Szentatya maga je
lentette be a r6mai Kúria reformját és megújftását. A püs
pökök szin6dusának - amely a püspöki kollégialitás lát
hat6 kifejezése - még bele kell n6nie feladatába. Szerepe 
és hatékonysága nemcsak a pápa irányvonalait61, hanem 
a püspökök akaratát61 és tetterejétiSI is fog függni. Egy
házmegyei síkon az egyházmegyei zsinatok feladata lesz a 
vatikáni zsinat határozatait és célkitűzéseit saját körülmé
nyeiknek megfeJellSen itt és most megval6suláshoz segíteni. 

Azonban mindaz, ami akár R6mában, akár hazánkban a 
zsinat nyomán történik a jogi s intézményes rendelkezések, 
reformok és változtatások vonalán, végeredményben hiába
val6 lenne, ha nem töltené el a zsinat szelleme, a megújho
dott egyház új szelleme, a testvéries egyház, a szeretet és 
béke tetteit múvellS egyház szelleme minden egyes keresztény 
hivő szívét. 

Ha 1965 december 7 -én a zsinat történelmi jelentlSsége 
mindenki számára nyilvánval6vá is lehetett, amikor R6ma 
püspöke, a katolikus egyház feje, a konstantinápolyi pátri-
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árka követével békecsókat váltott, akkor most már az 
emberi szívek üdvös szándékán, minden egyes katolikus és 
keresztény hiv6 megújulási készségén múlik, hogy a zsinat 
szavát a keresztény megújulás tette váltsa fel. Ehhez arra 
az üdvös elhatározásra van szükség, amelyreSI az Úr szól: 
"Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül 
marad; de ha elhal, sok termést hoz." 2 

Bárcsak ezt a dönteS zsinati eredményt megállapÍthatnák 
egykor utódaink. Ezt óhajtja e sorok írója, úgy is mint 
zsinati atya, úgy is, mint egyházmegyéjének fcSpásztora. 

jegyzet 

1 A Nemzetközi Katolikus Sajtóértekezleten tartott beszéd, 1950. 
febr. 17. AAS 1950, 251-57 (Utz-Groner, 2132-2153). 

1a L11men Centi11m 4. fejezet, 32. sz. 
1 Mt. 13,33. 
1 Mt. 5,13. 
' Mt. 13,32. 
1 Mt. 5,14. vö. J. Höffner: Selbstverstandnis und Perspektiven 

des II. Vatikanischen Konzils, Köln 1965, 22 sk. 
• Jn. 12,24. 
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,.Att6l függ sok minden, hogy mi magunk 
mit teszünk a zsinatután." · 

"Sem a. rohamos újít6k, sem a fékezák nem 
szabhatják meg az egyház útját.'~ 

A ZSINAT ESZM:tiNEK GY AKORLATI 
MEGVALóS fT ASA 

Részlet Kdnig bíboros 1966.évi nagyblijti pásztorlt'!Jeléból 

A Szentatya maga utal rá a zsinat berekesztése előtt, 

hogy annak sikere, áldásos befolyása az Egyház életére nem 
kizár6lag a zsinati okmányokt6l függ, hanem talán inkább 
att6l a törekvéstlSl, hogy ennek a zsinatnak elgondolásait 
a következeS években lépésreSI lépésre megval6sítsák az egy
házmegyék és plébániák gyakorlatában. Ezért tehát a püspö
kök feladata odahatni - ez volt a Szentatya intelme a zsi
nati atyákhoz a zsinat berekesztése ellStt -, hogy legyőz
zék azok tunyaságát, akik nem hajland6k a zsinat elgondo
lásait magukévá tenni 'és az ezekbeSI foly6 rendelkezéseket 
és újításokat végrehajtani. MásfeleSI azonban mérsékelniök 
kell azoknak a túlbuzgóságát, akik szinte kizárólag szemé
lyes elgondolásaikat tekintik irányad6nak és ezzel veszé
lyeztetik a megkezdlSdlS megújhodási folyamatot. 
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Nyugtalanság, aggodalmak- túlhaladott egyháztudat 
A zsinat által az Egyházban sok minden mozgásba jött. 

Nem titkolhatjuk, hogy ez a hivcS nép körében némi nyug
talanságot és aggodalmakat idézett elő. Eddigi elképzelé
sük az Egyházr61, hozzá val6 beállítottságuk nem egyezik 
teljesen a zsinat alkotta egyházfogalommal, nem felel meg 
teljesen azoknak az új feladatoknak, amelyeket a lezárt 
zsinat mindannyiunkra ránkr6tt. El6deink szemében az 
Egyház még az erős vár volt, amelyet a támad6 ellenféllel 
szemben meg kellett védeniök és. amelyért harcolniok kel
lett. Még nagyon úgy tekintették magukat, mint ennek az 
Egyháznak alattval6it. Ezzel szemben ma az az Egyház le
beg a szemünk elcStt, amely mint szolgál6 és mint Édesa
nya elkötelezettnek érzi magát az egész emberiséggel szem
ben és arra törekszik, hogy párbeszédet indítson meg: 
egyrészt kebelén belül tagjai között, másrészt kifelé a 
világgal. 

Hogy tehát j61 megértsük a zsinatot és elgondolásait, 
néhány irányelvet kívánok ajánlani. 

óvás a veszélyektól 
Maradjatok j6zanok mindazokkal a - zsinatra val6 hi

vatkozással - különbözcS alkalmakkor nyilvánított véle
ményekkel és javaslatokkal szemben, hogy miképpen kell a 
zsinat után az Egyház belscS reformját megval6sítani. A 
r6mai zsinat lezárult és senki sem jogosult, - még az elő
készület alatt áll6 egyházmegyei zsinat sem - a zsinati 
vitákat bármi m6don is folytatni. Egyesegyedül arr61 van 
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sz6, hogy miképpen val6síthatjuk meg a zsinat határozatait 
saját egyházmegyénkben és egyházközségeinkben, a zsinati 
okmányok talaján állva és azok keretében megmaradva. 
Minden más törekvés, amely nincs tekintettel erre a célki
túzésre azt kockáztatja, hogy a vallásos és egyházi megújho
dásnak a vatikáni zsinat kívánta nagy művét veszélybe 
sodorja. Ez pedig háromféleképpen történhetik: 

Rohamos újítók 
EllSször itt vannak a rohamos újít6k és sürgetlSk, akik 

a megújhodás palástja alatt nemcsak az Egyház változ6, em
beri berendezéseit akarják megváltoztatni - mert csakis 
ez volt a zsinat szándéka -, hanem akik a reformmal már 
magát a változhatatlan hitletéteményt támadják meg. A va
tikáni zsinat semmilyen vonatkozásban nem változtatja meg 
a katolikus hitrlSl és erkölcsrlSl sz616 tanítást. A zsinati 
atyákat ez a nagy lelkipásztori gond mozgatta: Hogyan 
tudjuk a kinyilatkoztatott hitigazságokat változatlanul és 
hamisítatlanul a ma embere számára érthetlSvé tenni? Ez 
azonban semmiképp sem jelent kísérletezést a hitigazságok 
és erkölcsi tanítások terén, nem jelentheti azok meg
változtatását vagy átalakítását, slSt még azt sem, hogy két
ségbe vonjuk azok mai érvényességét. A zsinat ezeken sem
mit sem változtatott, csak elmélyítette és közelebb hozta 
korunkhoz azokat. Aki tehát tagadja Krisztus val6ságos 
jelenlétét az Oltáriszentségben, aki a szentmiseáldozatnak 
lakoma-jellegét az áldozati jelleggel szemben annyira ellS
térhe állítja, hogy az szinte teljesen eltűnik, aki a gy6nás 
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jelentlSségét gyengíti vagy egyáltalában vitatja, aki az 
Egyház tanít6hivatalának vagy kormányz6i tekintélyének 
kevés gyakorlati jelentlSséget. tulajdonít, - már nem áll a 
zsinat talaján, hanem szembehelyezkedett vele. Mindez az 
Egyháznak nem reformját, hanem eitorzitását jelenti. 

Fékezőbírálgatókés elégedetlenkedák 
A második vatikáni zsinat megkívánta megújhodást a 

csökönyös bfrálgat6k és elégedetlenkediSk is akadályozhat
ják. Azokra gondolok, akik nem akarják tudomásul venni, 
hogy az Egyház növekvlS szervezet, nem pedig múzeum; 
azokra, akik nem akarják tudomásul venni, hogy az Egyház 
kötelessége az örök és változhatatlan igazságokat mindig új, 
jobb és idlSszerűbb fogalmazásban, új formanyelven hirdet
ni minden kor emberének, hogy elfogadhassa és megérthesse 
azokat. Mert különben a világ elmegy mellette és akkor nem 
tudja a kovász hivatását ebben a világban betölteni. Aki 
tehát azt hiszi, hogy az Egyház ezzel a szükséges alkalmaz
kodásával megváltoztatta tanítását és lényegét, az val6ban 
igen kevéssé értette meg Krisztus Egyházát. Az ilyen ember 
fen~akadt annak külslS és történelmi megjelenésén. Igen ki
csinyes szellemre vallana, ha külslS változások következté
ben, amineSnek például a liturgiában vagyunk tanúi, szaka
dás és elidegenedés támadna a hivlSk körében. Amilyen tán
toríthatatlanul ragaszkodunk az Egyház isteni és változha
tatlan lényegéhez, olyan végtelenü! befogad6képesek és 
rugalmasak vagyunk minden vonatkozásban, ami az Egyház 
külslS, változékony arcához tartozik. 
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Nem lesz olcsóbb a kereszténység 
A vatikáni zsinatot végül azok is félreértik, akik azt 

hiszik, hogy a kereszténység most már olcsóbb lett. Mert 
a zsinat utáni id8kben is értékmér8je marad a keresz
ténységnek a krisztusi vagy-vagy: "Nem azért jöttem, hogy 
békét hozzak, hanem, hogy kardot ... Aki anyját vagy apját 
jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem ve
szi fel keresztjét s nem követ engem, nem méltó hozzám. 
Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki éret
tem elveszíti életét, megtalálja azt." 1 Krisztus Egyházá
val döntés elé állít bennünket, és ezt a döntést a zsinat nem 
akarta és nem is tudta olcsóbbá vagy kényelmesebbé tenni, 
csak világosabbá. Ez éppúgy érvényes a lelkipásztorko
dásra, mint magára az Egyház papságára. De éppúgy ér
vényes korunk jólétben élő "konzumtársadalmára" is. 

Az emelkedő gazdasági és technikai f~jlődés valóban ér
tékes javakkal gazdagított bennünket, és ezekért hálásak 
is vagyunk. Mert ahol a legszükségesebb is hiányzik a meg
élhetéshez, ott az élet fenntartásának fojtogató gondja 
elnyomja a szellemi és vallási értékek iránti érdeklődést. 

De másfelől veszélyforrássá is vált a magasabb életszinvo
nal. A fényűzö életet folytató réteg belső üressége, a kor
rupció, az erkölcsi züllés jelzi árnyoldalait. Hirtelen zú
dult ránk az anyagi javak bősége, s ezt még lelkileg nem 
tudtuk feldolgozni. Széles tömegek fölött lett úrrá külön
böző téren a szenvedély, s ez romlással fenyegeti társadal
munkat. Nincs elég önuralmunk a javak birtoklásában, s8t 
oda jutottunk, hogy még gyermekeinket is alig merjük nél-
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külözésre és önuralomra szoktatni. Gyermekeink majd egy
kor nem lesznek hálásak olyan nevelésért, amely nem szorí
totta 8ket kötelességteljesítésre, hűségre, fegyelemre, önmeg
tagadásra. Korszerű aszkézis nélkül e "konzumtársadalom
ban" sem boldogulunk. Ezek egészen természetes megfonto
lások, amit egyrészt a jöv8nkért való aggódás, másrészt testi
lelki egészségünk meg8rzésének gondja sugall. De a termé
szetes vonatkozáson túl, mint keresztények akik Krisztust 
akarjuk követni, még kevésbé kerülhetjük el, hogy naponta 
ne vállaljuk a keresztet és ne tagadjuk meg magunkat. Aki 
az eredeti bűnt és következménycit a mítoszok világába 
utalja, az nem boldogul a nehézségekkel sem önmagában, 
sem másokkal val6 kapcsolataiban, és így vészes illúziójá
nak áldozatává válik. Az a nevelés, amely a fiatalságot meg 
akarja kímélni mindennemű szigortól és kellemetlenségt&l, 
elpuhult és züllésre hajlamos nemzedéket nevel, amely nem 
fog tudni megfelelni az élet és hivatás szabta követelmé
nyeknek. 

Aki tehát ki akarja küszöbölni szótárából a kereszt, 
az áldozatvállalás, mértéktartás és önfegyelmezés szavait 
- az tökéletesen félreértette a zsinat szellemét. 

A zsinat jelentősége 
. Ez<!k a félreértések, amelyekre az el8bbiekben utaltam, 

semmiképpen sem csökkenthetik a Il. Vatikáni Zsinat nagy
ságát és áldásthozó jelent8ségét. 

Valamc~nyi zsinati atya tanusíthatja, hogy a zsinat egy
bchívása, lefolyása és kifelé való hatása magán hordjamind 



A ZSINAT JELENTöS~GE 43 

az emberi küszködésnek, mind az isteni Gondviselésnek bé
lyegét. A püspökök odaad6 emberi erőfeszítéssel küzdöttek 
az igazságért; de eközben a Szentlélek úristen ereje és böl
csessége vezette lSket. E nélkül sok minden megmagyaráz
hatatlan volna mi magunk, zsinati atyák előtt is. 

"A ll. Vatikáni zsinat legmélyebb vallási jelentősé

gében nem más, mint hatalmas és suretetteljes meghívás 
az emberiséghez, hogy testvéries, egyetértő suretetben 
újra megtalálják az lstenhez vezető utat. Mert ha Tőle 
elfordulunk, elesünk, ha Hozzá megtérünk, feltámadunk, 
... ha Benne lakunk, élünk." 2 (VI. Pál) 

Jegyzet 

1 Mt. 10, 34-40. 
2 VI. Pál pápának a zsinati atyákhoz intézett beszéde 1965. 

dec. 7-én. 



A ZSINATI HATARCZATOK 1) 

1963. december 4-én (II. zsinati ülésszak) kihirdetve: 
Konstitúci6 a szent liturgiár61 
Sacrosanctum concilium (SC) 2147/4 
Dekrétum a d.jékoztatási eszközökr<'Sl 
Inter mirifica (IM) 1960/168 

1964. november 21-én (III. zsinati ülésszak) kihirdetve: 
Hittani konstitúci6 az Egyházr61 
Lumen gentium (LG) 2151/5 
Dekrétum a keleti katolikus egyházakr61 
Orientalium Ecclesiarum (OrE) 2210/39 
Dekrétum az ökumenizmusr61 
Unitatis redintegratio (UR) 2137/11 

1965. okt6ber 28-án (IV. zsinati ülésszak) kihirdetve: 
Dekrétum a püspökök lelkipásztori feladatár61 
Christus Dominus (ChD) 231912 
Dekrétum a szerzetesi élet korszerd megújftásár61 
Perfectae caritatis (PC) 2321/4 
Dekrétum a papnevelésriSI 
Optatam totius Ecclesiae reno'rlationem (OT) 2318/3 
Nyilatkozat a keresztény nevelésriSI 
Gra'rlissimum educationis momentum (GE) 2290/35 
Nyilatkozat a nem-keresztény vallásokhoz val6 viszonyr61 
Nostra aetate (N.Ae) 2221/88 

1965. november 18-án kihirdetve: 
Hittani konstitúci6 az isteni kinyilatkoztatásr61 
Dei Verbum (DV) 
Dekrétum a világi hivek apostolságár61 
Apostolicam actuositatem ( .A.A) 

1965. december 7-én kihirdetve: 
Nyilatkozat a vallásszabadságr61 

2344/6 

2305/2 

Dignitatis humanae (DH) 2308/70 
Dekrétum az egyház misszi6s tevékenységérlSl 
.Ad Gentes di'rlinit•s (.AG) 2394/5 
Dekrétum a papi szolgálatr61 és papi életr61 
Presbyteror•m ordinis (PO) 2390/4 
Lelkipásztori konstitúci6 az egházr61 a mai világban 
GaNdi11m et spes (GS) 2309/75 

1) Akihirdetés sorrendjében, a szavazás eredményével: igen/nem. 



FűGGEL!K 

A II. VA TIKANI ZSINAT 

KöNYV~SZETE 



46 KONYV~.SZETONK EU 

A zsinat madártávlati megtekintése után könyvészetünk fela
data feltárni a részletesebb tanulmányozás lehetlSségeit. Mind a 
gyakorlatibb érdekllSdésd lelkészkedlS papság és laikusok, mind 
a tudományos érdekllSdésd teol6gusok megtalálhatják a nekik 
megfeleló forrásokat és feldolgozásokat. A kísérlS szövegben az 
eligazodást igyekeztük segíteni, s az irodalom legjavát kiemelni. 

Természetesen nem törekedhettünk teljességre, de épp a rész
letesebb, sokoldalúbb tanulmányozás ellSse~ítése, és a történeti 
hiíség kedvéért nem szorhkozhattunk csupan a legkiemelkedlSbh 
kiadványokta. Ugyanannál a mdfajnál tehát tudatosan szerepel
nek különbözlS felfogások és nemzetek képvisellSi. De nemcsak a 
tudományos szempontok és a történeti hdség kívánta meg a 
mdvek szélesebb skáláját, hanem az a gyakorlati meggondolás is, 
hogy az érdekilSdiSk nyelvismetete nem egységes; ezért utalunk 
különféle fordításokra is. ElslSsorban a francia és német, majd 
az olasz, angol és spanyol irodalomra voltunk tekintettel; a for
dításokat is ezeken a nyelveken jelezzük. 

AttekinthetlSség kedvéért, hogy rendet vágjunk a hatalmas 
irodalom dzsungelében, könyvészetünket hat fejezetre osztottuk. 

A. A zsinat ellSkészítése. B. A zsinat lefolyása; napl6k. 
C. Szövegkiadások. D. Részletes kommentárok. E. Mérleg
irodalom. F. Zsinat utáni teol6gia, végrehajtás stb. 
A további alcsoportosítást a kísérlS szöveg és az alcímek mutat
ják. A k.lsérlS szövegben a fejezetet jelzlS hetiível és sorszámmal 
utalunk a megfeleilS mt'ivekre: ezek a lapszélen találhat6 sorszám 
(és e számoszlop élén áll6 betd) segítségével könnyen meglelhetlSk. 

Könyvészetünk nemzetközi használhat6sága érdekében a 
könyvek dmén kívül a többi adatok és a fordításokra val6 
utalások is az illetlS nyelven szerepelnek, s a rövidÍtéseknél is 
az általános gyakorlat szerint jártunk el. 

JELMAGYAllAZA T 
'64= 1964, 
prep. (preparatur) = el61r.~születben 

A római számok lr.öteazámolr.. 

p. (pagina) = oldal 
ef. (confer) = vesd össze 

A fordlttlsolrat megfelel6 nyeh•4 röviditnek jelzik: dt. = deutsc:b, eng!. = english, 
esp. = espailol, fran~. = francais, ital. = italiano. 
A zsinati hattirozatolr latin rövidit~seit (AA, AG, ChD, DH, DV, GE, GS, IM, 
LG, NAe, OrE, OT, PC, PO, SC, Ull) lásd a hatirozatolr. felsorolúiúl (44 old.). 
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A ZSINAT ELó~SZIT~SE 

Könyvészetünk elején, hogy a zsinatot beálHthassuk az egye
temes zsinatok történelmi összefüggésébe, - ez teszi a Cheve
togne-i apátság és a párizsi Cerf kiadásában megjelent, szélesebb 
köröknek szánt md (A 1) - utalunk az egyetemes zsinatok törté
netének irodalmára. A legújabb, tudományos igényd zsinattör
ténet G. DuMEIGE szerkesztésében (A 2) jelenik meg; e 12. kötet
MI minket most különösen a két utolsó zsinatról szóló kötetek 
érdekelnek, a Tridentinum (10. és 11.) kötet, A. DuvAL OP mdve 
(el6készületben), és a Vatikánum I. (12. k.) R. AusERT mdve 
(A 2), aki el6djéné1, az angol BuTLEB-nél (A 3) is megért6bb az 
akkori zsinati kisebbség irányában, s {gy a réginél tárgyilagosabb 
képet nyújt. 

Szellemtörténeti szempontból érdekes megtekinteni a zsinatot 
megel6zó várakozások irodalmát (p. o. A 4-10) különösen a 
francia, német, olasz és angol nyelvterületen tartott közvélemény
kutatások eredményét (A 11-15; ebből kiemeljük a legnagyobb 
katolikus családmozgalom tagjainak állásfoglalását: A 12). 

Teológiatörténeti szempontból azzal is érdemes foglalkozni, 
hogy a zsinat tanítása nem forradalmian új: részben XII. Pmsz 
körleveleire, beszédeire (A 16) utal vissza, részben szakteoló
gusok évtizedes, szfvós munkája készÍtette el6, hogy p. o. csak 
néhány nevet emHtsünk: BouLARD, CoNGAR, CHENU, DANIELou, 
DE LUBAC, LEBRET, LECLERCQ, PHILIPPE, THILS stb. a franciák 
kpziil; ARNOLD, AUER, ~EA, BALTHASAR, GuARDINI, HARING, K. 
RAHNER, PARSCH, JuNGMANN, ScHMAUS a német nyelvterületr6l, 
végül az amerikai C. MURRAY stb. Igen tanulságos, ha például 
a felsoroltak közül a több sémára kihatással lévő Y. CoNGAR 
domonkos atya néhány átfogóbb jellegli mdvét olvassuk, ame
lyeket közvetlenül a zsinat előtt Írt, s ma szinte változatlan 
kiadásban jelenhetnek meg (A 17). 

Az emHtett teológiatörténeti kérdés iránt érdekl6dőknek érde
mes megtekinteni a zsinatot közvetlenül megel6z6 id6k teológiai 
irodalmáb61 néhány reprezentatÍv mdvet: p. o. két szintézist 
(A 21-22), két lexikális mdvet (A 23-24), s a Lexikon für Theo
logie u. Kirche zsinat előtti köteteit, egy-egy francia és német 
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tudományos monográfia-sorozatot (A 25-26}, egy-egy lelkiségi 
sorozatot (A 27-28), egy kimagasló elmélkedlS-könyvet (A 29), 
egy több nyelven megjelent enciklopédiát (A 30), ebben igen 
tanulságosak a legújablikori egyházi (liturgikus, biblikus, apostoli, 
ökuménikus stb.) mozgalmak történetét tárgyaló kötetek: ezek 
világosan mutatják, hogy a teológusokon túl mily széles körökben 
érett meg az evangéliumi szellemil megújhodás gondolata, a lelki
pásztori gond sugalta világ felé kitárulás és lényegre irányu
lás igénye, a keresztény egységtörekvés, a laikusok hatékonyabb 
bekapcsolódásának óhaja stb. - a zsinat egész eszmevilága. 

Utoljára, de nem utolsósorban megtekintendiS a zsinat meghir
detésétiSI megnyitásáig eltelt idlSszak ellSkészületi munkáinak 
irodalma, elslSsorban Caprile hatalmas mdvének (B 1) elslS kötete 
és LAURENTIN gondos feldolgozása (A31). Ugyancsak elkerülhe
teden a zsinat megnyitásával elválaszthatatlanul összeforrott 
XXIII. ]A:Nos pápáról szóló irodalom megtekintése (A 41-46), 
bár a történeti távlat h!ján csak egymást különbözlS szempontból 
kiegészltlS feljegyzésekrlSl, s nem tudományos értékd munkákról 
van szó; forrásszerden értékesebb a pápa lelki naplója (A 47) és 
nem érdektelen szemlélni képét a közvélemény tükrében (p. o. 
A 48). A teljesség kedvéért itt utalunk a zsinatot folytató és 
bezáró VI. PA:L pápa néhány életrajzára (A 49-50). 

1 Le Concile et les conciles, (Collectif) Paris (Cerf) '60, 350 p. 
Das Konzil und die Konzile. Ein Beitrag zur Geschidtte des 

Konzilslebens der Kirdte. Stuttgart (Sdtwabenverl.) '62, 403 p. 
2 DuMEIGE G.: Histoire des Concils Oecumeniques I-XII. Paris 

(Ed. de l'Orante); AUBER.T R.: Vatican l. Ibid.: '64, 344 p. 
DuMEIGE G. - BACHT H.: Gesch. der Okumenischen Konzilien 

I-XII. Mainz (M. Grünewald); AuBER.T R.: Vaticanum I. 
Ibid. '65, 388 p. 

3 BUTLER, C.: The Vatican Council I-11, London, '30. 
BUTLEB C. - LANG H.: Das l. Vatikanische Konzil. 2. Aufl. 

Mündten (Kösel) '62, 540 p. 
4 Qu'attmdons-nous du Concile? Paris-Bruxelles (La Pensée 

Cath.) '60, 160 p. 
5 Un Concile pour notre temps. Paris (Cerf) '61, 256 p. 
l HuBER G.: Vers le Concile. Paris (Bonne Presse) '61, 128 p. 
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Fragen an das Konzil. Anregungen u. Hoffnungen. Freiburg 7 
(Herder) '61, 172 p. 

MEINHOLD P.: Der evangelisebe Christ u. das Konzil. Freiburg 8 
(Herder) '61, 140 p. 

RoEGELE O.: Was erwarten wir vom Konzil? Gedanken eines 9 
Laien. Fromm '61, 128 p. 

Il Concilio alle soglie del'Epoca Nuova. Firenze, '62. Testimo- 10 
nianza n. 48/49, 562-706 p. 

Voeux pour le Concile. Esprit (Paris) '61, n. 12, 673-876 p. 11 
Mariage et Concile. L' Anneau d' or (Paris) '62, n. spec. 105/6, 12 

171-338 p. 
Was erwarten Sie vom Konzil? Wort u. Wahrheit (Wien) '61, 13 

n. 10, 569-718 p. 
Attese e Prospettive... Il Nuovo Osservatore (Firenze) '63, 14 

n. 15, 527-574 p. 
Laoking toward the Council! Ed. by J. E. CuNNEEN. New York 15 

(Herder) '62, 156 p. 
Mystici Corporis, Divino Afflante, Mediator Dei etc.; ef. Atti 16 

e discorsi di Pio X11.; CATriN'-CoNUs; RoHRBASSER etc. 
CoNGAR Y.: La Foi et la théologie. Paris (Desclée) '63, 286 p. 17 
-: Pour une E.glise servante et pauvre. Paris (Cerf) '63, 152 p. 
Dt.: Mainz (M. Grünewald) '65, 127 p. 
-: Vaste Mande ma Paroisse. Vérité et dimensions du salut. 
Paris (Témoignage Chrétienne) '66, 222 p. (Foi Vivante 27.) 

Initiation Théologique I-IV. Paris (Cerf) '55-57, 433+564+ 21 
+1278+995 p. 

Die katholisebe Glaubenswelt. I-I11. Freiburg (Herder) '60-64, 
796+ 10 80+ 784 p. 

VARILLON FR. SJ.: E.léments de doctrine ebrétienne. I-11. Paris 22 
(Ed. de l'tpi) '61, 380+ 380 p. (Livre de Vie 64/65-66/67}. 
- : Begegnung mit Gott I-11. (Styria) '61-62, 406+423 p. 

Handbuch theologiseber Grundbegriffe. Hg. v. H. FRIES. 1-11. 23 
München (Kösel) '62-63, 880+966 p. 

LEON-DUFOUR X. SJ.: Vocabulaire de Théol. Biblique. Paris 24 
(Cerf) '64, 600 p. 
- : Wörterbueb z. bibl. Botsebafl. Freibg. (Herder) '66, 827 p 

Collection UNAM SANCTAM Paris (Cerf). 25 
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28 QuAESTJONES DisPUTATAE, Freiburg (Herder). 
"D Collection "SpiritNalité• Paris (Les Editions Ouvrieres). 
28 "Geistlime SmrifllesNng• Düsseldorf (Patmos). 
21 Gaossouw W.: Das geistlime Leben. (.t\rs Sacra) o. J. 896 p. 

- : L'an áN SeigneNr. Paris (Apostolat des 2ditions) '66. 
- : Riflessioni biblico-litNrgiche. (Ed. Paoline) '66, 1000 p. 

30 "je sais - je crois• Encyclopédie ... Dir.: DANIEL-RoPs, Paris 
(A. Fayard).- Ital.: Enciclopeáia cattolica ... (Ed. Paoline). 

"Der Christ in der Welt.• Eine Enzyklopadie. Hg. v. J. HmscH
MANN. Aschaffenburg (Patdom). 

31 LAURENTIN R.: L'enjeN áN Concile. Paris (Seuil) '62, 205 p. 
41 ALaiSI L.: Gio'flanni XXlll. Torino (Marietti) '64, 408 p. 

Frans;.: Paris (Lethielleux) '64; Dt.: Münmen (Hueber) '60; 
Engl.: London (Darton) '63. 

42 Alw>I Zs.: john XX/11. Pope of the CoNncil. London (Burns) 
'61, 234 p. - Dt.~ Münmen (Ehrenwirth) '63, 226 p. 

43 BALDUCCI E.: Papa Gio'fJanni 4. ed. Firenze (Vallecmi) '65, 331 p. 
Esp.: Madrid (Euamerica). . 

44 IJJAS A.: lsten igaz embere. XX/11. jános és az Egyház. Buda
pest (Ecclesia) '67, 371 p. 

45 LAZZARINI A.: Gio'fJanni XX/11. Roma (Herder) '58, .205 p. 
Frans;.: Mulhouse (Salvator} '63; Dt.: Freiburg (Herder) '58. 

48 LEBCARO G.: Gio'flanni XX/11. Linee per Nna ricerca storica. 
Roma (Storia e Letteratura) '65, 127 p. - Dt.: Freiburg 
(Herder) '67, 192 p. 

47 GIOVANNI xxm.: Il giomale áell'anima e altri scritti ái pieta. 
8. ed. Roma (Storia e Letterature) '66, 522 p. 

JEAN XXIII.: joNmal de l'~me. Paris (Cerf} '64, 603 p. 
joHANNES xxm.: Geistl. TagebNch .Freiburg (Herder) '66, 480 p. 
JoHN xxm.: joNmal of a SoNl. London (Chapmann) - New 

York (McGraw-Hill) '64, 453 p. 
48 GRrrri J.: Jean XX111. áans l'opinion pNbliqNe. Paris (Centu-

~~~1~~ . 
4I HuBER G.: PaNI VI. Esquisse biographique et psydlologique. Pans 

(Centurion) '63, 132 p. Ital.: Milano (Ancora). Dt. Paderborn 
(Bonifacius). 

50 LAZZARINI A.: Paolo VI. Profilo di Montini. Roma (Herder) '63, 
159 p. Frans;.: Mulhouse (Salvator). Dt.: Freiburg (Herder). 
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B 

A ZSINAT LEFOLYÁSA: 

R~SZLETES FELJEGYZ~SEK, NAPLOJEGYZETEK 

A zsinat lefolyásának legrészletesebb és tudományos igényli 
tud65ftását CAPRILE (B 1) adja (a többkötetes md kiadása még 
folyamatban van). Igen értékes képet nyújt a zsinati határozatok 
el6készítésében oly nagy szerepet játsz6 teol6gus-szakért6, 
CoNGAR atya napl6ja (B 2). Részletesség s behat6bb elemzés jel
lemzi a teol6gus és publicista (a Figaro munkatársa), LAURENTIN 
ötkötetes mdvét (B 5), amely mint a zsinat mérlege egy kötetbe 
tömörítve is megjelent (E 5), erre még visszatérünk. Különösen 
nagy érdekl6désre tarthat számot a legrégibb francia katolikus 
napilap, a La Croix pap-szerkeszt6jének, WENGER atyának 
rés~letesebb beszámol6ja, amely j6részben laptud6sftásait tartal
mazza (B 9). Ismét más szempontb61 tarthat számot érdekl6dé
sünkre az egyik legkiemelked6bb francia katolikus laikus
ujságir6, FESQUET vaskos mdve, aki mint a Le Monde kiküldött 
munkatársa vett részt a zsinaton; e md most egymás után jelenik 
meg a világnyelveken (B 3). Mellette emHtjük a kivál6 olasz 
ujságír6, LA VALLE háromkötetes mdvét,_ aki az A'UfJenire d' Italia 
szerkeszt6je s egyben zsinati tud6sit6ja volt (beszámol6ja a 
2. ülésszakkal kezd6dik, B 6). ökuménikus szempontb61 nem 
érdektelen LAcXMANN evangélikus lelkész részletes napl6ja és 
kritikája, bár egyházának általános felfogását nem tükrözi a 
beszámol6ja (B 4). Az amerikai szellemet a RYNNE X. név alatt 
megjelent kollektiv md képviseli (B 8). Széles tömegek előtt 
rokonszenves riport GALLI atyának, a svájci Orientieriing 
szerkeszt6jének és zsinati tud6sh6jának, valamint MoosBRUGGER 
fot6riporternek együttes képes beszámol6ja. Ez el6ször minden 
ülésszak végén jelent meg gazdag kép- és idézetanyaggal (B 11). 
Ut6bb azután egy kötetbe tömörítve is megjelent e md: 
tanulmányozása élményszámba megy (B 12). Mint összefoglal6, 
tömör beszámol6t ki kell emelnünk az Orbis Catholiclis szerkesz
t6je, SEEBER mdvét (B 7). Szerzetesi néz6szögb6l CALMELS pre
montrei generális eg~szíti ki a zsinatr61 alkotott képet (B 10). 
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Végül megemHtend6, hogy rövidesen megjelenik RoUQUETTE je
zsuita atyának az ttudes hasábjain megjelent értékes beszámo-
16inak gydjteménye (1959-1966), amely szellemi összefüggések 
és távlatok meglátásához segít (B 13). 

1 C.\PRILE G.: ll Concilio Vaticana ll. Chronac:he del Conc. 
Vatic. II. 1-V. Roma (La Civilta Cattolica) '65-. 
1/1. 1959-60: '66, 437 p. 1/2. 1961-62: '67, 771 p. ll. 1962 
-63:. prep. lll. 1963-64: '66, 674 p. IV. 1964-65: '65, 
583 p. V. 1965: prep. 

2 CoNGAR Y.: Vatican ll. Le Caneile au jour le jour. Paris (Cerf) 
I-IV. l. 1. S: '63, 143 p. ll. 2. S: '64, 220 p. lll. J. S: '65, 
179 p. IV. 4. S: '66, 272 p. 
Ital.: Torino (Borla). Eng!.: London (Chapman). Esp.: Bar
celona (Estel a). 

3 FESQUET H.: Le journal du Concile. Le Jus par Forcalquier 
(Morel) '66, 1155 p. - Eng!.: New York (Random). Esp.: 
Barcelona (Nova Terra). Ital.: Milano (Mursia). 

4 LACDIANN M.: Mit n~angelischen .Augen. Beobac:htungen eines 
Lutheraners auf dem II. Vatik. Konzil. Graz (Styria) 1-V. 
l. 1. S: '63, 404 p. ll. 2. S, 1. Teil: '64, 362 p. lll. 2. S, 
2. Teil: '64, 327 p. IV. J. S: '65, 493 p. V. 4. S: '66, 437 p. 

5 LAuRENTIN R.: L'enjeu du Concile. Paris (Seui!) '62, 205 p. 
- : L'enjeu du Concile. Bilan de la 1. S. Ibid., '63, 156 p. 
- : L'enjeu du Concile. Bilan de la 2. S. Ibid., '64, 318 p. 
-: L'enjeu du Concile. Bilan de la J. S. Ibid., '65, 415 p. 
- : Bilan du Concile. Histoire - Textes - Commentaires, 

a vec une c:hronique de la 4. S. Ibid., '66, 449 p. (ef. E 5). 
l LA VALLE R.: Coraggio del Concilio. (2. S) Brescia (Morcelliana) 

'64, 564 p. 
- : Fedelta del Concilio. (3. S) Ibid., '65, 750 p. 
- : ll Concilio nelle nostri mani. (4. S) Ibid., '66, 745 p. 

7 SEEBER D. A.: Das Zweite Vaticanum. Konzil des Obergangs. 
Freiburg (Herder) '66, 413 p. (H. B. 260-61). 

8 RYNNE X.: Letters from Vatican City. Vatican Council ll. I-IV. 
1.: 1. S London (Faber) '63, 289 p. ll.: 2. S Ibid. '64, 390 p. 
lll.: J. S New York (Farrar) '65, 399 p. IV. 4. S Ib. '66, 368 p. 
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WENGER A.: Vatican ll. I-IV. Paris (Centurion). 1.: 1. S '63, 9 
3<47 p. II.: 2.S '64, 342 p. lll.: J.S. '65, 496 p. IV.: 4.5 '66, 514. 

Mgr. CALMELS N.: La 'rlie du Concile. R. Morel, '66, 268 p. 10 
GALLI M. - MoosBRUGGER B.: Das Konzil. Chronik der 1. S. 11 

Ein Bild- und Textberidtt. Mainz (Grünewald) '63, 144 p. 
ll.: 2.5 '64, 168 p. lll.: J.S '65, 1-45 p. IV.: 4.5. '66, 120 p. 

GALLI M. - MoosBRUGGER B.: Das Konzil und seine Folgen. 12 
Luzern u. Frankfurt/M. (Bucher) '66, 300 p. (ca. 120 Fotos). 
Frans;.: Ed. Rencontre, Paris-Lausanne. Ital.: Ed. Licinio 
Cappelli, Bologna. Engl.: McGraw-Hill, New York. 

RouQUETrE R. SJ: La fin d'une chrétienté. Chroniques. Paris, 13 
Cerf (U nam Sanctam): prep. 

c 
SZOVEGKIADASOK 

E csoportban azon szövegkiadásoknak a könyvészeti adatait 
találjuk, amelyeknél a hangsúly a sZÖ'r!egen van. Szövegen itt 
szúkebb értelemben a zsinati határozatokat (konstitúci6k, de
krétumok, nyilatkozatok) értjük; tágabb értelemben még ide 
tartoznak a zsinat bezárásakor elhangzott üzenetek, XXIII. 
jános és VI. Pál pápának a zsinattal _kapcsolatban elhangzott 
beszédei, és a zsinat után kihirdetett 'r!égrehajtási utasltások is. 
Ha nincs más feltüntetve, alább csak határozatokr61 van sz6. 

Az itt felsorolt szövegkiadványokban többnyire nem találunk 
kommentárt, vagy csak rövideket; ez kiderül kisér6szövegünkb61, 
illetve az aldmekb61. Azokat a kiadványokat, amelyeknél a 
hangsúly a részletes kommentáron van, bár teljes szöveget is 
hoznak, a következ6 részben (D) ismertetjük. C 

Hi'rlatalos szö'r!egkiadás 
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum ll. Constitu- 1 

tiones, Decrata, Dcclarationes. Cura ... Secr. Gener. Conc. 
Oec. Vat. II. Citta del Vaticano, '66, XXIV+t292 p. 

SACROSANCTUM ŰECUMENICUM CoNCILIUM VATICANUM II. 1-11. 2 
Constitutiones Decreta Declarationes. Vaticanum Typogra
phium '67. 4°. XXVII+VIII+1156 p. in 2 vol. 
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Kétnyelvű kiadások 
11 Concile Oecuménique Vatican ll. Constitutions, Décrets, Décla

rations, Messages. Textes fran~ais et latin ... Paris (Centurion) 
'67, 1012 p. 

12 Documenti. Il Concilio Vaticano ll. Documenti conciliari, 
.•. post-conciliari . . . Testo latino e italiana . . . Indici . . . A 
cura del Centro Dehoniano. Bologna (Ed. Dehoniane) '66, 
(ed. 2.) 1383+366 p. 

13 Vaticano ll. Documentos conc. completas. Texto latino official ... 
Madrid (Raz6n y Fe - Apostolado de la Prensa) '67, 1540 p. 

21 Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit dem 
autbentiseben lat. Text der AAS und der dt. Obersetzung i. A. 
der deutschen Bischöfe ... I-XIV. Münster/W. (Aschendorf). 
I. DH U· B. METZ- E. W. BöcoNFÖRDE) prep.- II. NAe 
(Kard. KöNIG) '67, 25 p. - III. UR-OrE (Kard. JAEGER ---: 
w. BECKER - E. STAKEMEIER) '67, 88 p. - IV. sc (t s. K. 
I.ANDERSDORFER- A. JuNGMANN - J. WAGNER) '66, 100 P· 
- DV (M. SCHMAUS) '67, 61 p. - VI. LG u. RATZINGER) '66, 
184 p. 8. Aufl. - VII. ChD (t J. GARGITTER) '67, 125 p. -
VIII. PO (t J. HöFFNER) '67, 91 p. - IX. PC (F. WuLF SJ) 
'67, 77 p. - X. AG U· GLAZIIt) '67, 148 p. - XI. GS (W. WE
BEB) '67, 223 P· - XII. AA (F. Kl.oSTERMANN) '67, 77 p. -
XIII. OT (A. ANTWELLER) '67, 69 p. - XIV. GE (t J. 
HöPFNER) '67, 43 p. 

Egynyelvű kiadások 

31 RABNER K. -VoRGRIMLER H.: Kleines Konzilskompendium. Alle 
Konstitutionen, Dekrete und Erklarungen . . . Alig. Einleitung, 
16 spezielle Einführungen ... Sachregister. 3. erganzte Aufl. 
Freiburg (Herder) '67, 763 p. (H. B. 273-5). 
Auch Sonderausgabe mit breitem Schreibrand. 

32 Les Actes du Concil Vatican ll. Textes intégraux ... 2. éd. 
revue, corrigée et augmentée. Paris (Cerf) '66, 831 p. 

33 The Documents of Vatican ll. Ed. by W. M.ABBOTTand J. GAL
LAGHER. (With Notes and Comments ... ). London (Chapman) 
and New York (Guild P.) '66, 794 p. 

34 Vaticano ll. Enciclopcdia conciliar. Historia, doctrina, documen
tos. Barcelona (Regina) '67, 1470 p. 
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KétnyeifJú kiadások 
1. Az egykötetes kétnyeifJú kiaddnyok között kiemelend6 a 

francia-latin Centurion kiadvány (C 11) kezelhet6s~ge, olvas
hat6sága ~s igen r~szletes tárgymutat6ja miatt; az olasz-latin 
kiadványok közül a bolognai Ed. Dehoniane kiadását emeljük 
ki (C 12), amely az összes, tágabb ~rtelemben vett zsinati 
szövegeket is hozza, a spanyol-latin szövegek közül pedig a 
Razon y Fe (Madrid) kiadványát (C 13). MegemHthet6 m~g 
olasz vonatkozásban k~t kiadvány: CERJANI szerk. (Massimo, 
Milano) ~s lANMARONE szerk. (Ed. Dominicane, Napoli), 
spanyolul pedig a madridi B. A. C. sorozat 252. kötete. 

2. A többkötetes kétnyeifJú kiadványok közül n~met nyelvte
rületr61 kiemelend6 Asc:hendorf (Münster, Westf.) 15 füzetes 
sorozata, zsinati atyák ~s szak~rt6k gondozásában ~s kommen
tárjaival (C 21), s megemHtjük m~g a Paulinus-Verlag (Trier) 
kiadványsorozatát is. (K~tnyelvd szöveget közölnek m~g a 
r~szletesebb kommentár-kiadások is, mint pl. a n~met LThK, 
a francia Unam Sanetam ~s az olasz EHeDiCi stb., ezekr61 a 
következi> r~szben /D/ lesz sz6.) 

· EgynyeifJú kiad'fJányok 
l. Az egykötetes modemnyel'fJú kiadványok közül - kezel

het6s~ge s kitdn6 bevezet~sei miatt - RAHNER-VoRGRIMLER kom
pendiumát (C 31) kell kiemelnünk; ennek sz~lesmarg6jú külön
kiadása is van; francia nyelvterületr61 pedig a párizsi Cerf kiad
ványát (C 32), amely szint~n csak a határozatokat hozza, mint 
az el6z6, de kommentárok n~lkül. Angol nyelvterületr61 az 
ABBon-GALLAGHER által szerkesztett, s ökum~nikus szempont
b61 ~rdekes, mert katolikus, protestáns ~s ortodox teol6gusok 
kommentáraival ellátott kiadványt (C 33) emeljük ki, spanyol 
nyelvterületr61 pedig egy barcelonai - a zsinat tört~net~t is 
feldolgoz6 - enciklo~diát (C 34). MegemHthet6 m~g a n~met 
nyelvterületr61 a Fromms-Taschenbücher (Osnabrück) 44. kötete, 
angol nyelvterületrc'Sl pedig a G. BAUM szerkesztette kötet (West
minster, Newman). 
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41 Caneile Oec11menique Vatican ll. Documents conciliaires. I-VI. 
Paris (Centurion) '65-66. 

I. LG (Mgr. GARONNE) - UR (P. CoNGAR) - OrE (Mgr. 
DuMoNT) 256 p. 

II. PC {LE BouRGEOis) - ChD (Mgr. VEUILLOT) - OT 
(Mgr. GUYOT)- GE (E. VANDERMEERSCH)- NAe (Card. 
KöNIG) 230 p. 

III. GS (Mgr. VJLNET etc.) - AA (R. REMOND) - DH (Card. 
KöNIG) - IM (E. GABEL) 428 p. 

IV. DV (Mgr. WEBER) - AG (LE GouLLOU) - OP (Mgr. 
MARTY) 258 p. 

V. SC (Mgr. }ENNY) 252 p. /372 p. 
VI. }EAN XXIII. l PAUL vi: Discours ... Messages au monde. 

42 Zweites Vatikanisches Oek. Konzil. Konzilsdokumente. Samdiene 
Konstitutionen, Dekrete u. Erklarungen • . . in 9 Einzelheften. 
I-IX. Luzern/Münenen (Rex-Verlag) '66. 

43 Vatican ll. Conciliar texts and commentaries under the general 
editarship of Fa. A. FLANNERY OP. Dublin (Scepter Books -
Doctrine and Life) '65. 

48 ll. Vatikáni Egyetemes Zsinat. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
megbízásáb61 kiadja a Szent István Társulat, Budapest. 
1: SC '64,-94 p. 2: LG '66, 71 p. 3: DH '66, 24 p. 4: AA '66, 
54 p. 5: NAe '67, 13 p. 6: UR '67, 39 p. 7: - prep. 

47 Papi szolgálat és élet. Klagenfurt (Carinthia-Verlag) '67, 39 p. 
48 Az Egyház a mai világban. R6ma (Zsinati Bizottság) '67, 151 p. 

Szemelvények 

51 Il Vaticano ll nella parola di Giovanni e Paolo 1~59-1965. A 
cura di M. GozziNI. Firenze (Valleceni) '67, 273 p. 

52 Konzilsreden. Hg. v. Y. CoNGAR - H. KONG- D. o'HANLON. 
Einsiedein (Benziger) '64, 218 p. Fran~.: Paris (Cerf). Esp.: 
Madrid (Christiandad). Engl.: Glen Rock, N. J. (Paulist P.). 

53 L'Eglise Grecq11e Melkite a11 Concile. Discours et Notes du 
Patriarene MAXIMOS IV. Dar Al-Kalima, Beyrouth, '67. 533 p. 

54 Les prétres dans la pensée de Vatican ll. Textes conciliaires, 
introductions. commentaires. Ed. par la Commission épiscopale 
du clergé et des seminaires. VocATION n. 233, Paris '66, 256 p. 
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2. A többkötetes modernnyel'IJú kiadv&nyok közül kiemelendiS 
a párizsi Centurion kiad&sában zsinati atyák és szakteol6gusok 
kiti'ínlS, rövid komment&raival ell&tott hatkötetes kiadás (C 41), 
amelynek hatodik kötete az összes t&gabb értelemben vett 
szövegeket is tartalmazza. Német vonatkozásban megemlftendlS 
az igen kezelhetlS, külön mutat6-kötettel ellátott kilenckötetes 
Rex-sorozat (kommentárok nélkül, C 42), s megemHthet/( a 
Paulus-Verlag (Recklinghausen) idlSrendben elsiSként meg nt 
négykötetes kiadványa. Angol nyelvterületrlSl egyellSre egy 
sorozat ismeretes FLANNERY szerkesztésében (C 43). 

Magyar nyelven egyetlen teljes kiadványsorozatot jegyezhetünk 
csak fel, amely a Szent István Társulat (Budapest) kiadásában 
folyamatosan jelenik meg (C 46); külföldön eddig még két önáll6 
kiadvány látott napvilágot: a paps&gr61 sz616 dekrétum (C 47) 
és az egyházr61 a mai vil&gban sz616 konstitúci6 (C 48). 

Szemel'IJények 
Ehelyütt néhány rendszeres szemelvény-gyújteményre muta

tunk rá: elsiSként említjük XXIII. }ANOS és VI. PAL pápa beszé
deinek gyt'íjteményét (C 51). Kiadták, kissé egyoldalú válo
gatásban a 2. ülésszak nevesebb (többségi) beszédeit (C 52). 
trdekességként említjük IY. !MAXIMOS melkita pátriárka beszédei
nek gyűjteményét, aki fáradhatatlanul ·képviselte a zsinaton a 
keleti egyházak evangéliumibb szemléletét a nyugatiak jogi szel
lemű etikájával, gondolkodás& val szemben (C 53). A papság sz!
mára különösen értékes a francia püspöki kar szakbizotts&ga 
által összeálHtott remek szöveggyűjtemény, amely valamennyi 
határozatnak a papságot illetlS anyagát közli (C 54) és ezt kitűniS 
kommenwokkal kfséri (vö. D 15, PO.) Eddig olasz fordításban 
is megjelent s ellSreláthat6lag minden vil&gnyelven megjelenik 
e papi rekollekci6knál kölönösen használhat6 munka. Végül 
érdekes kisérletként említjük a középiskolai ifjúságnak szánt 
szemelvényes kiadást, a laikusokat érdekilS anyaggal (C 55). 

Folytatás az 56. oldalr61. 

Die Botscha/l des Konzils. Eine Sammlung von Texten des Zwei
ten Vatikanischen Konzils. Ausgewahlt von B. KRESING. Pader
horn (F. Schöningh) '66, 100 p. 
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Rendszerezések 
Kétségkívül a szemelvényes kiadások koronája, s minden tudo

mányos munkához nélkülözhetetlen segédkönyv J. DERETZ -
A. NocENT bencés atyáknak abc-rendbe szedett szinopszisa ( t~rgy
szerinti csoportosítása), amely betlirendben hozza az egy-egy 
tárgyra vonatkoz6 valmennyi zsinati szöveget, a lapszélen 
jelezve lel6helyét (C 61). 

Rendszerezés és áttekintés szempontjáb61 - ha nincs részletes 
tárgymutat6val ellátott gydjteményünk, hanem csak egyes 
határozataink - j6 szolgálatot tehet a' Rex-kiad6nál megjelent, 
valamennyi kiadványhoz alkalmazhat6 ügyes mutat6 (C 62). 

Végül érdekes kísérletként említjük SALVESTBINI zsinati katekiz
musát, amely kérdés-feleletekben dolgozza fel a zsinati határo
zatok anyagát (C 63). 

81 DERETZ J. - NocENT A.: Synopse des textes conciliaires. Paris 
(Ed. Universitaires) '66, 1413 p. 
Ital.: Brescia (Morcelliana), Ot., prep.: Graz (Styria). 

82 SPIECUR R. - BRACHTHAUSER M. - BIRNER W.: Register zu 
den Konzilsdokumenten und Obersichtsschemata. Verwendbar 
für alle Ausgaben. Luzern/München (Rex V.) '66, 191 p. 

83 SALVESTBINI F.: Catechismo dei documenti del Concilio Vati
cana ll. Il testo integrale dei documenti conciliari raccoito in 
2241 domande e risposte. Milano (Massimo) '66, 917 p. 

D 
MSZLETES KOMMENTAROK 

Ebben a fejezetben a zsinati okmányok részletes1 kommentár
jait, illetve a tárgyukat feldolgoz6 tanulmányokat találjuk, az 
okmányok id6rendi sorrendjében (62-68. old). 

Megkülönböztetünk sorozatokban _ vagy önáll6an megjelent 
kommentárokat. Ezeket a megfelele') határozatoknál együtt so
roljuk fel, jelezve röviden a sorozatok dmét is. 
1 A rövid kommentárokat lásd az elózó (C) részben a szövegkiadá•oknál: C 31 
(német), C 41 (francia), C 33 (angol); valamivel részletesebb kommentárok talál
hatók a C 21 alatt jelzett német sorozatban is, ahol a hangsúly általában a szöveg
kiadáson van. 
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A felsoroland6 kommentárok nem okvetlenül közlik az illet6 

zsinati okmányok szövegét is. Ezért ajánlatos valamelyik telje~ 
~zövegkiadás használata (lásd C 1, 2, 11, 12, 13). Az alább 
(1-7 sz. alatt} kiemeit sorozatok tartalmazzák az okmányok 
szövegét is. 

A részletes kommentárok közös jellemz6je általában, hogy 
tárgyalják a zsinati okmány létrejöttének történetét, magának 
a szövegnek fejl6déstörténetét, a tárgy addigi állását és irodalmát. 
Zömében a szöveg elemz6 magyarázatával foglalkoznak. A leg
részletesebbek, mint pl. az Unam Sanctam, vagy a BARAt.'NA 
szerkesztésében megjelent kötetek egész fejezeteket szentelnek a 
határozatok egy-egy témakörének, zsinati szakért6k tolláb6l. 

A sorozatok közlll els6sorban négy, illetve fordÍtásait tekint· 
ve végeredményben hét emelend6 ki. Ezek - a használt, rövi
dltett utalás el6rebocsájtásával - a következ6k: 

Unam Sanctam, Cerf: 1 
Vatican ll. Textes et commentaires des décrets conciliaires sous 

la direction du P. YVEs CoNGAR. Collection .Unam Sanctam". 
Les ~ditions du Cerf, Paris '66-68. 

LThK-VK, Herder: 2 
Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare ... 

Schrift:leitung: H. VORGRIMLER. Freibu~g-Basel-Wien (Her
der) Bd. 1.: '66, 392 p. Bd. ll.: '67, 748 p. Bd. lll.: prep. 
(Erganzungsbinde von dem Lexikon für Theologie und Kirche.) 

Commentary, Herder N. Y.: 3 
Commentary on the Documents of Vatican ll. Ed by H. VoR

GRIMLER. New York (Herder and Herder). I. '67, 346 p. 
Magistera Conciliare, ElleDiCi: 4 
Coliana Magistera Conciliare I-XV. Commento a tutti i docu

menti conciliari a cura di A. FAVALE. Editrice ElleDiCi, To
rino. '66-68. 

Vivre le Concile, Mame: 5 
Vivre le Concile. Collection publiée en collaboration avec l'A.C.I. 

Textes conciliaires, notes et commentaires par une équipe de 
laics et de pr2tres. Maison Mame. '66-. 

Vivere il Concilio, Querimana: 6 
Vivere il Concilio. Testi conciliari e commenti a cura di un 

gruppo di sacerrloti e laici. Queriniana, Brescia. '66-. 
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7 Vivir el Concilio, Mensajero: 
Vivir el Concilio. Texto ... notas y comentarios por un equipo 

de laicos y sacerdotes. Mensajero, Bilbao. '66-. 

1. Tudományos apparátus, megbfzhat6ság és részletesség te
kintetében az .Unam Sanctam• köteteit illeti mindenképpen 
az els6ség. E sorozat rövid idc5n belül elkészül, csak a két leg
gyengébb zsinati dokumentum (IM, GE) marad ki belc5le. A 
legkivál6bb francia és nemzetközi szakérteSk bevonásával 
szerkeszett sorozat legfc5bb irányft6ja P. YVEs CoNGAR OP. E 
sorozat köteteit mindig els6 helyen soroljuk fel. 

2. A második helyen soroljuk fel a Lexikon für Theologie u. 
Kirche kiegészftc5 köteteit, amely H. VoRGRIMLER szerkesztésé
ben kivál6 zsinati szakérteSk közremdködésével készült; eddig 
két kötet jelent mejt. a harmadik, a hiánvz6· három kommen
tárral elc5készületben. A legkivál6bb német kommentár! 

3. E kommentár angol kiadását 3. szám alatt hozzuk; eddig 
az els6 kötet jelent meg, a második 1968-ban várhat6, 

4. E szám alatt szerepel mindig felsorolásunkban az olasz kom
mentárok közül tudományos szempontb61 legjobb sorozat, a sza
lézi atyák gondozásában, A. FAVALE irányítása alatt. 

5. Gyakorlati lelkipásztorok és az egyházban tevékenv laiku
sok számára elsősorban ajánlhat6 a francia m Vivre le Concile• 
sorozat; eddig megjelent, illetve készülc5 köteteit mindig az 5 sz. 
~latt soroljuk fel. E kötetek bevezetóit zsinati szakért6k 
írták, a jegyzeteket és kommentárokat papok és laikusok együttes 
munkaközösségei készítették. A francia szellemre jellemzcSen a 
kötetek végén mintegy 15-20 oldal terjedelemben egyéni és 
közösségi megfontolásra készteteS kérdések szerepelnek, hogy 
mélyebben behatoljunk a zsinati tanítás eszmevilágába, s önáll6 
ftéletet alkothassunk. E köteteket, - j6 könyvészetet is hoznak 
- nem lehet eléggé ajánlani. 

6. Az elc5bbi sorozat olasz megfelelc5jének dme: • Vwere il 
Concilio. Köteteit 6 szám alatt hozzuk. . 

7. Ugyane sorozat spanyolul is megindult • Vivir el Concilio• 
címen; eddig két kötet jelent meg. 

Az egyes zsinati okmányoknál az élen a most kiemeit soro
zatok köteteit hozzuk, utánuk a többi kommentárokat; az eset
leges népszerdsító munkák a felsorolás végén szerepelnek. 
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Helyszőke miatt, és gyakorlati elgondolásb61 - hiszen a hoz
záért6k a szerz6k szerint is eligazodnak - mell6zzük a kísér6 
jegyzeteket. Helyette, általánosságban, még a következ6ket bo-
csátjuk el6re: · 

Gyakorlati érdekl6désdek, s rövid lélegzetd írásokat keres6k 
sz,mára e népszerd, még igen hiányos, sorozatok köteteit 
ajánljuk: 

W. SANDFUCHS szerkesztésében, kitdn6 német szakért6k rövid, 
de igényes tanulmányaivel megjelent három kötet a würzburgi 
Arena zsebkönyvei között; 

a mainzi Matthias-Grünewald kiadó is megindított egy soro
zatot ,.Was sagt das Konzil ... ?" dmd kötetekkel; 

a .Le Caneile dans la Vie" francia sorozat Salvator és Ca
sterman közös kiadásában eddig pár igen jó kötetet hozott 
RENARD bíboros szerkesztésében; 

ugyancsak értékes kötetei jelentek meg eddig a .La voix 
de l'Eglise" sorozatnak (Lyon, Ed. La Bonté); 

végül jónak igérkezik a Cittadella (Assisi) kiadásában meg
indult .Sulle Vie del Concilio" sorozat is. 

Végül újb6l utalunk a sorozatokról általában mondottakra, 
továbbá a szövegkiadásoknál jelzett rövid kommentárokra (vö. 
58. old. jegyz.) A gyakorlati, s nem tudományos szempontból 
érdekl6d6k számára pedig néhány közérdekli zsinati okmány 
kommentáraihoz még az alábbi javallatokat fdzzük: 

1. Liturgia (SC): 1 sz.; Lengeling; 5-6. sz.; Schmidt. (NB. Az 
Unam Sanetam kötet nem kommentár.) 

3. Egyház (LG): 5 illetve 6 sz.; Sandfudts és Barauna mdvének 
fontosabb fejezetei. 

5. Okuménizmus (UR): 5-7 sz.; Jaeger bíboros mdve. 
ll. Kinyilatkoztatás (DV): Semmelroth - Zerwid.; Sandfudts. 
12. Világiak apostolsága (AA): 5-7 sz.; Hengsbadt, Rollet. 
13. Vallásszabadság (DH): 5-6 sz.; Murray; Türk. 
15. Papi szol~álat és élet (PO): 5-6 sz.; Les pretres ... (!) 
16. Az Egyhaz a mai világban (GS): 5-6 sz.; Rahner-Riedmat

ten etc. (13 elvi jelent6ségd tanulmány); Barauna mdvének 
fontosabb fejezetei; szélesebb közönségnek Sandfudts; nép
szerdsít6 ismertetésre a kitdn6 pedagógiájú Fetes et Saisons. 



D 62 RtSZLETES KOMMENTAROK (SC-IM-LG) 

1. SACROSANCTUM CoNCWUM (SC) 
A szent liturgÜI (Konst.) 

1 SC. Commentaire complet. La Maison-Dieu n. 77 (ef. n. 79; 
ef. 80, 90). Paris (Cerf) '64, 224 p. 

CoNGAR Y. - JossuA J. P.• La Liturgie aprés Vatican ll. Unam 
Sanetam n. 66, Cerf '67, 424 p. 

2 jUNGMANN J. A.: SC .. , LThK-VK. Herder I. 9-109 p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., I. 
4 CAPRILE G. etc.: SC ... Magistera Conciliare, ElleDiCi: prep. 
5 La Litur!lie. Vivre le Concile, Mime, '66, 192 p. 
8 La liturgia. Vivere il Concilio, Queriniana, prep. 

ScHMIDT H.: SC ... Freiburg (Herder) '64, 268 p. (H. B. 218). 
Fran~.: Bruxelles (Lumen Vitae). Ital.: Roma (Herder). Esp.: 
Barcelona (Herder). 

LENGELliNG E. J.: SC ... Münster (Regensberg) '64, 96 + 286 p. 
(Lebendiger Gottesdienst 5-6; ef. No. 7, 9, 11, 12.) 

CHRICHTON J. D.: SC ... London (Chapman) '66, 246 p. 
MIHÁLT1 G.: LiturgÜI és hitélet. Bruxelles (Magyar Ház) '66, 95 p. 

2. INTER MJIIIPICA (IM) 
A tájékoztatási eszközök (Dekr.) 

2 ScHMIDTROs K.: IM .•.. LThK-VK. I. 111.-135. p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., I. 
4 BARAGLI E. etc.: IM •.. Magistera Conciliare, ElleDiCi: prep. 

3. LUMEN GENTIUM (LG) 
Az Egyház (Konst.) 

1 BARAUNA G. - CoNGAR Y.: L'Eglise de Vatican II. Paris (Cerf) 
I-III. I.: Texte ... '66, 168 p. (Unam Sanetam 51/a); 11.: 
Commentaires 1. Ibid. '66, 704 p. (U. S. 51/b); III.: Com
mentaires 2. Ibid. '66, 740 p. (U. S. 51/c). 

BARAUNA G.: La Chiesa del Vaticana ll .... Firenze (Vallecdü) 
'65, 1346 p. Esp.: Barcelona (Ed. Castell). 
- : De Ecclesia ... I-II. Hg. SEMMELROTH O. - GERHARTZ 

J. - VoRGRWLER, H. Freiburg (Herder) '66, 629+604 p. 
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PHILIPS G. etc.: LG ... LThK-VK I. 137.-359. p. 
-: Idem, Commentary, Herder N. Y., I. 

FAV.\LE A. etc.: LG ... Magisteco Conc. 1. EHeDiCi '67, 1088 p. 
L'2glise. Vivre le Concile, Mame '66, 301 p. 
La Chiesa ... Vivere il Concilio, Queriniana, '66, 296 p. 
PHILIPS G.: L'2glise et son mystere ... 1-11. Paris (Desclée) 

Tom. l: '66, 395 p. - Tom. Il: prep. 
SANDFUCHS W. (Hg.): Das ner~e Volk Gottes ... mit Beitragen 

v. H. FBIES- K. RARNER- O. SEMMELROTH - J. Kard. 
DöPFNER. Würzburg (Arena) '66, 128 p. (Arena TB 114). 

KREmER TH.: Was sagt das K. über die Kirche? Mainz (M.-Grü
newald) '66, 142 p. 

4. ORIENTALIUM EcCLESIARUM (OrE) 
A keleti katolikr~s egyházak (Dekr.) 

Mgr. EDELBY N.: Les 2glisés orientales .. ~Un. Sanctam, Cerf. prep. 
HoECJt J. M. OSB: OrE ... LThK-VK l, 361.-392. p. 

-: Idem, Commentary, Herder N. Y., I. 
I. 0RTiz DE URBINA: OrE... M. Conc. 12, ElleDiCi, '67, 560 p. 
EsPOsiTO R. F.: OrE ... Roma (Ed. Paoline) '65, 375 p. 

5. UNITATIS REDINTEGRATIO (UR) 
Az ökr~mlnizmr~s (De/er.) 

DoM E. LANNE: L'Oecr~ménisme. Unam Sanctam, Cerf: prep. 
BECitER w. - FEINER J.: UR ... LThK-VK II, 9-126 p. 

-: Idem, Commentarv. Herder N. Y., II. (prep.) 
}AVIERRE A. M.: UR ... Magisteco Conciliace 2, ElleDiCi, '65, 
L'Oecr~menisme. Vivre le Concile, Mame, '65, 192 p. 
L'Ecr~menismo. Vivere il Concilio, Queriniana, '66, 204 p. 
El ecr~menismo. Vivir el Concilio, Mensaiero, '66, 238 p. 
BEA, CARD. A.: Il áecreto de Oecr~menismo. Roma (Cittl Nuova) 

'65, 86 p. Dt.: Meitingen (Kvrios) 
}AEGER, Card. L.: Das Ká .• Ober den 0/er~menismr~s•. Pader

horn (Bonifacius) '65, 173 p. 
-: Le dicrit ... s11r l'oecr~m. Paris (Castermann) '65, 196 p. 

Ital.: Brescia (Morcelliana). Engl.: London (Chapman). 
LEEMJNG B.: The Vatican Cor~ncil aná Christian Unity ... Lon

don (Darton) '66, 333 p. 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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THILS G.: UR ... CommenttJire doctrinal. Bruges (DescMe de 
Brouwer) '66, 206 p. 

ABT. L. KLEIN: Die Einheit h•t schon begonnen. Kommentar ... 
für Laien. Meitingen (Kyrios) '67, 152 p. 

6. CHRISTUS DoMINU& (ChD) 
A püspökök lelkipásztor~ feltJdtJttJi (Dekr.) 

1 La Ch•rge p•stortJle des t.fJeques. Unam Sanctam, Cerf. prep. 
2 MöasDORF K.: Ch D ... LThK-VK., Herder Il. 127-247p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., Il. (prep.) 
4 Mons. CARLI L.: ChD ... M. Conciliare 12, EHeDiCi '67, 560 p. 

Mgr. A. C. RENARD: l.fJeques et pretres. Un seul stJcerdoce ... 
Lyon (Ed. La Bonté) '66, 206 p. (Coli. La voix de l'tglise, 8.) 

7. PERFECTAE CARITATIS (PC) 
A szerzetesi ilet korszer/l megsjltása (Dekr.) 

1 TILLARD J. M. - CoNGAR Y.: PC... U. S. 62, Cerf, '67, 596 p: 
2 WuLF Fa. SJ: PC ... LThK-VK., Herder Il. 249-307 p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., Il. (prep.) 
4 FoGLIAsso E.: PC ... Magistera Conciliare 8. ElleDi Ci '66, 624 p. 

GALOT J.: RenoufJeau de ltJ fJie constJcrie. Gembloux (Duculot) 
- Paris (Lethielleux) '66, 179 p. - ef. GALOT J.: Les reli
gieux dans l't.glise ~elon ltJ Const. LG et le Dicr. ChD. Ibid. 
'66, 155 p. Esp.: Bilbao (Mensajero). 

Mgr. A. C. RENARD: Le renoufJeau tJdapté de ltJ fJie religieuse. 
Mulhouse (Salvator) '66, 68 p. (Le Concile dans la vie 1.) 
ef. Collection .Problemes de fJie religieuse• Paris, Cerf. 

8. OPTATAM TOTJUS (OT) 
A papnwelés (Dekr.) 

1 Les pretres (FormtJtion ... ). Unam Sanctam, Cerf. prep. 
2 NEUNER J. SJ: OT ... LThK-VK., Herder Il. 309-355 p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., II. (prep.) 
4 BALDANZA G. etc.: OT ... M. Conciliare 9. ElleDiCi, '67, 640 p. 

STAI:EMEIER E.: Das Konzilsdekret OT ... Paderborn (Bonifa
cius) '66, 166 p. 
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9. GRAVISSIMUM EDUCATIONIS (GE) 
A keresztény nevelés (Nyil.) 

65 D 

PoHLSCHNEIDER J. etc.: GE ... LThK-VK, Herder ll. 357- 2 
-: Idem, Commentarv. Herder N. Y .. II. (prep.) 3 

SINISTRERO V.: GE ... Magistere Conciliare 6. ElleDiCi: prep. 4 
Mgr. P. GouYON: Déclaration sur l'éducation chrétienne. Mul

house (Salvator) '66, 104 p. (Le Concile dans la vie 2.) 

10. NosTRA AETATE (NAe) 
Az egyháznak a nemkeresztény vallásokhoz 
való viszonya (N y il.) 

HENRY A. M.: Les relations ... avec les religions non chrétiennes. 1 
Unam Sanetam 61, Cerf, '66, 328 p. 

ÜESTERREICHER J. M. etc.: NAe ... LThk-VK, Herder II. 2 
406-495 p. 
-: Idem, Commentary, Herder N. Y., II. (prep.) '67, 328 p. 3 

ANAWATI G. C. etc.: NAe ... Ma~istero Conciliare 15. ElleDiCi 4 
Card. A. BEA: La Chiesa e il popolo ebraico. Brescia (Morcel

liana) '66, 166 p. Dt.: Freibur~ (Herder). Engl.: London 
(Chapman). Frans:.: Paris (Cerf). 

MAssoN J. etc.: L't.glise et les missions. Réflexions et comment. 
sur NAe ... Roma (Univ. Gregorian~) '66, 140 p. (Stud. Mis
sionalia 15.) /'67, 128 p. 

LAuRENTIN R.: L't.glise et les f•ifs a Vatican ll. Casterman, 
LICHTENDERG J.-P. OP: L't.glise tt les rtligions non-chrititnnts. 

Mulhouse (Salvator) '67, 112 p, (Le Concile dans la vie). 
TUu: H. J.: Was sagt das Konzil über nichtchristlicht Rtligionen, 

Mission, Toleranzf Mainz (M.-Grünewald) '67, 122 p. 

11. DEI VERBUM (DV) 
Az isttni kinyilatkoztatás ( Konst.) 

La Rivtlation Divint. Colltctif. Unam Sanctam, Cerf.: prep. 1 
RATZINGER J., etc.: DV ... LThK-VK, Herder II. 497-5U p. 2 

-: Idem, Commentary, Herder N. Y., II. (prep.) 3 
BETTI U. etc.: DV ... Magistero Conciliare 3. ElleDiCi '66, 350 p. 4 
BEA A.: La Parola Ji Dio t l'11manita. La dottrina del Conci-

lio ... Assisi (Cittadella) '67, 322 p. 
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LATOURELLE R.: Théologie de la ré'Uélation. Bruges {DescMe de 
Br.) '66, 563 p. - Engl.: Staten Island, N. Y. (Alba House). 
Ital.: Assisi (Citadella). Esp.: Salamanea (Sfgueme}. 

SEMNELROTH O. - ZERWICit M.: Vatikanum ll. über das Wort 
Gottes . ... Stuttgart (Kath. Bibelwerk) '66, 95 p. 

STAICEMEIER E.: Die Konzilskonst. DV ... Paderborn (Bonifa
cius) '66, 268 p. 

ScHUTZ R. - THURIAN M.: La parole 'Vi'Vante au Concile ... 
Taizé (Les Presses de Taizé) '66, 190 p. 
-: Das Wort Gottes auf Jem Konzil ... Freiburg (Herder) 

'67, 143 p. (HB 289). Ital.: Brescia (Morcelliana). 
ARENHOEVEL D.: Was sagt das K. über die Offenbar~md Mainz 

(M.-Grünewald) '67, 108 p. l de l'tglise 9.) 
H. DE LUBAC: DV ... Lyon (Ed. La Bonté) '66, 72 p. (La voix 
SANDFtJCHS W. (Hg.): Die Kirche und das Wort Gottes ... mit 

Beitr. v. A. BEA - H. FRIEs - N. LoHFINit - L. ScsEFF
zcn: - R. SCHNACJtENBURG - J. ScHRÖFFER - A. VöaTLE. 
Würzburg (Arena) '67, 125 p. (Arena TB 131). 

12. APosTOLICAM ACTUOSITATEM (AA) 
A 'UiUgiak apostolsága (Dekr.) 

1 L'Apostolat des Laics. Unam Sanctam, Cerf: prep. 
2 KLosTERMANN F.: AA ... LThK-VK, Herder II. 585-701 p. 
3 -: Idem, Commentary, Herder N. Y., II. (prep.) 
4 BoGLIOLO L. etc.: AA ... Magistero Conc. 4. EHeDiCi '66, 414 p. 
5 Mgr. A. GLORIEVX etc.: L' Apostolat des Laics. Vivre le Concile, 

Mlme '66, 174 p. 
8 -: L' Apostolato dei laici. Vivere il C., Queríniana '66, 167 p. 
7 -: Decreto AA ... Vivir el Concilio, Mensajero '67, 221 p. 

HENGSBACB F.: AA •.. Paderbom (Bonifacius} '67, 202 p. 
CERIANI G.: AA ... Milano (Massimo} '66, 210 p. 
Card. DuvAL: Laics, pr2tres, religie11x dans l'tglise selon Vati

can l/._Bru2es (Desclée de Brouwerl '67. 192p. 
M2f. J. STUJPF: Les Laics. Bourges {Tardy} '66, 124 p. 
RoLLET H.: La Mission des Laics. Lyon (Ed. La Bonté) '66, 

103 o. (La voix de l'tglise 7.) 
I..aici s11lle 'Vie del Concilio. lGruppo di Specialisti) Assisi 

(Cittadella} '67, 398 p. (Sulle Vie del Concilio} 
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13. DIGNITATIS HUMANAE PER50NAE (DH) 
A flallásszabadság (Nyil.) 

67 D 

HAMER J OP etc.: La liberté religieuse. Unam Sanetam 60. 1 
Cerf '67, 269 p. Dt.: Paderborn (Bonifacius) '67, 300 p. 

PAVAN P.: DH ... LThK-VK, Herder II. 703-748 p. 2 
-: Idem, Commentarv. Herder N. Y .• II. (prep.) 3 

HAMER J. - RIVA C.: DH. Mag. Conc. 5. EHeDiCi '66, 280 p. 4 
PA VAN P.: La liberté religieuse. Vivre le Concile, Mame '67, 239 p. 5 
-: DH ... Vivere il Concilio, Queriniana. (prep.) 6 

BEA A. - CoLOMBO C. - LEFEBRE G.: Commento ... DH ... 
Milano (Massimo) '67. 

MuRRAY J. C. etc.: La liberté religieuse ... Paris (Centurion) 
'65, 224 p. 

CARILLO DE ALBORNOZ A. F.: Le C. et la liberté relitlieuse. Pa
ris (Cerf) '67, 247 p. Esp.: Madrid (Edicusa). 

Tüu H. J.: Was sagt ... ef. D 10 (NAe). 

14. ÁD GENTES DMNITUS (AG) 
Az egyház missziós teflékenysége (Dekr.) 

ScHÜTTE J. etc.: L'actiflité missionnaire de l'lglise. Unam Sane- 1 
tam '67, Cerf. '67, 448 p. 

AG ... LThK-VK, Herder III. prep. 2 
MAssoN J. SJ: AG ... M. Conciliarc 13, ElleDiCi '67, 560 p. 4 
Les missions. Vivre le Concile, Mime: prep. 5 
Le missioni. Vivere il Concilio, Queriniana: prep. 6 
SciliiTIE J. (Hg.): Mission nach tlem Konzil. Mainz (M.-Grüne-

wald) '67, 344 p. 
Le missioni nel Decr. AG. Roma (Ed. Urbaniane) '66, 292 p. 

15. PRESBYTERORUM ORDINIS (PO) 
Papi szolgálat és élet (Dekr.) 

Les pretres (Formation, ministere et vie). Unam Sanctam, Cerf: 1 
prep. 

PO ... LThK-VK, Herder III. prep. 2 
SPIAZZI R. OP.: PO ... M. Conciliarc 7, ElleDiCi, '66, 780 p. 4 
Les pretres. Vivre le Concile, Mlme: prep. 5 
l sacertloti. Vivere il Concilio, Queriniana: prep. 6 
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Les pretres áans la pmsée de Vatican ll. Textes conciliaires, 
introductions, commentaires. Ed. par la Commission épiscopale 
du clergé et des seminaires: Mgr. GUYOT, Mgr. GARONNE, Mgr. 
MARTY, Mgr. MAZERAT, Mgr. VEUILLOT, Mgr. GUERRY etc. 
VoCATION n. 233. Paris '66, 256 p. - Ital.: 

l sacertloti nel pensiero del Vat. ll. Roma (U. A. C.) '66, 381 p. 

16. GAUDIUM ET SPES (GS) 
Az egyház a mai 'flilágban (Konst.) 

1 CoNGAR Y. OP - PEuCHMAURD M. OP: L'tglise áans le monáe 
de ce temps. 1-111. Unam Sanetam 65 a, b, c. Cerf. Tome 1.: 
Texte latin et trad. fran~. Histoire de la Const. par Mgr. PH. 
DELHAYE. '67, 288 p. Tome 11-111: Commentaires '67, 640+ 
224 p. (Collectif). 

2 GS ... LThK-VK, Herder III. prep. 
4 ALSZEGHY Z. etc.: GS ... M. Conciliare 11, ElleniCi '67, 1212 p. 
5 L'tglise áans le monáe ... Vivre le Concile. Mime: prep. 
8. La Chiesa nel monáo ... Vivere il Concilio. Queriniana: prep. 

BARAUNA G. - V. SCHURR: Die Kirche in der Welt ... Salzburg 
(0. Müller) '67, 570 p. - Ital.: Firenze (Vallecchi). 

L'tglise áans le monáe . . . (GS) par RABNER K. - RIEDMAT
TEN H. - CHENU M. D. - 5CHu.I.ERBEECEX E. - HEYLEN 
v. L. - DoNDEYNE A. - LEBRET L. J. - CALYEZ J.-Y. -
DvBARLE D. - LAWBENCE J. - REm J. Paris (Mime) '67, 
420 p. Orig.: De Kerk in de werelJ 'flliln áeze tijá. Hitversum 
(Brand). - Ital.: E. GIAMMANCHERI.. Brescia (Queriniana). 

Vatican ll. GS •.. lntrod. notes ... par l' Action Pop11laire. 
Paris (Spes) '66, 387 p. 

SANDFUCRS W. (Hg.): Die Kirche in der Welt 'Clon he11te ... 
mit Beitr. v. Bischof F. HENGSBACH - A. GuGGENBERGER -
M. ScHMAUS - A. AUER - R. EGENTER - J. DAVID -
H. MAIER - M. v. GALLI Würzburg (Arena) '66, 166 p. 
(Arena TB 120). 

RENARD A. C.: L'esprit á11 Caneile et .L'o11'Uert11re de l'tglise 
11111 monáe•. Mulhouse (Ed. Salvator) '67, 97 p. (.Le Concile 
dans la vie•). 

Schéma XIII. L'tglise áans le monáe de ce temps. 7 albums cfe 
FETES ET SAISONS réunis en un vol. relié. Paris (Cerf) '67, 224p. 
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Címünk alá több mint félszáz különféle jellegli és célzatú 
emHtésre érdemes múvet sorolhatunk; ezeket hét alcsoportba 
osztjuk, bár a határok elmos6dnak, de a célunk itt nem az éles 
megkülönböztetés, hanem az áttekinthet6ség szolgálata. 

Szlíkebb értelemben vett mérlegek 
A zsinat munkájának teol6giai mérlegelését két zsinati szakértlí 

- J. RATZINGER (E 7) és E. SCHILLEBEECKX - múveiben ta
láljuk; ut6bbi elslí mdvében az elslí három ülésszakot tárgyalja 
(E 8), másik múvében a negyediket érinti röviden (E 9) és velős 
végsli mérleget ad; magyarul is hamarosan megjelenik. O. KARRER 
szép könyve elslísorban az ökuméné szempontjab61 mérlegeli a 
zsinat munkáját (E 2). R. LAURENTIN zsinati szakértlí kitűnő 
mérlege (E 5) történeti áttekintést, anyagismertetést és perspek
dvát is nyújt, s {gy gazdagságánál fogva is kiemelkedik e csoport 
keretéblíl; e md voltaképpen némileg átdolgozott, olcs6 zseb
kiadása a szerzlí utols6 napl6-kötetének (ef. B 5). - A zsinat 
egyes ülésszakaira szorftkoz6 mérlegek közül három könyvet 
emHtünk: B. HARING az elsc5 ülésszak végén a Krisztus-központi
ságban és evangéliumibb szellemben (flíleg pedig erkölcstanban) 
mutat rá az ökuménikus törekvés nagy esélyére (E l); B. LAMBERT 
levélgyűjteménye a 2. ülésszakr61 emberi dokumentum s történelmi 
forrás (E 4). Végül az egészet tekintlí rövid kiértékelések közill 
kiemeljük két központi betekintésú biboros, F. KöNIG (E 3) és 
G. LEBCARO (E 6) írását; az elóbbinek itt adtuk fordítását. 

HARING B.: Das Konzil im Zeichen der Einheit. Freiburg (Her- 1 
der) '63, 124 p. (H. B. 144). 

KARBER O.: Das ll. Vatikanische Konzil. Reflexionen zu seiner 2 
geschichtl. u. geistl. Wirklichkeit. München (Kösel) '66, 276 p. 

Kard. F. KöNIG: Bilanz des Konzils. Wien (Kath. Bildungswerk) 3 
-: W orte zur Zeit. Wien (Herder) '68, 392 p. (ef. 47-79 pp.). 

LAMBERT B. OP.: De Rome a Jerusalem. Itineraire spirituel de 4 
Vatican ll. Paris (Centurion) '64. 
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5 LAURENTIN R.: Bilan du Caneile Vatican ll. (Histoire, Textes, 
Commentaires.) Paris (Ed. du Seuil) '67. (Livre de Vie 71-72.) 

8 LEBCARO G.: ÚJ Chiesa e il manda dapa ü Vaticana ll. Vicenza 
(Favero) '66, 63 p. 

7 llATZINGD J.: Die l. Sitzungsperiade ... Köln (Badtem) '63, 63 p. 
- : Riidtblidte auf die ll. Sitzungsperiade ... Ibid. '64, 81 p. 
- : Ergeb. u. Prableme der lll. Kanzilsperiade. Ibid. '65, 90 p. 
- : Die letzte Sitzungsperiode des Kanzils. Ibid. '66, 83 p. 

8 Sclou.BBEECJCt E.: L'2glise du Christ et l'hamme d'aujaurd'hui 
selon Vatican ll. Lyon (Mappus) '65, 168 p. 
- : Die Signatur des Zweiten Vatikanums. Rüc:kblic:k nach 

drei Sitzungsperioden. Wien (Herder) '65, 182 p. 
9 Scan.l.uuco E.: L'2glise du Christ et l'hamme d'aujaurd'hui 

selon Vat. ll .... Reflexions sur le resultat final. Lyon (Map
pus) '66, 75 p. 
- : Besinnung auf das Zweite Vatikanum. Vierte Session. 

Bilanz und Obersidtt. Wien (Herder) '66, 83 p. 

A zsinat tanítása 
Az e csoportba tartozó mdvek célja a zsinaton hozott határo

zatok, vagyis a zsinat tanításának többé-kevésbé részletes is
mertetése. Magasan emelkedik ki, mint az egész zsinati iroda
lom egyik legnagyszerdbb mdve, a B. LAMBERT, kanadai domonkos 
atya, zsinati szakért6 szerkesztette és nemzetközi szakért6gárda 
közremdködésével kiadott keresztmetszet (E 13); e csakhamar 
számos nyelven hozzáférhet6 md, mint a zsinat tanításának szak
szerd összefoglalása n~lkülözhetetlen lesz a teolópai könyvtárban. 
Szélesebb közönség számára, {gy pl. egyházközsegí ismertet~sekre, 
leginkább B. HABING szép anyagismertetése ajánlható,. amely min
den tárgynak külön fejezetet szentel, sajnos csak az ökuménikus 
határozat ismertetése hiányzik ebb61 a jöv6be is mutató, szép, 
gyakorlatias mdb61 (E 12). Unyegesen rövidebb, de mindenre 
kiterjeszked6 és könnyd fogalmazású áttekintést nyújt J. LE
CLERCQ (E 14). - A zsinat fJeztresz~it G. MARTELET ismer
teti magasigényd, szakembereknek ajánlható munkájában (E 15); 
szélesebb tömegek számára pedig M. PHILIPON nyújt szép eszmei 
szintézist (E 17). - Lelkis~gi szempontból két frást említünk: 
M. PHwPON gazdag reflexióiból az egyházról sz616 határozat 
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kapcsán sokat meríthetünk az új egyháztudat lelki elmélyítéséhez 
(E 16); G. CouRTOIS könyvecskéje a zsinat misszi6s, apostoli 
jellegd tanításár61 ad elmélkedési anyagot (E 11). 

CoURTOIS G.: La grande ltfon de Vatican ll.: Esprit chrititn, 11 
esprit missionairt. Paris (Fleurus) - Roma (Sécr. Int. UMC) 
'66, 156 p. 

HARING B.: Il Concilio comincia adesso. Roma (Ed. Paoline) '66, 12 
244 p. 
- : Mit dtm Konzil in eine ntllt Zeit. Remscheid (St.-Paulus-

Mission) '66, 162 p. u 
- : Vatican ll. po11r to11s. Paris (Apostolat des ~d.) '66, 307 p. 

La nalifJtUt image de J>tglist. Bilan du Concile Vatican II. Dir.: 13 
B. LAMBERT OP. Paris (Mlme) '67, 591 p. - Ital.: Milano 
(Ancora), Dt.: Styria, prep. Engl.: Bruce Publisbing Co., USA, 
prep. Esp.: Ed. Guadarrama, prep. etc. 

LEcLERCQ J.: Vatican ll. 11n concik pastorale. Bruxelles (Les 14 
~ditions Vie Ouvri~re) '66, 166 p. 

MARTELET G.: Les idits mattusses de Vatican ll. Initiarion l 15 
l' esprit du Concile. (Desclée de Brouwer) '66, 277 p. 

PHn.n>oN M. M.: L'tglist de Ditll parmi les hommes. Le sens 18 
spirituel de Vatican II. Bruges (Desclée de Brouwer) '64, 238 p. 
-: Essor de l'Eglise. Points de syntheu de Vatican ll. 17 
Paris ~d. Ouvri~res) '67, 159 p. (Coli. .Concile et Masses•) 

Altalános tlijikoztatás 
A zsinat munkájár61 és menetér6l tájékoztat6 mdvek között 

kiemelkedik a zsinat el6készhésében és munkájában cselekv6en 
résztvev6, s mély betekintéssei rendelkez6 GARRONE bíboros 
népszerd nyelven megírt szép könyve (E 21), amely jellemzi a 
zsinat szellemét, ismerteti tematikáját és képviselvén mind a 
többség felfogását, mind a guvemamentális szempontokat 6szintén 
sz61 kényes kérdésekr61 is; végül rövid mérleget és iránymutatást 
is ad. - Nehéz dolguk volt az átfog6 tájékoztatásta vállalkoz6, 
egyszerre napl6t, ismertetést és mérleget is nyújt6 publicisztikai 
mdv,.k szerz6inek, akik már helyszdke miatt sem törekedhettek 
teljességre, de különböz6 szempontjaikkal kiegészítik egymást: 
PLATE (E 22) és WALTERMANN (E 25), magyar vonatkozásban 
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pedig VJT.<NYI (E 24) és SAÁD (E 23) mdveit emeljük ki e 
csoportb61. 

21 Mgr. GABOHNE M.: Le Concile. Orientations. Paris (Les 2ditions 
Ouvri~es) '66, 198 p. (Concile et Masses.) 

22 PLATB M.: Weltereignis Konzil. Freiburg (Herder) '66, 352 p. 
78 Abbildungen. 

23 SA.<D B.: A zsinat - billlapesti szemmel. Budapest (Vigilia) '67, 
232 p. 

24 Vrr.<NYI GY.: A ll. Vatikáni zsinat. Budapest (Ecclesia) '67, 429p. 
25 WALTERMANN L.: Konzil als ProzeP. Berichte im Westdeutschen 

R.undfunk. Köln (Bachem) '66, 320 p. 

Tanúságtétel 
Sokan lilHtilik, hogy a zsinat elslSsorban nem tanítlisa szem

pontjliból, hanem mint esemény jelentlSs. Ezért igen érdekes a 
zsinat tevékeny részvevlSinek tanúsigtételeit olvasni. Ebben a 
mt'ifajban kiemelkedik a mlir dmében is oly kifejezlS, pomplis 
KYt'ijtemény, amely talin leginkibb érzékelteti, hogy a Szent
Ulek volt a zsinat flStényezlSje: .. A Szentlélek g_yűjtött össze ben
nünket!• (E 31). Természetesen a zsinati felsz6lallisokban is, és a 
hazatérlS püspökök pásztorleveleiben b6ven talliiunk megragad6 
tanusligtételeket, épp Úgy mint a zsinati atylik könyvészetünkben 
egyebütt felsorolt 1rlisaiban. Kifejezett ökuménikus tanúsligté:el 
W. ScHATZ gydjteménye (E 33) De nemcsak a zsinati atyák é5 a 
megfigyellSk, hanem ;a külslS közvélemény tan.úbizonysliga i1 
érdekes. Ebben a mdfajban F. LoUVEL pomp~s gyt'ijteménye (E 32) 
emelkedik ki: a francia domonkos és jezsuita atylik két lelkiségi 
foly6irata, a ú Vie Spirit~~elle és ChristliS közvéleményku
tatliának eredményét, 2000 viiaszt közöl rendszerezve és ta
núlsligos kfsérlS megjegyzésekkel. !rdekes zsinat utlini helyzet
képet ad az egyes orszligokból egy év utlin a W ort 11nd Wahrheit 
különszlima (E 34): annak tanúbizonysliga, hogy a zsinat mint 
esemény tovibb is hat. 

31 L'E.sprit no111 a rassemblés. Témoignage d'év~ques au Concile. 
Paris (Cerf) '66, 243 p. 

32 LoUVEL F.: FaU.it-il 11n Concilef Les catholiques apr& Vati
can II. Paris (Cerf) '67, 440 p. 
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Was beáeutet das Zweite Vatikanische Konzil für uns? Hg. v. 33 
W. ScBATZ. Basel (Reinhardt) '66, 218 p. O. CULLMANN ( .•• für 
uns Protestanten?), J. FEINER ( ... für uns Röm. Katholiken?), 
H. ALDENHOVEN ( ••. für uns Alt-Katholiken), P. C. RoDGER 
( •.. für uns Anglikaner?), N. A. NISSIOTIS ( •.• für uns Ortho
doxe?), E. L. ERRLICH ( ... für uns Juden?). 1 729-798 p. 

Ein jahr nach Jem Konzil. Won u. Wahrheit, Wien, Dez. '66, 34 
Okuménikus mérlegek. 

Egységes csoportot alkotnak az ökuménikus jellegli rnérlegek, 
kiértékelések, blrálatok az egyes zsinati megfigyel6k tolláb6l, a 
zsinat lefolyásával és egyes határozataival kapcsolatban. El6re
bocsájtva katolikus részr6l az itt legilletékesebb BEA hiboros 
mdvét (E 41) és KüNG könyvét (E 42), a közös protestáns Irások 
közlil Bosc gydjteményét (E 46) ernlitjük els6 helyen. Az angli
kán álláspontot nyolc megfigyel6 tolmácsolia (E 50). Evangélikus 
részr61 (E 51-54) LINDBECK több nyelven megjelent mdvét (E 52) 
és KANTZENBACH-VAJTA könyvét (E 51), református részr61 pedig 
RICHARD-MOLARD (E 55) és Roux (E 56) lrását emeljük ki. 
Ortodox szerz6t61 eddig nyugati nyelven önáll6 md nem jelent 
meg, ezért itt kivételesen tanulmányokra hivatkazunk NISSIOTIS 
tolláb61 (E 43) és két katolikus szerz6 ortodox felfogást ismertet6 
tanulmányaira (E 44), és a katolikus HuMMER könyvére (E 45). 
Végül egy közös katalikus-protestáns helyzetfelmérés (E 59) és 
HAMPE nagy munkatársi gárdával Irt részletes publicisztikai 
mdvei ökuménikus jelleggel és szellemben (E 57/58). 
BEA A.: Der Weg zur Einheit nach dem Konzil. Freiburg (Her- 41 

der) '66, 340·p. Ital.: Brescia (Morcelliana). 
-: L'unité dans la liberté. Paris (Fayard) '66, 292 p. 

KONG H.: Konzil und Wiedervereinigung. Wien (Herder) '64, 42 
250 p. Paris (Cerf, U nam Sanetam 36.) 

NISSIOTIS N. A.: Istina 11 ('65/66), 313-324 p; The Ecumenical 43 
Review 18. ('66), 190-206 p. 

MAROT H.: Concilium 2 ('66), 298-307 p; JuNGCLAUSSEN, E.: in 44 
Hampe (E 58) II, 667-674 p. - ef. Ostkirchliebe Studien; 
Stimme der Orthodoxie etc. l der '66, 224 p. 

HUMMER FR.: Orthodoxie und zweites V atikanum. Wien (Her- 45 
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48 Points de Vue de Théologiens Protestants. ttudes sur les d~crets 
du Concile ..• p. J. Bosc etc. Paris (Cerf) '67, 269 p. (U. S. 64). 

47 CULLMANN O. - VISCHER L.: Zwischen zwei Konzilssessionen. 
Rüc:kblic:k u. Ausschau zweier protestantischer Beobachter. Zü
rich (EVZ-Verl.) '63, 64 p. 

50 PAWLEY B. C.: The Second Vatican Council. Studies by Eight 
Anglican Observers. Oxford (University P.) '67, 262 p. 

51 KANTZENBACH F. W. - VAJTA V.: Wir sind gefragt. Antwarten 
n~ang. Konzilsbeobachter. Göttingen (Vanderhoec:k) '66, 220 p. 

52 l.nmBECJ: G. A.: Le dialogue est ou'Uert. Le Caneile 'UU par les 
obseT'Uateurs luthériens. I. Les trois premieres sessions du 
C. Vatican II. Neuchitel (Delachaux) '65, 262 p. - Dt.: Göt
tingen (Vandenhoec:k}; Engl.: Minneapolis (Augsburg P.H.). 
Esp.: Barcelona (Cuftur Popular). 
- : ll. Rome nous inte1pelle . .. Ibid. '67, 201 p. 

53 MEINHOLD P.: Die Kirchen auf neuen Wegen. Wie sie heute auf
einander blic:ken. Freiburg (Herder) '64, 172 p. (H. B. 186.) 

54 VISeBER L.: Oberlegungen nach dem 'Uatik. Konzil. Zürich (EVZ
Verl.) '66, 80 p. 

55 RI~m-MoLARD G.: Un.jast!ur au Concile. Paris (A. Michel) 
64, 146 p. Esp.: Madn (C1d). 
-: L'hi'Uer de Vatican ll. Un pasteur au C. Ibid. '65, 188 p. 
-: Oui et Non. Un pasteur au Concile. Ibid. '66, 238 p. 

56 Roux H.: Le C. et le dialogue oecum. Paris (Seuil) '64, 176 p. 
- : Détresse et promesse de Vatican Il. Paris (Seuil) '67, 206 p. 

57 H.uaz J. CHR. (Hg.): Ende der Gegenreformation? Das Konzil. 
Dokumente und Deutung. Stuttgart (Kreuz) - Mainz (Grüne
wald) '64, 447 p. 

58 - : Die Autoritat der Freiheit. Gegenwart des Konzils und 
Zukunfl: im ökumenischen Disput. München (Kösel) I.: 
'67, 630 p. 11.: '67, 704 p. III.: 733 p. III.: '67, 733 p. 

59 MEINHOLD P. - ROEGELE O. B.: Christenbeit in Bt!'Wegung. Eine 
Bestandaufnahme ... Hamburg (Hoffmann-Campe) '64, 324 p. 
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Milyen lesz a zsinat utáni egyház arca? 

Erre a kérdésre a legk{váncsibb az olvas6k nagy része. Az itt 
felsorolt mlivek jellegükben ugyan eltérnek, de közös erényük, 
hogy épít6 szellemíí, irányt mutató írások. Francia nyelvterü
letr/ll az ELeHINGER püspök szerkesztésében megjelenil val6ban 
evangéliumi szellemli, gyakorlati és ökWÍlénikus jellegli két 
mlivet emeljük ki (E 64-65). Ugyanez jellemzi a .Sind die Er
wartungen erfülltf• dmli német gylijteményt (E 67). J. DöPFNER 
bíboros beszédeinek és prédikáci6inak gylijteménye (E 63) szin
tén a gyakorlati megval6sftásra ösztönöz, valamint a hit elmé
lyítését és a személyes elkötelezést célozza, hasonl6an BENGSCH 
érsek kisebb beszéd~jteménye (E 62) is. Külön színt képvisel 
egy német sorozatos televízi6-adást megörökft/l és 13 zsinati 
témár61 lényegeset mond6 gylijtemény, amelynek teol6giai 
szakértl>je K. RAHNER, és szellemes, lényegre tapint6 kommentá16ja 
P. GALLI (E 68). Végül két olasz írás: P. LoMBARDI - XII. 
Pros pápa egykori kedvelt munkatársa - ellladássorozata a 
zsinati atyák számára, igen gyakorlati jellegli iránymutatással 
(E 66); P. BALDUCCI szellemes konferencia-gylijteményében pedig 
az eszmei vonalakat húzza meg, jellemzi a XXIII. }.<Nos 
pápával beállott fordulatot, a keresztény ideol6gia felszámolását, 
a dial6gus szellemét, és rövid zsinati mérleget is nyújt (E 61). A 
legvégére jutott a kitűnil gylijteményes munka, amely dmében is 
programot jelez: .Umkehr und Emeuerr~ng• (E 70). Ez a zsinat 
utáni helyes és j6zan középutas magatartás gyakorlati iránytűje, 
három vonatkozásban: belsli megújulás (Szentfrás, liturgia, kate
kézis stb.), ökuménikus feladatok, és megnyfltság a világ felé. 
16 tanulmánya nem egyforma értékli, de zömében elsllrangúak, 
szerzllik között van Bödele, Filthaut, Fledeenstein, Kasper. Le 
Guillou, Lengeling, Metz, Ratzinger stb. 
BALDUCCI E.: Le nuot1e flie della Chiesa. Torino (Gribaudi) '66, 81 

132p. 
Mgr. BENGSCH A.: Konzil für Dich. Selbstbesinnung und Konse- 82 

quenzen. Berlin (Morus V.) '66, 102 p. 
Kard. J. DöPFNER: ln dieseT Stunde der Kirche. Worte zum 83 

II. Vatikanisdlen Konzil. München (Don Bosco V.) '67, 444 p. 
Mgr. ELCBINGER L. A. - M. BoEGNER - F. PEuoux: L'Sglise 84 

inflitée au courage. Paris (Centurion) '64, 126 p. 
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85 Mgr. ELCBJNGBB L. A. - ]. P. Dullou - PASTEUR LEUBA -
M. TlmB.JAN - Y. CoNGAR: Lt co11rage des lerultmains. Paris 
(Centurion) '66, 214 p. 

88 LoMBARDI R.: Per 11n Postconcilio efficact. Rocca di Papa, Roma 
(Edizioni Mondo Migliore) '65, 139 p. 
- : Konzilwiittr - was n~~nf Freising (Kyrios) '66, 136 p. 

87 R.AsNBB K. - O. CULLMANN - H. FRJES: Sind dit ETVJart11ngm 
erfiiUtf Münc:hen (M. Hueber) '66, 132 p. 

88 RABNER K. - GALLJ M. - BAUMHAUER O.: Rt/ormation aus 
Rom. Die kath. Kirche nach dem Konzil. Tübingen (Wun
derlic:h V.) '67, 215 p. 

88 R.Aino:R K.: Das Konzil - ein nt.er Beginn. Freiburg (Herder) 
'66, 26 p. Ital.: Roma (Herder). Engl.: New York (Herder). 

70 Umkehr und Emt11tr11ng. Die Kirche nach dem Konzil. Hg. v. 
TH. FJLTHAUT. Mainz (M. Grünewald) '66, 404 p. 

Vegyesek 
V~Kiil a vegyes jellegd mdveket említjük: ezek r~szint a zsinat 

szem~yi összet~tel~vel foglalkoznak, mint amin6 CAPORALE md
ve (E 71), továbbá az amerikai M. Nov .u szellemi artk~pgydjte
m~nye a lettkiemelked6bb zsinati atyákr61 (E 73), ebb61 n~hány 
n~meteket lrdekl6 jellemrajz n~metül is megjelent (E 74); ide 
tartozik a zsinat k~pe a sajt6 tükr~ben (E 72). Itt említünk m~g 
egy, hivatalos kiadványt, amely a zsinat szem~lyi összet~tel~t 
mutatja (E 75); v~gül k~t magyar gydjtem~nyt: az egyik álta
lános ~rdekd (E 76), a másik inkább a papságnak sz61 (E 77). 

71 CuoRALB R.: Vatican 11.: Last of the CoiiiiCils. Baltimore 
(Helicon) '64, 192 p. (Cerf) '65, 221 p. 
- : Les Hommes d• Concilt. 2tude sociologique • • • Paris 

72 KAioiPB W.: Das Konzü im Spitgtl der Prtsse. Würzburg (Ec:hter) 
'64, 347p. 

73 The Mm Who Make the Co11ncil. Ed. M. Nov.u. Notre Dame 
Ind. (Univ. P.) '64, 480 p. 

74 Milnner des Konzils. (Kard. Bea, Döpfner, Frings, Jaeger, König, 
Lercaro, Ottaviani) Würzburg (Ec:httr) '65, 282 p. 

75 l padri prtstnti al Concilio Ec11mmú:o Vaticano. A cura della 
Segretaria Gen. d. Concilio. Citta del Vaticano. '66, 355 p. 

7I .A. Zsinat . .. tön~ete tanítása ~s szelleme. R6ma, '66, 100 p. 
77 .A. ll. Vatikáni Zsinat. Klagenfun (Carinthia-Verlag) '67, 222 p. 
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ZSINATUTANI IRODALOM 

Könyvészetünk végs6 tárgya a zsinat után eltelt id6szak iro
dalma. A kérdést szervesen felfogva itt nem pusztán a lezárástól 
számított két esztend6re szorftkoztunk, mert a központi jelen
t6sé~. Egyházról szóló konstitúciót már 1964-ben kihirdették. 
Vannak a zsinat küszöbén írt tanulmányok között is olyanok, 
sokszor épp zsinati szakért6k tollából, amelyek eleve a zsinat 
tanitásának szellemét képviselik. Ezeket sem mell6zhettük. Viszont 
a nagy anyagat tekintve. ebben a fejezetben még kevésbé 
törekedhettünk teljességre, mint eddig. Kísér6 jegyzetekre meg 
éppenséggel nincs terünk., de a csoportok dmei, a könyvek 
szerz6i, dmei, aldmei eligazítanak. Egyeden célunk itt: az elin
duláshoz szoHd alapot nvúitani. 

Attekinthet6ség kedvéért fejezetünket hét alfejezetre osztot
tuk: I. Vatikán. II. új utak a teológiában. III. Oj rendszerez6 
mdvek. IV. F6bb, új teol6giai mdvek (lényegi t~mák). V. A 
zsinaton el6térbe került fontos témák. VI. A dialógus. VII. So
rozatok. 

I. VATIKAN 

A P á pa sza'Cia 
lnsegnamenti di Paolo VI. Tip. Pol. Vaticana. 
PAoLO VI.: Encicliche e discorsi. Roma (Ed. Paoline). 
PAoLO VI. Scritti e discorsi. Siena (Cantagalli). 
An".rio Petrus. La 'CIOZ del Papa. Barcelona (Estela). 
PAUL VI.: Demeurez /ermes dam la foil Les entretiens du mer

credi présentés p. R. ETCHEGARAY .. Paris (Centurion) '67, 402 p. 
PAOLO VI. Discorsi al popolo di Dio ... Mercoledi con il Padre. 

Roma (Studium). 3. 1965-66, '67, 454 p. 

Ecclesiam s .. m. Le 'Ciie della Chiesa oggi. Il commento della 
Radio Vaticana ... Roma (Citta Nuova) '65, 158 p. 

PAUL VI.: Encyclique Ecclesiam s".m. lntrod. et notes par 
l'Action Populaire. Paris (Spes) '64, 157 p. 
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Le développement des peuples. Lettre encyclique ,.P. P.". lntrod. 
par P. PouPARD. Tours-Paris (Mime) '67, 199 p. 

PAUL v1.: Encyclique ,.P. P.• sur le développement des peuples. 
lntrod. et comm. p. l' Action Populaire. Paris (Spes) '67, 182 p. 

Ober den Fortschritt der Völker. Die Entwiddungsenzyklika 
Papst PAULS VI. • • • Kommentar v. H. KRAuss SJ. Freiburg 
(Herder) '67, 201 p. (HB 286). 

PAOLO VI.: Lettere endelia Populorum Progressio. Testo lat. e 
ital. Premessa di P. PAVAN. Roma (Studium) '67, 110 p. 

CERIANI G.- GHEDDO P. - MELZI C.: Commento all'Enciclic.: 
,.P. P.• Milano (Massimi) '67, 304 p. 

PAOLO VI.: Progreso de los pueblos. Texto y comentarios por 
BJJGORDA J. - MARTI C. Barcelona (Nova Terra) '67, 204 p. 

VI. PA: Populorum Progressio.R6ma (Zsinati Bizottság) '67, 63 p. 

Littera Encyclica Mysterium fidei. ASS 57 ('65) 753-774 p. 
Franc.: DocCat 62 ('65) 1633-1651 p. 
Dt.: HerKor 19 ('64/65) 653-661 p. 

PAOLO VI.: Lettera eneiciica Misterium fidei. Tcsto lat e ital. 
A. Piolanti. Roma (Studium) '66, 83 p. 

PAULUS VI. Litterae encyclicae De Sacerdatali Caelibatu. Tip. 
Pol. Vaticana '67, 42 p. Ibid.: Dt. Engl. Esp. Franc. Ital. 

PAUL VI.: Sacerdatalis coelibatus. Le célihat sacerdotal. lntrod. 
d. A. Manaranche. - Motu proprio Sacrum diaconatus ordi
nem ... Paris (Centurion) '67, 128 p. 

GUITTON J.: Dialogues avec Paul VI. Paris (Fayard) '67, 416 p. 
-: Dialoghi con Paolo VI. Milano (Mondadori) '67, 420 p. 
-: Dialog mit Paul VI. Wien (Molden) '67, 304 p. 

A Vatikán- Végrehajtási· 11tantások 
Mgr. PouPARD P.: Connaissance J" Vatican. Préface d. Card. 

A. DELL'ACQUA. Paris (Beauc:hesne) '67, 230 p. 
Loir et institlltlons nollvelles de l'Eglise catholiq•e. Paris (Cen

turion) '67, 204 p. 
NACHJtONZILIARE DoltUMENTATION. Lateinisc:h-deutsc:h. Trier (Pau

linus-Veri.). Bisher 1-9. Die Reihe wird fongesetzt. 
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Visszatekintés a zsinatra - .A. püspökszinódus 
FELICI P.: Il lungo cammino del Concilio. Milano (Ancora) '67, 

311 p. (Christianesimo Aperto) ef. B 1-13. 
LAURENTIN R.: L'enjeu du Synode; Paris (Seuil) '67, 224 p. Ital.: 

Sotto il Monte (Centro . . . Giovanni XXIII). 
FESQUET H.: Journal du premier Synode cath. R. Morel: prep. 

Il. A TEOLOGIA úJ úTJAI 

Kongresszusi dokumentációk 
P. BuRU - H. DE LuBAC, etc.: Théologie d'aujourd'hui et de 

demain. Paris (Cerf) '67, 219 p. 
- : Künftige .A.ufgaben der Theologie. München (M. Hueber) 

'67, 209 p. 
-: The Word in History. New York (Sheed and Ward) '67. 

Acta Gongressus lnternat. de Theologia Concili Vaticani ll. 
Romae diebus 26 sept.-1 oct. 1966 celebrati. Mandante E. 
DRANIS ed. par. A. ScHÖNMETZER. Citta del Vaticano. PreJ). 
Esp.: Barcelona (Flors). 

De Deo in philosophia S. Thomae et in hodierna philosophia. 
(Acta VI. Congr. Thomistici lnternat.) I-Il. '66. Roma. 684 p. 

CHENU M. D. etc.: Verso il Sinodo dei vescovi: i problemi. 
Brescia (Queriniana) '67, 206 p. (GiorJ?-ale di teologia 9.) 

Tanulmányok 
CoNGAR Y. Situation et taches présentes de la théologie. Paris 

(Cerf) '67, 160 p. 
DENIS H.: Pour une prospectíve theologique. Tournai-Paris (Ca

sterman) '67, 139 p. 
MENARD t. OP: L'Ecclésiologie hier et aujourd'hui. Bruges-Pari~ 

(Desclée de Br.) '66, 144 p. 
--: Kirche gestern und morgen. Frankfurt (J. Knecht) '67, 164 p. 
RARNER K.: Schri/len zur Theologie. VI-VIli. Einsiedein (Ben

ziger) '65-68. Fran~.: Bruges-Paris (Desclée de Brouwer). 
RATZINGER J. - NEUMANN J.: Theologie in Wandel. München

Freiburg (E. Wewel) '67, 760 p. (Tübinger Theol. Reihe 1.) 
FLANAGAN, D. (Ed.): The Evolving Church. New York (Alba 

House) '66, 180 p. 
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RICHTER K.: Emeuerung der Kirche. Aufbruch zu einer Theo
logie t~on morgen. Osnabrück (A. Fromm) '67, 212 p. 

A teológia ~s lelkipásztorkodás gyakorlati k~rdisei 
(Kongresszusi anyagok) 

ScHLÖSSER F. (Hrsg.): Den Glauben wagen. Zum Glaubensver
stindnis heute. Limburg (Lahn-V.) '67, 192 p. 

fuNGGI A. (Hrsg.): Gottesdienst nach dem Konzil. (III. Dt. 
Liturg. Kongrefl) Mainz (M. Grünewald) '64, 146 p. 

Pastorale Liturgie. Vorlesungen, Predigten u. Bericnte vom Litur
gisdten Kongrefl Berlin 1965. Leipzig (St. Benno V.) '65, 187 p. 

HESSE E. - ERHARTER H. (Hrsg.): Liturgieder Gemeinde. (Seel
sorgertagung 1965) Wien (Herder) '66, 184 p. 

HEssE E. - ERHARTER H. (Hrsg.): Gottes Wort in unsere Zeit. 
(Seelsorgertagung 1966) Wien (Herder) '67, 144 p. · 

HEssE E. - ERHARTER H. (Hrsg.) :Koinonia - Kirche und Brü
derlichkeit (Seelsorgertagung 1967) Wien (Herder) prep. 

Le missioni alla luce del Concilio. Atti d. Settimana di Mis
sionari. Milano, sett. 1966. (Vita e Pensiero) '67, 274 p. 

La 'Ciie religeuse selon Vatican ll. l. Congr. des Directeurs Na
tion. des Vocations d'Europe, Rome 1-3 d~c. 1966. Voca
tion n. 237. Paris '67, 158 p. 

Der Priester in einer siikularisierten W elt. Akten des 3. inter
nat. Kongresses zu Luzern 18./22. Sept. 1967. Informations
blatt für europ. Priesterhilfe. Maastridtt, '68, n. N. 1/2, 128 p. 

Eligazító írások 
Alte Fragen - Ne11e Antworten? Ne11e Fragen - Alte Antwor

ten? Probleme der Theologie in Kirdte u. Seelsorge heute. 
Würzburg (Edtter-V.) '67, 127 p. 

FILTHAUT TH.: Aspekte der Gla11bensunterweis•ng t~on morgen. 
Die Erneuerung des Religionsunterridttes aus dem Geist des ... 
Konzils. Freiburg (Herder) '68, 192 p. 
(Pr~dikáci6hoz is hasznos: a zsinat új szemléletét adja röviden.) 
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III. úJ RENDSZEREZO MúVEK 

Tudományos rendszerezések 
Enc_yclopédie de la Foi I-IV. Dir. p. FRIES H. - CoNGAR Y. 

Paris (Cerf) '65-67. I. Adam-Eschatologie (480 p.) II. Espé
rance-Lumiere (704 p.) III. Mal-Puissance (560 p.) IV. Ré
demption-Virginité (614 p. dont 190 d'index) 

MYSTERIUM SALUTIS. Hg. v. J, FEINER u. M. LöHRER, Einsiedeln
Zürich-Köln (Benziger) I-IV. I. Die Grr~ndlagen heilsge
schichtlicher Dogmatik '65, 1080 p. - II. Die Heilsgeschichte 
~or Christr~s. '67, 1216 p. - III.-IV. prep. 

SACRAMENTUM MUNDI. Theol. Lexikon f. die Praxis. I-IV. Hg. 
v. K. RARNER u. A. DARLAP. Freiburg (Herder). Bd. I. (Abend
land-Existenz) '67, 1311 p. 
Frans;.: J. DANIELOU SJ - H. CROUSEL SJ, Bruges (Desclée 
de Brouwer). 
Ital.: C. CoLOMBO - A. BELLINI, Brescia (Ed. Morcelliana). 
Esp.: J. ALFARO- J. FONDEVILA, Barcelona (Ed. Herder). 
Engl.: G. WEIGEL SJ - C. ERNST Qp - F. KERR Or -
K. SMYTH, New York-Dublin (Herder and Herder), London 
(Burns et Oates), Montreal (Palm Publ.). 

Handbr~ch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche 
in ihrer Gegenwart. Hg. v. F. X. ARNOLD, K. RAHNER, 
V. ScHURR, L. M. WEBER. Schriftleitung: H. ScausTER. 1-V. 
Freiburg (Herder). Bd. I.: '64, 448 p. Bd. 11/1: '66, 343 p. 
11!2: '66, 425 p. Ill.-V. prep. 

N épszerúsít8 rendszerezések 
Unser Glar~be. Christliches Selbstverstiindnis he11te I-V. Mainz 

(M. Grünewald). I. SPLETT J. Der Mensch in seiner Freiheit. 
'67, 126 p. III. ScHEFFCZYK L.: Der Eine r~nd Dreifaltige 
Gott. '67, 140 p. IV. BREUNING W.: fesr~s ChristliS der 
Erlöser. '67, 156 p. II., V.: prep. (Népszerd dogmatika.) 

Collection CoNCILE ET MAssEs. Paris (td. Ouvrieres). 
MANARANCHE A. S].:L'homme dans son r~nivers. '66, 255 p. En 
preparation: LE GuiLLou: Le Visage dr~ Christ et de l'tglise. 
HuA: Le Pretre. DE SuRGY: Le Laic. LuNEAU: Le Per~ple. 
BoDIN: Le Dialogr~e. Mgr. FouLQUIER: L'Action. FEVRE: Li-
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berté et Conscience. CAPPANERA: fustice et Paix. LEUWERS: 
La Pauvreté. GIRAULT: Foi chrétienne et Religion. TARDIF: 
Parole et Tradition. NICOLAS: La Vierge Marie. SIMON: L'ln
croyance. MATTEO: Sainteté. GABEL: L'Opinion. RANQUET: 
Monde et Royaume. SIMON: Le Mariage. DIDIER: L'Education. 
ef. E 17, E 21. 

IV. FóBB úJ TEOLóGIAI MúVEK 

Ebbe a csoportba az új teol6giai irodalom néhány átfog6 
jellegíi, és középpanti témákat fedolgoz6 míivét soroltuk. 

At/ogó mlí'Uek 
Was ist Theologie? (Beitr. v. 14. Autoren) Hrsg. v. E. NEu

HAUSLER u. E. GössMANN. München (M. Hueber) '66, 449,. 
CARD. RENARD - BouYER L. - CoNGAR Y. - DANIELOU . : 

Notre Foi. Paris (Beauchesne) prep. 
DANULMANN J. L. F.: Christsein in dieser Zeit. Aus d. Niederl. 

Freiburg (Herder) I. Der Glaube an Gott. '65, 468 p. 
II. Christliche Lebensgestaltung. '66, 484 p. Fran~.: Mulhouse 
(Salvator) - Paris, Toumai (Casterman). • 

DoNDEYNE A.: La foi écoute le monde. Bruxelles-Paris (Ed. Uni
versitaires-Ed. de l'Épi) '674 , 368 p. Ital.: Assisi (Cittadella). 

G.<L F.: Az üd'Utörténet misztériumai. Budapest (Szent István T.) 
'67, 238 p. 

Mgr. GARONNE: Que faut il croire? Tournai (Desclée) prep. 
HoLL A. - NEDBAL J.: Wegweisungen im Glauben. Aktuelle 

Fragen zum kath. Dogma. Wien (Herder) '65, 354 p. 
La Foi, rencontre de fésus Christ. Par le Centre National de 

I'Enseignement Religieux. Paris (Centurion) prep. 
STEINMANN J.: Une /oi chrétienne po11r aujourd'hui. Préf. du 

P. Congar OP. Paris (Grasset) '68, 254 p. 
A hit 

BESNARD A.-M.: Vie et combats de la foi. Paris (Cerf) '65, 244 p. 
MouRoux J.: je crois en Toi: La rencuntre avec le Dieu vivante. 

Paris (Cerf) '65. (Foi Vivante 3) 
MouRoux J.: A travers le monde de la fo i. Paris (Cerf) prep. 
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ScHMAUS M.: Wahrheit als Heilsbegegnung. Mündten (M. Hue
ber) '64, 155 p. (Theologisdte Fragen heute 1.) 

THILS G.: Christianisme sans religion? Paris (Casterman) '68, 
164 p. (Coli. "Christianisme en. mouvement•). 

ef. REuss J. M.: Glauben heute. Oberlegungen für den Dienst 
am Glauben. Mainz (M.-Grünewald) '62, 167 p. 

lstenhit 
GRELOT P.: La Bible, Parole de Dieu. Paris (Desclée) '65, 418 p. 
-: Einführung in das Verstandnis der Hl. Scbri/1. Herder '67. 
ARNAUD J.: lncarnation de la Foi. Paris (Ed. Ouvrieres) 67, 208 p. 
BISHOP J. OP: Lés Théologiens de "la mort de Dieu•. Paris 

(Cerf) '67, 224 p. (Coli. L'f.glise aux cent visages 29.) 
GuERARD DES LAuRIERS M. OP: La preuve de Dieu et les cinque 

voies. Roma (Ed. della Pont. Univ. Lateranense) '66, 229 p. 
MuRRAY J. C. SJ: The Problem of God. New Haven (Yale Uni-

versity Press) '64. l '65, 160 p. 
-: Das Gottesproblem gestern und heute. Freiburg (Herder). 
MoussE J. SJ: L'esperance des hommes. Paris (Ed. Ouvrieres) 

'65, 168 p. Dt.: Die Hoffnung, die in Eum ist. (Styria.) 
-: Foi en Dieu. Foi en l'homme. Ibid. '67, 160 p. 
RAHNER K.: Glaubst du an Gott? Mündten (Ars Sacra) '67, 125 p. 
SEILER J.: Das Dasein Gottes als Den~auff{abe. Darlcgung und 

Bewertung der Gottesbeweise. Luzerp. (Raber) '65. 328 p. 
TRESMONTA!IIT CL.: Comment se pose aujourd'hui le probleme de 

l'existence de Dieu? Paris (Seuil) '66, 428 p. 
VAN STEENBERGHEN, F.: Dieu caché. Commt·nt savons que Dieu 

existe? Louvain-Paris (Nauwelaert-Beatrix) '66, 372 p. 
-: Ein verborgener Gott. Paderborn (Sdtöningh) '66, 288 p. 
ZAHRNT H.: Die Sache mit Gott. Die protestantisme Theologie 

im 20. jhd. Mündten (Piper) '66, 496 p. 
BARREAU J. CL.: La foi d'un paien. Paris (Seuil) prep. 
KuTSCHiti, N. (He:.): Gott heute. Mainz (Grünewald) '67, 186. p 

(E két ut6bbi mlíben tanúbizonyságtétel.) 

jézus Krisztus 
CoNGAR Y.: jésus-Christ, notre Médiateur, notre Seigneur. Paris 

(Cerf) '65, 255 p. (Foi Vivante 1). Dt.: Stuttgart (Sdtwabenv.) 
-: jesus Christus - unser Mittler, unser Herr. (Sdtwabenverl.) 
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DuQuoc CH. OP: Christologie. Essai dogmatiq11e. Tom I. 
L'homme ]és11s. Paris (Cerf) '68, 340 p. 

GEISELMAN, J. R.: jeSliS der Christ11s. 1-11. München {Kösel). 
I. Die Frage nach Jem historiseben jes11s. '65, 237 p. II. Der 
flerkiindigte Christ11s. '68. (prep.) 

T11oMAs J.: Croire en ]és11s Christ. Paris (Ouvrieres) '66, 208 p. 
(Foi Vivante 62.) 

Egyház 
CoNGAB Y. OP: Esq11isses d11 Mystere de l'Sglise. Paris (Cerf) 

'66, 151 p. (Foi Vivante 18.) 
CsUBÁTI J.: Az Egyház. Budapest (Szent lstdn T.) '64, 623 p. 
GuARDINI R. Die Kirche des Herm. Meditationen über Wesen und 

Auftrag der Kirche. Freiburg (Herder) '68, 224 p. (HB 307.) 
KtlNG H.: Die Kirche. Freiburg (Herder) '67, 605 p. (Okumen. 

Ponchungen lll). · 
LUBAC, H. de: Parado%e et Mystere de l'Sglise. Paris (Aubier) 

'67, 224 p. 
-: Geheimnis a11s Jem wir leben. Einsiedein Uohannes V.) '67, 

164 p. 
Kirche he11te. Mit fünf Beitrigen von Y. CoNGAB etc. Bergen

Enkheim (G. Kaffke) 65, 69 p. - Franc.: Descik et Cie. 
Ital.: Ed. Paoline. Engl.: Mercier Press. Esp.: Ed Paulinas, 
Fl ori da. 

Sletiink az egyházban 
BALTHASAR, H. U. v.: Wer ist ein Christi Einsiedein (Benziger) 

'66, 128 p. Fran~.: Mulhouse-Paris (Salvator) '67, 130 p. 
Bouma L.: ú Mystere Pascal. Paris (Cerf) '65, 444 p. (Foi V. 6) 
Bm B. OP: Fa11t-il eneore pratiqwr? Paris (Cerf) '67, 448 p. 

(Foi Vivante SO.) 
- =Apprnulre a pnn. Paris (Cerf} '65, 160 p. (Foi Vivante 11) 
PEIUUN ].-M. OP: Marie, mbe d11 Christ et des chrétims. 
(Descl~ de Brouwer). '65, 156 p(Foi Vivante 34) 

5cHNITzLu. Ta.: Der Römische Mellu.on in BetriUhe.ng, Ver
kiindit-K lltld Gebet. Freiburg (Herder) '67, 96 p. 

VolLLAmm R.: A t. sllite de ]és111. Paris (Cerf} '65, 126 p. (Foi 
Vivante 2.) 

-: Prier po11r fliflre. Paris (Cerf) '66, 128 p._1Foi Vivante 29.) 
WINnHOFBB. A.: Kirche in dm Sakrammtm. (Knecht) '68, 325 p. 
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Vallásunk korszer/í bemutatása 
BARREAU J. C.: Annonce de jésus-Christ. Paris (Seuil)'64, 184 p. 

(Livre de Vie 48). - Ital.: Roma (Ed. Paoline). 
-: Gott ist die Liebe. Graz {Styria) '67, 191 p. 
EvELY L.: Credo. Ottignies, Belg. (Les Rameaux) '66, 134 p. 

Dt.: Graz {Styria) Ital.: Assisi (Cittadella). 
-: Une religion pour notre temps. Bruxelles (Ad Lucern) '66, 

230 p. - Ital.: Assisi (Cittadella). 
-: Neuer Wein in neue Schliiuche. GrílZ (Stvria) '65, 285 p. 
QuoiST M.: Réussir. Paris (Ed. Ouvrieres) '61, 144 p. 
-: Igy élni jó. Párizs-Bécs (Ahogy Lehet) '66, 302 p. 

Dt.: Graz (Styria). Ital.: Torin" fSEI). Esp.: Barcelona (Este!a). 
Engl.: Dublin-Melbourne (Gill ~ .• ..i Son). 

V. A ZSINATON ELóttRBE KEROLT FONTOS ttMAK 

Itt a zsinat 6ta homloktérbe került és újabban igen lénygesnek 
tőn6 témák szerepelnek, amelyek els6rangú jelent6séguek; ki 
nem érett, kontroverz témákat szándékosan mell6ztünk. 

Erkölcstanunk és dogmatikánk biblikus megújhodása 
HARING B.: MoralfJerkündigung nach dem Konzil. Bergen-Enk

heim (G. Kaffke) '66, 132 p. (Theologisme Brennpunkte 3/4). 
-: La Morale apres le Concile. Paris (Desclée) '67, 153 p. 

Ital.: Roma (Ed. Paoline). Esp.: Florida, Bs.-Air. (Ed. 
Paulinas). 

Mgr. GARONNE: Morale chrétienne et fJaleurs humaines. Tournai
Paris (Desclée) '66, 158 p. 

ScHÜLLER B.: Gesetz und Freiheit. Eine Moraltheologisme Un
tersumung. Düsseldorf (Patmos) '66, 196 p. Mer) '67, 103 p. 

FucHs J. SJ: Moraltheologie nach dem Konzil. Freiburg (Her
ScHNACKENBURG R.: Christliche Existenz nach dem Neuen Te

stament. I.-II. Münmen (Kösel) '67-8, 196+196 p. 
SPICQ C. OP: Théologie Morale du NoufJeau Testament 1-11. 

Paris (Gabalda) '65, 997 p. 
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KAsPER W.: Dogma unter dem Wort Gottes. Mainz (M.-Grüne
wald) '65, 149 p. 
- : Dogme et E'Vangile. Tournai-Paris (Casterman) '67, 152 p. 
- : Die Methoden der Dogmatik. München (Kösel) '67, 86 p. 

A szegény és szolgáló egyház 
Mgr. ANCEL, G. BLARDONE etc.: L'tglise des pauvres. (Journés 

d'études des I.C.I.) Paris (Cerf) '65, 318 p. 
BRIQUET R.: L'espérance des millieux pau'Vres. Textes et té

moignages ... Paris (Ed. Ouvrieres) '64, 214 p. 
CoNGAR Y.: Pour une tgltse seroante et pauvre. Paris (Cerf) 

'63, 152 p. l '65, 126 p. 
-: Für eine dienende und arme Kirche. Mainz (M. Grünewald) 
CoTTIER G. etc.: tglise et pau'Vreté. (Oeuvre collectiv) Préfaces 

de Patr. Maximos IV. et Card. LERCARO. Paris (Cerf) '65, 
384 p. (U. S. 57). 

GAUTHIER P.: "Consolez mon peuple•. Le C. et "L'l!.glise des 
pauvres". A vec ... textes de J. MouRoux et Y. CoNGAR. Paris 
(Cerf) '65. 331 p. Ital.:' Firenze (Vallecchi) 
-: Tröstet mein Volk ... Graz (Styria) '66, 320 p. 

GHEDDO P.: Concilio e Terzo Mondo. Milano (Ed. Missionaria 
Ital.) '64, 252 p. 
- : L'tglise du Tiers Monde. Paris (Centurion) '65, 261 p. 

REGAMEY P.-R.: Pauvreté chrétienne et construction du mande. 
(Foi Vivante 57.) prep. 

Etcvház és 'Világ 
BEA A.: La Chiesa e l'umanita. Brescia (Morcelliana) '67, 
-: Die Kirche und die Menschheit. (Herder) '67, 296 p. 
-: The Church and Mankind. (London (Chapmad) '68, 287 p. 

CHENU M.-D.: Peuple de Dieu dans le monde. Paris (Cerf) '66, 
160 p. (Foi Vivante 35.) 

-: Théologie de la matiere. Paris (Cerf) '67. 160 p. (Foi V. 59.) 
DANIBI.Ou J. SJ. - Bosc J.: L'tglise face au monde. Paris {Pala-

tine) '66, 210 p. /155 p. 
DANIELOU J.: L'oraison probleme politique. Paris (Favard) '65, 
McR. DELHAYE PH.: Le dialogue de l'tglise et le monde. Lethiel-

leux - Duculot: prep. l (Cerf) pre{'. 
DuaARLE D. OP: Aproches d'une théologie de la science. Parts 
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DuQuoc CH. OP.: L'P.f(.lise et le progres. Paris (Cerf) 
-: Kirche und Fort5chritt. Wien (Herold) '66, 110 p. 
HoVTART FR.: L'P.glise et le monde. Paris (Cerf) 64, 141 p. 
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JouF J.-Y. OP: Comprendre l'homme. Introduction a une 
anthropologie philosophiaue. Paris (Cerf) prep. 

ScHILLEBEECKX E. OP: Le Monde et l'P.glise. (Approches théolo
giques III.) Bruxelles (Ed. du CEP) '67, 330 p. 

Weltverstanánis im Glauben. Unter Mitarbeit v. J. SPETT, hrsg. v. 
J. B. METZ. Mainz (M. Grünewald) '65, 315 p. 

LECLERCQ J.: Vivre chrétiennemeni notre temps. Paris (Caster
man) '58, 100 p. - Dt.: Beleehrung zur Welt. Olten (Walter). 

l.. J. LEBRET: Action marebe flers Dieu. Paris (Ed: Ouvri~rt:s) 
(Livre de Vie n. 74.) Dt.: Colmar-Freiburg (Alsana). 

L. J. LEBRET: Montée humaine. Paris ( Ouvti~res) '583, 207 p. 
-: Verantwortlich /ür die Welt. Graz (Styria) '63, 261 p. 

Ital.: Torino (SEI). Esp.: Barcelona (Estela). 
L. J. LEBRET - TH. SuAVET: RAjeunir l'examen de conscience. 

Paris (Ed. Ouvrieres) '61, 190 p. - Dt. Testfragen ... Graz 
(Styria). Ital.: Roma (Studium). Esp.: Barcelona (Estela). 

SuAvET TH. : Spiritualité de l'engagement. Paris (Ed. Ouvri~res) 
'59, 334 p. Ital.: Marietti. Esp.: Estela. l 223 p. 

-: Der Weltauftrag des Christen. Augsburg (Winfried W.) '61, 
(Az ut6bbi mlívek a világi angazsmán lelkiségét mutatják.) 

A flüágiale. 
CARDIJN J.: Laics en premieres lignes. Paris-Bruxelles (td. Uni

versitaires - Vie Ouvri~re) '63, 200 p. Dt.: Butzon u. Bercker. 
CARROUGES M.: Le Laicat: mythe et réalité. Paris (Centurion) '64, 

222 p. - Dt.: Limburg (Lahn • Werdende W eit• 6). 
CHAUCHARD P.: Vocation chrétienne de l'homme d'aujourd'hui. 

Paris (Ed. de Gigord) '65, 253 p. 
CoNGAR Y. etc.: Les laics et la mission de l'P.glise (Collectif). 

Paris (Centurion) '63, 190 p. 
LoEw J.: Comme s' il floyait r inflisible. Un portrait de l' 

apotre d'auiourd'hui. Paris (Cerf) '64, 240 p. 
RETIF A.: Laicat missionnaire. Le Puv (X. Mappus) '66, 144 P· 
RoLLET H.: Les Laics d'aprés le Concile. Paris (Ed. Gigord) 

'65, 302 p. 
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AUER A.: Christs~in im B~r•f, Düsseldorf (Patmos) '66, 318 p. 
Handbuch der Elt~mbild11ng. 1-11. Hg. v. J. A. HARDEGGER. 

Einsiedein (Benziger) '66, 538 + 488 p. l 114 p. 
GRELOT P.: L~ co11ple humain dans l'Ecrit11r~. Paris (Cerf) 63, 
-: Mann 11nd Frau nach d~r hl. Schri/1. (Grünewald) '64, 126 p. 
MAERTENS TH.: La promotion d~ la femm~ dans da Bible. Ses 

applications au mariage et au ministere. Paris (Casterman) '67, 
228 p. 

THILS G. - TRUHLAR K. W.: Laicat ~t Saint~té. Tome 1.: Laics 
~t Vi~ Chréti~nn~ parfait~. Préf. Card. SuENENS. Roma (Her
der) '63, 276 p. Dt.: Lai~n 11nd christliche Vollkomm~nheit. 
Freiburg (Herder) '65, 256 p. - Tome 11.: Saint~té et Vie 
d4ns l~ Si~cl~. Préf. Card. DöPFNER. Ibidem, '65, 264 p. 

Das Volk Gott~s a•f d~n Wegen der M~nschheit. Der III. Welt
kongreS für das Laienapostolat 11-18. Okt. 1967 in Rom. 
KongreBberidtt. Hg. v. R. SvoBODA OSC. Köln (Wort u. 
Werk) '68, 270 p. 

ef. CoNGAR Y.: jalons po11r •n~ théologi~ du laicat. Paris (Cerf) 
'64, 684 p. (U.S. 23). - Dt.: Stuttgan (Sdtwabenverlag). 

ef. LIEGE A.: .Ad11lt~s dans l~ Christ. Bruxelles (La Pensée Cath.). 
'59, 84 p. 

-: Mindig in Christus. Freiburg (Herder) '65, 112 p . 

.A 'rJallásszabadsáll kérdés~ 
jANSENS L.: I.ib~rté d~ consci~nce et lib~rté r~ligie•s~. Paris (Des

cl~e de Br.) '64, 210 p. 
LECLERCQ J.: La lib~rté d'opinion ~t les catholiq~s. Paris (Cerf) 

63, 367 p. - Dt.: Kirc:be u. Freiheit. Essen (H. Driewer) '64. 
RAKNER K. etc.: R~ligionsfr~ih~it. Mündten (M. Hueber) '66, 

137p. 
.Az ~r6szlllmélkilisé~ és béle~ 

Bosc R.: Sociolo!li~ d~ la Pai:;c. Paris (Spes/Ed. Ouvrieres) '65. 
CosTE R.: Dynamiq•~ d~ la Pai:;c. Paris (Desclée) '65, 160 p. 
D1us W.: Früd~ im .Atomz~italter. (M. Grünewald) '67, 96 p. 
En dialogile po11r la pai:;c. Paris (Pax Christi) '64, 181 p. 
PARltER D. - BoNNlOT R.: Foli~ n11cléaire. Paris (Ed. de l'EPI) 

'66, 201 p. 
PAx CHRISTI (section néerl.): u chrétien, l'atom~ ~t la pai:;c. 

Paris (Aubier-Montaigne) prep. 
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REGAMEY P.-R. - JoLIF J.: Face a la violence. Paris (Cerf) 
'65, 96 p. 

REGAMEY P.-R.: Non-violence et conscience chrétienne. Paris 
(Cerf) '64, 384 p. - Ot.: Wien-München (Herold). 

-: Gewaltlosi!lkeit. Wien (Herold) '66, 260 p. 
WINDASS S.: Christianity versus violence. London (William 

Clowes) '64. 
- : Le Christianisme et la violence. Paris (Cerf) '66, 187 p. 

VI. A DIALOGUS 

VI. Pál pápa ,.Ecclesiam suam• körlevele 6ta az Egyház hi
vatalosan elkötelezte magát a dial6gusra, ~spedig három vonat
kozásban: ennek megfelel6en ad6dik csoponosftásunk. 

A dialógusról általában 
FBIBs H.: Wir und die Anáem. Stuttgan (Schwabenv.) '66, 415 p. 
HoLL A.: Das Religionsgespriich der Gegenwart. Voraussetzungen 

u. Prinzipien. Graz (Styria) '65, 191 p. 
GIRAULT R.: Dialogues aux frontieres Je l'tglise. Paris (td. Ouv

ri&es) '65, 367 p. - Dt.: Graz (Styria). 
GoLDT, M. DE: Foi au Christ et áialog11es d11 chrétien. Paris 
(Descl~e de Br.) prep. · 

MAsSABD M.: Foi chrétienne, véritéde l'homme. Paris (Casterman) 
'67, 146 p. 

RBTIF L: Viwe c'est Jialog..er. Paris (Fleurus) '64, 86 p. 
A bels6 dialóglist s%olgáló soro%at: 

Verse et ContrO'Verse. Dialogues dir. par les Prof. J.-M. AnDT 
(lnst. Cath. Paris) et CB. C&Aa.uos. Beauchesne, Paris. 

Az ökllmmik111 dialóg•s 
Boss G.: Das briillerliche Gespriich. München (M. Hueber) '66,186. 
BROESSEDER J. Okumenische Theologie. Gesd:üchte - Probleme. 

München (M. Hueber) '67, 169 p. 

1 Tudatosan alkalmazzuk a Jialóg•s kifejezést, amely többet jelent a párbeszéd
n~(. A dialógus l~nyegéhez tartozik a két fél kölcsönös megbecsül~se és a készs~g 
egymástól tanulni. 
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CONGAR Y.: Chr~tiens en dialogue. Contributions catholiques a 
l'oecuménisme. Paris (Cerf) '64, 580 p. 

IDO-c: Un nouvel age oecum~nique. (Collectif.) Paris (Centu
rion) '67, 400 p. (.L'tglise en son temps" n. 10). 

IDO-c: La situation oecuménique dans le mande. (Collectif.) Pa
ris (Centurion) '67, 256 p. (.L'tglise en son temps" n. 12). 

LEHMANN M.: lm Grenzland der Kirchen. Der Standort der 
kath. u. der orthod. Theologie. Wien (Herold) '67, 128 p. 

MicHALON P.: L'unité des chrétiens. Paris (Fayard) '65, 124 p. 
- : Der Sinn für den Anderen. Meitingen (Kyrios) '67, 49 p. 

Neue Grenzen. Okumenisches Christentum morgen. Hrsg. v. K. 
v. BISMARCX u. W. DIRD 1-11. Stuttgart-Olten (Kreuz-V. -
Walter-V.) '66/67, 234+221 p. 

Okumenischer Dialog nach dem. Konzil. Meinungsfrage unter 
... Christen des deutschspr. Raumes. Una Sancta '66, Nr. 3. 

Rencontre oecum~nique a Geneve. Gen~ve (Labor et Fides) 
'65, 124 p. 

ScHUTZ R. Dynamique du provisoire. Taizé (Les presses du Taizé) 
'65, 184 p. - Dt.: Herder Taschenbücherei 274. 

-: Az egység sodrában. München (M. Hueber) '67, 64 p. 
-: Unanimité dans le pluralisme. Ibid. '66, 144 p. 
-: Einheit und Zukunfl. Freiburg (Herder) '66, 125 p. HB 219.) 
THURIAN M.: Amour et vérité se rencontrent. Taizé (Les Presses 

de Taizé) '64, 274 p. 
-: Gemeinsam glauben, gemeinsam handeln. Ein ökumenischer 
Katechismus. Mainz (Grünewald) - Gütersloh (G. Mohn) '67, 

VILL\IN M.: Vat. Il. et le dialogue oecum. Casterman, '66, 236 p. 
Az ökuménikus dialó[{ust szolgáló sorozatok. 

Christliche Konfes.rionen in Selbstdarstellungen. Hrsg. v. G(}"NTER 
STACHEL. Echter-Verlag, Würzburg. 

Eglises en dialogue. Sous la direction du P. PIERRE STRt'VE du 
P. BEAUPERE OP, du Pasteur FERRIER-WELTI. Maison Mame. 

E sorozat egyes kötetei egy-egy fontos t~m4t tárgyalnak párhuzamosan ka
tolikus, ortodoz ~s protestáns r~szr61. (Eddig 4 kötet jelent meg, 4 k~szül.) 

Oecumenica. Dir. V. VAJTA. Centre d'ttudes Oecum.Strassbourg. 
(Volkswartbund) '65, 106 p. F l ,. t k o vo~ra o : 

lstina, Paris. - Irénikon, Chevetogne. - The Oecumenical Re
wiew, Geneve. - Una Sancta, Nicderaltaich-Meitingen etc. 
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Dialógus a nem-keresztényekkel 
L'Esperance qui est en nous. Préf: Card. P. MARELLA. Ed. Secré

tariat pour les non-dtrétiens. Bruxelles (Foyer Notre Dame) 
'67, 48 p. 

Vers a recontre des religions. Préf: Card. P. MARELLA. Bruxel
les (Foyer Notre Dame) '67, 70 p. 

ScHLEITE H. R.: Die Kon/!·ontation mit den Religionen. Eine 
philos. und theol. Einführung. Köln (Badtem) '64, 80 p. 

-: Colloquium Salutis - Christen und Nichtchristen heute. 
Köln (Badtem) '65, 96 p. 

THILS G.: Propos et problemes de la tMologie des religions non 
chrétiennes. Paris (Casterman) '66, 204 p. 

-: Syncrétisme ou catholicité? (Casterman) '67, 196 p. 

Dialógus a nem-hi'V8kkel 
BoRNE E.: Dieu n'est pa.~ mort. Paris (Fayard) '65 (épuisé). 

- : Gott ist nicht tot. Graz (Styria) '65, 244 p. 
COITIER G.: Chrétiens et Marxistes. Dialogue avec Roger Ga

raudy Paris (Mame) prep. 
GARAUDY R.: De fanatheme au diologue. Un Marxiste tire les 

conclusions du Concile. Paris (Plon) '65, 127 p. 
GARAUDY - METz- RARNER K.: Der Dialog. ltndert sidt das 

Verhaltnis zwisdten Katholizismus und Marxismus? Hamburg 
(Rohwohlt) '66, 140 p. (Rororo 944.)· 

GIRABDI G.: Marxismo e Christianesimo. Pres. del Card. F. KoE-
NIG. Assisi (Cittadella) '68, 238 p. · 

-: Marxisme et christianisme. Préf. Card. KöNIG. Desclée: prep. 
-: Dberwindung des Monologs. Gesprach zwischen Marxismus u. 

Christentum. Vorw. v. Kard. KöNIG. Wien (Herder): prep. 
-: Cristiani e marxisti a confronto sulla pace. Ibid. '67, 84 p. 
KELLNER E. (Hrsg.): Christentum und Marxismus- heute. Wien 

-Frankfurt-Züridt (Europa-V.) '66, 350 p. (Gespradte ·der 
Paulus-Gesellsdtafl: 2). 

LELONG M.: Dialogue a'Oec les athtes. Paris (Cerf) '65, 144 p. 
(L':2glise aux cent visages 17.) - Dt.: Paderborn (Bonifacius). 
-: Dialog mit den.Atheisten.Paderborn (Bonifacius) '67, 163p. 

Mgr. VEUILLOT etc.: L'athéisme tentation du monde, ré'Oeil des 
dtrétiens? (Collectif) Paris (Cerf) '63, 256 p. 
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Mar:x:istisches und christliches Welwerstandnis. Hrsg. v. d. Ar
beitsgemeinsdrtf'. Weltgesprach. Wien-Freiburg (Herder) '67, 
172 p. (Schriften zum Weltgesprach 1.) 

SPECIALISTI: Enciclopedia dell Ateismo Contemporaneo. A cura 
della Facolta di Filosofia della Pontifieia Universita Salesiana 
di Roma. Dir. P. G. GIRARDI. 1-. Torino (SEI) '67-. 
Frans;.: Descl~e et Cie. Dt.: Max Hueber. Esp.: Guadarrama. 

Folv6iratok a nem-hiviJkkel va/6 dialógus szolgálatában: 
Internationale Dialog Zeitschrifl. Hg. v. K. RABNER u. H. VoR

GRIMLER. Freiburg (Herder) '68, (vierteljahrlich). 
Neues Forum. Internationale Zeitschrifl für den Dialog. Hg. 

G. NENNING. 
Revue indépendente pour le Dialogue. Red.: M. AzcARATE, G. 

CASALIS, M. D. CHENU OP, R. GARAUDY. Paris (Grasset}. 
Dialogue. Published as an International Rewiew by Neues Fo

rum, Vienna. 
Dialogo, "religioni oggi•, Roma. 

VII. SOROZATOK 

A zsinat 6ta számos sorozat indult meg az új teol6gia ismer
tetésére és továbbfejlesztésére. Néhány j6 sorozatot ~s egy nem
zetközi teol6giai foly6iratot jelzünk itt. Mindezek a bels& egy
házi dial6gust is hivatottak szolgálni. 

THEOLOGISCHE BRENNPUNJ:TE. Aktuelle Schriftenreihe. Hg.: V. 
ScHURB und B. HXRING. Verlag G. Kaffke, Bergen-Enkheim bei 
Frankfurt a. M. 
Frans;.: REMISES EN CAUSE, Desclée et Cie, Tournai-Paris. 
Ital.: PuNTI scoTTANI Dl TEOLOGIA, Ed. Paoline. Roma. 

Aktuelle Schri/len zur Religionspadagogik. Herder, Freiburg. 
Christianisme en mouvement. Dir. par Ren~ MARLE, Casterman. 
Offene Wege. Zwanglose Folge von Schriften. Benziger Verlag. 
Points de repere. Dir. par. H. DENIS et J. FBISQUE. Casterman. 
Réponses Chrétiennes. Dir. par Mgr. DELRATE et Mgr. G. TRn.s. 

Lethielleux. 
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A Servizia del Concilio. Favero Editore, Vicenza. 
Sulle Vie del Concilio. Cittadella, Assisi. 

93 

Theolagisebe Akademie. Hrsg. v. KARL RABNER SJ u. Orro 
SEMMELROTH SJ. Josef Knec:ht, Frankfort a. M. 

Theolagisebe Fragen heute. Hrsg. v. MICHAEL SeRMAus und 
EusABETH GössMANN. Max Hueber Verlag, Münc:hen. 

Theolagisebe Meditationen. Hg. Hans KüNG. Benziger Verlag. 
Tout l'Evangile dans la vie. Dir. par Henry CAFFAREL. Paris, 

Editions du Feu Nouveau . 
• Werdende Welt• Lahn-Verlag, Limburg. 

CONCILIUM. Internationale Zeitschri/l fur Theologie. 1965-. 
Einsiedein - Zürich (Benziger) - Mainz (M.-Grünewald). 
Franf.: Tours-Paris (Mo1me), Ital.: Brescia (Queriniana), Esp.: 
Madrid (Guadarrama), Engl.: New York (The Paulist Press) 
- London (Burns et Oates). 

Részletes könyvészet: 
Bibliographia Historiae Pontificiae. Ed. Paulus ARATÓ SJ. in: 

Arc:hivum Historiae Pontificiae I. ('63), II. ('64), III. ('65) 
IV. ('66), V. ('67). Pontifieia Universitas Gregoriana, Facul
tas Historiae Ecclesiasticae, Romae. 

Itt mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik e köny
vészet szerkesztése során segítségünkre voltak, els6sorban P. 
Arató Pálnak, a fent említett könyvészet s:ierkeszt6jének és Dr. 
Josef Weismayer bécsi egyetemi hittudománykari asszi52tensnek. 
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