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Hinnünk kell, 
eleven és bizakodó hittel a Szentlélekben. 
Ö az Egyház életének főmozgatója -
tegnap, ma és holnap egyaránt! 

Suenens bíboros 

Ha az Egyház "K risztus teljessége", akkor érthető, hogy növe
kedni és tökéletesedni akar. Arra törekszik, hogy a történelem 
folyamán az emberrel együtt fejlődjék, az egyének, eszmék és 
kultúrák sokféleségében. Az Egyház nemcsak a valóságban, ha
nem szándékában is katolikus. Végső célja a Paruzia, vagyis 
Krisztus végső győzelme, mert Ö az "Alfa" és "Omega". Hogy 
Krisztus tökéletes teste lehessen, hogy "eljusson a férfiúi töké
letességre, olyan életkorra, amelynek mértéke K risztus teljes
sége" mindent áthat, mindent magáévá tesz a világban - "a bűnt 
kivéve" . . . Az Egyház folyton fejlődik a Suntlélek hétszeres 
ajándékának hatása alatt, míg csak az idők végén el nem éri a 
tökéletességet. 

* 
Korunknak jutott a megtisztelő feladat, hogy a nagy múvet el
kezdje, amelyet későbbi nemzedékek fognak befejezni: meg 
kell teremtenie azt a humanizmust, me/y a világ mértékére van 
szabva, de ugyanakkor lsten szándékait tartja szem előtt. 

Subard bíboros 



A KIADó ELöSZA VA 

E gyűjtemény annak a meggylSzddésnek kösZÖni eredetét, hogy 
Egyházunk történelmi korfordul6ját éljük. S mivel minden kor
fordul6 válsággal jár, amelyet bizonytalanság jellemez, ami 
viszont szükségképp nyugtalanságra, aggodalmakra vezet · mind
ez ellensége a nyugodt építlSmunkának -, tájékoztatásra, meg
nyugvást és biztonságot sugárzó irányfényekre van szükség. Ezért 
sz6laltatjuk meg Egyházunk néhány felellSs állásban lévlS, na
gyobb áttekinté.;sel rendelkezd f{Spásztorát, valamint a hittudo
mány képvisellSit. Az idlSpont is alkalmasnak látszik: véget ért 
a .,hit éve", a zsinat utáni korszak elslS, még sok bizon}·talan
;ággal és tapogat6zással teljes iddszaka. 

EllSljár6ba Su e n e n s bíboros, a zsinat egyik moderátorának 
;zavait idézzük, amelyek rávilágítanak sok értetlenség és ellent
mondás belslS okára: a zsinat évtizedes belső egyházi fejlődés 

beteljesülése, s akik ezt nem élték át, ·most zavartan szemlélik 
annak gyümölcseit. 

Gyűjteményünk elsd része: hitvallás. Természetszerűleg kí
vánkozon ide - a már teljesen kész gyűjtemény élére, eg}•ebek 
melllSzésével - V l. P á l pápa hitvallása, amellyel az imént 
zárta le a .,hit évét". Legyen ez egyszersmind tanújele magyar 
népünk hagyományos pápahűségének. 

Szemelvényeink második csoportja a zsinat utáni helyzettel 
és feladatainkkal foglalkozik -lényegében idetartozik a zárósz6 
is - négy f{Spásztor tollából, akik egyúttal nemzettik püspöki i<a
rát képviselik, és részint a zsinaton töltöttek be jelentlSs szere
pet, részint most vannak a Vatikán felellSs pozícióiban. 

Döpfner bíboros, a másik moderátor a zsinat utáni elslS év 
mérlegét vonja meg, s rámutat a zsinat val6raváltásának vitat-
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ha tatlan kötelességére és az elkövetkezeS i dcSszak alapvet6 fel a
datára: Krisztus mellett való személyes döntésünket kifejez6 hi
tünk elmélyítésére. 

König bíboros, a vatikáni nem-hivllk titkárságának vezetlS
je, -- akinek zsinati mérlege, az egészséges középÚtra mutató 
végrehajtási utasítással, sorozatunk elslS, s szellemét jellemz6 
írása, - a történelemre utal, tanítómesterünkre, ez igazolja, 
hogy a korfordulók válságai s az ezekkel járó viták végslS fokon 
gyümölcsözlSek, amint ezt növekedésünk elslS, lSsegyházi krízisei 
is mutatták. A lényeges, hogy végeredményben a Krisztus Urunk 
.,pártjához" tartozók érvényesüljenek,- akik Istennel való kapcso
latukból merítenek indítást az emberek világának odaadó szol
gálatára. 

Su e n e n s bíboros, az egyensúlyi helyzet visszanyerésének el6-
feltételére utal: tudatosítani az Egyházban a múlt, jelen, jöv6 
egységét a fejllSdés során: az Újítások kapcsán pedig élesen kü
lönböztetni a hit lényege és kifejezési formái között. 

A zsinat gyümölcseit s mai helyzetünket a feSpásztorok után 
a hittudós szemszögéblíl Alois M U ll e r, a neves fribourgi kato
likus egyetem professzora méri fel. rámutatván a válaszúton le
veS Egyház jelent&ebb Új irányulásaira, szemléletének változá
saira az Egyházzal. az igazságfogalommaL tekintéllyel. keresz
tény erkölccsel stb. kapcsolatban. Diagnózisa: A fejleSdés óriási 
erdfeszítéseket követel az Egyháztól, - tlSIUnk. De azért nem 
lát bénult félelemmel szakadékor az elmélyült hitnek szellemé
ben, amely nem emberi biztosítékokban, hanem egyes-egyedül 
Jézus Krisztusban látja az Egyház fennmaradásának biztosítékát. 

A következ{í csoport a papságról szól: ha a zsinat végrehajtá
-;ít tckilll.ilik, a hl'!I'Zl't kulcsa jórészt az 5 kezükben van. Sze

melvénveink sorát V I. P á l pápának a papokhoz írt levele nyit-
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ja meg. Krisztus helytartója szívének meleg szetetetével szól 
paptestvéreihez és lelkükre köti: sohase kételkedjenek papságuk 
szentségi jellegében. Majd rámutat a papság lényeges dimenzi
óira: a szent, apostoli, aszkétikus és egyházi dimenzióra. 

Ezután L é g e r bíboros - aki életével tesz ékes tanúbizony
ságot a szegény és szolgáló egyház mellett - szól a papok je
lentlSs szerepérlSl a belslS egyházi .közvélemény alakításában, a 
szászéken adódó páratlan lehetlSségeikréfl.. Elmélkedési anyaget 
is nyújt a reális tanításról és a keresztény szellema kritikáról. 

Magának a papi hivatásnak megítélésérlSl, ma sokat hangoz
tatott megváltozásárÓl, továbbá kívánatos megújhodásáróL az 
Új papi típusról G u y o t érsek, a francia papságnak a papneve -
lésben illetékes flSpásztora ad elvi iránymutatást. 

A két papi nemzedék megértlS és szolidáris együttmaködésére 
pedig ismét Su e n e n s bíboros mutat rá, magvasan jellemezve 
az Új papi nemzedék szell emét; értékes utalást talál unk itt a 
papok és laikusok viszonyára is. 

A válságos idlSk vitákkal járnak. Ezért. fontos, hogy saját po
zícióinkat tisztázzuk egymás közt. Rá kellett tehát világitanunk 
a különbözlS felfogások alapirányaira, s az ebblSl eredlS maga
tartások gyökereire. G ar r o n e bíboros, P h i l i ps, Fe i n e r és 
R a t z i n g e r professzorok írásai derítenek fényt erre a kérdésre. 
A különbözlS irányokhoz tartozó teológusoknak egymást kiegé
szítlS, s zoros egyuumaködését su e n e n s bíboros hangsúlyozza. 

Arra, hogy a különbözlS irányzatok milyen viszonylagosak, az 
osztrák Katolikus Akció írásamutat rá. Ez a közösségi tanúságté
tel arra figyelmeztet, hogy többet törlSdjünk testvérünkkel, mint 
igazunkkaL többet a Szentírással, mint az intézményekkel. 

A JJJ<·gőrz<·, ,.; újítás .:gyensúlyának titkára a lélekben örö1<if· 
jú Mgr. L e c l e r c q , érdemesült lou va ini professzor mutat reá. 
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Az Egyház mindenekelcStt a Szentlélek, - és azután az emberek 
abban a mértékben, ahogy an a Lelket szolgálják. Ezek meg ta
Jálják az egyensúlyt a megcSrzés és megújulás évezredes procesz
szusában, s jól tudnak különböztetni lényeges, cSsi hagyományok 
és átmeneti, Úja bb szokások köZÖtt. 

Zárószó gy aná nt S e p e r bíborosnak, a hittani kongregáci ó ve
zeteSiének gyakorlatias összefoglalását hozzuk: A zsinat kollek
tív lelkiismeretvizsgálatát követeS megújulási programiéhoz ma
radjunk h(iségesek és egyaránt tartózkodva a mozdulatlanság s 
túlkapások helytelen végleteitől, a helyes úton ingadozás és fé
lelem nélkül haladjunk előre! 

Ehhez az eidhaladáshoz szántuk irányfényekül e szemelvénye
ket. Csak kínálják, de nem erőiretik irányjelzésüket. A figyel
mes olvasó egyhamar észreveheti, mennyi közös vonás van mon
danivalójukban, mennyire kiegészítik és egyezéseikkel mennyire 
erősítik egyinást. Mi az ami köZÖs bennük 1 

Öszinték és reálisak: nem hallgatják el a veszélyeket. Mégis 
távol van téílük minden félelem. Nem csak azért, mert a féle
lem a legrosszabb tanácsadó a válságos időkben, mert bizony
talanná és kapkodóvá tesz, amikor higgadt cselekvésre van szük
ség, - hanem nyugalmuk történelmi látásmódra vall, scSt még 
inkább erős hitükre. Ennek tanúja Suenens bíboros: .,Hinnünk kell, 
eleven és bizakodó hittel a Szentlélekben. Ö az Egyház életének 
főmozgatója tegnap, ma és holnap egyaránt." Ebből az ereSs hit
ből fakad a félelmet nem ismereS elszántság, amely Szent Pétert 
arra bírta, hogy az 6 szavára bátran kilépjen a bárka biztonsá
.:!áb0I a hull.:lmzó tengerre -- ez bírja rá az E~yház eleven tag 
jait, hogy kockázattól vissza nem riadva váltsák valóra a zsi
natot. Ez a hit nemcsak a hit megvallásából áll, hanem még 
inkább a gyökeres Krisztushoz kapcsolódásból, amelynek vele-
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járója az állandó megtérés, a belslS megújulás - nincs aki ezt 
ne hangsúlyozná- mert, Léger bíboros szavával, elslSsorban .,nem 
az a kötelességünk, hogy minden -hónapra Új reformot dolgoz
zunk ki, hanem az, hogy napról napra közelebb akarjunk jutni 
Istenhez." Az egyéni megújhodás feltétele az egész Egyház meg
Újhodásának, hogy a világ felismerhesse rajta Krisztus vonásait. 

E flStörekvés lényegi egysége megengedi a teológiai nézetek 
sokféleségét, hogy ezek azután egymást kiegészítve világos szín
képbe olvadjanak össze. A felfogások sokfélesége azonban nem 
fajulhat gyaiölködlS viszálykodássá, mint a polemikus irodalom 
annyi írása mutatja. Kifejezetten is szó esik a keresztényszel
lerna kritika és polémia követelményeirlSl egy, a papokhoz szó
ló írásban, hiszen itt a papságnak kell a jÓ példával eld'l járnia. 
Mert megmagyarázhatatlan, ha paptestvérek egymástól és flS
pásztoraiktól megtagadják azt a megbecsülést, amelyet a laiku
soktól maguk iránt megkövetelnek, slSt még az Egyházon kívül 
állóktól is hiányolnak, ha nem adják meg nekik. E tekintetben 
szemelvényeink íróinak magatartása példamutató: mindig po zi
t ív, megértlS, határozott, sohasem szenvedélyes és agresszív. 

Nem nehéz belátni, hogy ez nemcsak stílus kérdése, hanem 
azé a belső magatartásé, amely inkább törlSdik a testvérrel, mint 
saját igazával. Itt valósul meg, amit az evangéliumi eszmény 
erkölcsi normája felé tájékozódásról ánnyi szerzlSnk sürget. 

Igy tehát egyben tanúságtétel is akar lenni e gyfijtemény a Lé
lek, aszeretet Lelke mellett. Épp ez~ szeretet sürgeti az Egy
házat, hogy fokozottabb figyelemmel forduljon az embertársak, 
a világ felé, ez sarkalja, hogy folytassa a :\kgtestesüks és }.leg 
váltás mfivét, ez hajtja, hogy dinamikusabbá váljék lelkipásztori 
munkájában, magatartásában, semmi más. 

A szetetet Lelke által valósul meg a .,transcendencia és inkar-
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náci6 szintézise" (Suhard), hiszen ez kapcsol Krisztushoz és a 
világhoz is, .,A világot csak akkor tudjuk Krisztussal megválta
ni, ha közvetlen ül ismerjUk Isten világát és az emberek vilá
gát. Isten világát az Istennel val6 belsli kapcsolatb61, az em· 
berek világát pedig az emberek és a világ liszinte, odaad6 szol
gálata során ismerjUk meg." (König bíboros) 

Ezért sUrgeti szantelenUl tagjait az Egyház megtisztulni, meg
újhodni,lstennel egyre jobban egyesUlni,hogy így -XXIII. János 
pápa szavával - minden keresztény világít6 szikra, élesztll ko
vász legyen a világ számára. 

Ez a bels6 megújulás a zsinat igazi célja - .,Megújhodás és 
nem forradalom!" (VI. Pál pápa) - s ez kell, hogy eszménye 
legyen minden belslS egyházi dial6gusnak is. Ezt kívánja szolgál
ni ez a gyajtemény is. 

A szemelvényeket követ<'í Jegyzetek a szerzllkrlSl, a lellShe
lyekrlSl tájékoztatnak s közlik az eredeti lapalji jegyzeteket is. 
Az Irodalmi Tájékoztat6 pedig elsllsorban a papság tájékozta
tását szolgálja, az itt érintett gondolatok elmélyítésére, tudo
mányos munkájukban és lelkipásztori gyakorlatukban. 

VégUl itt mondunk kösZÖnetet a kiad6k nagylelkaségéért, a
mellyel szemelvényeink közlését számunkra lehetllvé tették. 

Bécs. 1968. jÚlius 2. 

A KIADÓ 
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ELÖLJARóBAN 

Azoknak az életcsíráknak, 
amelyeket a zsinat az Egyház földjébe ültetett, 
teljes érettségre kell jutniok. 

VI. Pál pápa 

A II. Vatikáni Zsinat egy korszak végét jelenti. S~t. már 
e rövid távlatból nézve mondhatjuk, hogy korszakok soro
zata ért véget: korfordulóhoz jutottunk. 

Hiszen jogosan állították, hogy véget ért a konstantini 
korszak, a középkori jellega kereszténység, az ellenre
formáció és az I. Vatikáni Zsinat kora is. E hosszú mult 
távlatából tekintve, a II. Vatikáni Zsinat valóban korfor
dulót jelent egyháztörténelmünkben. 

Ha azonban a közelmult távlatáb61, tehát századunk 
els~ feléb~l nézzük, nem végnek, hanem beteljesülés
nek érezzük. Úgy tíínik el6ttünk, mint azoknak a nagy 
megújhodási mozgalmaknak örököse és haszonélvez6je, 
amelyek a mai Egyház méhépen keletkeztek s továbbél
nek, mint pl. a biblikus, a liturgikus, patrisztikus, teo16-
giai és pasztorális mozgalmak. 

A zsinat felfogta és szilárd mederbe terelte ezeket az 
áramlatokat. A Szentlélek segítségével hatalmas folya
mokká duzzasztotta, és elszánt tudatossággal gondosko
dott arról, hogy a nyílt tengerbe ömölhessenek. János pápa 
a zsinat megnyitásakor azt az óhaját fejezte ki, hogy az 
egyház tavasza következzék be. Óhaja, reménye telje-
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sült. De mint minden tavaszkor, az egyházi megújulás
nál is viharok, nyarat késleltetlS tényezlSk jönnek közbe. 

Mert tagadhatatlan: számos hivlS nem vette észre, hogy 
az utóbbi három évtized mélyén micsoda belséf érlel(Sdési 
folyamat megy végbe, és így nem is érzékelbette igazá
ban azoknak az új erlSknek feltörését, amelyeket a zsinat 
megannyi folyamágyba terelt. Ezért a multtal való szakí
tás, amelynek több vonatkozásban tanúi, többé-kevésbé 
megrendítették ö'ket. A zsinati viták annyi vélt bizonyos
ságot és klasszikusnak tekintett szokást tett kérdésessé, a 
problémák oly tömegét vetette föl'- utóbbiakat a köz vé
lernény eréfsen eltorzította, - hogy nagyon sok katolikus 
hivlSt e váratlan meglepetés teljesen megzavart. 

Az ilyen hivéfnek igen nehéz megkülönböztetni: mi az, 
ami az Egyház megváltoztathatatlan hagyomány ához tar
tozik, és mi az, ami meréfben társadalmi, profán - s így 
a hit szemszögéblSl nézve - csak periferikus, mellékes 
hagyomány tartozéka. 

A természetben a tavasz csak akkor fejtheti ki teljes ha
tását, ha a fákat, bokrokat megnyírják. De a nyír6o1lót 
gondos körültekintéssel szabad csak használnunk. 

Ha csak a kopár, sok ágtól-gallytól megfosztott fákat 
nézzük, nehezen képzeljük el, hogy ebbéfl Új élet, a tél
béfl tavasz fakad. 

Minél nagyobb távlatot nyerünk, annál világosabban lát
juk majd, hogy a II. Vatikáni Zsinat jelentlSsége rendkí
vüli, belátjuk, hogy bizonyos ágakat, gallyakat csak azért 
kellett levágni, hogy a fa jobban bontakoztathassa ki erlSit. 



VI. PÁL PÁPA 

I. 

HITVALLAS 

ISTEN NÉPÉNEK "HITVALLÁSA" 
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Ti>ztdenuő Testvéreink. 
Ked\ e:' Gyermekeink: 

VI. PAL PAPA 

Ezzel az ünnepélyes liturgiá\ al he zárjuk Szellt Péter és 
Pál vértanúságának l~l. centenáriumát és a .,hit évét" is. 
A szelll apostolokról úgy akartunk megemlékezni, hogy 
tanúskoclunk a hit letéteménye (l Tim. ti, 211) iránti ren· 
cl í t hetetlen hűségünkről: ezt a hitet' az apostolok adr ák to
vább nekünk: a ,·ándorló Egyház a világtörténelem jelen
legi szaka:<zában is ebből a hitbeH akar élni. l 

l<ötele:;;égünknek érezzük azt, hogy most nyilvánosan 
kö> zönetet mondjunk azoknak, akik készséggel \ál as zol
tak febzólírásunkra é:: hozzá.iárultak a .,hir évének" tcl
.icschb ünnepléséhez az lsten Igéjéhez való személyes kap
c>olatuk elmélyítésével, az egyes közösségek hitvallá>á
nak megújításával és keresztén} életük tanúságtételével. 
Egészen különleges módon fejezzük ki hálánkat püspök
restvéreinknek és a katolikus Anyaszentegyház hiveinek, 
é; mindannyiukra áldásunkat adjuk. 

ligy érezzük, hogy a Krisztus által szem Péternek adott 
meghízar á5t nekünk is teljesíteniink kell: Péter érdemben 
legutol::ó utódjának is meg kell er&ítcnie hitében restvé
reit (Lk 22, 32). Tudatában vagyunk emberi gyengeségünk
nek, de ugyanakkor mcgbízatásunkból eredi'S kötelessé
günknek is, ezért most egy hirvallást teszünk: felolva
;unk egy credo-r, amely ugyan nemaszó szaros érte!-
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mében vett dogmatikai ddiníció, mégis lényegében meg
ismétli a niceai hitvallást, ktssé kifejtve azt korunk szel
lemi szükségeinek megfelel{)en. Az lsten szem Egyházá
nak halhatatlan hagyomány át foglalja össze ez a c r e d o • 

Amikor ezt tesszük, tudomásunk van arról, hogy bizo
nyos modern körökben mily nagy nyugtalanság tapasztal
ható a hittel kapcsolatban. Ennek a forrongásnak egyik 
oka a mai világ mélyreható változása: annyi, de annyi bi
zonyosságot kétségbe vonnak vagy vitatnak! Látjuk, hogy 
még a katolikusokat is magával ragadja a változás és az 
Újság láza. Kétségtelen, hogy az Egyháznak mindig is az 
lesz a kötelessége, hogy folytassa erlSfeszítését: elmélyí
teni és hirdetni az egymást követlS nemzedékeknek-- egyre 
alkalmasabb módon · · Isten kifürkészhetetlen titkait, üd
vösségünk forrásait. De ugyanakkor, amikor az elengedhe
tetlen kutatás munkáját sürgetjük, ügyeljünk a legnagyobb 
gonddal arra, hogy csorbítatlanullSrizzük meg a keresztény 
tanítást. Óvakodnunk kell attól, -- amit manapság sajnos 
tapasztalunk, -- hogy a hivlS lelkekben zavart és bizony
talanságot keltsünk. 

Ezzel kapcsolatban hasznos lesz megemlíteni, hogy az 
értelem, amelyet IstentlSl kaptunk, túl a tudományosan 
igazolható tapasztalaton, eléri a z t, am i v a n , és nem 
csupán a struktúráknak és a fejllSdlS lelkiismeretnek szub
jektív kifejezését; másrészt pedig az értelmezésnek - a 
hermeneutikának - az a feladata, hogy igyekezzék meg
érteni és kibogozni -- mindig tiszteletben tartva a kiejtett 
sz6t - azt az értelmet, amelyet a szöveg hordoz, nem 
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p~ eJ ig saját kénye- kt?c.lvc sur im bd e magy ar<ízni az ért d-
111t?t a szöv~gekb~, önkényes hipotézisdet követve. 

De mindenekfektt a Szemlélekbe vetjük renc.líthctl'tien 
bizalmunkat: az Egyház Lelkébe, és a hit isteni erényére 
támaszkodunk, amely a titokzatos Test életének alapja. 
Tudjuk, hogy a lelkek várják Krisztus helytartójának a 
szavát és ennek a várakozásnak renc.lszcres tanításunkkal 
igyekszünk eleget tenni. 1\la viszont all<almunk van sok
kal ünnepélyesebb megnyilatkozásra. 

A hit évének bezárásakor, szent Péter és Pál apostolok 
ünnepén egy hitvallással akarjuk tisztelni az élli Istent. 
1\liként Fülöp Cezáreájában Péter apostol a tizenkettli ne
vében vallotta meg Krisztust, az éh~ Isten Fiát, - túl az 
emberi vélekedéseken, valóban hitet téve az Úr mellett -, 
úgy ma az 8 alázatos utódja is, az egyetemes Egyház pász
tora, az lsten népe nevében hitvalló tanúságot tesz, a mel
lett az isteni igazság mellett, amelyet az Egyháznak kell 
hirdetnie minden nép közön. 

Azt akartuk, hogy hitvallásunk eléggé reljes és kifeje
zett legyen: így a szükségnek megfeleMen kielégíti a hi
v{) lelkeket, akik világosságot keresnek, és mindazokat, 
akik -- bármilyen szellemi családhoz tartoznak is az 
Igazságot keresik. 

A sze nt Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus dicsliségére, 
bízva a Szentséges Szűz Mária oltalmában és szent Péter 
és Pál apostolok segítségében, az Egyház hasznára és épü
lésére, felolvassuk most ezt a hitvallást, lelkileg egye
sülve veletek, szeretett Testvéreink és Gyermekeink. 
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HITVALLAS 

Hiszünk az egy Istenben, Atya, fiú és Szt:llllélt'l<bt.:n, 
Ö a teremt5je a látható dolgoknak - amilyen e világ is, 
ahol múlandó életünk lefolyik, -- és a láthatatlan szelle
meknek, amelyeket angyaloknak is nevezünk (D 3002), 
és teremtc5je minden emberben a szellemi és halhatatlan 
léleknek. 

Hisszük azt, hogy ez az egyetlen Isten teljesen egy vég
telen ül sze nt lényegében és minden tökéletességében: min
denhatóságában, végtelen tudásában, gondviselésében, a
karatában és szeretetében. Ö az, Ak i V a n, ahogy ezt 
Mózesnekkinyilatkoztatta (Ex.3,14); és Ö a Szeretet, 
amint János apostol tanítja (l ]n. 4, ti): így tehát ez a két 
név, a Lét és a Szeretet annak az isteni valóságát fejezik 
l<i valamiképpen, aki meg akarta magát ismertetni ve
lünk és aki, "mivel megközelÍthetetlen fényben lakozik" 
(l Tim. 6, 16), önmagában minden név, minden dolog és 
minden teremtett értelem fölött van. Egyedül Isten maga 
adhatja önmaga igaz és teljes ismeretét, kinyilatkoztatva 
önmagát mint Aty át, fiÚt és Szentlelket. A kegyelem ál
tal az isteni életben részesedünk, -- ebben az életben a 
hit homályában, a halálon túl az örök világosságban. A 
három személyt öröktc51 fogva a kölcsönös viszonyok al
kotják: mindegyik az egy és ugyanazon isteni Lét birto
kosa, mindegyik a háromszor szent Isten boldog életének 
részese. Isten túl van mindazon, amit emberi értelem
mel felfoghatunk (D 804). Mégis, hálát adunk az isteni 
jóságnak azért, hogy igen sok hivc5 tanúskodhatik velünk 
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együtt az emberek eléStt ennek az Istennek az EgységéréSl. 
jóllehet a Szentháromság titkába be nem hatolhatnak. 

Hi$Zünk tehát az Atyában, aki öröktéSI fogva nemzi a 
fiút: a fiúban, Isten Igéjében, aki örökr& fogva szüle
tik; a Szentlél~kben, a teremtetlen személyben, aki az 
Aty ától é~ a Fiútól származik mint az éS kölcsönös szere
tetük. Igy az egyformán örökkévaló és egyenléS (coaeter
nae sibi et coae4uales, D ';'5) három isteni személyben 
túlcsordul é$ beteljesedik a teremtetlen lényre jellem
zéS dicséSség kiválósága szerint -'- a tökéletesen egy lsten 
élete é~ boldog$ága. f-.lindig "tisztelni kell az Egységet a 
Három::á~ban, és a Hárornságat az Egységben" (D 75). 

Hiszünkami l'runk JéZU$ Krisztusban, aki az Isten Fia. 
Ö az örök Ige, az Atyától született minden idők kezdete 
eléStt és egylényegíl az Atyával. homoousios to Pat
r i (D Eill). és minden általa lett. Megtestesült a Szent
lélek erejébéSI Szűz 1-.lária méhében és emberré lett: tehát 
egyenléS az Atyával istensége szerint, alábbvaló az Atyá
nál embersége szerint (D ';'6) és egy önmagában, nem a 
két természet lehetetlen összekeveredése által, hanem 
személyének egységében (D 7o). 

Közöttünk lakozott, teJ\·e kegyelemmel és igazsággal. 
Hirdette és megalapította az lsten országát és önmagán 
kercsztiil megismertette az Atyát. l'j parancsolatot adott 
nekünk, azt, hogy úgy szeressük egymást, amint (j szere
tett bennünket. Az e\ angéliumi boldogságok Útját taní
Totta: a lelki szegénység, a szelídség, a türelemmel vi
selt szenvedés, az igazságos:>ág szomjazása. az irgalolll, 
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a szívtisztaság, a béke vágya, az igazságért elviselt ül

döztetés vezetnek e boldogs_ág felé. Szenvedett Poncius 

Pilátus alatt: lS az Isten báránya. aki magára vette a világ 

baneit: meghalt értünk a kereszten, hogy megváltó vére 

által üdvözítsen bennünket. Eltemették és a saját hatal

mából harmadnapon feltámadott: feltámadása által része

sít bennünket az isteni életben, vagyis a kegyelmi élet

ben. Felment a mennybe, és újra eljön majd dicslSségben 
ítélni é1<'Sket és holtakat: mindenkit a saját érdemei sze
rint, - azok, akik Isten szeretetére és irgalmára igennel 

feleltek, az örök életre mennek: azok pedig, akik eze

ket mindvégig visszautasították, a soha ki nem al v ó tűz
re kerülnek. 

És országának nem lesz vége. 

Hiszünk a Szentlélekben, aki Úr és életadó, akit az A

tyával és a Fiúval együtt imádunk _és dicslSítünk. Ö szólt 
a próféták szavával; Öt küldte el nekünk Krisztus, miután 

feltámadt és fölment az Atyához. A Szemlélek megvilá

gosítja, élteti, védelmezi és vezeti az Egyházat, meg

tisztítja tagjait, ha a kegyelemt(Sl nem fordulnak el. Te

vékenysége behatol a lélek legmélyére, képessé teszi az 
embert arra, hogy Jézusnak erre a felhh·ására válaszoljon: 

,.Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tö
kéletes" (:tvlt. 5, 4~). 

Hisszük, hogy 1\lária, a megtestesült Igének, Istenünk

nek és l'dvözítlSnknek Anyja (D ~51-252) mindig sz{lz ma

radt és, hogy e kiválasztottság alapján, Fiának érdeml'irl' 

való tekintettel. különleges módon réSZ('SÜlt a mq~váltás-
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ban (LG '53): az eredeti bűn minden makulájától mentes 
maradt (D 2d03) és minden más teremtménynél jobban 
bc5velkedett a kegyelmi adományokban (LG 53). l\lint
hogy a szepilitelen szent Szííz egészen szoros kötelék ré
vén kapcsolódik a megtestesülés és a megváltás titkaihoz 
(LG 53, Sd, ö l), földi élete végén testestül-lelkestül a 
mennyei dicsliségbe vétetett (D 390 3), és miután fel tá
madt Fiához lett hasonlóv á el5re elnyerte minden igaz em
ber jövendlS sorsát. Hisszük azt is. hogy Isten szent Anyja, 
az új Éva, az Egyház Anyja (LG 53.56,61,63) az égben 
is folytatja Krisztus tagjai iránti anyai szerepét, közremű
ködve a megváltott lelkek újjászületésében és isteni éle
tük fejllSdésében (LG 62). 

Hisszük, hogy Ádámban mindnyájan vétkeztek: ez azt 
jelenti, hogy az általa elkövetett 5sbűn megsebezte az 
emberi természetet. vagyis a minden embernél közös ter
mészetet olyan bukott állapotba juttatta, amelyben ennek 
a bűnnek következményeit hordozza és amely kUlönbözik 
az 5sszülc5k eredeti állapotától, -- ebben a szentség és a 
megigazultság következtében az ember nem ismerte sem 
a rosszat, sem a halált. Az így elbukott emberi termé
szet, megfosztva a kegyelem köntösétc5l, természetes ké
pességeiben megsebezve a halálnak van alávetve, amely 
minden emberre átszármazik. Ebben az értelemben min
den ember banben születik. 

Valljuk tehát a Trentói Zsinattal, hogy az eredeti ban 
az emberi természettel származik át, "nem utánzás, ha
nem nemzés Útján" lesz kinek-kinek "sajátja" (D 1513). 
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Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megváltott ben
nünket 7· keresztáldozata által az eredeti bífntlSl és a 
személyesen elkövetett bífnöktlSl is, úgy hogy az apostol 
szava szerint, "ahol elhatalmasodott a bífn, túláradt a ke
gyelem" (Róm. 5, 20). 

Hisszük, hogy Urunk Jézus Krisztus egyetlen keresztsé
get alapított a bűnök bocsánatára. A keresztséget ki kell 
szolgáltatni a kisgyermekeknek, még ha nem is vétkez
tek személyes bíinnel, mivel a természetfölötti kegyelem
t51 megfosztva születnek, hogy így újjászülessenek "víz
b& és SzentlélekblSl" Jézus Krisztusban az isteni életre 
(D 1514). 

Hisszük az egy. sze nt, katolikus és apostoli Egyházat, 
amelyet Krisztus Péterre mint k<5sziklára épített. Az Egy
ház Krisztus titokzatos Teste: hierarchikus szervekkel ren
delkezl5 látható társaság és lelki közösség egyszersmind; a 
földi Egyház lsten vándorló népe és u"gyanakkor égi javak
kal van elhalmozva; az Isten országának csírája és zsen
géje: általa folytatódik az emberi történelem során a meg
váltás fájdalmas mífve; és ez a várva várt megváltás csak 
az idlSk végén a dicsCSségben teljesedik be (LG 8 és 5). 

Egyházát a mi L'runk Jézus Krisztus a szentségek által é
píti ki, amelyek az 5 teljességéb81 folynak (LG, 7, ll). 

Az Egyház a szentségek által részesíti tagjait Krisztus ha
lálának és feltámadásának titkában, a Szentlélek kegyel
mének erejében, amelyblSl élet és tevékenység fakad (LG, 
'7 ,12,50). Az Egyház tehát szent, jóllehet bűnösöket is 
magában foglal; szent, mivel életforrása a kegyelem: az 
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ő életéből ré,:zcste>dv~· szt?ntdődnte>k meg tagjai; ha pte>dig 
te>l\-ágják magukat t?ttől az é!t?ttői. a b(ínbe és a zíírzavar
ba e,:nek vissza, amdy m~:gakadályozza szt?ntségénL·k l<i
mgárzását. Ezért a z Egyház szenved és bűnbánatot tart hi
báiért; hatalma van, hogy meggyógyítsa gyermekeit 1-:risz
tus vére és a Szentlélek adománya által. 

Az Egyl1áz az isteni ígérL·td< örököse és J\brahám Lélek 
szerinti leánya, Izrael ré\én, amelyt<Sl a szeretettel 5r
zött Irásokat örökölte és amelynek pátriárkáit és prófétáit 
ti>zteli; az apostolokra épült,_ századokon át továbbadja 
mindig él5 szavukat és lelkipásztori hatalmukat Péter utó
daiban és a vele közösségben él5 püspökökben. Állandóan 
a Szemlélek vezeti: d bízza meg azzal, hogy meg5riz
ze, tanítsa, magyarázza és terjessze azt az Igazságot, a
melyet Isten homályosan a próféták által, teljesen az Úr 
Jézusban nyilatkoztatott ki. Hisszük mindazt, amit lsten 
írott vagy szóhan áthagyományozott szava tartalmaz, és a
melyet az Egyház mitlt lstent<Sl kinyilatkoztatottat tár e
lénk, akár ünnepélyes megnyilatkozása által, akár rendes 
és egyetemes tanítóhivatala által (D 30 ll). Hisszük, hogy 
Péter utóda tévedhetetlen, amikor mint az összes hiv5k 
pásztora és tanítója e x c a t h e d r a tanít (D 307 4), és 

hogy ezzel a kiváltsággal a püspökök testülete is rendel
kezik, amikor a pápával együtt gyakorolja a legf5bb ta
nítóhivatalt (LG, 25). 

Hisszük, hogy az Egyház, amelyet Jézus alapított és a
melyért d imádkozott, fogyhatatlanul egy a hitben, az 
istentiszteletben és a hierarchiával alkotott közösségéhen. 
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Ennek az egyháznak a kebelében a liturgia gazdag válto
zatossága, a teológiai és lelki örökség, valamint az egy
házfegyelem különbözőségé található: ez a változatos
ság egyáltalán nem árt egységének, hanern azt csak fé
nyesebben nyilvánítja ki (LG, 23). 

Elismerjük azt is, hogy Krisztus Egyházának szervt·zetén 
kívül is megtalálhatók az igazság és a megszentelt5dés szá
mos elemei: ezek az Egyház sajátját alkotják és a katali
kus teljesség felémutatnak (LG,8). Hisszük, hogy a Szent
lélek felkelti Krisztus tanítványainak szívében az egység 
szeretetét (LG,l5), ezért reméljük azt, hogy mindazok a 
keresztények, akik még nincsenek teljes közösségben az 
egyetlen Egyházzal, egy napon egyetlen nyájba egyesül
nek egyetlen Pásztor vezetése alatt. 

Hisszük azt, hogy az Egyház szükséges az üdvösségre, 
mivel Krisztus, az üdvösség egyet~en közvetítllje és útja, 
Testében, az Egyházban van jelen számunkra (LG, 14). 
Isten üdvözítő szándéka azonban minden embert átfog: 
azok, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztus e
vangéliumát és Egyházát, de őszintén keresik Istent, és a 
kegyelem ösztönzésére törekszenek teljesíteni Isten akara
tát, amelyet lelkiismeretük parancsából ismernek meg, 
ezek is - Isten tudja csak, hogy hányan vannak -- hozzá
tartoznak, jóllehet láthatatlanul Isten népéhez. 

Hisszük, hogy a mise, amelyet a pap Krisztus szemé
lyét képviselve és az egyházirenddel kapott hatalom e
rejében Krisztus nevében és titokzatos Teste tagjainak ne
vében mutat be, a Kálvária áldozatát jeleníti meg szem-
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ségileg oltárainkon. Hisszük, hogy a pap által konszek
rált kenyér és bor az égben dics6ségesen trónoló Krisztus 
testévé és vérévé változik át, miként az Úr által az u
tolsó vacsorán megáldott kenyér és bor is az Ö testévé és 
vérévé változott, miel6tt a kereszten felajánlotta volna 
magát értünk; és hisszük, hogy az Úr titokzatos jelenlé
te a látható küls(S alatt, amely érzékeink számára tovább
ra megmarad, vagyis a változatlan színek alatt, igazi, 
reális és lényegi jelenlét (D 1651). 

Krisztus tehát csak úgy lehet j~len e szemségben, hogy 
a kenyér valósága az Ö testévé, a bor valósága pedig az 
Ö vérévé változik át, csupán a kenyérnek és a bornak az 
érzékszerveink alá es<'5 tulajdonságai maradnak változat
lanok. Ezt a csodálatos átváltozást az Egyház nagyon ta
lálóan t ra ns zs zu bs z t a ne i á c i ó nak, átlényegülésnek 
nevezi. 

Minden teológiai magyarázatnak és értelmezésnek, -
ha a katolikus hittel összhangban akar maradni -- tarta
nia kell, hogy a kenyér és a bor az átváltoztatás után a 
valóság rendjében, függetlenül gondolkodásunktól, meg
szant létezni, úgy hogy ezentúl az Úr Jézus imádandó tes
te és vére van jelen valóban a kenyér és a bor szentségi 
színei alatt (D 1642. 1642-1654). Ezt az Úr akarta így, 
hogy önmagát adja nekünk eledelül, és hogy bennünket ti
tokzatos Testének egységébe kapcsoljon (S. Th. lll, 73, 3). 

A mi L'runk Jézus Krisztus egyetlen és oszthatatlan meg
dic>5ült égi léte a szemség által nem sokszorozódik meg, 
hanem jelenvaló lesz a föld számtalan helyén, ahol a 
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szentmiseáldozatot bemutatják. Jézus ugyanilyen jelen
léte az áldozat bemutatása után továbbra is megmaradt a 
szentségben, amely a tabernákulumban minden templo
munk éllS szíve. Édes kötelességünk tisztelni és imádni a 
láthat6 ostyában a megtestesült Igét, akit nem láthatunk, 
de aki - anélkül, hogy elhagyná a mennyet - jelenva-
16vá lesz számunkra. 

Megvalljuk, hogy az Isten országa, amely már itt meg
kezd5dött Krisztus Egyházában, nem ebb51 a világb61 va-
16, hiszen e világ alakja elmúlik, és hogy az Isten orszá
gának növekedését nem lehet azonosítani a civilizáci6k, 
a tudomány és az emberi technika haladásával. Egyre mé
lyebben meg kell ismernünk Krisztus kimeríthetetlen gaz
dagságát, egyre erlSsebben kell remélnünk az örök java
kat, egyre buzg6bban kell válaszolnunk Isten szeretetére, 
egyre Mségescbben kell szétoszta~i az emberek között a 
kegyelem és a szentség ajándékait: így segítjük el 6 az Is
ten országának növekedését. De az Egyház ugyanezzel a 
szeretettel szüntelenül igyekszik eUSmozdítani az embe
rek igazi földi javát is. Ami~or arra emlékezteti gyer
mekeit, hogy nincs itt maradand6 lak6helyük, arra is ser
kenti 5ket, hogy ki-ki a saját hivatása és lehetlSségei sze
rint igyekezzék hozzájárulni a földi haza építéséhez, ellS
mozdítani az igazságosságot, a békét és az emberek kö
zötti testvériséget, segíteni testvéreit, különöscn a sze
gényeket és a szerencsétleneket. Az Egyház, Krisztus je
gyese szüntelenül törlSdik az emberek szükségeivel, örö
mükkel és reménykedésükkel, szenvedésükkel és erlSfe-
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szítésükkel: ez a szorgosság azt célozza, hogy jelen le
gyen életükben, hogy Krisztus fényét sugározza nekik és 
mindannyiukat Benne, az Üdvözítl'Sben egyesítse. Mindez 
nem jelenti azt, hogy az Egyház a világhoz idomul; so
hasem csökkenhet buzgósága az Úrnak és örök országának 
várásában. 

Hisszük az örök életet. Hisszük azt, hogy mindazoknak 
a lelke, akik Krisztus kegyelmében halnak meg, -- akár 
a tisztítótazben kell még megtisztulniok, akár mindjárt 
magához veszi őket Jézus a Paradicsomba, mint a jobb la
tort - a halálon túl Isten népét alkotják. A halál végleg 
megsemmisül a Feltámadás napján, amikor a megdicslS
ült lelkek testükkel egyesülnek. 

Hisszük azt, hogy azoknak a sokasága, akik a Paradi
csomban Jézus és :tvlária körül összegyülekeznek az égi Egy
házat alkotják; az örök boldogságban látják Istent, amint 
van (l Jn. 3, 2; D.lOOO); itt -- más és más fokon-- az an
gyalokkal együtt részesülnek a megdicsl'Sült Krisztus iste
ni hatalmában, közbenjárva értünk és testvéri segítségük
kel támogatva a mi gyengeségünket (LG 49). 

Hisszük minden Krisztus- hiv(! közösségét; azokét, akik 

a földön zarándokolnak; azokét, akik haláluk után még 
tisztulnak és az ég boldog lakóiét: mindezek együtt e
gyetlen Egyházban egyesülnek. S hisszük, hogy ebben 
a közösségben Istennek és szemjeinek irgalmas szeretete 
rnindig me~hallgatja ami imánkat, hiszen Jézus mondot
ta: "Kérjetek és adatik nektek" (Lk.l0,9-10; Jn.16,24). 
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Ebben a hitben és ebben a reménységben várjuk a holtak 
feltámadását és az eljövend{$ világ életét. 

Áldort legyen a háromszm szent Isten. Amen. 

A Szent Péter BazilikánáL HJ6tl. jÚnius 30. 

VI. PÁL PÁPA 
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Egy év telt el a II. Varikáni Zsinat lezárása óta. A zsi
nati határozatok szövegei é; a részletes tudósítások is meg
jelentek már. Képriportok hatásosan mutatják a zsinati 
atyák együttesét és megörökítik a zsinat legflSbb esemé
nyeit. Megjelentek a Szematya aláírásával a végrehajtá
si utasítások is, ezeknek a valóraváltásáról az egyes or
szágokban a püspökök gondoskodnak majd. A zsinat te
hát magában véve lezártnak tekinthetlS. Azóta pedig az 
elsts zsinat utáni esztendts is eltelt már. 

Hogyan gondolkodunk máma a zsinatról? Tekintsünk e
lőbb vissza mérlegellS szemmel az elmult évre, és utána 
fürkésztsen nézve a jövőbe, fontolgassuk, mi a teendts; 

V isszatekintés 

Legeltsször is adjunk tiszta szívb61 hálát az Úrnak, az 
Egyház Urának, a zs i n a t ke g y e lm é é r t. Valóbanpün
kösdi esemény volt ez, visszanyúlás az életadó gyökerek
hez, visszatérés az tssforrásokhoz, kezdeményezések meg
indítá~a, amelyeknek méreteit még át sem tudjuk tekin
teni. mert teljes kibontakozásukhoz sok id6re vanszükség. 

Közben a német pOspökök az idd' parancsszavára hall
gatva magukévá tettek sok indítást s ezeket most megva-

16sítani igyekeznek egyházmegyéikben. l 
Ha mármost tömören jellemezni akarjuk az Egyház bel

sts helyzetét a zsinat után, röviden a következts mozza
natokat említhetjük: 
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Az Egyház Újra visszatért a hétköznapi életbe. 
Egyesek talán azt várták, hogy az Egyház máról- holnap
ra, hirtelen meg fog változnC Ez nem volt reális. Az Egy
ház mindig tökéletlen, keres6, emberi, banös marad. Ha 
így beszélek az Egyházról, nem a pápára, püspökökre és 
papokra gondolok csak, hanem mindannyiunkra. akik az 
Egyházhoz tartozónak valljuk magunkat. Bármin6 zsinat 
utáni triumfalizmus épp olyan elhibázott volna, mint az, 
amelyet a zsinaton megbélyegeztek. De az is hozzátar
tozik az Egyház mindennapi életéhez, hogy továbbra is 
osztozzék a megalázott, kitaszított, megfeszített Jézus 
Krisztus "botrány ában". Valamiképpen mindig .,idegen", 
.,elmaradt", .. id6szeratlen" lesz. 

Továbbá még a következőket kell megfontolnunk: a zsi
natot határozataival és szellemével még távolról sem tet
tük teljesen magunkévá. Ez nem történhetik máról hol
napra, sem egyik évr61 a másikra: Vajon ki fogta fel a 
liturgia legmélyebb értelmét úgy, amint a zsinat értel
mezi? Vajon ki gondolta végig teljes egészében és minden 
kihatásában az Egyháznak azt a szemléletét, amit az Egy
házról szóló dogmatikus konstitúció tár elénk? Ugyanezt 
kérdezhetjük egyéb problémák kapcsán, mint aminők pl. 
az Egyház viszonya a világhoz; a világnak új szemlélete; 
missziós küldetésünk összeegyeztetése az elszakadt keresz
tény testvérek, s<'St a nemkeresztények üdvér<'Sl most val
lott felfogásunkkal stb. Ezzel sajátságos átmeneti id6szak, 

kérdésekkel teljes bizonytalanság támadt, ami egy még ki
egyensúlyozatlan, ellenmondásos alapmagatartásból ao6dik. 
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Ehhez járul, hogy a zsinattal kapcsolatban sok t é v cs 
é r t e lm e z és kering. Ezeket nem soroihatom fel mind, 
csak a jelenségre akarok rámutatni. Bizonyos kijelentése
ket, amelyeket a zsinaton kiegészítésképp említettek, u
tána egyoldalúan, nyomatékkal hangsúlyoztak és abszolut 
mértékként helyeztek a középpontba. 

Igy például, ha a zsinat erősebben hangsúlyozza is a 
Szentírásnak. jelentlSségét, mint az egyházi tanítás és az 
Egyház életének irányadó normáját és kiindulópontját, ez
zel az egyház t a n í t ó h i v a t a 1-a még nem veszítette el 
jelentlSségét, mint ezt egyesek gondolják, Az egységtörek
vésrlSl szóló dekrétumban nagyon megfontoltan kidolgoz
ták a nem-katolikus vallási közösségek üdvtörténeti je
lentlSségét, · · ebblll egyesek azt következtetik, hogy kö
zömbös dolog, v~jon a katolikus Egyházhoz tartozik -e va
laki, vagy sem, vajon a vegyesházasság esetén hogyan es
küsznek meg és milyen vallásban nevelik gyermeküket. 
Kétségkívül az is tény, hogy az Egyház szemléletében az 
egyén szaba d l e l k i is m e r e t i döntése nagyobb jel en
tlSséget nyert, de ez még távolról sem jelenti, hogy ezentúl 
mindent kén y ünk- kedvünk szerím szabadon dönthetünk el, 
anélkül, hogy az isteni rendre és az Egyház útmutatásai
ra tekintettel lennénk. Igy tehát korunkat a véleménykü
lönbségek, viták, kiélezett megállapítások, ellentmon
dások, slSt nyilvánvaló tévtanok jellemzik, amelyek sok
szor nem is tudatosak. 

Kifejezetten hangsúlyozni kell még azt is, hogy elte
kintve az említett hamis értelmezésekte5l és túlzásoktól, 
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a zsinat köv~tkeztében az egyházban ú j p r o b l é mák 
merültek fel. Igy a jelen helyzetben ~gészen Új fdaJatok 
adódnak. Csak néhányat említek: a liturgiában Új formá
kat kell keresnünk, minu az t>gyházzenéb~·n, mint nyel
vi tekintetben, és ez nem történhetik egy csapásra. A pa
pok és világi hivek között mt>ginduló szarosabb együttmű
ködés próbálkozásokat és begyakorlást kíván meg; ugyan
így a tudatos egyházon belüli pluralizmus megvalósítása a 
zsinat szellemében. Hogy hdyesen tudjunk élni a zsinattól 
annyira hangsúlyozott keresztény szabadsággal, tapaszta
latokra van szükség, türelmes igyekezettel kell üdvös l<Or
látait bel ülrlSl kitapogatnunk. 

Igy tehát kettlSs arcú korban élünk. Igéretek és veszé
lyek, kínos bizonytalanság és boldogító bizonyosság, ag
gódás és remény váltakoznak benne. 

Pillantás a jövőbe 

!\1ármost mi a teend{í? Legdőször is az, ami magától ér
tettídik. Mindannyiunknak, vagyis elstísorban a püspökök
nek, de azután kinek- kinek a maga helyén hűségese n, kö
vetkezetesen, türelmesen v a l ó r a ke ll v á lt a n u nk a 
zsinatot, anélkül, hogy ettlSl hatalmas, radikális változást 
várnánk. Ez a munka az erd{í megifjításához hasonlítha
tó: először alig venni észre valamit s csak hosszú idtí mul
va mutatkoznak a céltudatos aprómunka gyümölcsei. 

Ahhoz azonban, hogy ez ellSbb röviden említett Új prob
lémákat mesterien oldjuk meg. arra van szükség, hogy 
elsajátítsuk a zsinat szellemét, éspedig egészen egyéni 
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módon, és azzal a mélységes, átható komolysággal, amely 
a zsinat határozatait jellemzi. A leglényegesebb az, ami 
Krisztus Urunk igehirdetésének els6 és központi gondolata, 
a megtérés, a metanoia, amint azt els(S prédikáció
jában mondja: "Közel van az Isten országa, térjetek meg 
és higyjetek az üdvösség jóhírében." (Mk.l,l5) Vagyis 
meg kell nyílnunk hitben az evangélium jÓ híre számára. 
Az elközelg6 id6ben a hit lesz a nagy feladata az Egyház
nak és mindegyikünknek: a hit~ mint személyes döntés 
Krisztus mellett; a hit, amelynek szellemében komolyan 
szembenézünk korunk hitbeli nehézségeivel: a hit, mint a 
következetes felnt'Sttképzés állandó feladata; a hit. mint 
követelmény, hogy helyes legyen a viszonyunk az egyhá
zi tanítóhivatalhoz. 

Mindezzel azonban együttjár a Krisztustól követelt e l
fordulás a világtól. amennyibenezenazlsten-nél
küli világot értjük; a radikális szabadság és elszakadás. a 
h(fséges Krisztuskövetés szellemében. Nincs végzetesebb 
félreértése a II. Vatikáni Zsinatnak, mint az a téves fel
fogás, mintha a keresztény élet kényelmesebbé vált vol
na. A keresztény szabadság igényes er6feszítéssel jár és 

keresztény szellemben csak akkor munkálkodhatunk a v i
lág jÓlétén, ha Krisztus szabadságának szellemében, va
gyis teljes felel6sségünk tudatában, de kritikus távlatban 
maradunk a világgal szemben. 

:-J agyon fontos az is, hogy állandóan és hittel elmélked
jünk az egyházi és keresztény élet ama lényeges rendelte
tésén, amelynek t es t v é r is é g a neve. Legyen biztos, 
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élénk úzékünk az ir á nt. hop: y Krisztu;. 11lc'l!\ d !tó m(Í\ t:. 

az Egyház. az Euchari;ztia, az összt:s szemségc·k, a hit 

é; a szeretet, vagyis mindaz. ami a keresztény élt:tha 

tartozik, a test\ ériség dimenziójába rorkoll ik. Ez azou

ban ne maradjon terméketlen reflexió, hanem hozza mq.! 
az állandóan újonnan próbálkozó gyakorlati megvalósítá; 

gyümölcst:it, amelynek forrása a szt:n\·cdélyes belső érzc~k 

az Egyház közösségt: és azon ttíl a \i lággal \"aló közö;ség 
iránt. Amit Charles de Foucauld mondott. akine!< most ill

tük ötvenedik halálozási évfordulÓját. azt regye magáé\'á 

minden katolikus keresztény. aki az Egyház jeknlegi, 

zsinat utáni helyzetét felfogta: "Azt szerctném. ha mind
ny ájan. •. keresztények. mohamcd.:ínok. z;idók és po gá

ny ok hozzászoknának, hogy bennem te> t vérüket lá,:sák, 

minden ember test\·érét. "2 

Végül a sok mondani\"alóból még·csak egyet említek: 
.f\lenjen a vérünkbe az Egyház apostoli. m i; sz i ó,: ru da

ta! A missziós dekrétumban ol\ a,;,: uk ezt a klassziku> mon
da tot: .. a zarándokúton járó Egyház lényegénél fogva 'a
po;;toli, mi,;sziós jelleg(( (vagyis úton van küldetésben)" 3 

Korunkban. amikor az lsten irámi közönyö.>ség ragály

ként lopakodik a szhckbe" járja át a társadalmat, égető 

szükségünk van a bátor kezdeményezéstől \"iss<'.a ne111 ri a
dó, izzólelk(í mis;ziós Egyházra. Sajnos igaz. hogy ettől 

még tá\'ol vagyunk. ~légh minél többen éljenek t:bben a 
szellemben és \'alósítsák meg ezt a hi\ogató eszményt az 

Egyházban. 
1\li t.ehát a teendő: ti. lég ha meg is kL)Ckáztarom, hogy 
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válaszom közhelynek tűnjék fel, ezt kell felelnem: imád
kozzunk, hogy az Egyház megújuljon az Evangélium ere
jében, az Egyházról szóló konstitúció szavával élve -
hogy így tcljesíthesse sokrétű. messzire kiható feladatait. 
amit korunk megkövetel tlSle. 



Franz Kt.INIG 
bíboros 

A NOVEKEDÉS KRíZISEI 



36 KöNIG BIBOROS 

VI. Pál pápa ITiindannyiunkat meghívott, hogy a hitnek 
ebben az évében tegyünk tevékenyen tanúbizonyságot hi
tünk rnellett, amely nélkül lehetetlen Istennek tetszenünk. 
Katolikus egyházunk ebben az értelernben jel és figyel
meztetés akar lenni számunkra. 

Ma az egyház olyan időket él meg, amely gazdag dön
tésekben, vitákban, izgalmas újdonságokba n. Helyeslés és 
ellentmondás együtt jelentkezik benne. 

Egyházunk történetében gyakran találunk példákat ha
sonlóan döntő jelentlSségű, válságos idlSkre_ 1\lár néhány év
vel L'runk halála után az ifjú egyház olyan időket élt át, 
amely feltűnően hasonlít a mostanihoz. A korinthusi hivek 
köZÖsségében - mint Szent Pál hozzájuk intézett levelé
blSl értesülünk súlyos nézeteltérésekre került sor. Az e
gyik párt Pállal vállalt közösséget, a másik Apollóval, de 
volt Péter-párt, sőt Krisztus- párt is (l Kor. l. ll). Pál 
pártja úgy jött létre, hogy (5 alapította a korinthusi egy
házközséget és másfél évig volt misszionáriusuk. El uta
zása után Új párt keletkezett. Apolló, ragyogó szellemt'í 
alexandriai tudós, lelkes hivekre talált a korinthusi görö
gök körében, akik közül számosan követlSivé szeglSdtek. 
Hiszen a görögök szerették a bölcseleti spekulációt, a szel
lemes elméleteket. Igy a görög keresztények otthonos for
mát találtak hitük számára: hitet a fiiozófia köntösében. 

ÉrthetlS, ha a két szembenálló keresztény párt követlSi 
egymást vádolták és gyanúsították. Ezért az akkori keresz-
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ténység_,.központjához" fdlebbat<?k, P~t<?rh<?z s a köréj<? 
csoportosult közösséghez. Péter dkor már nyilv•'n az i
ga zhití{ség központjának számított. Ö volt az akkori id5k 
"Rómája". Igy alakult ki a központ b<?avatkozása után a 
Péter- párt, amely a központ által mt'gfogalmazott hitval
láshoz ragaszkodott. Igy tehát a korinthusi kcr~·sztény gyü
lekezetben három párt keletkezett. ami botránykő volt so
kak szemében. Könnyen megértjük tehát, hogy akadtak, 
akik egyik párthoz sem kívántak tartozni. Semmi másról 
nem akartak tudni, mint arról, hogy kizárólag Krisztushoz 
tartozzanak, közvetlenül hozzá kapcsolódjanak. Igy sze
rencsésen létrejött a negyedik párt: Kris:ttus llrunk pánja. 
Ismételten el5adódott már az egyház történetében hason
ló helyzet, mint az CSsegyház idején, Korinthusban. Gyak
ran ezek voltak az egyházi élet legtermékenyebb id5i. 
Hiszen az ilyen viták oda vezettek, hogy egyre világosab
ban és mélyebben fogják fel lsten kimeríthetetlen ki nyi
latkoztatását a hiv5k. 

A legnagyobb viták mindig akkor t~•?lddnak az egyház 
történetében, amikor az Isten igéje egy-egy Új kultúrkör
be hatol be, vagy pedig, ha valamilyen Új korszellem, 
mint valami vihar vonul át országokon és földrészeken. 

Ezekben az évtizedekben az emberiség szédítéS ütem
ben éli meg növekedését, fejl6dését. "evolúcióját". Né
hány évtizeden belül az emberek a postakocsiból az íírra
kétába szálltak át; néhány évtizeden belül a katonák az 
el~ltölt6 fegyvert az atombombával cserélték fel: néhány 
évtizeden belül az emberiség népessége robbanásszerílen 
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háromszorosára emelkedett; -- nagy városok keletkeztek 
a világon; mint ahogyan az Új vetés tavasszal kinlS a föld
blSl. Technika, pszichológia, orvostudomány és kiberne
tika olyan rohamosan fejMdik, mint a mustból kiforró bor. 

Az emberiség ma ugrásszerlien éli meg sajátmagának 
változását. Az egész emberiség úgy jár mint a serdUllSk 
testi és szellemi fejMdésük döntlS idején: abban a pár év
ben, amikor a fiú és leány egyik félévrlSl a másikra szin
te új emberré alakul, illetve új embernek érzi magát. E
gészen rövid egymásutánban egyre Új vélemények merUl
nek fel, és feszültségek adódnak tekintély és szabadság, 
blin és felellSsség, közösség és egyéni kibontakozás között. 
Ezekben a fejl(Sdési években a fiatalember alig jut ahhoz, 
hogy feldolgozza és magáévá tegye új ismereteit. Min
dig új és új döntés elé kerül, állandóan mindent újonnan 
kell átgondolnia és megítélnie. 

A7. Eg_vb,iz fejlődésének új szakasza 

Igy megérthetjük, h0gy az emberiség viharos fejilSdési 
folyamatában az egyház is fejllSdésének Új szakaszába lé
pett. Azt is megérthetjük talán, hogy a Pál-párt mellett, 
amely a hagyományos formába'! gondol!<Jdik, ma i> akad 
egy ApollÓ-párt, amely az új idlSk új gondolkodásmód
ját is bele akarja dolgozni hitébe. :-.lagyonis érthetdnek 
tartjuk, hogy mindkét párt a központhoz, Rómához fel
lebbez, hogy lépjen közbe, tegyen rendet és döntsön a két 
párt között. Egyszóval megértjük, hogy manapság heves 
vitákra kerül sor, hiszen izgalmas újdonságokkal talál ko-
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zunk. Megértjük, hogy helyeslés és ellenmondás egymásr 
váltják. 

Még valláso·s közösségekei is fenyeger a veszély, hogy 
megkérgesednek, megkövesednek, külsé5ségessé és felü
letessé válnak. A történelem muratja, hogy a viharos i,ddk 
vitái mindig arra vezettek, hogy a kéreg felpananjon, ami 
megkövesedett, újonnan me go l vadjon : arra vezettek, 
hogy a felszínességhdl újra a lényeghez hatoljunk. Mi is 
reméljük, hogy a mostani idé5k vitái meghozzák a meg
Újhodás említett gyümölcseit. 

Nem kétlem, hogy a zsinat utáni feszült viták már ed
dig is gazdag gyümölcsöket hoztak minálunk. Ma Újra tu
datossá vált ellSttünk, hogy a keresztény életben nem az 
eUSírások betűinek külsé5 teljesítése a fontos, hanem a lel
kület és a szándék. Ez épp úgy érvényes a Hegyi Beszéd
re, mint a tízparancsolatra és az _egyház parancsaira. A 
keresztények széles körei annak tudatára ébredtek, hogy 
a keresztény élet nem kizárólagosan külslS cselekedetek
ből áll, mint pld. a vasárnapi kötelezettség vagy pedig 
a böjt megtartásábé.l., hanem jmzzátartozik a krisztusi é
let állandó vívódása a hitért, a reményért, a szetetetért, 
az Istennek és embertársaknak való teljes odaadás. t-la Új
ra jobban tudatára ébredtünk annak, hogy a püspökök és 
papok nem urai hiveik gyülekezetének, hanem szolgái, 

hogy a megkeresztelt hivé5 nemcsak "laikus", hanem az 
a testvér, akivel közösen akarjuk Isten országát felépíte
ni. Az egyház ma másképp ítél evilági hatalmi pozíciók
ról és világi uralomról. Azt is tudja, hogy néml'iy tl'kin-
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tt!tben adósa maradt a világnak. Arról is meg\·an győződ
ve, hogy szeretetét ebben a világban kell bebizonyítania. 

Ennek a benső felemelkedésnek jele, hogy megnöveke
dett az érdeklődés mind e kérdések iránt,; az is, ho~y a 
vallás újra általános beszédtéma lett. Sőt a különféle ke
resztények között feltámadt az igény az együttműködés
re, hogy ne csak egymás mellett, hanem egymással együtt 
éljenek, Igy a német nyelvterületen katolikus és evangé
likus keresztények csakhamar azonos szövegű }.!i aty án ko t 
imádkoznak egymással.! 

De végeredményben az sem csoda. hogy ez a nagy szel
lemi felemelkedés nehézségekkel is jár, és adott esetek
ben olyan veszélyek támadnak, amelyek a megújhodási 
mozgalorn jó gyümölcseit is fenyegetik. Arról ne is szál
junk. hogy a nagy szellemi viták gyanúsításokká, vesze
kedésekké fajulhatnak, ami már a szükséges egységet ve
szélyezteti. Az sincs rendjén, ha sokat beszélnek testvé
riségrőL anélkül, hogy azt egymás közötl gyakorolnák. 

Feladataink 

Részünkről nem nyugtalaokodunk mindjárt, ha nézetel
térések és különbségek merülnek fel házunk táján, felté
ve, ha ezáltal a keresztény hit és a szükséges egység nincs 
veszélyeztetve. De a püspök feladata, hogy ne becsülje le 
a felmerülhetlS veszélyeket, és osztozzék Pál apostolnak 
a korinthusi egyházközség iránt érzett gondjában: .. Test
vérek, ami LTrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket: ne 
szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze, egyazon elv-
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ben, egyazon fölfogáshan: ·· ( 1 Kor. 1. !0) Szelll Pál, 

az ösl,eresztény idői; hű tallttJa . világosan utalt arra, hogy 

a keresztény gyülekezetbell nem szabad az emberi bölcses 

ség et az is re ni bölcsesség elébe hel yez n i. Ugyanis merc5 

emheri megfontolások és ell;épzelésel< elégtelenek ahhoz, 
hogy Istent úgy ismerjék meg. miként ő kívánja. hogy 

megismerjük. Erre ural Szenr Pál, amikor ezt mondja: 

.. ... ugyanis bölcsességébeu a világ nem ismerte fel Istent 
isreni bölcsességéhen .•. Az érzéki ember nem fogja föl, 

ami lsten lelkéből ered. Oktalanságnal< t(fnil< fel nel< i, s 

nem képes megérren i ( 1 Kor. 1. 20; 2. 14). "Mindaz. al<i 

h i t ben kinyílik lsten szelleme számára, az részese lesz 

lsten titkos bölesességének és csa kis ó fogja Isten igé
_iét valóban megérthetni. 

A teológiának az a nagy és nehéz feladar jut osztály

részül. hogy az idők változása során az érthetetlen és min 

dig érvényes isteni igét Újra érthetc5vé tegye. De az a szép 

feladat is, hogy a mi változó és ft>szültségekkel teljes ko

runkhan lsten változatlan igéjéhez mindig új utakat és fel
i,:meréseket fedjen fel. Sajnos olyan teológiai kísérletek 

i> akadnak, amelyek az emberi bölcsességet többre érté

kelik lsten bölcsességénéL amelyek egy rosszul értelme

zett tudományosság nevében inkább megnehezítik, mim 
tn(.'gkönnyítik az ember hivő megnyílását lsten szelleme 

felé. 
Az első keresztény nemzedék koráhan Pál minr lev(.'-

lei mutatják ismételten szembeszegül a hitetlenség fe
nyegetc5 veszélyével. ~tár akkor is visszás felfogások adóJ-
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tak a feltámadásról (Vö. 2. Tim, 2, 18) •• ,Eljön az id6 -- ír
ja Pál tanítványának, Timotheusnak - amikor a józan ta
nítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem izlé
sük szerim seregszámra szereznek maguknak tanítókat és 
csiklandoztatják fülüket, elfordulnak az igazság meghall
gatásától és mesékre hajlanak. •• (2 Tim. 4, 3) Tehát mi 
se csodálkozzunk, ha mi is találkozunk manapság a té
vedés, s6t a hitetlenség megnyilatkozásai val. 

Az Újszövetség hét katolikus levelének legutolsójában 
Júdás, Jakab apostol fivére, saját korára vonatkozólag még 
világosabban írja: .,Alattomban ••• befurakodtak közé nk bi
zonyos emberek ••• akik az egyedül uralkodót, Urunkat, 
Jézus Krisztust tagadják .•. ", ••• "gyalázzák mindazt, a
mit nem értenek" (Jú d. 4, 10) 

Ismét Szem Pál ideje mutatja azt, hogy az egyház ta
nításától való eltérés gyakran emberi zaboláÍlansággal jár 
karöltve. Akkor a Biblia ezzel a szemrehány ássa l illette 
ezeket az embereket: " .•. Szenvedélyeiknek élnek ••• Is
tenünk kegyelmét kicsapongásra használják." {!Ú d. 16, 4) 
Szem Pál tanín·ányához, Timótheushoz intézett levelé
ben röviden így jellemzi az ilyen magatartást: "Inkább 
a gyönyört keresik majd, mint az Istent." (2 Tim. 3, 5) 

Ezért az egyháznak mai Új felemelkedése során, amely 
annyi reményteljes kezdeményezést mutat. nagyon is jól 
kell különböztetnünk a jó és rossz gyümölcsök között. Dön
t6 és feleUSsségteljes időket élünk. Ismét Szem Pál az, aki 
a maga idejében megmutatta a helyes különböztetés mód
ját. Azt mondotta, hogy a legfontosabb számunkra az Is-
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tenhez való titokzato~ kapcsolódásunk. alllcly állal éle
sebbc-n meghalljuk lsten Lel_kének szólítását. ésak a Szent
lélek bchatá>ára fogunk tudni különbözterni az igazi ér
ték é> a talmi között. Tehát .. Krisztm gondolatainak bir
tokában" kell lennünk. (l Kor. 2, Hi) 

Csak aki megvaló;ítja lsten Igéjét saját életében, tud 
klilönböztetni a valódi- és áltanítá; között. a hit vonatko
zá::ában, c,:ak az tudja felismerni a tévtanítókat. Ezért 
Pál a .. kere;zt hirdetésében" 1 l Kor. l,~~-~ látja azt a kö
zéppomi utat, amelyben a négy korinthusi párt tíjra meg
egyezhetett egy ilyen értelmű személye,: dkötelczésben. 

Ha lsten Igéjét telje;en magunké\ á tettük, akkor más 
forrnában is feli;mer.iiik. miközhen arra törekszünk. hogy 
elszakadt te~t\éreinkkel megérttessük magunkaT. 

A világot. c::ak aki<Or fogjuk tudni Krisztu,:sal mcgvál
tani, ha közvetlenül i::merjük lsJen világát ó az ember 
világát. IHen világát a Vele raló benső kapcsolathan kell 
megértenünk, az emberek világát pedig az l'mhcrl'k és a 
világ őszinte, odaadó ,:zolgálata során kl'il megismernünk. 

Csak aki mindkét világbau otthono;, fogja ezeket egy 
\"ilágként szemlélni. Csak, ha mindkét világot ismerjük, 
válik majd lehetségessé e két \'ilág kapcsolata a megvál
tás értelmében. 

Szilárdan ,1 ré.~i IJitbCII 

l3izonyosak lehetünk abha1:, hogy mindazt. <lill it az Egy
ház 2000 év óta lsten szavaként hitt, a jövllhl·n is mint Js

ten szavát fogja hinni. 
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~li abban az Istenben hiszünk, akit Kri;:ztus Urunk úgy 
mutatott nekünk, mint Atyánkat és bíránkat. Abban is hi
szünk, hogy a m i emberi értelmünk Istent különféle uta
kon ismerheti és vallhatja meg. Hiszünk a mi lJ~unkban, 

Jézus Krisztusban, aki számunkra nem csak hirdeti az Is
ten Igéjét, hanem maga is világosság a világosságból, igaz 
Isten az igaz IstenblSl. Hiszünk a mi l'runk feltámadásá
ban, Aki testi feltámadásával is élet és halál urának mu
tatta magát. Hiszünk maradandó jelenlétében az Eucha
risztia színe alatt. Hiszüok abban· is, hogy szűzi édesany
ját mint valóságos Isten-anyát és minden keresztények 
anyját tisztelhetjük. Hiszünk a személyes hatalmasságok 
és erlSsségek ama láthatatlan országában, amely küzdei
meink és döntésünk színtere. 

Hiszünk abban, hogy Krisztus egyházát Péter sziklájá
nak alapzatára építette, hogy Péternek és utódainak, a 
püspöki kollégium fejeinek. átadta az egyház legflSbb ta
nítói és pásztori hivatalát. Hiszünk abban is, hogy a püs
pökök, mint az apostolok utódai különösképpen rendeltet
tek Isten Igéjének hordozóiul és védl5iül. dk az Isten titka
inak sáfárai. Nekik adatott lsten Lelkének hatalma, hogy 
lsten Igéjét és erejét hordozzák minden id6n át. 

Abban is hiszünk, hogy a felszentelt papoknak kOlönös 
részük van a püspökök eme küldetésében. Hiszünk abban 
is, hogy ez az egyház Krisztus üdvhozó életét szentségei 
révén egészen különös módon sugározza szét minden kor
ban, és hisszük, hogy ezek a szentségek közvetítik is azo
kat a kegyelmeket, amelyekre jelképesen utalnak. 



A NOVEKED:E.S KRlZISEI 45 

Ebben a közös hitben akarjuk e döntlS idd'kben egymást 
erlSsíteni. egymást veszélyeztetés nélkül segíteni és ve
zetni. Örülni akarunk annak, hogy Isten a világtörténe
lem ily döntlS szakába állított bennünket. ~-!ert nem két
séges, hogy 6, aki ma nagyot vár tlSlünk, hatalmas eréí1 is 
ad hozzá, hogy meg is \·alósít.suk mindazl, amit ma mind
annyiunknak meg kell tennünk. 





Leon J oseph SUENENS 
bíboros 

A JELEN HELYZET 
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Tekintsük most a jelen helyzetet. és c<a kha mar 'i l ágo; 
le:: z előtt ünk. hogy az egyház jelenleg mozgalmas óráit 
éli. Egye~ek számára a II. Vatikánum c::ak nHíló epizód 
volt. Ismét mások szemében már a multé, men ezek c;:ak 
a jö\·őre kíváncsiak. 

l\líg cgye::ek egyáltalán nem. vagy csak ke,és;é ve;z
nek részt a z.•inati megújhodá,:ban, addig mások kegyetle
nül bírálják azt. amit egyházi .,rendszemck" neveznek. 
Nem dtkán e kritika, annak ürügyén. hogy a fa száraz á
gait akarja,levágni, a fa tövét f(írészeli már. (gy tílnik. 
hogy az ilyenek hite az egyház termé:;zctfölötti valósá
g ában megrendült már. 

Az első csoportba tartozók, hogy mentsék. amir. lénye
gesnek tartanak, a meglévőn minden újítást elutasítanak. 
A hittel egyiitt csökönyösen védik egy teológiai és egy
házfegyelmi rendszer változatlanságát. E felfogás kép\ ise
lői minden ruganyosság és alkalmazkodás híján elan1lt 
szokásokat és módszereket akarnak kritikátlanul mcgtar
tani. Elzárkózva élnek olyan vár biztonságában, mely
nek a kül\·ilághoz való kapcsolatát el\· ág ták, és ebből a 
távlatból könnyen bírálhatják a kül\'ilág túlzásait. 

A másik csoport hivei számos könyvben. cikkben, új
ságban és imerj1Íban adnak \'éleményüknek kifejezést. A'l. 

imézmények és módszerek gyökere;: felül\"izsgálását kí
' ánják, m..:g a'l.t i; megkockáztat\· a. hogy megrendít ik a 
dogma. az erkölc> és a litllrgia alapjait. Az u. n • .,har-
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madik ember" krízise igen sokágtí. Ez a .. harmadi!< em
ber" felszabadítja magát az objc'krív értélwkr(-íJ (dogma. 
törvény . intézmény) és eközben az evangéliumra hivat

kozik. 
Olyan id6t éliink, amely elvesztette egyenstÍlyát. s ezt 

igyekszik visszanyerni. Ilyenkor könnyíí a kizárólagosan 
egyoldalú állásfoglalás áldozatául esni: va g y csal< a 
mult mellen dönreni. va gy csak a jövőmellett. de min
den tekimet nélkiil a multra. 

Ezt az alternatívát . hogy csal< két lehetőség közlil le-
hessen választani nem fogadhatjuk el. Az Egyház fel 

adná önmagát. ha nem letlile ~·gyszerre mult. jelen és jö
\Ő i>. A mult rnindig tovább hat, é; a jöv~·ndő is megvan 

már benne. A hagyomány benne állandó megújhodás, és 
fejlődésének alapja a mélyébt'll re_ilő folytonosság. A lilltit 
a jövő termőtalaja. A hagyományátál megfosztott Egyház 
már nem volna Kri;ztus Egyháza. 

Az Egyházzal is tígy \agyunk , mint az Eucharisztiával. 

1\lindkét mi;ztérium rokon egymással és s;.o..orosau össze
függ: az Egyház hozza létre az Eucharisztiát. és az Eu
charisztia alkot Egyházat. De éppen az Eucharisztia lénye

génél fogva cgyidcjílleg a mult megemlékezése, meg
jeleníté;;e ennek az egyszersmindenkorra bemutatott. e
gyetlen Áldozatnak. é:; elővételezése a jövendő feltáma

dásnak. Megemlékezés . jelenvalóság és jöv<'Sbe mutató 
prófécia swros egységbe olvad itt. össze. 

A z Eucharisztia állandóan azonos marad m indcn koron 

át. :\agycsiitörtök óta változatlanul ugyanawkkal a meg-
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szemelt szavakkal fejezi ki magát, amelyekc>t mindig 
megismétel: "Az Úr emlékezetére, míg újra visszajő." 

S mégis: külső megjelenésében, a történelem folyamán 
milyen különféle alakokban tűnik szemünk elé: 

Az Eucharisztiát a legkülönfélébb liturgiák ünnepelték: 
arám és görög, latin és ószláv volt a nyelve, ma pedig 
csaknem a világ minden nyelvén szól. 

Gregorián és polifon dallamokat énekelt; jelenleg pedig 
átveszi azoknak a népeknek zenéjét. akikkel találkozik 
Útjában, hogy mindeneknek mindene legyen. 

Imáját a szabatos római stíl~s klasszikus formái jellem
zik, de ugyanakkor a líra és a keleti gazdagság is; ma pe
dig égető szükségességként érzi, hogy a mai ember nyel
vén fejezze ki magát. 

De nem csak a nyelv és kifejezés változott a nagycsü
törtöki Utolsó Vacsora óta hanem a szentmiseáldozat 
bemutatásának formája is a legkülönfélébb kereteket is
meri: 

a katakombákban egy mártír sírjánál, 
a megtért patrícius pompás villájában, 
a konstantini id6k bazilikáiban, 
a román templomokban, 
a gót katedrálisokban, 
majd a renaissance és a barokk- kor templomaiban, 
ma pedig a modern templomok egyszerű boltozatai alatt. 
Mégis mindig ugyanaz az Eucharisztia, amely egy ma-

gához mindig hű mara dó, de állandóan alkalmazkodó li
turgiában fejez6dik ki. 
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Ehhez hasonló folyamatot látunk az Egyház teológiai és 
lelkipásztori fejl6dése során. 
' Azoknak a hiv5knek, akiknek lelki egyensúlyát megren
díti, ha vitatni kezdik a megszokott dolgokat és új utakat 
keresnek, azt kell mondanunk, hogy a hit egyszerre bizo
nyosság is, és állandó keresés is. Nagyon természetes és 
üdvös dolog, ha a teológusok id5ről-id<Sre felülvizsgálják 
azokat a formulákat, amelyekben dogmáink és hitleté
teményünk kifejezést nyertek. Hajlamosak vagyunk fel
tételezni, hogy a hit még a kifejezési formában is ma
radandó igazságok komplexuma. Éspedig olyan komple
xum, amelyet úgy kell továbbadnunk, mint az aranyru
dakat, amelyeket mavésziesen kidolgozott díszszekrény
ben 5rzünk. Valójában a hit élet és életforrás. 

De minden, ami él, az növekszik, mégpedig folyama
tosan növekszik: ebben rejlik a p~obléma lényege. 

A hitet évszázados, ősi tölgyhöz hasonlíthatjuk. Ez gy ö
kereit mélyen ereszti bele az egyházi tradíció term5ta
lajába. Ennek a tradíciónak, vagyis hagyománynak hasé
géért, haladásáért és folytonosságáért a Szentlélek kezes
kedik. 

Ahhoz, hogy a fa éltet5 nedve szabadon keringhessen, 
kéregre van szüksége, amely c nedvet az időjárás viszon
tagságaitól óvja. Ez a kéreg lassan képz5dik, és nemze
dékek hosszú sora táplálja; a dogmatikus és teológiai fo
galmazásoknak szerepe hasonló: védik, óvják és terjedé
sében segítik az isteni kinyilatkoztatás éltctéí nedvét. 

A kéreg kétségkívül nem azonos az éltetéí nedvvel, még-
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i• hdőlt: is táplálkozik. :-.télyreható kapcsolat ,-an l<.:tr~-

jük között. é> nem lclll·T hlímctleniil a "kiilsőt" érimeni. 
anélkül. hogy egytíttal a "helsőr" ne érintenénk. Gondol
kodá;unk form<íi és kifejezésmódjai helliiről támadnak. 
:-.;em mások, mim .. szellem és élet", de ugyanakkor. rész
hen függnek akiilvilág és a klíma kiilső feltételeitéSl. Raj
tuk van koruk hélyege. Különhöz5 rétegeikben eszközö
ket lás;unk. amelyek a hitet a té\"edésektől \"édik. 

Csak ritkán fogalmaztak meg igazságokat önmagukért 
és önmagukban. A történelem folyamán a hitigazságokat 
''ltalában egy éppen fellép(S tagadássaL egyoldalúsággaL 
eretnekséggel szemben fogalmazták meg. Hasonlóképpen 
a következő nemzedékek kötelessége állandóan gondos
kodni a kiegészítődé>r51. a harmóniáróL az őseredetek

hez való teljes hűségr61. 
A 11. Vatikáni Z.<inat megnyitá~akor XXIII. János pápa 

muratott. utat az imént jellemzert jogos helyreigazítáqa, 
Arra szólít fel bennünket, hogy kiilönböztes~ünk a hit lé
nyege és kifejezés i formái között. 

,.Ezt a megbízható és \'áltoztathatatlan tanítást". mon
dotta XXIII.János pápa . .,amelyet hűen meg kell 6riznünk. 
olymódon kell elmélyítenünk és el5adnunk, amely meg
felel korunk követelményeinek. Mert más a 'depositum 
fidei'. a hitletétemény. és mások az igazságok, amelye
ket tartalmaz, és ismét egészen más az a mód. ahogyan 
hirdetik, termés;r.etesen egyazon értelemhetlés azonos je
leméssel. Erre sok figyelmet kell fordítani, és ha szüksé
ges, türelmesen kell rnunkálkodni rajta. Vagyis rninden 
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mozzanatot mérlegelniink kell, hogy tisztázzuk a kérdé
se ket, ami megfelel annak é! tanítóhivatalnak, amelynek 

túlnyomóan pásztori jellege van." 1 

VI. Pál pápa még világosabban nyilatkozott. Teológu
sok gyülekezete el6tt kijelentette: .,tökéletesen meg van 
róla gy6zddve, hogy a püspökök és papok tanítói és üd
vözítő küldetésüket a modem világban nem tölthetik be 
kellő módon, ha nem képesek az isteni hit igazságait oly 
fogalmakban és oly gondolkodási formákban bemutatni. 
megvédeni és szemléltetni, hogy ez a mai filozófiai és 
természettudományos kultúrától formált szellem számára 

érthetdbb legyen." 2 

Ha a dolgoknak ezt a látásmódját az egész keresztény 
tanításra kiterjesztjük, rájövünk ennek a magatartásnak 
nagy horderejére és jelentlSségére. 

Ennek az oka abban rejlik, hogy a. kinyilatkoztatott va
lÓ>ág .,misztérium", és az is marad mindörökké. !\!inél 

inkább akarunk ennek a misztériumnak legbensejébe ha
tolni, annál kevésbé vagyunk képesek tartalmát kifejez
ni, és így annál indokoltabb a törekvés. hogy egyre jobb 

megfogalmazást keressünk a számára. 
A zsinat második szakának megn y irásakor, 1%:3. szept. 

:"2~-én, \'1. Pál pápa az Egyház misztériumáról való kj
tegetései során nagyon világosan nyilatkozott e tckilltl'T
ben: 

.,Az emberi gondolkodás progrL'>szív móuon holltúwzil; 
ki. Az igazság empirikus llll')!:i;mL·résl'bl~l halaJ a !llL~)! 

ponto<abb és ré;zil'tL'>'L'hh L~rtl'lmi mq.!i>lllL'fL;; fl-IL~. l.•')! i-
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kusan vezeti le az egyik igazságot a másikbó!. Ha komp
lex és maradandó jelenséggel találja szembe magát, meg
állapodik, hogy majd ebb(SI, majd abból a nézlSszögb(SI 
szem! élje. Igy az ilyen kutat6 szellem megértéssel szem
l éli azt a fejMdést, amelynek a történelemben tanúja ••• 

Az Egyház akkor ébred majd egyre jobban saját öntuda
tára, ha h űen ragaszkodik Krisztus igéihez és gondolatai
hoz; ha tiszteletben tartja a keresztény hagyomány tana 
nagy tekintélyét és ha fogékonynak mutatkozik a Sze nt
lélek belső megvilágírása iránt; aki nyilván éppen ma kí
vánja az egyháztól, hogy megtegye amit tehet, s így az 
emberek felismerhessék valódi lényegét. "3 



Alois MÜLLER 
professzor 

A ZSINAT GYOMOLCSE-HOL V AGYUNK MA? 
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1\lindny ájan, akik nemcsak a zsinaToT. hanem az azt 
megelőz{) esztend5ket is tevékeny en éltük át, nagyon is 
jÓl emlékszünk még e szellemi fe.jl5désre. Volt olyan idő, 
amikor az Egyházban szinte a rügyek pattanásáT észlelhet
tük. Egyszerre tÍj lehet5ségek tárultak elénk, amelyeket 
korábban talán kh'ántunk. de remélni nem mertünk. Vá
ratlanul kimondhanunk bizonyos gondolatokat. kí\'ánsá
gokat. Egyszerreszámos problémái ismertünk fel. amely
réS! korábban talán azért sem vettünk tudomást, mert egyál
talán nem tartolluk lehet>ége,;nek, hogy \'alamikor ilyen 
fejl5dés megindulhasson. A zsinat tulajdonképpen nagy 
ígéretek hossztí sorát jelentene. Egészen tÍj. \·agyi; meg

Újilodon Egyház ígéretét: a testvéri Egyházér, amelyben 
a félelem helyett a szeretet és nyíltság uralkodik: amely 
a szegények barátjának \·allotta magát: amely fennmara
dását inkább a Szemlélekre. millt saját szigoní tön·ényei
re és államhatalmak \·édelmére bízza; amely megvallja 
hibáit é; bocsánatot kér; amely testvérként fordul min
den keresztényhez. J\IOZ)l:áSba jött Egyház áll el6ttünk. a

mely kész tanulni az id5 követelményeib51 és kész szük
ség szerím átalakulni. Olyan Egyház tárult fel el6ttünk. 
amely a \'ilágot lsten teremtményének tekinti, de az em

beriséget és annak alkotásait is elisme~i. Olyan Egyházat, 
látunk, amely az ernheriségnek test\'ére és társa akar len
ni a fej!C:Sdés nehéz útján. A zsinaton olyan pillanatokat él 
tünk át, amikor biztosan éreztük: XXIII.János sza\ai az 
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Új pünkösdr<Sl nem voltak túlzottak. Ezekben a pillana
tokban szinte kézzel tapinthattuk a "zsinati aula csodá
ját". Az egész Egyházat áthatotta az a tudat, hogy a XXIII 
János pápa által egybehívott zsinat Új korszakot nyit meg 
az egyháztörténelemben. 

A MAJ HELYZET 

l\1a három esztendeje fejez<Sdött be a zsinat. Mivé fej
l<Sdtek a zsinati eszmék ? 

~lár a zsinat folyamán felvet<Sdött, és ma már félreis
merhetetlenül nyugtalanító kérdéssé, séf t központi prob
lémává vált: veszélyek jelentkeznek az Egyházban. Egye
sek szerint ezek a zsinat közvetlen és elkerülh~etlen kö
vetkezményei, míg mások szerint az általuk sz1vesen fo
gadott megújulásból adódnak. A zsinat meglazított né
hány tekintélyi köteléket és mos~ az Egyházban egyesek 
mindennemű tekintély és rend felbomlásától tartanak. A 
zsinat megnyílt más hitvallások, valamint a világ felé, 
és most úgy vélik, hogy minden keresztén)' alapelv fel
adása fenyeget. A zsinat a keresztény hittan sajátos kér
déseiben is nagyon nyíltnak mutatkozott, és most úgy tíf
nik, hogy maga a hit is felbomlik. Ezek a veszélyek azért 
szembeötl<Sek, mert mind a hithirdetésben. mind az egy
házi fegyelemben valóban súlyos kisiklások tapasztalila
tók. Egyesek tehát azt mondják: így kellett történnk. 
Mások szerím a mértéktelen túlzások és fq~ydmczt.'tll'n

ségek veszélyeztetik és rosszra fordíthatják a zsinat jl) h·z
deményezésl'it. 
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Hogyan ítéljük meg az Egyház mai helyzetét? Olyan 
magatartásokba ütközünk, amelyeket a legszabadabban 
értelmezve sem tulajdoníthatunk a zsinat szándékának. 
Minden területen val6ban tapasztalunk kisiklásokat. De 
józanul látnunk kellene azt, hogy az ilyesmi elkerülhe
tetlen. Olyan óriási szervezet, mint az Egyház, nem lép
het fejllSdésének egészen Új szakaszába anélkül, hogy en
nek a folyamatnak ne legyenek ugyanakkor melléktermé
kei. Sokkal jelentéktelenebb, egyszerabb fejilSdési folya
matoknál és Újításoknál sem kerUlhetjük el a kisiklásokat, 
és éppen ezek a legszembetantsbbek. A mi esetünkben e
zek a kisiklások még azért is különösképpen érthetlSk, mert 
az Egyház sok Új Útja valóban egészen Új, így még rossz
akarat nélkül is könnya túllépni a határokon. Ha egyszerre 
bírálni lehet az egyházi hatóság rendelkezéseit -- míg ko
rábban az ilyen kritika a nyilvánosság ellStt elképzelhe
tetlen volt - akkor még mindenki gyakorlatlan az ilyen 
kritikában, séSt némelyik elvéti a mértéket. Hamost egy
szerre még a dogmaként kimondott tanítások megfogal
mazási formáját is felülvizsgálhatják - holott korábban 
az egyházi tanítói hivatalnak minden, még dogmaként 
ki sem mondott kijelentése is vitathatatlan volt - akkor 
érthetlS, hogy itt is ellSfordulhatnak valódi határsértések. 
~déltán megjegyezhetjük, hogy ez csak másod- és harmad
rangú teológusoknál fordul el8, míg az igazán nagy zsinati 
teológusok biztosak a maguk dolgában. Ilyen megfonto
lások magyarázzák, de nem menthetik a kisiklásoka t. Ösz
szehasonlításképp persze azt is meg kell fontolnunk, hogy 



A ZSINAT GYüMöLCSE- HOL VAGYUNK MA? 59 

az Egyházban az évszázadol\ során milyen károk származ
tak a· mozdulatlanságnak és. a tekintélyi nyomásnak a ma

gatartásából, amelyet a zsinat óta az Egyház kiszámolni 
igyekszik. Hiszen olyan nagy károkat okozott és olyan ve
szélyekkel fenyegetett ez a magatartás, hogy ezek át
törték a gátakat és az Egyházat egészen döntő Újításokra 
késztctték. Egy á !talán nem bizros, hogy a z Egyház és az 
Egyház hite ma veszélyeztetettebb, mínt tíz vagy húsz 
évvel ezeléStt. 1\la cmpán a veszély jellegc más és ezért 
jobban szembe ötlik, mert szekatlan vcszélyrlS! van szó, 
amely iránt még nem tert érzéketlenné a hosszú ideig tar

tó megszokás és gyakorlat. Igy a pontosabb mérlcgelés 
már önmagában is más színben tünteti fel a tényállást. 

Más szempontból mégis súlyosnak ríínil< a helyzet. Ha a 
felsorolt jelenségek nem csupán jelentéktelen koponyák 
kisíklásai, hanem ha a fegyelern bizonyos bomlása szé
les köröket is érint, akkor ennek az okát másutt kell ke

resnünk: éppen bízonyos egyházi döntések tartózkodó és 
kétértelmű jellegében, egyes féSpásztorok félénkségében, 

hogy a zsinat javasolta Újításokat végrehajtsák, végül a 
zsinat szellemével és rendelkezéseivel szemben t.anúsított 
aktív ellenállásban. Miután az Egyház részese lehetett a 
zsinat nagy ígéretének, most egyszerre attól tart, hogy 
utólag becsapják, mert az ígéretet nem váltják be. Ez va
lóban súlyos helyzet, amely a bizalom és a tekintély vál
ságához vezethetne. Ilyen válság azonban. sokkal végze
tesebb lenne, mint egy- kér elszórtan jelentkezéS túlzás. 

Az aggodalmas fékezés és ellenkezés magatartása eleve 
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sikertdenségre ítélt. Hiszen a megújulás és előrehaladás 

folyamata a zsinat ré\·én már annyira áthatotta az Egyhá
zat, hogy nincs visszaút. Ezért az Egyházban csak az elő
re vezető úton lehet a rendet megőrizni és megszilárdítani. 

Éppen ezért meg kell mondanunk, hogy az Egyház mai 
helyzetében amennyiben a helyzet válságos ··· egyetlen 
kiút adódik csak: az Egyház pásztorainak ki kell tartaniuk 
sa j á t zsinatuk és határozataik mellett. Élen kell járniuk 
a megújulásban. V ál tó juk egész összegét ki kell fizetni -
ük és nem szabad arra törekedniük, hogy a felét vissza
tartsák. Mindenütt bizalom és lojalitás árad az Egyház 
pásztorai felé, ahol a zsinat szellemének igazi. bátor meg
valósítóinak mutatkoznak. Nem áll, hogy a mai keresz
tény nem akar többé tekintélyt elismerni. Éppen ellenke
zőleg. olyan tekintélyt igényel. amely a megígért utat 
betartja és végigjárja. Amint az Egyház érzi. hogy pász
torai a zsinati szellemet őrzik és gondosan ápolják, a ki
siklások remélhetőleg jelentéktelen és szórványos jelensé
gekké válnak majd. Ezért ne engedjük, hogy a ma feltű

nő veszélyek megzavarják a zsinat határozatain érzett ö
römünket és elvegyék a megvalósításukhoz való bátorsá
gunkat. Sokkal inkább a zsinat szelleméhez való nagyobb 
hfiséggel hárítsuk el ezt a veszélyt. 

AZ EGYHAZ VALASZOTON 

Próbáljuk magunk d őt t 1 ,_,;.t <~Z lll a kénJes t. hugy va hí
jában hol áll ma az Egyház, milyen határokat lépett át, 
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és milyen alakot öltsön - kisiklások nélkül, de a jöv5 fe
lé nyílt- tekintettel - az Új t 

Oj egyházszemlélet 

El6ször is fontoljuk meg azt a tényt, hogy az Egyház 
a szemünkben ma már nem az az érinthetetlen, téved
hetetlen tényez6, mint régen. Az Egyház téved (is), az 
Egyház bfinös (is): ezek a megállapítások ugyan szásze
rint nem találhatók egyetlen zsinati okmányban sem, még
is a teológus szükségszerfien kikövetkezteti a zsinati okmá
nyok szövegéb61. Különösképpen az I. Vatikáni Zsinat után 
vált a tévedhetetlenség és a szemség majdnem az Egyház
zal egyenértéka fogalommá, és abban az idliben ezt el
slisorban az egyházi tanítói hivatalra vonatkoztatták. Bár 
a pápai tévedhetetlenség meghatározásában nagyon erlis 
megszorítások voltak, a teológusok megszokták, hogy en
nek a fogalomnak az alkalmazását ~ lehetliség szerím ki
terjesszék. Ez a törekvésük többé-kevésbé ehhez a tétel
hez \·e zetett: az Egyház ott is tévedhetetlen, ahol nem 
tévedhetetlen. Ha az Egyházzal kapcsolatban bűnökrlil be
széltek, akkor mindig úgy értették, hogy az Egyház tag
jai, esetleg maguk az Egyház vezetlii. személyes életük
ben tökéletlenségeket vagy bűnöket követnek el. Ettlil füg
getlenül ragaszkodtak ehhez a titokzatos tételhez: az Egy
ház önmagában sohasem vétkezhet. Ezt a mondatot Ie
het ugyan bonyolult teológiai magyarázatok alapján he
lyesen is értelmezni, de általában így értették: az egy
házi vezetlik döntései, az egész Egyház gyakorlata soha
sem lehetnek hamisak. ~la azonban éppen ez dőlt meg. 
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Megcáfolta például VI. Pál pápának az Egyház nevében 
mondott bűnvallomása a nem katolikus egyházakkal kap
csolatban, t.ovábbá megcáfolta a .. Vallásszabadságról szó
Jó nyilatkozat" tanítása is. Barátkozzunk meg tehát az
zal a gondolattal, hogy Krisztus meghatározott, pontosan 
körülhatárolt jellegű tévedhetetlenségrt'51 biztosította az 
Egyházat. Ennek a fogalomnak az alkalmazási területé
rt'51 és tartalmáról még nem zárult Je a teológiai vita. Igy 
az Egyházat lássuk mindig miln zarándokot is, akinek az 
igazságot és a helyes cselekvést elt'5ször fel kell kutatnia, 

tehát ettt'51 el is térhet. Ezt a tanulságot már régen levon
hattuk volna az egyháztörténelembt'51. Talán abban is bűn 
rejtt'5zik, hogy a .. te kintél y féltésébt'51" elzárkóztunk e fel
ismerés elt'5! és nem mertük kimondani. A jövőben az Egy

házba vetett hitünk, az Egyház iránti bizalmunk többé 
nem a szinte automatiku;:, önmagátÓl működt'5 tévedhe

tetlen;égen alapul, hanem a Krisztm igéjébe vetett. még 
ert'5sebb hiten. Hiszen Krisztus az Egyházat, az evilági, 
blínös és hibázó Egyházat, ;aját jegyesévé tette és hűsé
ges marad hozzá. Pozitív értelemben továbbra i,: érvényes 

az igazság, hogy az Egyházban megtalálhatjuk Krisztust 
és csak az Egyház által részesedünk Krisztus összes aján
dékában. A tula_idonképpcni tévedheterlen•0~'-'t ah:la;J 1.1•
suk, hogy az Egyház tagjaiként nem téveszthetjük el Krisz
tu::t _ mert ő az Egyházon keresztül ajándékozza ma~<lt ne
künk. Az Egyházban mindmáig bizonyo,: Újításokat l~S r~·

víziókat sokszor megakadályozon az a fé!dl'tlL llll~Y az 
Egyházba vetl'tt bizalom ml.'ginog és té\'l'Ul)nd; fll~j;ík tar-
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tani. Ha lstemől származott lllt'gbízauísnak t~·kimjül< ma 
az Egyház reformját. akkor ez feltétekzi, hogy még alá
zatosabban elismcrjük: az Egyház tévcdh~·t és rászorul a 
megújhodásra. Ezt annál gátlástalanabbul megtehetjük, 
minél erc5sebbcn hiszünk abban, hogy nem csalódhatunl< 
Krisztus hűségében Egyháza iránt. 

Tekintély az l:..'gy!J.ízb,m 
Az előző problémával szarosan összefügg az egyházi 

tekintély kérdése. Az egyházi vezetők teológiai tekinté
lyét teológiailag indokoljuk és ez eléggé ismeretes. ll.lo
rálteológiailag indokolhatjuk. hogy az Egyházhan szük
;:éges a rendet biztosító tekintély, és ezt ma Újra meg Új
ra átgondoljuk, valamint jobban különböztctünk c téren. 
Az Egyházban a tekintély érvényesítésének a gyakorlata a 
multban erősen magán viselte a patriárkális gondolkodás, 
a római jogi szemlélet, a közép- .és Újkori fejedelmi ab
szolutizmus jegyeit. Jvlindez a tévedhetetlenség eszmé
jének ellSbb említettem túlzásaival együtt az egyházi te
kintély merev, kemény és köf!yörtelen formájához veze
tett, amelyre a legutóbbi időkig sok jellemző példát lát
tunk. A zsinaton azonhan az Egyházról kidolgozott teoló
gia megvilágította, hogy a pásztorok és Isten népének a 
viszonya nem hasonlítható az abszolutisztikus állam szer
kezetéhez, hogy az Egyházban mindnyájan egymás test
vérei vagyunk, és hogy az Egyház alárendelt és nem hi
vatalos tagjai is osztoznak a Szentlélek ajándékaihan és 
az Egyház iránti felelősségben. Az egyházi tekintély ezért 
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a jövdben a testvéri irányítás tekintélye kell, hogy legyen. 
Az Egyházban nem fordulhat elő többé az, hogy a vezetdk 
pusztán maguk döntenek, és ehhez az Isten népe mer6-
ben passzívan és szótlanul igazodik. Nemcsak azért, mert 
ez ellentétes a mai szociológiai és pszichológiai fejlddés
sel. hanem elsősorban azért. mert ellentmond az evan
géliumnak is. A testvéri tekintély azonban egy ál t alá n nem 
jelent önkényes lázadást, hanem csupán annak a ténynek 
az elismerését, hogy a pásztorok Isten népével együtt al
kotják az "Anyaszentegyházat",· és ezért a rendeletek, 
törvények és parancsok kidolgozása végeredményben mind
nyájunk közös erdfeszítésének az eredménye kell. hogy 
legyen. Lássunk világosan, hogy visszaélünk a tekintéllyel, 
ha az Egyház rendjében mindent, még a legjelentéktele
nebb ügyeket is, Krisztusnak Péterre és az apostolokra át
ruházott hatalmának szemségével hozzuk kapcsolatba, a
mikor talán csak emberi és ma így, holnap amúgy lehet
séges rendelkezésekrlSl van szó. Az egyházi tekintély bár
minő gyakorlatát ne az abszolutisztikus forma jellernezze. 
hanern a keresztény szeteret hassa át. Ez a szeretet je
lentse az alapvet6 magatartást a pásztorok részéről Isten 
népe iránt, az lsten népe részér61 pedig a pásztorok iránt. 

Igazságfogalom 

A legdöntőbb jelemőségű talán: hogyan alakul az 
egyházi tanítás igazságának kérdése a jövőben. Előre kell 
bocsájtanunk, hogy a katolikus teológia igal'.ság-fogalrnát 
hosszú időn keresztül szime kizárólag a kö\·etkező görög, 
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elméleti igazság-fogalom formálta: ez így van, és ez az 
ítélet elméleti szempontból megegyezik a tényállássaL A 
Biblia igazság-fogalmát azonban, rnint a mai gondolko
dásét is, egy másféle szemlélet befolyásolta erősebben: az 
az igazi állítás, amely az embert adott történelmi hely
zetében ténylegesen a helyes kapcsolatba hozza Istennel. 
abba a kapcsolatba, amelyet Krisztus mutatott meg ne
künk. Ez a szemlélet nem zárja ki a görög jelleg(í igaz
ság- fogalmat, de megakadályozza, hogy kizárólagos sze
repet játsszon. A (görög) ontológiai és a (modern) funk
cionális 'igazság-fogalomnak szükségszer{fen ki kell egé
szíteniük egymást. Ma alapvető az a felismerés, hogy az 
ember gondolkodásában is történeti lény. t-.lás szóval. az 
igazsághoz vezető gondolkodási utak, ahogyan megköze
lítjük az igazságot, a különböző korszakokban különböző 
irányban vezetnek. Ennek a felismerésnek következmé
nyeként egyes ontológiai állítások. amelyek nemcsak iga
zak önmagukban és ilyenek is maradnak, hanem szerepü
ket korábbi időkben teljesítették is, arnennyiben a törté
nelmileg formált embert helyes kapcsolatba hozták Isten
nel, ma már nem felelnek meg említett szerepüknek. E

zért kell maradandó igazság-tartalmukat a mai gondol
kodás szerint másképpen kifejeznünk, különben nem érik 
el gyakorlati céljukat. Ehhez járul még, hogy az Irás ki
fejezett tanítása szerint a kinyilatkoztatott igazság egy
házi megismerése fejlődik, és ezt a fejlődést mi ma je
lentősebbnek tekintjük, mint korábbi évszázadokban te
hették, me rt az emberr{Sl és fejlődéséről alkotott képük 
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sokkal hiányosabb volt, Nem arról van tehát szó, hogy az 
igazságot megdöntsük vagy kétségbe vonjuk, hanem sok
kal inkább arról, hogy egyre átfogóbban, jobban értsük 
meg, és olyan Új távlatokat ismerjünk meg. amelyeket 
korábbi korokban nem láthattak. Mindenekel6tt pedig ar
ról van szó, hogy az igazságot úgy fejezzük ki. hogy be
töltse szerepét, azaz helyes kapcsolatba hozzon minket 
Istennel, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása szerint. Hogy ez 
hová vezet, és hogyan viszonylik majd a jövőben a h iti
gazságok megfogalmazása a hagyományoshoz, azt senki 
sem mondhatja meg előre. Ezért a legnagyobb óvatosság 
ajánlatos, amikor azt találgatjuk, hogy a fejlődésnek me
lyek a határai. Ha azonban az Egyház mindig hű ahhoz a 
törekvéshez, hogy az isteni titkoknak maradandó, érvé
nyes tartalmát úgy fejezze ki, hogy ez a megfogalmazás 
valóban Istenhez vezessen bennünket, akkor hűséges marad 
az igazsághoz és a hit különböző megfogalmazásai min
den korban lényegükben megegyeznek. Hogy ez valóban 
megtörténjék, a Szemlélek segítségében bízunk. Ezért 
nyugodtan és bizalommal tekinthetünk az Egyház jö\ ő je 
felé, de nem takaríthatjuk meg azt a fáradságot. ami en
nek a folyamatnak nehéz Útján \ár reánk. 

Egyház és -..•il.íx 

Ami az Egyház és a világ viszonyát illeti, nem arrM 
van szó, hogy félreismerjük és ne vegylik tudomásul a hlínt. 
vagy hogy lemondjunk az Egyház prófétikus fcladat;íról a 
\"ilágban, vagy hogy e)l;yszerííen az lstentől eltávolodott 
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,.ilág hullámhosszára l'apcSllljunl< át l;S csal' azr tanítsuk. 
ami a \·i lágban népsz~·ríí •. Sokkal inl,ább arról van szó, 
hogy llh::'gdltoztassuk hih;ís ma~atartásunbr. amely a ,.i
l;íg bíinösség,;r,· \aló hh·atkoz;íssal idr~ism,•ri valóui é-r
tékeit is. amdy~k<?t Ist<?n oltott bdék ,;s amelyl'I<L't w
\· á bbra is ál tala valós í t m.:-g. S mL'gforuÍt\·a, annak a ma
gatartásunknak a len~tkőzéséről is szó ,·an, hogy az Egy
házban azt is az isteni igazság fdt,;rkn igény..:,·d ru
házzuk fel, ami tisztán emberi fejiőuésből származi!< és 
így té\·edés eredménye is lehet. Vagyis fel kell hagynunl< 
azzal a magatartássaL ami a világ szemében úgy lllutat 
bennünket, hogy nem akarunk mástói tanulni. nem vagyunk 
engedékenyek, s ok\'etlenül parancsolgarunk. Bizonyos ér
telemben az Egyház is .. világ". és a világ is Egyház. Ezt 
ugyanis a jelenkor emberei alkotják, akik nem szakaunak 
ki a világ összefüggéséb51. A világ éppen ez az L' lll be
riség, amelynek istenivé alakítására jött el Krisztus. Az 
Egyház egészében nem nélkülözheti kapcsolatair az ,•m
beri társadalommal és a társadalomba illeszkedémek va
lamiféle formáját. A keresztény ember és az Egyház a 
maga egészében mindenekeHStt szolidáris az emberi tár
sadalommal, amelynek továbbfejl5dése beletartozik Isten 
iidvözítlS tervébe. 

Vegyük komolyan lsten szavát a világban és az embe
riség fejUSdésében. Legyünk annak tudatában, hogy kö
telességünk töretlenül hirdetni Isten kinyilatkoztatását és a

karatát a világnak, de egyenesen Isten káromlását jelente
né, ha Isten kinyilatkoztatásának és akaratának tüntetnénk 
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fel valamit, ami valójában -- a hit vonatkozásában is 
korlátolt gondolkodásunk eredménye. K íj elentéseinknek és 
követeléseinknek mérséklését ne értelmezzük tehát eleve 
engedékenységnek és híitlenségnek Isten Igéjével szemben, 
hanem Isten mellett való tisztultabb tanúságtétdként kell 
felfogni. Ha ugyanis Isten tekintélyével ruházzuk fel azt. 
ami csupán a mi mindig elégtelen emberi elgondol ásunk, 
akkor jogtalanságot követünk el Istennel szemben, és meg
akadályozzuk, hogy az emberek saját valóságában ismer
jék meg lSt. Az emberiség fejllSdésének áttekinthetetlen 
távlataiban is bizonyítsa be Krisztusba vetett éllS hitünk és 
bizalmunk, hogy lS mindig Lelke által vezeti Egyházát, 
akkor is, ha azt az ntat, amelyen (5 vezet majd bennün
ket, ma még nem képzelhetjük el az általunk ismert a
lapel\·ek révén. 

A keresztény erkölcs 

A nyugtalanság másik tárgya a keresztény erkölcs. Két 
irányban mutatkozik ez: egyrészt szemére \"etik az új i
ránynak, hogy letért a nemi erkölcs szigorú útjáról. más
részt attól félnek, hogy magának a hagyományos keresz
tény erkölcsnek \·ilágos fogalma bomlik fel. Itt az Egy
ház \·alóban \·álasztít előtt áll, miln a többi, már emlí
tett területen. Hogyan értsük ezt: A nemi erkölcs terén 
nem arról \·an szó, mintha lenéznénk a tisztaságat és en
gedményeket tennénk a z emberek t isztátalan ösztönössé
gc javára. Sokkal inkább ez a központi kérdés: mi a tisz
taság és mi tekinthető tiszt átalauságnak; Kétségtelen. hogy 
a nemiség értékelése terén jelentős fejilSdési folyamat ta-
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núi vagyunk az Egyházban. Szem .~gostomól Szem Tamá
>ig az a felfogá; uralkodott. amelyet az utóbbi után sem 
gye5ztt:k le teljesen, hogy a 'nemi öröm már önmagában 
véve bűn. Igy a nemi élet a házasságban mindig a híín 
határán folyt és csak a nemzés szolgált mentségéül. E fel
fogás és "Az Egyház a mai világban" címíí zsinati kons
tittíciónak a hitvesi szerelemre51 ;zóló tanítá;a között óri
ási különbség mutatkozik. Ez az új alap,·ete5 magatartás 
befolyásolja értékelésiinket a nemiség nlindenféle meg
nyilvánulásával kapcsolatban. kezdve a fiúké,; lányok ba
rátkozása során tanúsítandó magatartással egészen a di\·at 
értékeléséig. Igy egyre id{Ss:zer(lbbé és :;ürgete5bbé válik a 
tisztaság igazi fogalma, vagyis a nemiség beillesztése egy 
emberileg nagyérrék(í személyes szeretetbe. 

Ez a gondolat vezet el a második erkölcsi problémához, 
amely magának az erkölcsnek a fogalmát érinti. A mai 
teológia az erkölcsben nem annyirá eUSírások nagyszámú 
gyűjteményét látja, amelyeket az ember általában vagy 
megtart vagy áthág. A mai teológia a legjobb morál
reológiai hagyománnyal. mint például Szent Tamáséval 
összhanghan az erkölcsöt inkább az ember életében ki
bontakozó, alapvete5 közeledésnek tekinti Isten felé. E kö
zeledé> során a keresztény ember, a létének megfelelő 
tevékenysége által, állandóan teljesebbé teszi Istenhez f{{
zlSdlS szeretet-kapcsolarát. Az egyes cselekedetek értéke
lése, aszerint, hogy lényegiikben megfelelnek-e Isten szc
retetéP.ck, gyakran szabadabb választást enged, millt a ré
gi elc5írásokból állÓ erkölcs. Különösen ott van ez így, 
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ahol emberi tön·ényekről ran szó. Az ilyen értékdé;:t a
zonban más szemponthóL sokkal igényesebhnek t.: kim
hetjük. Az általános kötelezeméger kijeit?ntő kazuis zrikus 
megfontolásnál ugyanis gyakran sokkal t ö h ber l<ö\ erd ez 
a kérdé;:: mit kÍ\-án meg 111 o; r lsten i rám i szerderem: 
Arra a kérdésre, hogy mit követelmost lsten iránti szere
tetem, csak az egyes ernher lelki ismerete alapján lehet 
válaszolni. Ezért hivatkozik a mai morálteológia gyak
ran a lelkiismeretre, más szóval az egyes ember ,.lelki
ismeretére bízza a döntést". Ez -tehát ismét nem annyi. 
mint lemondás a világos alapelvekr51 az egyes ember ké
nyelmcs önkénye javára. hanem felszólítás egy-egy sze
mélyhez, hogy lsten színe el5tt teljesebben valósítsa meg 
azt, mint amit a pusztán törvényeken alapuló kazuiszti
ka ír el5 a számára. Amennyiben a mai morálteológia az 
el5írások puszta teljesítésével szemben egyértelmííen az 
erkölcsi cselekvés bens5 elmélyítésére irányul, ezt tény
leg erkölcsi haladásként kell értékelnünk. Ez ott is érvé
nyes, ahol a morálteológia megkísérli, hogy megfelel
jen az ember lélekrani és teológiai fejl5déstörvényeinek, 
és ezért például időt hagy egy embernek. hogy meghatá
rozott erkölcsi és vallási fokra fejll5djék, anélkül, hogy 
közben minduntalan azzal az egyetlen és nagyonis elég
tclen megkülönböztetéssel foglalkoznék, hogy bocsánatos 
vagy halálos b(lnr51 van-c szó. 

Keresztény jámborság ma 

lltolsó kérdésként említjük meg a mai keresztény em
ber jámborságát. Nem imádkozik-e kevesebbet a mai pap, 
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mim a r.:g~·bbi: :\em n.!zi-~· k az :íjtatoss:íglll\at, az ~·u
chariszfikus .klkgííd<ct is. nem hccslili -~· k a szcntá 
ti>ztdet.!t és a sokfék áhitatgyakorlatot: :-.:cm kn-~· az 
"lsten ~·mbc•rc;ből" a \i lág l<özépszcríí ~·mbcr~·: S nem vesz
tettc-c d ezért a l<épcsségét arra. hogy a k~·rcsztt:nycl<l't 
az igazi ldl<iségr~· vcz~·ssc és buzdítsa? Ezd< a kérdések 
azért kényesek. lllert a jámborság hiánya inl\áhb ~·rköl

csi probléma. l\lásrészt azért is, mcrt mindcn korban bár
mdy pap és hi\Ő előtt állandóan kl\·crődött a kérdés. 
hogy eléggé jámbor-e. 

l\lit énsiink azonhan jámborságon: l 1gy vélem, hogy a 
jámhor::ág az Istenhez \·aló személyes kapcsolat és ~·nncl< 

a kisugárzá::a az éleuc. Más lwrokban ez nyihán számos, 
érzelrnes áhitatgyakorlatra irányult. Egyt•tlcn igazán ke
re:<ztény ember sem kÍ\·ánja. hogy t'Zl'i<ct telj~:scn elhagy
juk. ~légsem rekinrhetjiik a kercszt.ény értékel< osszt·om
Iá::ának, hanem más szellcmíí korra jellemző mcgvaló
::ulásuknak, ha a mai keresztény l:'tenhcz fííződő igazi ó 

mély kapcsclar át más módon valósítja meg. Például kö
zö>>égi és ezért kevésbé illlim liturgiában. vagy egyálta
lán a keresztény emberiesség és tcstl!éri~:sség megvalósí
tása által. amiben Krisztus titokzatos testének [{5 felada

tát látja. l\lindez nem kelt "áhitatos ünnepi hangulatot", 
de mégis a Kriszrussal való közösség őszinte komolyan vé
teJét jelenti. Ha pedig így van, akkor senki sem láthatja 
ebben a keresztény értékek összeomlását, hanem inkább 
megvalósításukat egy más szellemiségű korban. 

Ha most minden eseményt így látunk. akkor két tény 
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lesz világos eléSttünk: egyfelől az Egyháznak az em
beri történelem síkján -- valóban Óriási lépést kell meg
tennie. Mintegy völgyeket és hegyeket kell átugornia. A 
fejllSdés óriási erdfeszítéseket követel meg téSle. Tekint
sünk ezért megértéssel és türelemmel azokra, akik még 
nem ismerik fel ennek az útnak a lehetéSségeit, és ezért 
úgy hiszik, hogy az Egyház egyszerGen a szakadék szé
lére jutott. Másrészt éppen az Egyház mai helyzete ve
zet el minket és kényszerít arra az Új, elmélyült, feltét
len hitre, hogy nem ami taw és jogrendszereink, nem a 
mi emberi biztosítékaink kezeskednek az Egyház fennma
radásáért, hanem egyedül az éléS, jelenvaló, az Egyház
ban ható és uralkodó Úr Jézus Krisztus. 



III. 

A PAPSAG 

VI. PÁL PÁPA 

A SZENTATYA ÜZENETE A PAPOKHOZ 
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Hozzátok, a szent katolikus Egyház papjaihoz, hozzá
tok, igen szeretett Fiaink, akiket a papszentelés testvé
rünkké és munkatársunkká avat az üdvösség szolgálatában, 
- miként testvérei és munkatársai vagytok saját pászto
raitoknak is -- közvetlenül hozzátok akarunk szólni ma, 
amikor véget ér a hit éve, s Szent Péter és Pál apostol vér
tanúságának Hl. centenáriuma. Röviden, egyszerűen szó
lunk hozzátok, de ezt valóban nektek szánjuk. 

lvlár régóta a szívünkben hordjuk ezt a szándékot. Azó
ta, hogy paptestvéretek vagyunk; vagyis attól a naptól 
kezdve, hogy titokzatos végzés szerint pappá szenteltek 
bennünket és így megéltük azt az új és mély sorsközös

séget mindazokkal, akik kiválasztásunk értelmében hi
vatottak vagyunk Krisztust megszemélyesíteni az Atya a
karata iránti odaadásunkban, a megszentelődésben, a hi
vek vezetésében és szolgálatában, a világ üdve munkálá
sában. ~lindig mély megbecsülés, rokonszenv és testvé
ri érzés fűzött bennünket hozzátok, paptestvéreink. Ké
sőbb, amikor az Egyház f8pásztori megbízatást adott ne
künk, előbb a püspöki, majd pedig a pápai hivatalt bíz
va ránk, állandóan és egyre sürgetőbben a papságra gon

doltunk, a megbecsülés, a gondoskodás és a szeretet érzel
meivel. Sokszor bántott bennünket az a tudat, hogy nem 
szóltunk hozzátok eléggé, hogy nem tanúsítottuk gyak
rabban és megfelelő jelekkel, mily érzelmet keltett fel és 
kelt ma is irántatok szívünkben a Szentlélek Isten. Ez a 
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szíviinkbl'Sl jövlS érzelem szinte minden más gondolatot és 
érzellflet magával ragad, s hivatalunk gyakorlásában szin
te ez tölt el bennünket: aszeretet rendjében ti foglaljátok 
el, mindenekfelett és mindenben, az elslS helyet papjaink, 
püspöktestvércinkkel együtt. 

Ezért akarunk ma hozzátok szólni. Nem enciklikát in
tézünk hozzátok; nem oktatás ez, nem kánoni ellSírások 
gy{fjteménye: egyszerűen szívünk kiöntése. "Megnyílt az 
ajkunk és kitárult a szívünk felétek .•• " (2 Kor. (j, ll). 
l\1ost, amikor az apostolok 19. centenáriumáról emléke
zünk meg, akik az evangéliummal és vérükkel vetették 
meg a római egyház alapjait, meg kell nyitnunk egy pil
lanatra lelkünket. 

Nagy csodálattal és nagy szeretettel tesszük ezt. Ismer
jük Krisztushoz, az Egyházhoz való hűségteket. Ismerjük 
elkötelezettségteket és küzdelmeiteket. Ismerjük aposto
li buzgóságtokat, lelkipásztori gondjaitoka t. Ismerjük azt 
i;;, mily nagy tiszteletet és hálát vált ki annyi hivl'Sben e
vangéliumi önzetlenségtek és apostoli szeretetetek. Lel
ki életetek kincsei, lstennel való belslS kapcsolatotok, 
Krisztussal vállalt áldozatotok, a szemléléfdésre törekvl5 
vágyatok még a tevékenységben is, mindez ismeretes ell5t
tünk. Szeretnénk megismételni mindannyiotokkal kapcso
latban az 6 szavait. aki ezeket mondja a Titkos Jelené
;ek könyvében: "Ismerem tetteidet, fáradozásodat és áll

hatatosságodat" (2, 2). i\ lennyi megindultságot és örömet 
jelent nekünk ez a látvány! ~\!ennyi hálát vált ki lelkünk
ben! Köszönetet mondunk mindanny iotoknak, és Krisztus 
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nevében megáldunk mindnyájatokat mindazért. amik \·agy
tok és amit tesztek Krisztus Egyházában. Püspökeitekkel 
együtt ti vagytok ennek az Egyháznak legjobb munkásai. 
oszlopai, mcsterei és barátai, Isten titkainak köz\etlen 
sáfárai (l Kor. 4, l; 2 Kor. 0,4). 

Azért akartuk így felt árni előttetek szÍ\"ünket, hogy min
degyiktek tudja, érezze, mennyire becsüljük és szeretjiik. 
és valamenny ie n boldogan egynek tudjátok magatokat ve
lünk az apostoli munka nagy célkitűzésében és er5feszíté
seiben. 

Mindez nem rövidlátó és egyoldalúan optimista látás
mód. Tudjuk jól, hogy annyi sok pap mellett, akik meg
elégedettek, és örömüket le lik hivatásukban, nem kevés 
fájdalmas eset is akad, s ezeknek híre sokszor feltűnőbb 
mint amazoké. A papság egyes tagjainál nyugtalanságot. 
bizonytalanságot tapasztalunk az egyházban elfoglalt he
lyüket illet<Sleg. Egyes papok azt hiszik, hogy ki vannak 
zárva a gyorsan fejl5d(S modern társadalomból. 

Kétségtelen, az átalakuló modern világ mai megráz
kódtatásai a papokat is elérik. 6k is miként testvéreik a 
hitben, Isten felé vezető útjukon sötét órákat is élnek át. 
Ezenkívül azért is szenvednek, mert a papi élet bizonyos 
tényeit helytelenül értelmezik és igazságtalanul általáno
sítják. Arra akarjuk most emlékeztetni a papokat, hogy 
minden keresztény helyzete, de f5leg a papoké, ellent
mondásosnak tűnik és érthetetlen marad azok szemében, 
akik nem hisznek. A mai helyzet arra hívja a papot, hogy 
mélyítse el saját hitét, egyre inkább tudatosítsa azt, hogy 



üZENET A PAPSAGHOZ 77 

kicsoda, mily.:n hatalmat kapott és milyen 1\üldt'téssd 
bízt<ík meg. Kedvcs Fiaink és Test\·érdnl<, arra l<érjül< az 
L' r at. hogy adjon \"il<ígosságot. segítsen bennün!< ct. ami
kor meg akarunk erősíteni bcnnetekct. 

l\linden papnak mondjuk tehát: sohase kétclkedjet~'k 

szemség i pap;:ágtok természetében. A papság nem al<ármi
lyen ti;:zr;:ég ,·agy szolgálat az egyházi l<özösségbcn. O
lyan szolgálat, amely az egyházirend szcntsége révén 
kitörölhetetlen jeggye! jelölve meg a papot egészen kü
lönlegcs módon részesedi!< Krisztus papi hatalmában (LG. 

[ol és 2S). 

Igy tehát kidomboríthatjuk a katolikus papság néhány 
sajátos dimenziÓját. Először is a szent jelleget. A pap Is
ten embere, az llr szolgája. Olyan tetteket végezht't. a
melyek túlmennek a h.:rmészett~s hatékonyságon, mivel a 
pap i n p e r so n a C h r is t i, Krisztus személyét helyet
te~ítve cselekszik. A papon keresztül egy felsőbb erő hat: 
ő bizonyos pillanarokban, alázatos és kitüntetett szolga
ként, hathatós eszköze Krisztusnak: a Szemlélek közve
tít8je. Közte és az isteni világ ..kö7..ött egyedülálló v iszony 
alakul ki: megbízatást nyer, amely lsten bizalmának ki
fcjezése. 

l\1égis, ezt az ajándékot a pap nem önmaga számára 
kapja, hanem másokén: a szelll dimenzió teljes egészé
ben az apostolságra van rendelve. vagyis a küldetéshez, 
a papi hivatalhoz. 

Jól tudjuk, hogy a pap olyan ember, aki nem ön ma
gáén él, hanem másokért. A közösség embere. A papi 
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életnek ezt a vonását manapság a legjobban megértik. 
Egyesek ebben látják a választ azokra a támadó ellenve
tésekre, amelyek kétségbevonják, hogy a papság fennma
radhat-e a modern világban, s<5t azt a kérdést is felvetik: 
van -e egy által án létjogosultsága a papnak? A társadalom
nak és az egyházi köZÖsségnek nyújtott szaigálat elégsé
gesen igazolja a papság létét. A világnak, az Egyháznak 
::züksége van papokra. Amikor ezt állítjuk, az emberi 
igényeknek egész sora vonul fel lelki szemünk eUStt. Kik
nek ne lenne szükségük a keresztény igehirdetésre, a hit
re, a kegyelemre? Melyik ernbernek nincs szüksége arra, 
hogy valaki önzetlenül, szeretettel szolgálja? Hol vannak 
a lelkipásztori szeretet határai? S talán éppen ott van leg
nagyobb szükség erre, ahol ennek a szeretetnek a ~zük
ségét legkevésbé érzik! Igen: a rnissziók, az ifjúság, az 
iskola, a betegek, és manapság fokozottabban. mint régen 
a munkásvilág, állandó hívást intéznek a pap szívéhez. 
Hogyan kételkedhetnénk hát abban, hogy helyünk, sze
repünk, küldetésünk van a modern életben? Inkább ezt kel
lene mondanunk: miképpen válaszolhatunk mindazoknak 
a hívására, akiknek szükségük van ránk? Hogyan tegylink 
eleget személyes áldozatunkkal növekv8 lelkipásztori és 
apostoli kötelességeinknek i Talán sohasem volt annyira 
tudatában az Egyház annak. hogy az üdvösség elengedhe
tetlen eszköze. soha a multban nem volt oly cr<5s az üd
vösség szolgálatának dinamizmusa, mint napjainkban. S 

mi olyan világról álmodnánk. ahol nincs egyház, nincs 
ke118képpen felkészült, specializált, fc lszentl'lt papokkal 
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rendelkező Egyház! A pap önmagában Krisztus emberszere
teténék a jele, annak a teljes tanításnak a tanúságtevője, 
amely által az Egyház ennek a halálig-menő szeretetnek 
megvalósítására törekszik. 

Ha a pap tudatában van hivatásának, annak, hogy Krisz
tus felszentelt eszköze az emberek szalgálatára, - tuda
tosíthatja papságának személyes, misztikus és aszketikus 
dimenzióját is. Ha minden keresztény a Szemlélek temp
loma, mennyivel közvetlenebb lesz a papi lélek társal
gása a benne lakó Jelenléttel, amely átalakítja, gyötri és 
megrészegíti? Az apostol szavai minden paphoz szólnak: 
..... ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő 
túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulaj
donítsuk" (2 Kor. 4, 7). 

Fiaink és paptestvéreink, hogyan fokozzuk és táplál
juk ezt az öntudatot 1 Miképpen ég· bennünk a szemlél6dés 
lángja? Miként engedjük magunkat vonzani személyisé
günk központja által, és hogyan vonulunk vissza külső fog
lalatosságaink közepette a belső beszélgetésre ? Megőriz
tük-e még a személyes imádság, az elmélkedés, a bre
viárium szeretetét ? Miként reméljük tevékenységünknek 
a lehető legnagyobb eredményt biztosítani, ha nem az Is
tennel való belső beszélgetésből merítjük a legjobb ener
giákat, azokat, amelyeket csak Isten adhat? Hol találjuk 
a papi celibátus első alapját és a hozzá szükséges erőt, ha 
nem annak a szeretetnek követelményeiben és teljességé
ben, amely Isten kizárólagos szeretetére és üdvözítő szán
dékának totális szalgálatára szemelt szívünkben áradt szét; 
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De egyesek erre azt mondják, hogy napjainkban már 
nem olyanok a struktúrák, amelyek lehetllvé tennék en
nek a termékeny és nagylelk(i papi elkötelezettségnek a 
gyakorlati megvalósulás át. :--Ios, itt találjuk a papság ne
gyedik, egyházi dimenzióját. A pap nem magányos; egy 
szervezett testnek, az egyetemes Egyháznak a tagja, tag
ja egyházmegyéjének és ·- tegyük hozzá még - egészen 
sajátos módon tagja plébániájának is. Az egész Egyháznak 
alkalmazkodnia kell a világ Új igényeihez. S miután be
fejezte a zsinatot, az egész Egyház elkötelezte magát a 
lelki és szerves megújulásra. Segítsük együttm(iködésünk, 
ragaszkodásunk és türelmünk által. 

Kedves Testvéreink és Fiaink,legyen bizalmatok az Egy
házban! Nagyon szeressétek! Az Egyház Krisztus szerete
tének közvetlen tárgya: dilexit Ecclesiam (Ef. 5, 25) 
Szeressétek korlátaival és hibáival együtt. Nem korlátai 
és hibái - vagy talán b(inei -· miatt, hanem azért, mi
vel csak akkor tudjuk meggyógyítani és teljes szépségé
ben felragyogtatni Krisztus Jegyesét. ha szeretjük. Az Egy
ház menti meg a világot, az az Egyház. amely ugyanaz 
ma, mint tegnap és holnap lesz és mindörökké; a Lélek 
által vezetett, fiai által segített Egyház mindig megta
lálja az erlSt, hogy megújuljon, megfiatalodjék és az új 
igényekhez alkalmazkodjék. 

Gondoljunk most azokra a papokra, akik az Isten Igé
jének tanulmányozásával, a liturgikus reform helyes és 
haséges alkalmazásával, a kicsinyek és a társadalmi igaz
ságra éhes szegények fokozottabb apostoli szolgálatával, 
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a népnek a békére és a szabadságra való nevdéséveL a 
tőlünk -elszakadt kert·sztény testvérek ökumenikus közclí
téséve l, kiszabott köte lességeik mindennapi teljcsítésé
vel. és mindent'kelőtt, ami llrunk Jézus Krisztus, mi Asz
szonyunk, az Egyház, és minden ember sugárzó szerctete 
által törekszenek a megújulásra. ?l.li magunk is ebbell ta
láljuk vígaszunkat és épülésünkct. 

Szeretett papjaink, akár közel, akár távol vagytok 
a szent apostolok és vértanúk, Péter és Pál emlékét ün
nepelve, ily érzésekkel eltelt szívvel köszöntünk és meg
áldunk bennete ket. 

A Szent Péter BazilikánáL 1%8. jÚnius 30-án. 

VI. PÁL PÁPA 





Paul-Émile LÉGER 
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A PAP ÉS AZ EGYHÁZI KöZVÉLEMÉNY 
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XII. Pius pápa egyik híres nyilatkozat ában világosan le
swgezte, hogy az egyházban nagy jelentősége van a köz
véleménynek. E véleményt általában mindenki elfogadja, 
mégis megállapíthatjuk, hogy a teológia még keveset fog
lalkozott a közvélemény szerepével az egyházban, jól
lehet ez jelentős és nem könnyű kérdés. 

A világi társadalomban a közvélemény szerepével kap
csolatos felfogás általában s~rosan igazodik az állam é
letről alkotott nézetekhez, s ennek megfelelően gyakori a 
kísértés, hogy az egyházi közvéleményt is többé- kevésbé 
az állami közvéleménynek mintájára fogják fel. Azt hi
szem, hallgatóimmal egy véleményen vagyok, amikor 
megállapítom, hogy e kísértésnek feltétlenül ellene kell 
szegülnünk: hiszen csak az egyházról alkotott tökéletes 
teológiai képre alapíthatjuk az egyházi közvélemény ter
mészetérlSl ·, hel y éről és s zerepér<'51 alkotott felfogásunkat. 
Az egyházi közössé g struktúráját, világban betöltött hivatá
sát, a hivatalvisel<'5k és a tagok viszonyát, a hit világá
val kapcsolatos gondolkodásmódunkat, mind-mind a maga 
eredetiségében és sajátos létmódjában kell t is zteletben 
tartanunk. 

:t-.lindezt azért mondtam, hogy mindazokat, akik részt 
vesznek vagy részr akarnak venni az egyházi közvélemény 
alakításában szerepük átgondolására és teológiai elmélyí
tésére szólítsam fel. Közelebbről. külonöst:n az a szándé
kom, hogy a papság sajátos szerepévl'l foglalkozzam az 



A PAP ~S AZ EGYHAZI KÖZV~LEM~NY 85 

egyházi közvélemény életében. Sc5t, még ebben a szakebb 
értelemben sem kívánok kimerítl':len értekezni, csak 'né
hány mozzanatot emelek ki; amint ezt a mai helyzetben 
különösen indokoltnak tartok. 

Az Ige szalgájának változhatatlan küldetése 
Ezen a papi értekezleten, amelyen szólok, a pap pró

fétai szerepe a téma. és ez rendjén van. Me rt valoba n ez 
a pap küldetésének, amint a z egyház küldetésének is egyik 
legjelentl':lsebb szempomja. ,).·lenjetek, tanítsatok minden 
nemzetet ••• "; ezeket a szavakat hozzánk intézte az (Ir, 
s ezek jelzik legels(:! kötelességünket. 

A püspökök szerepérl':ll szóló zsinati dekrétumban épp
úgy, mint a papok szolgálatáról és életéréSI szólóban, az 
elséS helyen mindig az ige szolgálatáról van szó. Igy tehát 
az egyház közvéleményébe a papo~ sajátos küldetésük je
gyében kapcsolódnak bele. Hogy emlékezetünkbe idézzük 
ennek a küldetésnck természetét, idézem magát a zsina
ti szöveget, mert annak nagyobb tekintélye van, mint an
nak, amit mondhatnék, mivel igen világosan szól: 

4. Isten népét eló"ször is a z éll5 Isten igéje gyfijti egy
be: ennek hirdetése tehát mindenképpen a papok szent 
kötelessége. Senki sem üdvözülhet, ha eló"bb nem hisz: 
ezért a papoknak, mint a pü~pökök munkatársa inak, el
s(:! feladata, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hir
dessék. Azzal. hogy teljesítik az 6 parancsát: ,)den
jetek el az egész világra és hirdessétek az evangéli u
mot minden teremtménynek" (~lk. lti, 15), létrehoz-
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zák és gyarapítják Isten népét. Az üdvösség igéje a hi
tetlen szívében felkelti, a hivlSében pedig megerlSsíti a 
hitet, és ennek a hitnek a révén alakul ki s növekszik 
tovább a hivlSk közössége. Erre vonatkozik Szem Pál sza
va: .,A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igé
jéblSl" (Róm. 10 ,17). A papok tehát mindenkinek tar
toznak azzal. hogy közöljék velük az evangéliumi i
gazságot, amelynek maguk is boldog birtokosai. Lehet, 
hogy hitetlen környezetben becsületes életük példáj á
val vezetik rá az embereket Isten dicslSítésére; lehet, 
hogy keresztény hitoktatást végeznek vagy az egyház ta
nítását fejtik ki. esetleg a kor problémáit igyekeznek 
Krisztus fényével megvilágítani: minden esetben azon
ban az a kötelességük, hogy ne saját bölcsességüket, ha
nem Isten szavát hirdessék, és mindenkit a megtérés és 
életszentség útjára hívjanak.l 
Gyakran kellene elmélkednünk ezen a szövegen: lénye

ges küldetésünkre figyelmeztet. amel y nem abban áll, 
hogy a saját bölcsességünket hirdessük, hanem, hogy Krisz
tus Evangéliumát közvetítsük. Arra vagyunk hivatva, hogy 
.,az evangélium igazságát közölj ük, amelynek az Úr aján
dékából vagyunk birtokosai", és hogy .,állhatatosan hív
junk meg minden emben a megtérés és szemség útjára. " 
1\lindjárt rá fogok térni, hogy az egyház milyen módon 
gyakorolhat kritikát az egyházi nyilvánosság előtt. ~linda

zonáltal úgy hiszem, hogy már most is világos mindegyi -
künk ellStt: a papnak kritikai szerepét alá kell rendelnie el
sődleges klildetésének, amely abban áll, hogy hirdesse lHen 
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misztériumait és buzdítsa a hi\·eket megtérésre és szenr
ségre. Ez sokkal nehezebb, sokkal igényesebb feladat mint 
a kritika, de ez a pap saj.átos hi\· a t ása. Sohasem fogjuk 
betölteni, ha nem vagyunk arra képesek, hogy elsBsar
ban lsten misztériumain elmélkedjünk, hogy szaros kap
csolatban maradjunk Jézussal az evangéliumok gyakori ol
vasása révén, az imádsággal, mert ezek által válunk való
ban tanítványaivá. 

A KERESZTÉNY T AN IT AS /DöSZERO KöVETELMÉNYEl 

A papnak ma Krisztus tanítását nagyon bonyolult társa
dalmi klímában kell közvetítenie, amely különféle szem
pontból egészen Újszerű. Gondoljunk el5ször azokra a vál
tozásokra, amelyek az egyházban mennek végbe, s ame
lyek jÓl ismertek előttetek. Itt vannak továbbá a környe
zet változásai: a nevelésnek a réginél sokszorta megnöve
kedett befolyási lehet5ségei, annak kialakulása, amit ,.tö

megkultúrának" hívunk, azoknak a megszaporodása, aki
ket ,.szellemi vezet6k" -nek nevezhetnénk, a kritikai szel
lem kifejl6dése és még sok más szempont. Olyan egyház
ban és olyan környezetben élünk, amely átalakulásban cés 
forrongásban van. Ez a paptól, tanítói hivatásának gyakor
lásában, néhány Új, illetve különleges tulajdonságot kö
vetel meg. 

Maradjunk mindig bizakodák 
Bizonyára nem egy papot pánik fog el, vagy legalábbis 

csüggedés vesz erlSt rajtuk a sok változás láttáta, amely 



88 LÉGER BISOROS 

oly nagy számban és talán hirtelenül érte 6ket. (Jgy vélik, 
hogy sok minden, ami addig biztosnak tfint eU5ttük, össze
omlott: azel5tt ugyanis sokkal változatlanabb világban él
tek; azon a mozgásban lev5 területen, ahol most szolgál
nak, nem érzik lábuk alatt azt a biztos talajt, amelyhez 
hozzászoktak. Ezek a papok els5sorban XXIII. János pápa 
mosolygó és optimista arcát idézzék emlékezetükbe, Ö 
mindannyiunk számára, akik a mélyreható változások kor
szakában elköteleztük magunkat. maga volt a derfis b i za
lom mintaképe, Olvassuk cs~k Újra meg újra beszédeit, 
ezek megnyugtatnak és biztatnak bennünket. Különösen 
ol vassuk el Újra meg újra a zsinat megnyitásakor mondott 
beszédét, amely ékesszóló felszólítás a világ jöv5jébe ve
tett bizalomra. 

Szembesítsük magunkat ismételten Isten igéjével is. 
Mindig rendelkezésünkre áll, változhatatlan, megvilá
gosít és a lényeget mondja. Mert Isten szava: ez elég ah
hoz, hogy biztonságot nyújtson nekünk, hiszen ez hitünk
nek a forrása, szent letéte, változatlan sziklája. Általa 
járulhatunk Krisztushoz és Istenhez. Ne gondoljuk tehát, 
hogy minden változik, hogy hitünknek nincsenek többé 
biztos alapjai, épp akkor, amikor megnövekedett biza
lommal fordulunk Isten igéjéhez. Hogyan is gondolhat
nánk, hogy minden összeomlik, amikor az Egyházban min
dent -- inkább, mint valaha - erre a tévedhetetlen szik
lára építünk, amikor minden gondolat és tevékenység a
körül forog, hogy egyre hitelesebb hfiségre törekedjünk 
Krisztus és Evangéliuma iránt? De egyébként is gyerekes 
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dolog volna azt hinni. hogy minden változik, azért merr 
a keresztény tanítás egy-egy pontját másképp fogjuk fel. 
mert egy-egy teológiai eiÍnélet megdőlt. vagy mert Krisz
t.us tanít ásának néhány, nem lényeghev ág ó megfogalma
zása és ezzel kapcsolatban az egyház néhány iránymu
tatása módosult. 

l smerjük fel a hiteles értékeket 
!\lilii án megerősödtünk ebben a hizalmunkhan, ehhe n a 

.,hitünkben való hi then", rmíködjünk együn összes testvé
reinkkeL hogy felismerjük a hiteles értékeket. 

Kétségteleniil találunk a világhan \alódi értékeket 
c~ak tndjuk felismerni ezeket! Jóllehet sokszor nem igen 
keresztény formáhan jelent keznek, megtörténik. hogy az 
egyházzal szemben gyakorolt igen szigorú és kesení kri
tikákat az evangéliumi hiteless~g iránti igazi szomjúság 
sugallta. Ismerjük ft'! a kritikákban ezekben ma nincs 
hiány ·· ~ok.<zor magának Istennek a hangját. !\1ég akkor 
i~. ha gyakran igaz::ágtalanok, ami gyakran megesik 
javunkra \·álhatnak, tisztító hatással lehetnek. l'runk mon
dotta tanítványainak: ./p:y ki.ildelek titeket, mim bárá
nyokat a farkasok közé." Vajon az üdvtörténet mifék te
ológiáján alapul az a hiedelem, mintha Krisztus követői 

mindig csak lelkes, udvarias, testvéri fogadtatásra szá
míthatnának i 

Legyünk hiveink hitének vezetöi 
Ehhen a mai forrongáshan igen fontos, hogy a pap biz

to; vezér~: lcgyl·n a hivek hitének. Világo;, hogy ezért 
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els6sorban mint már mondottam - az 6 hitének kell 
szelíd alapokon nyugodnia, elc5bb neki kell jÓl megér
tenie, hogy mi történik az egyházban. Ha mások hitének 
akarunk a vezet6i lenni, annak elc5feltétele, hogy meg 
erc5sítsük és megvilágosítsuk ezt a hitet. 

Nem kevés hivc5nk körében keltett nyugtalanságot a ke
resztény gondolkodásmódban most tapasztalható néhány 
változás. Ezért tehát a pap legelső feladata, hogy meg
erc5sítse az emberek hitét. Nem felületes jelszavakkal, 
hanem azzal, hogy világosan megmagyarázzák, mi tör
ténik a világban és az egyházban, és azzal hogy megmu
tatják, hol található -- mint az elc5bb említettem -- a ke
resztény hit szilárd és megdönthetetlen alapja. Meg kell 
velük értetni, hogy a keresztény gondolkodásmód fejl(S
dése természetes, slSt szükségszerfi folyamat. ~leg kell ne
kik mutatni, hogy milyen ennek a fejllSdésnek az iránya, 
és hogy mennyire nem tekinthetlS hűtlenségnek Krisztus
sal és az egyház multjával szemben. }..lindenkivel meg 
kell értetuiink, hogy a keresztény "jó hír" lényegéblSl fo
lyik, hogy szünet nélkül kérdéseket intéznek hozzá, s hogy 
maga ez a tanítás is szüntelenül Új meg új fogalmazásban 

szól a mindig változó világhoz. 
:-.leg kell világítani az emberek hitét. 1\la jobban, mint 

,-alaha rászorulunk oly papokra, akik he tudják tölt~·ni ~·zt 

az igen nehéz feladatot. Ezért ,-ak~han lq~yiink jl~l t~\j~~

kozottak az egyháznak és a t~·oló~iának mai ~·sznw\·iJ~\

gában. Ez pedig ncn1 kis kö\·l'tdllll~ny. l\k~ nwr~·n1 lü'l'-
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l< áztatni a megállapítást, hogy az egyház mai helyzt't~ben 
a papót súlyos kötelezettségterheli. hogy rászorírsa ma~ár 
arra az állandó önképzésre. amely alól senki sem \·onhat
ja ki magát, ha nem akar egyhamar képtelenné \"álni kiil
detése betöltésére. 

Ha a pap meg akarja világosítani a keresztények hirét. 
legyen f5gondja, hogy bátran hi r d esse a z hangé li um \ál
tozatlan igazságát. De ugyanakkor kifejezéseiben nagyon 
ügyeljen az árnyalatokra is, bizonyos problémák bonyo
lultságára, és sose feledje, hogy nem erlSszakolhatja hi
vei re kétségbevonhatatlan tanítáském azt. ami még jo
go~ vita tárgya lehet. Az sem ritka tünet, hogy a hitnek 
türelinetlen hirdetése eltávolít Krisztustól. Tanításunk st í
lusa, az a rnód, amint a feltett kérdé~ekre vála>zolunk. 
legyen mimaszerű abban, hogy l:iten misztériumainak bo
nyolult és kimondhatatlan voltát mennyire tiszteletben 
tartjuk. 

Adjunk reális tanítást 

Amikor felsorolom, hogy tanításunknak ma milyen tu
lajdonságai legyenek, különösen hangsúlyoznom kell egy 
igen idt'5szerű követelményt: legyen tanításunk konkré t. 
Ez ma annyira >zlikséges és oly könny({ is véteni ellene, 
hogy a zsinat különösképp lelkünkre köti. 

"A mai idlSkben gyakran nehéz feladat a papi igehir
detés: hogy igazán elérhesse a hallgatók lelkét, Isten 
igéjét nem elég csak általánosságban és elvontan kifej-
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t.:?ni, han~m a \·al.'• ékt lü)rlilm~ny~·ih~·z l<dl az örök 
.:?\angéliumi igazságc)l\at alkalmazni. " 2 

;>.li r~nd>z~rim ttÍldgosan dvom móuon b~·széllink: ez 
közismo..>rt tény. Amikor .:?zt mondom, dslSsorban nem a 
szótárunkat akarom elítélni ámbár kif.:?j.:?zódnk is gyak
ran érthetetlenek a nép dlStt. · hanl'lll arról szólol<: a lll i t 
mondunk. Gyakran eilSford!tl. hogy a hivdnl< ldkérc' köt
jük: alkalmazzák az .:?vangélium tanítását, de mi magunk 
c;ak nagyon feliiktes..:n segítjük ők.:?t az alkalmazásban. 
Buzdításaink annyira általánosságban mozognak, annyira 
konvenc ionálisak. anny i ra magától értetlSdlSe k. hogy sza
\"ainkkal nem indítjuk őket gondolkodásra, n..:m marko
lunk szíviikbe. még kevésbé befolyásoljuk képzeletvilá
gukat. !\!em igen tudjuk felrázni az embcrel<et. Ez nagy
részt onnan van, hogy általános gondolatokkal dégsziink 
meg. Ez a hiba részben képzésünkblSl származik, amely 
nagyon el vont, nagyon filozófikus volt és nl'm indított ar
ra, hogy megfigyeljük és feldolgozzuk az élctblSl fakadó 
ösztönzéseket és problémákat. Innen van, hogy szégyen
lünk konkréten és élményszert'fen beszélni. nem akarunk 
szubjektívnek felt(fnni. Ezért tanításunkban nincs senuni 
érdekesség és semmi kapcsolat az élettel. Hogy megkí
méljük a következ{S nemzedéket a hasonló hi ányoktól, 
kétségtelenlil nagyobb helyet kell biztosítani hittudomá
nyi flSiskoláinkon. papneveilS imézet..:inkben a megfigyl'llS 
tudományoknak, különösen a vallásszociológiának és lé
lektannak. Tudom. hogy a szernináriumok feldlSsei már 
gondoltak erre és megindított<lk a reformokat ebben az i-
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rányban. Kétségtelen, hogy ha papjaink megtanulnak meg
figyelni, látni, meghallgatn_i, akkor egyhamar találóan, 
konkréten és életszerfien fognak tudni beszélni. 

Mindig ügyeljünk arra. hogy valódi kérdésekre felel
jünk. Sosem szabad úgy beszélnünk, hogy ne töreked
nénk tudatosan hallgatóink valóságos problémáit bogozni. 
Egy angol szerz5 figyelmeztet, hogy tanításunk legyen 
.. highly specific", nagyon szakszer(f, találó. Hogy vála
szolni tudjunk a valóságos problémákra, kétségtelenül el~
wleg meg kell ezekkel ismerkednünk. Hogy érjük el ezt< 
Minden pap, aszerint, hogy hol szolgál, és hogy az egy
ház milyen feladatot bízott reá maga keresse meg a kel15 
eszközöket. Világos, hogy más kérdésekre kell felelni a 
katekizmus-oktatás során, másra feln5ttek hitoktatásánál, 
- más dolgok iránt érdekl5dnek értelmiségiek vitáin és 
más kérdések foglalkoztatják a vasárnapi hivlSsereget. 

Ha kapcsolatban maradunk a megfigyel5 tudományok
kal, a vallásos magatartást illet6en, könnyebben fogjuk 
felfedezni a valóságos kérdéseket és problémákat. Nem 
tudjuk eléggé ajánlani az e tudományokkal való foglal
kozást; nem öncél úan, hanem, hogy tanuljunk meg látni, 
megfigyelni és az emberek valódi igényeit felfedezni. Sen
ki se mondja, hogy Krisztus Urunk és az apostolok nem fo
lyamodtak ilyen segédeszközökhöz. Ök más, sokkal egy
szerűbb környezetben éltek, egy tudományel5tti korban, 
nem használhatták fel tehát az említett tudományokat. 
De egész magatartásuk azt tanúsítja. hogy gondosan igye
keztek a hallgatók gondolatvilágához alkalmazkodni, és 
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szembeállítani Isten akaratát a hiv5k valóságos magatar
tásával. 

Van egy másik módja is, hogy az emberek valódi prob
lémáit megismerjük, ez pedig egyszerűen az, ha me g
kérdezzük 5ket. Ha a kérdezéshez folyamodunk, ki
egészítjük azt, amire a puszta megfigyelés taníthat. A 
mi papi életünk igen különbözik világi hiveink életét51. 
Ha prédikációinkat egyedül könyveink alapján szerkeszt
jük, megkockáztatjuk, hogy elmegyünk az emberek va
lódi problémái mellett. Nagy illúziók ba ringatjuk ma
gu nkat, ha azt hisszük, hogy általánosságban mozgó prédi
káci6nk, különösen, ha azt a lelkesedés fati át, magával 
fogja ragadni és megtérésre fogja bírni az embereket. Azt 
hiszem, nagyon tévedünk: az ernberek ma kissé bizalmat
lanak a .,szép szónoklatokkal" szemben. 

El5ttem kétségtelennek tűnik, hogy a papoknak, akiken 
a rettenetes feleMsség, hogy közvetítsék Krisztus .,jó hí
rét", feladatuk helyes elvégzése érdekében habozás nélkül 
kell mások közreműködését és segítségét igénybe venni
ük. Arra gondolok els5sorban, hogy szabatos, igaz, 5szin
te választ keressenek arra, vajon mennyire értették meg 
a hallgató ik tauításukat, mennyire fogadták el, meg ta
lálták-e a kapcsolatot a való élettel. Világos, hogy ezt 
az ellen5rzést els5sorban hiveik körében kell keresniök. 
A hivek pedig értsék meg, hogy mi az 8 véleményükre 
kíváncsiak vagyunk, s5t rászorulunk. Továbbá magunknak 
is segítenünk kellene egymást, és kölcsönösen beható bí
rálat alá kellene bocsájtani prédikációinkat, s5t általában 
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az emberekkel való bánásmódunkat. Hogy an is beszélhe
tünk alázatosságról, ha nem vagyunk képesek magnnkat 
ily módon el!en6rzés 'alá bocsájtani. ami pedig bizonyos 
mértékben mindenütt szokásos : 

Konkrét módon beszélni nem jelenti azt, hogy közön
séges nyelven beszélünk, minden mé!tóság nélklil, sem 
azt, hogy konkrét eseteket, vagy pláne példákat sorolunk 
fel. Hanem arról \'an itt szó, hogy e!s6sorban olyan kér
désekr61 beszéljünk, amelyek kapcsolatban \'annak az em
berek életével és hozzájárulnak ahhoz, hogy ez keresz
tényibb legyen. Ez annyi, mint válaszolni az ő valódi két
ségeikre, azt a tanítást nyújtani, ami az 6 állapotnkban 
szükséges. Ezt nem lehet kapásból elérni és bizonyára nem 
fog sikerrel járni, ha csak úgy odavetünk egyer-mást, ami 
annyira nem id(Sszera, annyira az örökkévalóság Jégköré
ben mozog, annyira nélkülöz minden alkalomszeraséget, 
hogy a hallgatók joggal kérdezhetik: kihez beszélünk ; 
Ha reális módon akarunk beszélni, feltétlenül meg kell 
Újítanunk beszédeink eddigi témáit. Gondoljuk meg. hogy 
a keresztényeknek mindennapi tevékenységük során, hi
vatási életükben, családjukban, szórakozásaikban kell va
lóban keresztényekké válniok. Ezért tehát épp ezek a te
vékenységek azok, amelyeknek keresztény értelmét ki kell 
fejtenünk, e tevékenységeket kell szembesítenünk az evan
géliummal. A zsinat arra indít bennünket, hogy beszél
jünk az emberi személyr(Sl, szabadságáról, testi életér61; 
hogy száljunk a családról, problémáiról épp egysége és 
biztonsága szempontjából; a gyermekek világrahozása és 
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ne\·dése szempontjából; hogy szóljunk a világi társada
lomról, annak törvényeivel és foglalkozásai val; arra in
dít' hogy beszéljünk a munkáról és szórakozásról, a ma
vészetekrlll és a technikáról, a szegénységrlll és a gaz
dagságról. Ezekkel az deven valóságokkal kapcsolatban 
merülnek fel a keresztények számára a problémák külön
féle környezetükben. 

Ahhoz, hogy a tanításunk reális legyen, nem elég arra 
figyelmeztetni a vasárnapi szentmisén, hogy a vallás nem 
azonos a vallásgyakorlatokkal. Az sziikséges, hogy a va
sárnapi liturgia maga is úgy alakítsa az emberek tudatát, 
hogy ez kapcsolatban legyen a valóságos élet realitásai
val. Ebblll a célból elengedhetetlen, hogy a h om i l i a ha
tékony kapcsolatba hozza az evangéliumot a konkrét va
lósággal. Jól tudom, hogy ez nem könny(í feladat egy kü
lönféle réteg({ gyülekezet ellStt, és így e feladatnak nehéz 
megfelelni vasárnap a plébániai misén. Mégis oly lénye
ges feladatról van S7.Ó, hogy nem riadhatunk vissza a ne
hézségektlll. hanem bizalommal bírkózzunk meg velük. 

A zsinat azt kívánja tlSlünk, hogy .,a keresztény taní
tást a pillanatnyi szükséghez alkalmazva adjuk eH5, vagyis 
megfelelve azokra a nehézségekre, amelyek leginkább 
gyötrik az embereket ••• ". Azt hiszem, őszintén be kell 
vallanunk, hogy ezt alig tesszük meg és igen rászorulunk 
arra, hogy radikális módon Újítsuk meg prédikációink ter
vezését és kivitelét. Minden pap köteles arra. hogy felte
gye magában a határozott kérdést, hogy miként viszonyul 
ehhez a nehéz, de döntlS fontosságú feladatához. 
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Congar atya három feltételét sorolja fel annak, hogy 
prédikációnk reális legyen: 
l. Tárgyaljon valóságos problémákról és adjon reális lel

ki, szellemi táplálékot. 
2. Sz6ljon persze érthet6 módon egy valóságos (tehát 

nem elképzelt) hallgatósághoz, amely oly emberekb61 
áll, akik pénzt keresnek, házasok, gyermekeik vannak 
és konkrét felel&séget is vállaltak a küls6 világban ••• 

3. Legyen alkalmas arra, hogy meglegyen a gyümölcse, 
vagyis tényleges hatása az említett emberek gondol
kozásában, lelkiismeretében és érzésvilágában. 

E három tanács jól foglalja össze imént ellSadott gondo
lataimat és ügyesen fogalmazott programot ad minden pap
nak, aki meg akar felelni a zsinat óhajainak, - de hivei 
óhajának is, hogy tudniillik a prédikációja reális legyen. 
Csak a valóság érdekli a valóságban él6 embereket. 

A PAP ÉS AZ EGYHAZ KRITIKAJA 

Mindaz, amit t::~oh.l1g lllulllll.tlll,a papnak az L:gyház1 koz
véleményben elfoglalt szerepét illeti, s úgy gondolom, 
abban akarja segíteni a papokat, hogy Mtörekvésüket kül
detésük lényegére fordítsák. Vagyis mint a püspökök mun
katársai Jézus .,jó hírét" közvetítsék, legyenek a hivek hi
tének vezérei, vezessék hiveiket abban, hogy felfedez
hessék az evangélium alkalmazását és követelményeit 
konkrét helyzetükben, hogy az emberek lelkiismeretét és 
szívét meghódítsák Krisztus törvénye számára. 
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Mindamellett más szempontból is szerepe van a papság
nak az egyház közvéleményében, s ezt sem melU5zhetem 
hallgatással. Szólni akarok tehát a pap szerepérl51, ami
kor magának az egyháznak életével kapcsolatban fejti ki 
nézetcit és gyakorolja kritikáját. 

A közvélemény eszméje üres gondolat volna, ha nem 
járna vele együtt annak lehetlSsége, hogy szabadon kife
jezhessük nézeteinket és józan kritikát gyakorolhassunk. 
Ez igaz mind a világi társadalomban, mind az egyházban 
is, persze azzal a feltétellel. hogy állandóan figyelem
mel vagyunk arra a különbségre. amely az egyház és a 
világi társadalom berendezkedése között fennáll. 

Ezt hangsúlyozni kell. mert jÓllehet XII. Pius pápa gon
dolatával mint említettem - általában egyetértünk, 
mégis az a gondolat. hogy az egyházban is megengedhe
tl5 némi kritika, ismételten ellenszenvre talál köreinkben. 
P. de Lubac említi Jacques J..1aritain megjegyzését, hogy 
korunkban sok keresztény szemében saját hibáink beisme
rése .,bizonyos értelemben illetlen" dolognak tűnik fel. 
.,Azt mondhatná az ember - teszi hozzá Maritain, -- hogy 
nem akarják zavarbahozni a hitvéd6ket •.• " Ez a megjegy
zés egyszerre finom és találó: vonatkozik egyúttal az egy
házi .,triumfalizmus" kritikájára is. amely a zsinat.nak 
egyik legfelszabadítóbb mozzanata volt. 

Amikor a közvéleményben különbözl5 nézetek merülnek 
fel az egyház bels8 ügyeit illetlSleg, a papnak is színt kell 
vallania. Lelkipásztori felel6ssége, az a tény. hogy val
lási kérdésekben bizonyos értelemben szakembernek, s6t a 
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gyakorlat emberének is tekintik, megkövetelik ezt. Nyu
godtari mondhatjuk, hogy ha a pap kivonná magát a ke
resztény közösségb5l azáltal, hogy nem nyilatkozik, két
ségtelen, hogy ezzellényeges tényező hiányoznék az egy
házi közvéleményblSl. 

Ha tehát a papnak színt kell vallania az egyházi köz
véleményben, felmerül a kérdés: hogyan tegye azt. 

MiellStt egy pap az egyház életének valamelyik mozza
natával kapcsolatban nyil v ános kritikát gyakorolna, fel
tétlenül tegyen fel magában, nagy megfontoltsággalnégy 
kérdést: 

Honnan származik a kritikánk? 

l. Elsősorban kérdezze meg magát, honnan származik a 
kritikája! Vajon az egyház iránti tényleges szeretetből fa
kad-e? :vlert valóban vannak kritikák, amelyek ebből a 
forrásból fakadnak, még a szeme~ története is bizonyítja 
ezt. Ne bíráljuk tehát egyhamar azokat. akik bírálnak: 
talán épp 5k az egyház legodaadóbb fiai, - és ez lehet 
igaz a papokra vonatkozólag is. Hallgassuk csak meg mi~ 
mond errlSl P. de L ub ac: 

"Kétségtelenül van kifogástalan kritika, s5t közelebb
ről, mai szokásos nevén: kifogástalan önkritika is. Ez a 
realizmusra való törekvés tevékenységünk során. Ma
g ában foglalja a szilárd elhatározást, hogy lemondunk 
mindenrlSl, ami nem tekinthető hitelesnek. De jelent 

lelkiismeretvizsgálatot is az alázat szellemében, amely 
elismeri saját jó teljesítményét is, de mindig apostoli 
nyugtalanságból fakad és állandóan éber lelki igényes-
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~égb{íl. Elégedetlenség a végrehajtott mavel kapcsolat
ban, izzó \"ágy a jobb iránt. méltányosság a módsze
rek megítélésében, lelki függetlenség. amely kész sza
kítani nem igazolható szokásokkal. törekvés, elkerülni 
a rutint és orvosoini a visszaéléseket; mindezen felül 
pedig magas elképzelés a keresztény hivatásról és erlSs 
hit az egyház küldetésében: ime néhány készség, a
melyblSl az említettem kritika fakad és amelyb51 táp
lálkozik. Ez a kritika tehát megkettlSzött tevékenység
re ösztönöz, találékony szellemet kíván, blSséges ku
tat ás t és bizonyos .. tapasztalatokat" is. • . Szigorú az il
lúziókkal szemben, amelyek megkörnyékezik, de u
gyanakkor ellSforduL hogy más illúziók áldozatává esik, 
ami bizonyára hasonló kritikát fog kiváltani •.• Mégis, 
mindettlSl eltekintve, mennyivel értékesebb, mint a naiv 
önelégültség, amely nem enged semmiféle üdvös re
formot, semmiféle változtatást! Mennyivel kevésbé ve
szélyes, mint az a megelégedettség, amely álomba rin
gatja önmagát, vagy az önfejaség, amely azt hiszi, hogy 
mindent fenn tud tartani, miközben romokat lSriz egy
más mellett!"3 
Van tehát oly kritika is, amely nemcsak hasznos az egy

ház számára, hanem amely azonos az egyház szereteté
vel. Tehát, ha mi kritizálunk, vagy ha mi tesszük vita 
tárgyává az egyház életének egyes mozzanatait, eH!bb a
fellSl bizonyosodjunk meg, vajon ez a kritikák most em
lítettem fajába sorolható-e, - vagy pedig nem merlS ma
zochizmus inkább, az egyházba vetett bizalmunk megfo-
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gyatkozása, vagy pedig a gyakori képtelenség az engedel
meskedésre, illetve tanulékonyság hiánya. Amikor erre 
utalok, nem tudok a kísénésnek ellenállni, hogy ne idéz
zek még néhány sort P. de Lubac tollából, amelyek ma 
Í$ nagyon idd'szerfiek: 

.,Bizonyos mozzanatokkal kapcsolatban megfigyelhet
jük. hogy egy betegség tünetei halmozódnak, s ez ter
jed, mint valami ragály: ez a kollektív neuraszténia. 
Azok, akik beleestek, mindent feketén látnak. Ez több 
mint merlS gúny, forradalmárkodá$ vagy kesernyésség, 
amelynek bizonyos vérmérsékletfi egyének minden kor
ban áldozatul esnek. Most többrlSl van szó. E betegség 
áldozatai mindent rosszindulatúan értelmeznek. Min
den, még helyes ismeret is. növeli a rosszérzést. Az 
Új felfedezések, rosszul asszimilálva, az új technikák 
rosszul alkalmazva, -- megannyi alkalom azt hinni. 
hogy megrendültek a hagyományos alapok. A lelki élet 
bágyadozni kezd, olyannyira, hogy már semmi sem lát
szik igaz megvilágításban. Az ilyen ember azt hiszi, 
hogy világosan lát, holott már nem tudja felismerni a 
lényeget, képtelen felfedezni a Lélek ezernyi új talál
mány át. slSt még a legközelében fakadó új ötleteket 
sem azét a l.élekét, amely mindig azonos és mindig 
új. A hit ::zellemébd'l fakadó ítélet az ilyen ember sze
mében öncsalás eredménye ••• A hit ugyan lSszinte ma
rad, dc mindenünnen veszélyeztetve érzi magát. Az 
ilyenek az egyházat kÍ\·ülrlSl tekintik, hogy megítél
hcssék ... " 4 
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Az illetékesség kérdése 

2. 1\lieldtt kimondanánl< kritikánkat, először kérdezzük 
meg magunkat, vajon illetékesek vagyunk -e a bírálatra. 
Hiszen nyilYánvaló, hogy a kritika akkor hasznos. ha il
letékes helyr51 jön. !\lég a papok se mulasszák el, hogy 
mieldtt nyilvános kritikát gyakorolnának, megvizsgálják 
ezt a követelményt. Manapság már közhelyszámba megy. 
s általánosan elfogadott, ha egy pap a hivei eldtt elisme
ri. hogy nem illetékes minden szakterületen. Tuujuk el
foglalni ezt a méltányos álláspontot az egyháznak ügyei
ben is! Manapság nem az a veszély, hogy a pusztában ki
áltónak szavát nélkülözzük, hanem az, hogy sokat han
goskodnak össze- vissza. 

A teológia tudományágai számosak, az egyik nehezebb, 
a másik kevésbé: de ami a lelkipásztori problémákat ille
ti, ezek ma sokszor még bonyolultabbak a teológiai prob
lémáknál. A papoktól el lehet várni, hogy legyen meg
bízhatóságuk példaszerű, ítélkezés ük igényes - a bátor
ságukkal pedig járjon együtt nagy_ szellemi szerénység. 
Ezek a tulajdonságok különösen szükségesek, amikor sú
lyos és kényes kérdésekrdl van szó, mint amindk a dog
matikával vagy lelkipásztori döntésekkel kapcsolatosak. 

A papokat ősegyházi elnevezésük - presbyteri -- figyel

meztesse az érettségre, megfontoltságra. Semmiképp sem 
hasznos az egyházra, ha papjai arra törekednek, hogy min

denre azonnal kész recepttel szolgáljanak, és a legbonyo
lultabb problémákat rövid cikkecskékben véljék megold
hatni. A régi nemzedéket illetik szemrehányással, hogy 
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tanítása nagyon leegyszer(ísítő volt. De vajon ma, ellen
kező végletbe esve, sokszor újra nem a leegyszerűsítés egy 
másik fajával állunk-e szelliben? Pedig kétségtelen, hogy 
a papok csak akkor lesznek megbecsültek az emberek sze
mében, ; akkor lesznek valóban jÓ vezetlik a hit Útján, ha 
gondolataik helyessége mellett bölcsességre, s kifejezés
módjukban megfontoltságra is törekednek. Bár igaz, hogy 
minden áron való ellenzékieskedéssel, széls<'Sséges néze
tekkel, er<'Sszakolt modernkedéssel gyakran könny(! sikert 
elérni. De ez volna az evangélium hirdetése ? Sokan azt hi
szik, hogy bátrak, mert divatos irányban vakmer<'Ssködnek. 
Bátran meghirdetni gondosan kidolgozott és megfogalma
zott gondolatokat ·· ehhez másfajta bátorságra van szük
ség. Van bizonyos tartózkodás, amely a bátorság erényé
hez tartozik: ennek van helye a szellemi életben. 

Áz alkalomszerűség kérdése 

3 •. Miel6tt nyilvánosan kritikába bocsájtkeznánk az egy
ház életének egyik-másik megnyilvánulásával kapcsolat
ban, meg kell kérdeznünk magunkat a tekintetben is, va
jon alkalomszerű-e szándékolt állásfoglalásunk. Hála az 
egyházmegyei szervezet tökéletesedésének, espereskerü
leti és egyéb átfogó kereteknek, a könny(! kapcsolati le
het<'Sségnek a f6pásztorokkal, egyre könnyebb lesz a papok 
számára, hogy közvetlenül fejezzék ki illetékes helyen 
felfogásukat az egyház életének és a lelkipásztorkodásnak 
különböz(S szempontja i val kapcsolatban. Ezért azok a pa
pok, akik felel6sségük tudat ában véleményt kívánnak nyil-
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vánítani az említett vonatkozásokban, fontolják meg, nem 
alkalomszerűbb-e a nyilvános kritika helyett az el&b em
lített lehetlSségeket felhasználni? 

A papnak lelkipásztori érzéke révén el kell jutnia odáig 
is, hogy jól tudjon különböztetni: mi az, ami szak
teológusok vitájának tárgya lehet csak, és mi az, ami a 
keresztény hivek gytilekezetének adott tanításunk tárgya 
kell, hogy legyen; továbbá mi az, amir(Sl egy szűk kö
zön.~égnek szóló lelkipásztori vagy teológiai szemiében 
szoktak írni, és mi az, ami egy széles közönségnek szóló 
közlernény tárgya lehet. 

A pap mindig lelkipásztor, ezért ne feledje, hogy lel
kipásztori jellegű tevékenységei vagy állásfoglalásai so
hasem nélkülözhetik a szolidaritást. ElslSsorban legyen szo
lidáris püspöke lelkipásztori elgondolásaival. Ha a püspök 
lelkipásztori elgondolásairól van szó, a szolidaritás köte
lezettsége, ugye, az engedelmesség kötelességével páro
sul? .Minden pap tekintse magát bármelyik lelkipásztori te
vékenysége során úgy - a zsinat szavával élve - mint 
"pOspökének munkatársa". Ez a tény, valamint az enge
delmességi ígéret, amelyet a papok mind az egyház
megyeiek, mind a szerzetesek - a püspöknek tesznek, az 
ellSbb említett lelkipásztori szolidaritásban találja mind 
értelmét, mind egyik legflSbh alkalmazását. 

A közösségi szellem, amely ma szcrcncsérc annyira cl

terjedt a papság körében, rá kell, hogy WZl'SSc Őkl·t: nl'nl 
feledkezhetnek meg szoliuaritásukról plébániájuk, ill. más 
ld kész i közösségük lelk i pásztori t l' vé kl·nységéhl'n Sl'lll, 
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Hiszen mindenki tudja, hogy az egyes lelkipásztori kez
dem~nyezéseknek, valamint nyilatkozatoknak olyan kö
vetkezményei vannak, amelyek túlmennek a merlSben e
gyéni tevékenység határán. Ne csak arra vigyázzunk, hogy 
ne ártsunk paptestvéreink lelkipásztori tevékenységének 
oktalan, vagy nem alkalomszerlf kijelentésekkel, hanem 
arra is ügyeljünk, ho~y saját személyes tevékenységünk és 
nyilatkozataink, legyenek összhangban lelkipásztori együt
tesünk tevékenységével. Ebben a szellemben, és hogy biz
tosan megvalósítsuk ezt a jelentlSs célkittlzést, ne haboz
zunk alávetni tanításunkat vagy nyilvános nyilatkozata
inkat paptársaink testvéri kritikájának, amint hogy min
denkinek ingadozás nélkül meg kell értenie és a feltét
len alávetés szellemében elfogadnia -- akár írásban, akár 
szóban -- az egyház tekintélyét. 

-Keresztény szellemü kritika 

4. Végül. miellStt az egyházban nyilvános kritikát gya
korolna bármelyik pap - különösen, ha ez a nagy kiha
tású tájékoztatási eszköZÖk révén: sajtó, rádió, televízió 
útján történik-- gondolja meg, vajon fogalmazása és hang
ja magán viseli -e az egyház iránti szeretet és a valóban 
keresztény megnyilatkozás jellemvonásait. Ezeket kettlS
ben foglalom össze: tisztelet az egyház iránt, tisztelet 
mások iránt. 

Talán nem kell részletesebben hangsúlyoznom annak a 
szükségességét, hogy a pap mindig nagy tisztelettel szól
jon az egyházról és annak pásztorairóL Az egyház a mi 
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anyánk, (J számunkra a legkedvesebb, akinek a legjobbat 
kell adnunk önmagunkból: nem beszélhetünk róla, mintha 
idegen volna a számunkra. Ne csábítsan senkit sem a mo
dernség kísértése arra, hogy bírálatában az egyházzal és 
multjával szemben mindent megengedjen magának. A
helyett, hogy szigorú ítélettel illetnénk az el(Jz(J kor pap
ságát, eltJdeinket, fontoljuk meg, mit tehetünk az egyház 
pozitív megsegítése érdekében. 

Sokszor megdöbben az ember, ha papok tollából pap
testvéreikr51, s6t olykor még az egyház el5kel5 tekinté
lyeirlSl is olyan szavakat olvashat, amelyek a legkevésbé 
sem testvériesek. lvleg vagyok arról gy(Jződve, hogy a kri
tikának és a vitatkozásnak is, van sajátosan keresztény st í
lusa. Ez korántsem színtelen, erlStlen, vérszegény, lágy 
vagy édeskés: viszont fenntartás nélkül, vagyis a legtel
jesebben megadja a tiszteletet a másik személy nek. Szi
vese n idézem e téren Sze nt Tamás példáját, akinek soha
sem volt kemény vagy sértlS szava ellenfelei számára, ha
nem arra törekedett, hogy amikor helyreigazította véle
ményüket, mindig kiemelte álláspontjuk helyes szempom
jait is. 

t.léltán kérdezheti az ember, hogy mi haszna lehet a 
rosszindulatú gyanúsításoknak, a másik fél jószándéka két
ségbevonásának, az alig álcázott támadásoknak ; Ha ha
tározottak akarunk lenni valamely eszme, vagy magatar
tás visszautasításában, amelyet ellentétesnek találunk az 
evangéliummal, tegyük azt világosan megfogalmazva, a 
nyílt szellem bátorságáva!, de sosem leegyszer(ísítve. lvlin-



A PAP :tS AZ EGYHÁZI KOZV:tLEM:tNY 107 

denekellStt pedig tegyük ezt bizonyítékaink ~ érvelésünk e
rejével. A szellemnek és gondolkodásmódnak erre a típu
sára szorulunk rá ma leginkább, s ez az, amit fel szeret
nék fedezni azok magatartásában, akik a tájékoztatási esz
közök nehéz területén működnek. Csak a dialógus által 
fejllSdik a gondolat; semmi sem gátolja annyira az esz
mék fejllSdését, mint a maró vita, amely bezárja a szívet 
és megöli a gondolatokat. 

A mások személyiségének tiszteletben tartása szükséges 
az emberi kapcsolatok egész vonalán. De fokozottan szük
sége.>, am ikor a vit a testvérek közölt, ugy anazon papság 
részesei között folyik. Ma különösen kiemelkedik jelen
tlSségében a plébániák, lelkészségek lelkipásztorainak egy
másközti szolidaritása: épp ez kívánja meg. hogy itt va
lóban keresztény stílus jellemezze az eszmecserét. 

Az egyházat a ~inat óta a megújhodás erl5s vágya hatja 
át. Az nem csak természetes, hanem szükségszeríl, hogy 
ez a vágy eitöltsön mindannyiunkat. De legyünk nagyon 
résen e vágy lelki értékének, és annak a megítélésében, 
hogy az általunk ajánlott eljárás valóban evangéliumi szel
lemű-e; Egy kíváló teológus szava jut itt eszembe; .,Az 
Újítási szenvedély az egyházban általában fordított 
arányban szokott lenni a természetfölötti élettel. s ime 
ez az oka, miért nem bell5le fakadnak a hiteles és jóté
kony reformok. "5 Ezeket a szavakat nem azért idézem, 
hogy kioltsam lelketekben az igazi lelki haladás vágy át, 
hanem éppen, hogy biztassalak benneteket: fejlesszétek 
els6sorban, és mindenekfölött a természetfölötti, belsl5 é-
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let szenvedélyes vágyát magatokban és másokban. Ha ezt 
teszitek, biztosak lehettek abban, hogy hiteles és áldásos 
módon valósítjátok meg magatok részérc5l a XXIII. János 
pápa és a zsinat megkívánta ,.aggiornamento" -t. 

Mert nem az a kötelességünk, hogy minden hétre, vagy 
minden hónapra új reformot dolgozzunk ki, hanem az, 
hogy napról napra közelebb akarjunk jutni Istenhez, és 
napról napra alkalmasabbak legyünk arra, hogy életünk
kel és tanításunkkal feléje vezessük testvéreinket. 



Louis Jean GUYOT 
érsek 

A PAP ÉS A KOLSÖ KÖZVÉLEMÉNY 



GUYOT ÉRSEK 

~em tudjuk, vajon ked\'ező, \·agy ked\·ezőtlen tünet-e. 
de kétségteleniil megállapítható: a köz\·élemény érdek
lődik a pap iránt ..• Éspedig egyre jobban érdekllSdik. Cik
kek, a nké tok, közvéleménykutatások. tanúságtételek, in
terjúk és könyvek gyorsított ütemben követik egymást e 
tárggyal kapcsolatban.! 

Szamarkodjunk -e rajta: Inkább örüljünk! Az a tény, 
hogy egy társadalomban, amel y ben felmerül az .. Isten ha
lálának" a kérdése, még szem·edélyes érdekl5dés mutat
kozik olyan emberek iránt, akik "az éllS Isten" tamíi, leg
alábbis azt mutatja, hogy a kérdés nincs lezárva. J\.lind
amellett az a pap, aki kortársaink érdekllSdését felkelti. 
bizonyára nem a tegr.ap papja, hanem inkább a máé, stst, 
még inkább a holnapé: a 2000. év papja! 

Bevanom azonban, hogy sokszor mégis elszomorodva 
kell olvasnom, amit errlSl a tárgyról írnak. Ugyanakkor, 
amikor naponta tanúi vagyunk a francia papság apostoli 
munkájának, amikor ismerjük hitblSl táplálkozó szelle
mét, egyházias lelkületét, dinamizmusát és lelkipász
tori teljesítményeit, kínos arra gondolni. hogy a tájéko
zatlan olvasóknak az lehetne a csalÓdást keltts benyomá
sa, hogy minden katolikus pap csökkent értékű, forrongó 
vagy reményevesztett. 

Azt mondhatná valaki, hogy a szólásszabadság együtt 
jár ezzel a kockázattal és hogy az újságak hasábjain el
kerülhetetlen a legjobb dolgok kíséretében ott látni a leg-
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rosszabbakat is. De épp ez az, ami nyugtalanít. Ebben az 
irodalmi őserdőben, ahol tömegével burjánzanak a néze
tek, kijelentések, kritikák és javaslatok, az átlagolvasót 
az a veszély fenyegeti, hogy összetéveszti a lényegest a 
mellékessel, az isteni kinyilatkoztatás igéit a napi jelsza
vakkal. i\em fog ez tévedésbe ejteni, zsákutcákha, hamis 
utakra vezetni ? 

Ezek a kérdések merülnek fel egy lelkipásztor lelkében. 
Ezek vezettek most következ(! eszmél<5déseimben, ame
lyek azonban korántsem vélik kimeríteni a papok áldozó
papi szalgálatáv al kapcsolatos sz ámos problémát • 

.,Találjuk fel újra" a papot? 
Ez az els<5 kérdés, amely irányadó a vita további fo

lyására. 
Mert els<5sorban azt kell megállapítani, hogy vajon m i

reánk, a XX. század embereire tartozik-e, hogy ,.Újra 
feltaláljuk" korunk papját. hogy meghatározzuk mi lesz 
a feladata és arról határozzunk. hogy milyen legyen az 
életmódja? 

Me rt itt azt kell hangsúlyoznunk, hogy Krisztus Egyhá
zában, az apostoloktól ránk hagyományozott hit értelmé
ben, a papi hivatal nem emberi találmány. hanem iste
ni intézmény. 

Miként a püspök, úgy külder.ésének részese: a pap sem 
a nép választottja, hanem az Úr küldötte. 

Következésképpen, ha azt akarjuk tudni, hogy kicsoda 
Jézus Krisztus papja és mi a küldetése a világhan. - ezt 
Krisztust61 és Egyházától kell megkérdezniink. 
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Kétségtelen, nem közömbös tudni, hogy mi egy ország 
közvéleményének elképzelése a papról. a szerepér51 és 
mit vár t5le, mert az ilyen közvéleménykutatások köny
nyen tanúsíthatják az "idlSk jeleit", amelyeket a hit fé
nyénél kell értelmeznünk. 

De itt nyomatékosan kell hangsúlyoznunk a keresztények 
el5tt, hogy a közvélemény magában véve sohasem lehet 
ítéletük vagy magatartásuk irányadó szabálya. Még a leg
tudományosabb módszerű közvéleménykutatás révén nyert 
százalékok sem dönthetik. el, hogyan értékeljék a hivek 
papjaik életét vagy szolgálatát. Dönt5 az Isten igéje: a 
kinyilatkoztatás, és azok tanítása, akik küldetést kaptak 
arra, hogy ezt meg5rizzék és továbbadják • 

.. Ne szabjátok magatokat e világhoz ••. ", ajánlotta Szt. 
Pál a római híveknek. S maga is elismerte: .,Ha még em
berek tetszését keresném nem volnék Krisztus szolgája." 
Ugye apapra tartozik, hogy meg5rizze a föl d s Ó j ának 
ízét-erejét; Nem kell-e sajnálnunk Martin Luther King
gel, hogy .. a mi korunkban nagyon sok keresztény h6mér5, 
amely mutatja és rögzíti a többség közvéleményének h5-
mérsékletét, nem pedig termosztát, amely átalakítja és 
szabályazza a társadalom hlSmérsékletét. "2 

Lehet-e, kell-e megváltoznia a papnak? 

A második kérdés: ha a papi hivatás felülr51 adatott, 
megváltozhatik-e, kell-e megváltoznia a papságnak; 

EllSször azt kell megállapítani, mi a papnak papi hi
vatalában - mint a püspökében is, amellyel szoros egy-
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séget alkot - a lényegi valóság, amely nem változik és 
sose fog változni. Krisztusnak az akarata az, amely min
den id6kre meghatározta minden papnak létjogát és éle
tét. S az Úr megváltozhatatlan akaratának öntudatát át
örököltük egy megszakítatlan papi hagyomány révén. E 
szerint a pap az imádság embere, Isten igéjének a szolgá
ja, az eucharisztia és hitünk többi szentségének kiszolgál
tatója, a lelkipásztor, ki teljesen testvérei üdvének szen
telte életét, egyszóval a püspök munkatársa Isten misz
tériumainak közvetítésében, - ezt a papot találjuk meg 
minden korban és mindenütt. 

S most következik az, amit szintén hangsúlyoznunk kell. 
Mindamellett - amit a változatlan lényeges elemr61 mon
dottunk - az is igaz, hogy minden papnak megvan a ma
ga személyisége s arculata, de éppúgyminden papi nem
zedéknek is megvan a sajátos életstílusa, mfiködési módja, 
amit egy-egy korszak, életünk színtere, s a változó ci v i
lizációk követelnek meg. Ha a pappá szentelés és a papi 
küldetés azonos is marad a lényegét illet6leg, az Egyház 
történelme arra tanít, hogy a papnak a képe és beilleszke
dési módja a világba, az id6k folyamán a legkülönböz6bb, 
néha igen jellegzetes formákat öltötte magára. 

Nagy igazság ugyanis, hogy ha Isten szereti is a hfisé
get és állandóságot, de nem szereti az egyhangúságot. 

A papság megújhodásáért 

Most új kérdést kell felvetnünk: vajon csodálnivaló-e, 
hogy azok a mélyreható változások, amelyeknek korunk-
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ban tanúi vagyunk, megkövetelik a mélyreható megújba
dást mind a papság nevelésében, mind apostoli munká
juk szabályozásában is? 

Vajon nem az ellenkez6jén kéne csodálkoznunk? 
Aki a modern világot nézi, annak úgy tfinik a papság

gal kapcsolatos kínos érzés, mint a mai ember jelenlegi 
krízisének egyik megnyilvánulása. Men konársaink közül 
kicsoda nincs felszólítva lelkiismeretvizsgálatra és állandó 
megtérésre ? 

A II. Vatikáni zsinat j61 felfogta a papi szolgálat prob
lémáinak égetlS voltát. ,.A zsinat - úgymond - nem me
het el szótlanul azon nehézségek mellett, amelyek a mai 
életkörülmények között a papságra nehezednek. Annak is 
tudatában van, hogy mennyire változik a gazdasági és a 
társadalmi hely zet, slSt maguk az erkölcsök is ••• " S a zs i
nati dekrétum hozzáfűzi: .,Ugyanaz a Szentlélek. aki az 
Egyházat arra ösztönzi, hogy új utakat építsen ki a mai 
világ megközelÍtésére, sugalmaz és bátorít bennünket a 
papi hivatal megfelellS korszer(fsítésére is." 3 

Éppen ezért a zsinat világosan és bátran utat nyitott a 
kutatás számára, s irányát is kijelölte. l\1iért keresnénk 
tehát máshol a hiteles megújhodás forrását< Ami Francia
országot illeti, elmondhatjuk, hogy a kívánt munka meg
indult. A püspökök és a papok belefogtak egy igen hosszú 
lejáratú munkába. Csak a történelem fogja például mq~
mutatni, hogy az molsó években a teológia i nagyszem i
náriumok ügyéhen illetékes bizottság lllilyen nagy és ko
moly munkát végzett, s mily komoly d~llllllikák l'[l'd-
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ményei azok a tenek. amelyek a papság to\·ábbk~pü

;:ével foglalkoznak. 
l'gyanúgy fokozatosan éréztetili fogja jÓte\ ő hatását az 

í:'gyüttműködés, ami az egyházközségi tanácsokban ,·an ki
alakulóbau, amelyek több mint öl\·en egyházrnegyéh.:'n 
kezdtek működni. Az a lényeg. hogy lsten eg~;:z n~po.> e~y
re jobban egyesüljön ebben az igyekezetbt:'tl. hisz.:'n köz
vetlen ül az ő érdekéről \·an szó. Semmi sem indulhat fej
lődésnek az Isten népének megértő közreműködésc nél
kül. Éppen ezért olyan nagy jelentdségű, hogy a közn~
lemény egészséges tájékoztatásban részesüljön: 

l\ lindazonáltal · · erről legyünk meggyőződve e kor-
szerűsítési munka szüntelenül két oldairól \'an veszélyez
tetve: egyfelől ,·eszélyezteti azoknak a tunyasága. akik 
mindent meg akarnak drizni. másfeldl azoknak az el ha
markodousága, akik mindent fel akarnának forgatni. 

Valójában meg kell érteni az ei6bbiek ellenállását és 
ragaszkodását ahhoz a hagyományos típus ú papsághoz. a
mely jellemző ,·olt annyi keresztény nemzedékre! De ho
gyan ne értenénk meg az utóbbiak türelmetlenségét is és 
evangéliumi erdszakosságukat a megváltás ra ;;zoruló \i
lág jelenlegi nyomorának láttára: 

Végeredményben csak egyetlen reális és eredményrel
jes megoldásról lehet szó: olyan fokozatos fejlddésrdl. a
melyiknek minden egyes szakaszára megellSzd készíti e-
16. Leheterlen néhány hónap alan megváltoztatni olyan 
intézményeket, amelyek a középkorban vagy a tridenti 
zsinat nyomán keletkeztek. l'gyanígy lehetetlenség hatá-
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rozawk Íttján m.;-g\"áltoztatni a hi\·ek l<Ollekth· felfogását. 
~ri>ztu> eg:yh<ízáhan a \·alóságos haladás fulyamawsan ó 

n.:-m ;zakad<í>sz.:-ríi..?n m.:-gy n~ghe. Alapvető fdtétdi.ik: 
.:-lszánt>ág. önmq;tagad.S lcllüil..?t. al•ízatosság. eng~·del

nl.;o».!g .!> >z.:oret.;ot. 

Milym p.:tpi típus fell: t.rrtzml.:? 

Az utolsó kérdés. amdy elől l.:oh.:otetlcn kitérnünk: mi
lyen papi típus felé tartunk a jelenkgi kjlődl5s sc.mín? 

Elbizakodottság \ol na, ha a próféta s z.:orqx're akarn•\ nk 
vállalkozni. }.!indazonáltal a zsinati okmányok során m~·g 
lehet hallani a Lélek hívásait és meg lehet találni bemtük 
igen gyakran a választ kortársaink legmélyebb óhajaira. 
Hadd vázoljuk fel. hogy ezek szerint milyen lesz a hol
nap papjának egyik-másik ,·onása i Anélkül. hogy valamit 
is megtagadnánk a hagyományos követelmények közül. 
szívesen hangsúlyozzuk a pap emberi begyökcrez~·uségé
nek szükségességét. hogy legyen jelen, közösséget v ál
lalva az evangélium szelleme szerint az emberek éle

tében; legyen apostoli érzéke és gondja a~ra, hogy az e
vangéliumi üzenetet korunk kultúrájának megfeleilS nyel
ven hirdesse; legyen érzéke a világi hivek és a szerzetesi 
élet iránt, legyen érzéke a munkaközösségben való tevé
kenység iránt, s legyen annak tudatában, hogy a püspökök 
küldetésének tevékeny részese. 

EbblSl a távlati képblSl jelenleg két flStéma érdekli a 
közvéleményt: a pap munkája és celihátusa. 

Az a követelmény, hogy a pap más hivatásbeli munkát 
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is vállaljon, ma valóban úgy tGnik fel, mint jÓ lehen5ség 
a pap· számára, hogy visszanyerje azt a társadalmi beil
leszkedését, amelyet egyre Inkább elveszteni látszik, leg
alábbis annak eddigi formájában. Bármennyire is eltér6 a 
papnak ez a képe attól, amelyhez a századok folyamán 
hozzászoktunk, nem vethetünk ellene semmiféle teoló
giai érvet. Valóban, a zsinat kifejezetten eldirányozza. 
hogy egyes papok tudományos munkásságot fejtsenek ki, 
mások pedig fizikai munkát vállaljanak, s így osztozza
nak a munkásosztály sorsában. Igy történik, hogy p. o. 
Franciaországban egyes papok egész nap munkásként ma
ködnek, mások pedig lelkipásztori munkájuk mellett, püs
pökük engedélyével meghatározott óraszámban gyári mun
kát vállalhatnak (de együtt laknak lelkészségükön). 

Kétségtelen, hogy bizonyos feltételek között, amelye
ket esetr& esetre meg kell álla_pítani. a papnak ilyen 
részvétele az emberek életében nem okvetlen vezet arra. 
hogy mélyebb kapcsolatba jusson velük. De ne essünk té
vedésbe. Ha a hivatási munka nem is ellenkezik feltétle
nül a sajátos papi hivatás gyakorlásávaL ugyanúgy nem is 
okvetlenül el5feltétele annak. Amikor Jézus apostolait hív
ja, el kell hagyniuk bárkájukat, hálóikat, foglalkozásukat, 
hogy kövessék Krisztust az evangélium szolgálatában, és 
emberek halászai\- á legyenek. Vagyis, annak, aki Krisztus 
szolgálatába szeglSdik, attól fogva teljesen feladatának 
kell szentelnie magát. Bármit is tegyen a jövlSben, nem 
lesz többé ugyanolyan. mint a többi ember. Szent Pál pél
dája surint el lesz .,különít\·e Krisztus evangéliuma szá· 
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mára", .,mindeneknek mindene lesz, hogy mindenkit meg

menthessen. 
A papság társadalmi helyzetével kapcsolathan a papi ce

libátus is vitatott. A :r.sinat hangsúlyozta, hogy a celibátust 
nem követeli meg a papi szolgálat természete. hiszen er
re utal az cSsegyház gyakorlata és a keleti egyházak ha
gyománya. Hogy ebhl5l a közvélemény arra következtes
sen, hogy a római egyházban most érvényes egyházfegye
lem, mint a multban, most is tovább fog fejlc5dni, ahhoz 
csak egy lépés kell. S ezt hamar meg is tették. Anélkül. 
hogy tagadnánk e fejleSdésnek a lehetéSségét ·· · e !ismerve 
azonban, hogy ma más a probléma mim tegnap, ··· je
lem6snek tartjuk hangsúlyozni. hogy az egyházi hagyo
mány i>mer ugyan házasembert. akit pappá szemeltek a
zu tán, de nem ismer olyan e.setet, hogy egy addig c eli
bátusban éléS pap megházasadva folytathatná papi hivatá· 
sát. Továbbá mindenekell5tt hangsúlyoznunk kell, hogy az 
egész történeti fejleSdés arról tanúskodik, miszerint egyre 
jobban elmélytilt az a meggyéSzl5dés, hogy a papi hiva
tásnak számos szempontból nagyon megfelel az lsten or
szágáért vállalt önkéntes nl5tlenség. Legkevésbé sem je
lent haladást az evangélium szolgálatában, ha megfeled
kezünk a Szemlélek ily érrelmű hosszas mífködésérl51 az 
Egyházban. Ime, ezért kell kés:r.ségesen meghallgatnunk 
és rnegszÍ\·lclnünk Szematyánk ily szellemíf pozitív taní

tását a "Sacerdotalis coelibatus" enciklikában. 

+ + + 
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~ legfontolásaink \'é gé re jutottunk. Sziikst!ges -e hang>tÍ
lyoznunk a keresztény szellem({ sajtÓ nagyjelentőségű sze
repét. amelyre hi\·atott a papság Szemlélektől szítottmeg
Újhodá;:ában: A sajtónak. ha az iga7.ság szolgálatában áll
va, pontos megkülönhöztetésre törekszik, szi.ikségszerlíen 
hivatkoznia kell az egyházi tanítóhi\·atal tanítására. \'a
jon normális dolog-e az. hogy a közvéleménynek a pap
ság körüli vit.ái és kutatásai során nem \ették figyelemhe 
a zsinat ki.ilönböz8 okmányait és a Szentatya megnyilat
kozásait, amel y ek kifejezetten ezekr81 a kérdésekr81 szál
nak; Vagy hogyan lehet tárgyalni a papok házasságának 
lehetl!ségét, ha például hallgatással mellőzik VI. Pál en
ciklikáját a papi celibátussal kapcsolatban? 

1\.'lásfell!l a keresztényszellem({ sajtó igen hatékonyan 
segíthetné a mo>t folyó megtíjhodást is. :\em arról van 
szó, hogy tagadjuk a papok kín~ódását bármelyik korosz
tályban annak a fejléSdésnek láttán, amely egyikük szá
mára túl rohamosnak, másikuk számára túlságosan félénk
nek t({nik. Legkevésbé van arról szó, hogy eltitkoljuk a 
fennálló nehézségeket. 

Franciaországban például a püspöki bizottság volt az el
séS, amely tudományos ankétot rendezett a papsággal kap
csolatban. llgyanez közl i évr81 évre a szemináriumok lét
számát, amely már évek óta folyamatos csökkenést mutat. 
Mégis, e reális krízis mellett látjuk annak a reménynek 
jeleit is, amelyben nem csalódunk. 1\.lalraux írja: .,Szük
séges, hogy a papság Újra nehézzé váljék." Ha majd a pap 
szemben találja magát a hitetlenség tragédiájávaL ha 
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majd szí\·éhc markolnak 0s szintc fojtogatják a \"ilág nagy 
igazságtalansága i, amikor közel jut lllindazokhoz, akik 
szem·cdnek, akkor majd Újra felfedezi a hit misztéri
umának fényénél papságának minden dimenzióját. 

Ezért indokolt a kívánság, hogy a sajtó tárgyilagos és 
konkrét tájékoztatással egyre jobban tájékoztassa a köz
véleményt arról a - többnyire alázatosan és csendben fo
lyó - apostoli munkáról. amely mindinkább összekap
csolja a papokat, püspököket, s5t holnap a diákonusokat 
is a keresztény hiv5 nép minden eleven rétcgével, külö
nösképpen a felelősséget Y állaló laikusokkaL Nem annyi
ra a mult bajait, vagy a jelen hiányait kell ismertetni, 
hanem sokkal inkább mindazt, ami ma épül újonnan és 
szolíd módon; mindazt, ami ma Új távlatokat nyit meg 
a valóban hiteles papi tevékenység számára, egyszóval 
mindazt, ami megengedi a papnak, hogy a legteljesebb 
mérrékben pap legyen és kibontakozzék hivatásában. Hála 
Istennek, erre is látunk példákat! 

Csak ez a hitet és reményr ell5mozdító klíma alkalmas 
arra, hogy az ifjúság köréb51 támadjanak az evangélium
nak munkásai, akikre a világnak ma nagyobb szüksége 
van, mint valaha! 
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Egy gyors ütemben fejllSdlS és egyre inkább elkeresztény
telenedlS világban nagyon is természetes, ha a pap - mi
ként minden keresztény - felveti a kérdést, hogy mi a 
helye ebben a világban. 

Minthogy a pap különleges értelemben tekintendlS ke
resztények, aki mindig az egyházi közösség külön jogok
kal felruházott tanúja marad, az is érthetlS, ha épp ezért 
kWönös figyelmet szentel az Egyházban ma felmerüilS pro
blémáknak és ki is veszi a részét az ezekkel kapcsolatos 
kutató munkában. 

A pap problémája szorosan kapcsolódik működéséhez: a 
kovász szerepére vállalkozni a tömegben, paradox és min
dig kényes feladat. Hiszen ellentétes magatartások har
monikus egyesítésére van szükség. Ha a pap kovász akar 
lenni, közel, igen közel kell jusson az emberekhez. A 
kovász, ha csak egy milliméternyi távolságra is marad a 
tésztátóL hatástalanságra van ítélve. Ha pedig a kovász 
megszűnik valóban kovász lenni, vagyis bizonyos tekin
tetblSl nem marad a tömeghez viszonyítva az .,ellentét" 
feszültségében, akkor sose keleszti meg a tésztát és meg
fullad a ránehezedlS tömeg súlya alatt. 

Ezért a papnak mindig e kettlSs hívás szellemében kell 
élnie: nem a világból való, de mégis a világban él, hogy 
megértse és szembeszegüljön vele. hogy szeresse és ellene 
mondjon. Mindig a hit éjszakájában kell dolgoznia. 

A pap csak ritkán látja meg munkájának gyümölcsét. 
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Az orvos megállapíthatja betegének gyógyulását, az Ugy
véd láthatja véddbeszédének sikerét, s a mérnök, hogyan 
m(íködik a gyárban a gép,amelyet tervezett, de a paplsten 
misztériumának, a hit realitásának világában mozog. Loew 
atya írja ezt le szép könyvében, amelynek címe maga is 
programm: ,.Com me s' il voyait l' invisible" ( Mintha a 
láthatatlant látná). Ez hősi hivatás a hit állandó gyakor
lására. Ezt a különleges hivatást a lényegével járó kínok 
és küzdelmek jellemzik. 

A pap, mint az örök papság részese, olyan hivatalt vál
lalt, amely Isten szívében forrásozik és oly törvényeknek 
hódol, amelyek meghaladják emberi bölcsességünket. 

Bár a papságot mindig jellemezni fogja ellenmondásos 
jellege, a mai korban új és sajátos problémák is (elme
rültek, amelyek teológiai, lelkipásztori, szociol6giai és 
antropológiai kérdésekkel függne~ össze. A pap számára 
az a lényeges kérdés. hogy a változó és problematikus v i
szonyok köZÖtt M maradjon önmagához, legsajátosabb lé
nyegéhez. 

A pap helyzete 
Elcsodálkoztató és a mai helyzetre nagyon jellemz(S tü

net, hogy számos pap egyre nehezebben találja meg he
lyes és sajátlagos helyét a világban, sdt magában az Egy
házban is. 

A mai világban, különösen a nyugaton, ahol növekszik 
az elkereszténytelenedés és fogy a szakrális viiá'g iránti 
érzék, a papok mindig idegenekként hatnak. Sokan szen
vednek emiatt. Feladatuk súlyától megijednek, s bátor-
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ságukat vesztik. Keresik a dialógust, de az emberek nem 
akarják szolgálatukat elfogadni, slSt tagadják, hogy erre 
rászorulnak. Keresík a kapcsolatokat, de beleütköznek a 
kétarcú világba. Vel(Skíg hatóan érzik küldetésük paradox 
voltát: a világ kelllSs közepében élni az Evangélium szel

gálatára elkülönülten. 
Mí mármost a pontos helyük a mai világban; Ismételten 

emlegették, hogy a papok a zsinat mcstohagyermekei vol
tak, a püspökök és a világi hívek között elfoglalt közbül
slS szerepük folytán. Különösen a világi keresztények, a 
laikusok .. felértékelése", vagy inkább nagy jelentőségük 

mostaní felismerése nyomán, kutatják sajátos helyüket az 
Egyházban. Hiszen minden keresztény hivő hivatva van a 
Krisztus papi, királyi és prófétai tisztében való részese
désre. Isten népének minden tagja hivatott az apostoli. 
míssziós munkára. De akkor mi az -· a szentségek kiszol
gáltatásától eltekintve -- amíben a pap páratlan jelentő
ségű és nem helyettesíthető; 

Az ifjú nemzedék 

Bár minden pap felveti létjogosultságának e kérdését. 
mégis különös problémák adódnak az ifjú papi nemzedék 
számára s ezek megérdemlik figyelmünket. A nemzedé
kek ellentéte kétségtelenül állandó probléma, de ma a 
világ gyors ütemű fejllSdése következtében az ellentét ki
élewdött. Ez a nemzedék-ellentét a magva a bármelyik 
síkon jelentkez(S .,tekintély -engedelmeskedés" feszültség
nek. Hány szülő panaszkodik ezért kétségbeesetten! Az 
ífjú nemzedék sajátosan gondolkodik s reagál: érzéke van 
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bizonyos értékek iránt, viszont más értékekre allergiás. 
Ezek a fiatalok határozottan elfordulnak a konvencio

nális keresztény típustól. Nem akarnak többé az önelégtilt, 
konformista, legalista és talmudi kereszténységrlSl halla
ni, amel y nek inkább arra volt gondja, hogy a bűnt kerül
je, mint arra hogy a jót megtegye: s amely inkább elvont 
bűnlistát akart felállítani, semmint egyre inkább elmé
lyíteni az érzéket a pozitív felebaráti szeretet, az Evan
gelium követelményei és Isten gyermekeinek szabadsága 
iránt. 

Elutasítják a merlSben fegyelmi jellegű ellSírásokat, ha 
ezeket önkényeseknek tekintik. 

Nem akarnak többé olyan keresztényekr(Sl hallani, akik 
érzéketlenek a világ visszaélései és igazságtalansága i i
r á nt, és elsáncolják magukat a kultikus és szakrális világ 
elzárt jámborságába. Ma már ne~p akarnak oly vallásról 
tudni, amely idegenül tekint az emberre és egy új. em
beribb és igazabb világ felépítésére. 

Ezekkel az elutasításokkal karöltve jár a megnyílás a 
pozitív értékek iránt. 

A mai keresztény igen érzékeny minden iránt, ami az 
emberi személyt és elidegeníthetetlen jogait érinti! a lel
kiismereti szabadságot, ideértve még a tévedherés szabad
ságát is, ami el5feltétele az igazság hiteles kutatásának. 

Az életmódban és az emberek egymásközti vonatkozá
saiban egyszerűbb és igazabb stílust keresnek, amely le
vetette a túlhaladott, sokszor hamis, vagy csak egysze
rűen idlSszerűtlen formákat. Olyan stílust keresnek, amely 
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a mai világnak felel meg és a mindennapi életben már 
nem tfir meg olyan szokásokat, ruházkodást, címeket, il

lemszabályokat, amelyek a régi világból valók és nem 
illenek bele többé a mai életbe, legkevésbé pedig a film
vászonra vagy képernylSre. 

Őszinte és nyílt dialógust keresnek a tekintéllyel,- nem 
az engedelmesség kötelessége alól kibújni, de hogy 
abból az érett emberek tudatos együttmfiködése váljék. 

Általános a törekvés a mai társadalmi adottságoknak 
megfeleilS lelkipásztorkodás kialakítására. 

Igazi keresztény közösségeket keresnek, emberi alapo
kon, amelyekben a keresztény hivek nemcsak együtt imád
koznak, hanem összhangba tudják hozni emberi és apos
toli törekvéseiket az emberek ja v áért. 

Egyesek merész, teljesen új apostoli tevékenység után 
kutatnak és arról álmodnak, hogy mint papok benne él
jenek a tömeg kelllSs közepében és itt keressék meg ke
nyerüket. 

A hitoktatás és hithirdetés megújítására is törekednek, 
hogy jobban hozzáférklSzhessenek a mai emberhez, 

Az ifjú papi nemzedék néhány tagjának több érzéke van 
a házasság és a család pozitív értékei iránt, olyannyira, 
hogy szívesen venné, ha a papi hivatal csak fakultatív mó
don volna a nlStlenség törvényéhez kötve. 

Hosszasan lehetne még folytatni, egészen a részletekbe 
menlSen is, az új nemzedék fenomenológiájának leírá
sát. De legyen elég ennyi az általános jellemzésre, hogy 
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felvethessük a kérdést: Milyen alapvetlS magatartást tanú
sítsunk ezzel az új helyzettel szemben : 

Megértó álláspontra helyezkedjiink 
ElslSsorban úgy tűnik eléSttünk, semmiképpen sem sza

bad gondolnunk, hogy itt a világ vége. Egy bizonyos v i
lágnak a végéhez értünk: de ez egész más valami! Az is 
feltétlen szükséges, hogy tudatosítsuk magunkban a leírt 
jelenség egyetemes jellegét. Nálunk is, egyebütt is fel
lelhetlS: hozzátartozik korunk jellegzetes leveg6'jéhez. 

Mihelyt felismertük a feszültséget, amelyr& szóltunk, 
és ezt a helyes összefüggésben látjuk, azt kell hinnünk, 
hogy a püspök, ma inkább mint valaha. eleven kapocs kell, 
hogy legyen a nemzedékek között. Saját személyében kell 
a legnagyobb határozottsággal egyesítenie multat és jövlSt, 
a hagyomány meglSrzését és a megindult fejllSdés tovább
vitelét. Eközben v állalnia kell azt a kockázatot is, hogy 
az idősebb nemzedék túlságosan haladónak, a fiatalabb 
pedig túlóvatosnak fogja tartani. Hinnünk kell eleven és 
bizakodó hittel. hogy a Szemlélek a flSmozgatója az Egy
háznak tegnap, ma és holnap egyaránt. 

Mint az egész papi közössé g felellSs vezetlSje, a püspök 
mindenki számára ott van: "omnium debitor sum" - .,min
denkinek adósa vagyok. " 

1\linden nemzedék számára legyen ott a püspök, fiatalok 
és idősek számára egyaránt. Szerepe az, hogy nézetel té
réseken túl összekapcsolja őket a papi hatalma teljessé
gében rejilS misztérium erejében. Hiszen a püspök külde-
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tését ma egyre inkább az Isten népének szolgálatában lát
ják. EbblSl a perspektíváb61 és saját szerepének dinamiz
musával kell a püspöknek papjait magával ragadnia és ál
láspontjaiknak s lelkipásztori feladataiknak különféleségét 
szerves egységbe foglalnia. 

Az idlSsebb papoktól el kell várnia. hogy meglSrizzék 
ifjúi szívüket. Ez egyébként a legjobb bizonyítéka sikerült 
lelki életüknek. Örömük, optimizmusuk a legszebb aján
dék, amit nyomukba léplS oltártestvéreiknek adhatnak. 
Meg kell állapítanunk, hogy igen népes azoknak a papok
nak a $Záma, még a legrégibb nemzedékek körében Í$, 
akik csodálatraméltó sikerrel törekedtek erre az alkalmaz
kodásra. A fiatal papoknak pedig meg kell mondanunk, 
hogy a világ nem velük kezdlSdött ••• és nem is velük fog 
véget érni. Biztassuk <'5ket hálára és tiszteletre azok iránt, 
akik ellSttük mífvelték az 6 szlSlejét. Hiszen azok örökösei 
vagyunk mindnyájan, akik mieldttünk - más helyzetben 
és a saját koruk megszabta korlátokon belül - a legja
vukat adták, és gyakran azoknak a papoknak a hivatását 
élesztgették, akik a nyomukba léptek. 

Az a kötelességünk, hogy büszkék legyünk ellSdeinkre. 
Nagyon helytelen volna, ha megfeledkeznénk arról, mi
vel tartozunk oly férfiaknak - csak saját hazámról szólva 
és csak a már megholtak nevét idézve - mint aminlS Mer
cier, Lebbe,· Lamberth Beaudoin, Picard, Cardijn és a 
louvaini teológiai és filozófiai kar annyi tanára. Ezek a 
férfiak kiállották a próbát. Az új nemzedék egyeilS re hi
telre él. Isten kegyelméblSl úttörlSket és szemeket remél-
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hetUnk soraikb6l, ha egészen más stílusúakat is. EUHegez
ztik nekik ezt a bizalmat. 

V állaljuk a jövő diktálta feladatokat 
A fiatalabb nemzedék törekvései idéSoként olyan elfo

gadhatatlan túlzásokban és oly formákban jelentkeznek, 
amelyek a növekedés kríziseire és az érettség hiányára jel
lemzlSk. Mégis egy bizonyos irodalom túlzásai nem aka
dályozhatnak meg bennünket, hogy fel ne ismerjtik a mély
blSl feltöréS megújhodási áramlatot és azt ne értékeljük. 

A fennálló egyházi állapot, az elmeszesedés és a kon
formizmus ellen való lázadozás mélyén ott él a vágy az 
igazabban és bátrabban megélt kereszténység után. 

Mindaz, ami tevékeny, érett és lojális szellemű együt
tes feleléSsségvállalásra indít, kegyelem az Egyház számá
ra. Bár éSrizntink kell a tradíciókat, mégsem vagyunk moz
dulatlanságra ítélve. A hiteles trádíció legyen a vezér
csillagunk és szűntelenül figyelmeztessen arra, hogy meg
szabaduljunk a merlSben emberi szokásokt61. Úton vagyunk 
a jövéS felé.. . .. donec venia t", amíg az Úr visszajlS. De 
míg az Úr visszatérésére várunk, feléje kell haladnunk. 
Az Úr azt kívánja téSIUnk, hogy ne vonjuk be a multat a 
Szemség dicsfényével. Aki velem jön, mondotta Jézus, 
kövessen bátran és ne tekintsen hátra, és hagy ja, hogy 
.. a halottak temessék el halottaikat." A keresztény maga
tartás eschatologikus, az Isten Országára irányul, amely 
már jelen van, de ugyanakkor eljövendlS is. 

Istenben, Óáltala vagyunk a ma és a holnap emberei. 
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A remény isteni erénye egységet alkot apostoli munkánk
kal és élteti azt. 

A befogadó készségnek ez az alapvetél magatartása meg
segít bennünket az élszinte dialógus folytatására, és arra, 
hogy elfogadjuk elengedhetetlen kiegészülésünket. 

Ha tehát bensél megértéssel és élszinte rokonszenvvel fel
ismertük, hogy mi a jogos a fiatal nemzedék türelmetlen 
követelésében, akkor a mi feladatunk, hogy hangsúlyoz
zuk elélttük azokat az igazságokat is, amelyeket - más 
értékek egyoldalú kiemelése .közben - egykönnyen elho
mályosítanak. 

Vagyis legyen meg bennünk ,.az érzék a csak együttesen 
érvényes mozzanatok iránt". A valódi igazságoknak össz
hangban kell lenniök: erejük épp belsél kiegyensúlyozott
ságukban és tiszta csengés(.( összhangjukban rejlik. 

Erzék lsten iránt 
A fiatal nemzedéknek erds érzéke van az ember iránt, 

és ez tagadhatatlan érték. Mégis könnyen esnek abba a 
kísértésbe, hogy ne legyen elég érzékük Isten iránt. 

Lelkesen szeretik Krisztust: azt a Krisztust, aki ,.ember
ré lett az emberekért." De meg kell érteniök, hogy Krisz
tus, mielőtt az embereké lenne, és épp azért, hogy az 
embereknek szolgálhasson, az Atya embere volt. Azért 
jött, hogy Atyja akaratát teljesítse; azért jött, hogy .,a
zokban legyen, amik Atyjáéi"; hogy nekünk "Atyjáról be
széljen", hogy mindannyiunkat megtanítson a Miatyánkra. 
Amikor ama Nagycsütörtök estéjén, a Pászka- áldozat 6 rá-
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jában elhagyja tanítványait, hogy "mindvégig szeresse" 
dket, ·így szól hozzájuk: Tudja meg a világ, hogy ,.sze
retem az Atyát, és úgy csefekszem, amint meghagyta ne
kem az Atya. Keljetek föl, menjünk .•• " (Jn.l4,30-31). 
Krisztus egészen az embereké, de eléSsZÖr egészen Atyjáé. 

A fiatal nemzedék erréSl könnyen megfeledkezhetik, ha 
nem ismerte fel Isten elséSbbségét, az imádás e lsdrendű 
fontosságát, ha nincs érzéke az elmélkedés iránt a napi 
élet zajában. Ha Isten apostola nem ismeri már az isten
áldotta csend értékét, akkor tevékenysége meréS ember
barátsággá, szociális szolgálattá válik, és nem lesz töb
bé a keresztény embernek, Krisztus örök és egyetlen pap
sága folytatójának apostoli munkája. 

Az Istennel való egyesülés mélysége lesz minden pap 
örömének és termékeny szolgálatának legféSbb biztosítéka. 

A Krisztussal való egység szabj~ meg alapvetéSen a pap 
egész életét. Nagyon fontos, hogy a pap eleven tudatában 
legyen e kapcsolatnak, ami papságának éltető eleme. 

Mert az nem igaz, - bár ma már nagy irodalom har
sogja - hogy a pap elsősorban a köZÖssé g szolgája, amely 
rászorul emberi erejére, szolgálatára. A pap Jézus Krisztus 
szolgája, Akinek szüksége van reá, hogy élesztgesse a kö
zösség hitét, hogy egybegyűjtse az Eucharisztia köré és az 
Atyához vezesse hiveit és apostoli munkára küldje őket az 
emberek közé. 

Olyan papok nemzedékére van szükségünk, akik imád
koznak és értik imádságra tanítani az embereket. A val
lás nem valamiféle lelki .. vöröskereszt", hanem egység Is-
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tennel és Benne felebarátainkkaL Azok a keresztény hi
vek, akik a leginkább törekszenek keresztény módon élni, 
sokszor megdöbbennek, ha olyan lelkipásztorra akadnak, 
akik ugyan igen figyelmesek felebarátaik és a világ igé
nyei iránt, de láthatóan énetlenül fogadják, ha hiveik arra 
kérik <5 ket, hogy segítsék éSket az imádságban, eréSsítsék 
a hit szellemében, élesztgessék reményüket és lelkesítsék 
szeretetüket, röviden: segítsék meg éSket isteni életükben. 

Ez az az élet, amely a papi szolgálat lelke marad. Kü
lönösképp Krisztus iránti személyes szeretetébéSl meríti 
majd a pap az e réSt Istennek s'zentel t ecHbátusa áldozatá
hoz. 

trzék az Egyház iránt 
Az is elengedhetetlen, hogy az új nemzedéket eleven és 

égéS szeretet hevítse az Egyház iránt. 
Igen gyakran kegyetlenül beszélnek az Egyházról. El

felejtik, hogy az emberek már ilyenek, és ha az egész 
emberi struktúr a hibás is, és messze marad az eszménytéSl. 
Krisztus maga van jelen és tevékenykedik az Egyház szí
vében, amely számunkra mindig a mi Anyánk, .,Anya
szentegyházunk" marad. 

Sokan szívesen emlegetik az egyházi férfiak tévedéseit 
és visszaéléseit, és felidézik, hogy nagynev{l teológusok 
súlyos gyanúsításoknak és nehézségeknek voltak kitéve. Ez 
igaz; de ne feledjük, milyen lelki nemességgel és hittel 
fogadták ezek a tudósok a kényszera hallgatást, s tudtak 
szenvedni az Egyháztól az Egyházért. De Lubac atya fe
lejthetetlen sorokat írt az Egyház misztériumáról éppen 
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azokban a napokban, amikor súlyos megpróbáltatásokat 
kellett tapasztalnia. l 

Sajnos sok pap elhagyta az Egyházat, mert megütkö
zött struktúráin. Az Egyház túl emberinek tűnt fel elélttük 
ahhoz, hogy Isten szentségét láthassák benne. De jÓl tud
juk, hogy az Egyház kezdet óta húsból-vérbéSI való embe
rekbdl toborzódik, minden gyengeségükkel és nyomorú
ságukkal, mint arnind bármelyikünk. A pápától a legif
jabb világi hivlHg nem mondjuk-e mindig mellünket ver
ve a Confiteor-t l 

Ezek a papok nem ol vasták az Evangéliumot 1 Nézzük 
csak, milyen fából voltak faragva az apostolok. Ki volt 
Jónás fia, akit Kris ztus Péternek nevezett? Kishitű ember, 
önmagához következetlen, akinek Jézus egy napon ezt 
mondja: .. Távozzál, Sátán" és aki megtagadja Mesterét 
és elhagyja a Kálvárián. A jeruzsálemi zsinat után pedig 
éS az, aki enged a ,.zsidózók" nyomásának olyannyira, hogy 
Pálnak szembe kellett vele szállnia. 

Ez az ,.árnyékos és gyenge" oldal. De van Péternek más 
arca is, ragyogó és egyetlen. Ö az elséS, aki megvallja; 
.. Te vagy Krisztus, az éléS Isten egyszülött Fia" és éS me gy 
elébe a hullámokon; éS az, aki Pünkösd reggelén a tömeg 
elé lép a feltámadás rendíthetetlen tanújaként; éS az, aki 
hűségét vértanúhalálával pecsételte meg. 

Hasonló fából faragott emberekbdl állította össze Egy
házának hierarchiáját Krisztus. Senki se csodálkozzék, ha 
Istennek úgy tetszik, hogy szegényes eszközökkel - mint 
aminéSk mi vagyunk - nagy, igen nagy dolgokat hajt 
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végre. Semmiféle csalódás nem lehet törvényes jogcím 
arra, hogy valaki elhagyja édesanyánkat, ezt az anyát, a
kinek az emberiség ma is legnagyobb értékeit köszönheti. 

Erzék a haladás iránt 
Az is elengedhetetlen, hogy az új nemzedékben éber 

felelősségérzet éljen a lelkipásztori gondjukra bízott hivek 
irányában. Megdöbbenteni, mindig madernnek lenni, szo
kásokat felborítani, hagyományos gondolkodásmódot meg
zavarni: mindez gyakran oly zátonnyá válik, amelyen so
kan megfeneklenek. 

A pásztor nem járhat gyorsabban, mint a nyája: állan
dóan ügyelnie kell, hogy minden egyes hívét biztos úton 
vezesse. 

Ha jÓ pásztor, megtalálja a gyors és hathatós beavatko
zás módját, amikor a helyzet megköveteli. De fogja tud
ni mérsékelni is a tempót, kivárni az alkalmas pillana
tot. Sok esetben rá tudja majd bízni a megoldást az icUSre. 
Tudja azt is, hogy hiveit lépésről lépésre kell vezetnie, 
mint a jó nevelők teszik, nem pedig el6re lökni. Tekin
tettel lesz az összes hívőkre, nemcsak az eléSrehaladot
takra, miként a jÓ édesanyák. Tudni fogja, hogy a mai 
hivők még nem lehetnek olyanok, mint aminőkről az 1980 
év távlatába tekintve álmodunk. Mindent egybevéve, re
alizmusra van szükség, továbbá türelemre és lelkieréSre. 
A gyöngék azok, akik mindent azonnal akarnak megva
lósítani, miközben mindent fel forgatnak. Ez - általában 
véve - nem az élet törvénye. Legyünk olyan eréSsek, hogy 
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tudjunk lépésr{Sl lépésre haladni, nyugodtan, a lehetősé
gek szerint, a többiekke_!, együtt az egész közösséggel. 

A lelkipásztornak legyen állandóan gondja arra, vajon 
hogyan érti meg hallgatója, és hogyan reagál erre vagy 
arra a szavára, vagy esetleg ellentmondásos kijelentésére. 
pz a lelkipásztori sz eretet jelentős formája: Nem saját 
gondolataink hirdetésére küldöttek bennünket. hanem, hogy 
hílen közvetítsük Mesterünk egyedüli és páratlan jóhírét, 
ügyel ve arra, hogy meg is értsék azt. 

Az egyetlen "Ige" szolgái vagyunk, amely meghaladja 
értelmünket és egyúttal bíránk is, - oly módon kell to
vábbadnunk, hogy mindnyájan megérthessék, hogy így az 
Isten népe, vele táplálkozzék, bellSle éljen és erejében 
növekedjék, míg el nem éri "Krisztus életkorának teljes
ségét." 

Papok és laikusok együttes felelősségvállalása 

A papok együttes felellSsségvállalása nem szorítkozik 
merőben magukra a papokra, hanem magában foglalja a 
papok és a keresztény hivők viszonyát is. Sajnos nincs itt 
terünk e nagy téma kimerítő tárgyalására. Mégis rá kell 
mutatnunk, hogy a lelki irodalom bizonyos faja e tekin
tetben alapos felülvizsgálatra szorul. 

Gyakran magasztalták a pap közvetítlS szerepét Isten és 
az emberek között, az egész Egyház közvetítő szerepének 
rovására. Sokszor túlságosan kihangsúlyozták a papnak ezt 
a meghattrozását: "alter Christus", Krisztus mása, meg
feledkezvén arról, hogy a laikus, minden keresztény hivlS 
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is elmondhatja, és el is kell mondania keresztsége erejé
ben Szent Pállal: .,Élek ugyan, de nem én. hanem Krisz
tus él bennem." (Gal. 2, 20) Tehát nem ebben rejlik a 
papság különleges jellemzlSje. 

Mindamellett tény, hogy a papnak az Egyházban párat
lan küldetése van, mert egészen különös módon részese
dik Krisztusnak, mint a Misztikus Test Fejének szerepé
ben. Ebben rejlik különleges m(fködése. Az lS kötelessé
ge, hogy felépítse a keresztény gyülekezetet és éltesse. 
miként a fej és a szív a szervezetet élteti. Az l5 hivatása, 
hogy a hivlSk köZÖssé g ébe életet vigyen, táplálja {)ket Is
ten Igéjével és az Eucharisztiával. s tudatosítsa bennük, 
hogy küldetésük van az embereknek az Evangélium jóhírét 
meghirdetni és a világot humanizálni. 

A pap feladata, közvetve vagy közvetlenül, minden 
megkeresztelt hiv e számára felfedni teljes apostoli hiv a
tását. segíteni l> ket abban, önálló kezdeményezésre biz
tatva, hogy megtalálják alkalmas munkaterUletUket. Egé
szen különleges feladata gyülekezete minden tagjának tö
rekvését koordinálni és megnyitni az összes erlSforrásokat 
a keresztény hivlSk számára az Isten népe kebelében, a
mel y ben mindenki saját lelki adományai szerint hozzá 
kell, hogy járuljon az Egyháznak teljes .. kiépítéséhez". 

Fel kell ismernünk, Henri Denis kijelentése szerint. hogy 
a pap mllködése .. az egész Egyház m(fködésének legbense
jében találja meg helyét", és meg kell értenünk, hogy 
nincs ,.hierarchikus papság, amely ne volna az Isten népe 
általános papságának szolgálatára rendelve. "2 
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Garrone bíboros zsinati könyvében így jellemzi a zsi
naton felismerhet8 teológiai irányzatokat: 

A "tradicionalista" irányzatnak - ha ezen a jelzön ..t 

szokásokhoz és gondolkodásmódhoz való haséget értjük -
kétségkívül szerepe volt a zsinaton. A római egyetemek, 
legalábbis egyesek, szigorúan ragaszkodtak ahhoz az ál
láspontjukhoz, hogy a zsinati feiszólalásokat és teológiai 
vitákat ne igen hozzák kapcsolatba a mai korban felmerülc5 
különféle problémákkal. Ennek az irányzatnak egyes szél
slSséges megnyilvánulásai során a zsinat egyszer-másszor 
olyan felszólalásoknak volt tanúja, amelyeknek szinte sko
lasztikus jellege kínos megdöbbenést keltett. Éppígy a zs i
nati atyák egy csoportja mindvégig teljesen képtelennek 
bizonyult arra, hogy elszakadjon a teológia sz igorúan el
vont és dialektikus fogalmaitóL Ha a történelem meglSrzi 
a zsinati ellenzék fogalmát, akkor ezt minden bizonnyal 
az említett vonatkozásban kell tennie, és az is kétségte
len, hogy ez az ellenzék itt és ott, különbözlS formákban, 
a zsinat után is tovább él. 

Kétségkívül a legfontosabb irányzat, amelynek a zs i -
na ton elhatároz6an döntlS befolyása volt, s amellyel a jö
vlSben feltétlenül számolni kell, tudatos határozottsággal 
vette figyelembe az elmult félszázad folyamán végzett 
munkát. KépvisellSi számára a teológia hiteles szemlélete 
elképzelhetetlen a történelmi szempontok figyelembevé-
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tele nélkül. A modernista krízis nagyrészt a hitnek és - a 
közben valóságos tudománnyá fejllSdött - történelemnek 
konfrontációjából keletkezett. Akár a szemírási szövegek
rlSl, akár a dogmákról legyen sz6, az Egyház nem mulaszt
hatta el, hogy az emberi szellem Új vívmányait ne állítsa 
a hit szolgálatába. A modernizmus megpróbáltatása ijesz
tlS volt a Biblia és a teológia számára. A történelmi szem
pont realitása az egyes szemírási könyvek megírása kap
csán, a hit hirdetésében beállott fejllSdésnek kétségtelen 
ténye azonban új távlatokat nyitott a teológia számára. 
A zsinat hatalmas többsége így gondolkozott és bizonyos 
döntlS pillanatokban valóban a történelem volt az, amely 
ellStt a zsinat megadta magát. 

Hogy csak egy példát vegyünk, a püspöki hatalom szent
ségi jellegével kapcsolatban, a történelmi tények és a ke
resztény gondolkodás fejl6désének. vizsgálata vezetett az 
igazság felismerésére s szinte a nyilvánvalóság fényében 
mutatta be a hit igazságát. Az atyák, akik átélték e tan 
körül a viharos vitákat, nem fogják elfelejteni azt a fény
sugarat, amelyet számukra az ellSadó kifejtése jelentett, 
arnikor Újra felfedezte elc5ttük a "lelki hatalom" fogalmát 
és ennek eredetiségét, abban az állandó veszélyben, hogy 
azt összetévesztik a világi hatalom helyettesítc5 jellega 
gyakorlásávaL A történelmi távlatból nyert felfedezés nem 
hagyott kétséget aziránt, hogy milyen irányban fejlc5djön 
a zsinat gondolkodásmódja. Ugyanakkor azok, akik egy 
merc5ben elméleti és jogi felfogás rabjai voltak, nehezen 
tudtak megszabadulni e szak látókör zsákutcájáb61. 
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Teilhard de Chardin atya neve is felhangzott néhányszor 
a zsinati gyülekezetben. Az a szellemi megrázkódtatás. 
amelyet ez a férfiú el<5idézett, valóban sokkal er<5scbbcn 
éreztette hatását, mint gondolhattuk volna. Semmiféle 
teológiai rendszert nem lehet józan módon Teilhard atya 
írásaiból összeállítani. A probléma azonban. melyre \'á
laszt keresett. annyira reális volt és oly mélyen dolgozott 
rengeteg ember lelki ismeretében, hogy szükségképpen ki
fejezetten is felmerült számos zsinati atya gondolkozásá
ban. Az Egyház, arra törekedvén, hogy közeledjen a v i
l ághoz, valóban semmiképp sem hagyhatta figyelmen kí
vül azt a rendkívüli er<5feszítést, amelynek Teilhard de 
Chardin atya volt a mestere, hogy t. i. összekapcsolja a 
világról alkotott Új képet a hit örök igazságaival. Az ön
tudatlan törekvés, amely abból az igényhdl fakadt, hogy 
a modern világ várakozásainak és szorongásának megfele-
1<5 apologetikára találjanak, kétségtelenül szerepet játszott 
a zsinaton. Ez nagyon is érezhet8 volt adott alkalmakkor, 
egy-egy téma tárgyalása során, s8t még az egyes témák 
megfogalmazási módjában is. Ugyanakkor mások szám á
ra, akik kevésbé voltak érzékenyek azok iránt a mély 
problémák iránt, amelyek számára Teilhard atya szim
bólummá lett, itt egyszeraen csak néhány gyanús tételr81 
vagy merész eltévelyedésr<51 van szó. 

Végül le kell még szögezni, hogy a zsinaton szerepet 
játszott és befoly ás t gy akorolt - ha ez még nincs is kel
llíképpen kielemezve ·- egy olyan teológiai irányzat is, 
amely pasztorális alapokon nyugszik. Persze nem arról van 
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sz6, mintha komoly szakteológus akadna, aki elhanyagol
ná a hit valódi forrásait. De a missziós, apostoli törekvés 
erlSs sodrása, 1 az új lelkipásztori tapasztalatok lelkesítlS 
hatása - akkor is, most is - reális sze re pet játszottak a lel
kek mélyén, és arra indították az atyákat, hogy teológiai 
tájékozódásuk összhangban legyen lelkipásztori tapaszta
lataikkal, slSt végslS fokon ezek legyenek az irányadók. 

IdlSbe telik még, amíg teljesen ki lehet elemezni azo
kat a különbözlS irányzatokat, szellemi áramlatokat, ame
lyek a zsinatot áthatották, s amelyek idlSnkint egymásba
fonódtak és összevegyUltek. Azonban a zsinatnak, az ott 
elhangzott vitáknak és ott levont következtetéseknek szel
lemtörténeti rajza elképzelhetetlen anélkül, hogy ezt az 
elemzést gondosan ne vinnék végbe. 



142 PHILIPS PROFESSZOR 

Mgr. Philips, a louvaini egyetem professzora és zsinati 
szakértll, akinek nagy része van az Egyházról szÓlÓ kons
titúció - a zsinat középpanti jelent&égfi okmányának -
kidolgozásában, a .,zsinat margójára" írt tanulmányában 
foglalkozik a zsinaton felismerhetll két jellegzetes gon
dolkodásn.óddal. Miután rámutat az Egyház kettős tanítói 
funkciójára: a hitletétemény megllrzésére és a hit hirde
tésére, továbbá magában a hitben rejlll antinomiára, meg
állapítja, hogy ebblll az ellentéthdl - különösen, ha nincs 
meg a képesség vagy a törekvés a szintézisre - két, erllsen 
különbözd teológus-magatartás áll elll, olyannyira, hogy 
.. a két felfogás képviseilli nehezen értik meg egymást" 
majd így jellemzi a két szembenálló típust: 

Az elslS típus könnyedén mozog az elvont és megrendít
hetetlen eszmék világában, azzal a rizikóval, hogy ezek
be elzárkózzék, és összetévessze a fogalmakat azzal a 
misztériummal, amelyre utalnak, de amely azokat meg
haladja; de azzal a rizikóval is, hogy áthatolhatatlan fa
lat állítson fel a hitnek hirdetlSi és ezek hallgatói közé. 
Anélkül, hogy tudatában volnának elszigetellSdésüknek, az 
igazságokat úgy adják tovább a környezlS világnak, amint 
vannak, szinte "önálló létezlSkként. " 2 De ez a világ nem 
fogja fel ez igazságok horderejét, nem csak azért, me rt 
rossz és elzárkozó, hanem azért is, mert nem elméletet 
kíván, hanem kapcsolatot az eleven realitássaL 
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Ez a típus aggodalmas és óvatos teológiát nyújt. E teo
lógusok - bár nem gondolják, hogy meghatározásaikkal 
megfoghatnák és rögzíthetnék a misztériumot, - mégis 
úgy tekintik az igazságot mint valami monolit tömböt, és 
nem mindig különböztetnek eléggé a bizonyosság külön
bözlS fokai között, hiszen az a legflSbb gondjuk, hogy az 
igazságot megóvják a veszélytlSl. Ismételten megesik tá
jékozottságuk hiányában, hogy összetévesztik a hiteles ha
gyományt az utolsó századok szokásos nézeteive!, sdt sa
ját megszokott - és nem eléggé ellenlSrzött - elképzelé
seikkel is. Igy történik, hogy Újdonságoknak tekintenek 
oly nézeteket, amelyek egy sokkal régibb és hitelesebb, 
de némileg feledésbe ment hagyomány tartozékai. Ezen
kívül könnyen lesznek gyanakvókká és "tutioristákká'", s 
tanításuk polémikus és elítél5 jelleget ölt. Mindamellett 
túlzott ellSvigyázatosságukat megét:thetjük: az eretneksé
gek története nagy óvatosságra inti lSket. 

A teológusok másik típusa viszont a maga részérdi ál
dozhatna valamit saját félelmeibdl: hogy t. i. nem értik 
meg a hallgatók a hit hirdetlSjét, hogy elkésnek, hogy el
szakadnak a korszerű gondolkodástól. Ezt a típust az fe
nyegeti, hogy megfeledkezik az alapvet<'$ követelmények
rlSl, miközben futó és bizonytalan divatokhoz alkalmaz
kodik. 3 

A teológusok e második típusa távol van attól, hogy az 
isteni kinyilatkoztatást relativizálja, slSt feltétel nélkül 
tiszteli azt. Mégis meg van gydzé!dve arról, hogy az igaz
ságról alkotott szemlélete nem azonosítható magával az 
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igazsággal. Nagyon is jól tudja, hogy a mi értelmi kate
góriáink erre az igazságra irányulnak és azt valóban el is 
érik, anélkül azonban, hogy teljesen megfeleilS kifejezést 
adhatnának neki. Ennek a típusnak több érzéke van a tör-

. ténelem iránt, mint a másiknak. Bár változtathatatlannak 
tartja az Egyháztól szentesített összes dogmatikus megha
tározásokat, mégis úgy véli, hogy ezeknek a dogmatikus 
kijelentéseknek idlSvel mélyebb értelmezést és világosabb 
kifejezési formát lehet adni. Egy újabb zsinat tökéletesít
heti egy megell5zlS zsinat kijelentését, például azzal, hogy 
világosabban kimutatja, miképp illeszthetlS be az ünnepé
lyesen kimondott tanítás, mint részigazság, az egésznek 
átfogó összefüggésébe. Ezt a történelem maga is bizonyítja. 

Az, hogy a gondolkodók a két irányzat 4 közül melyik 
felé hajlanak inkább, nagyrészt vérmérsékletüktlSI, képzett
ségüktlSI, flSbb érdekilSdési irányuktól és attól a munkakör
tlSI függ, amelyet betöltenek, továbbá azoktól a történel
mi és földrajzi adottságoktól, amelyek közt élnek. A dön
tlS tényezlS azonban kétségkívül az árnyalatok iránt is ér
zékeny értelmi felfogóképesség, és a többé vagy kevésbé 
nyílt szellem. De bármilyenek is legyenek az egyéni haj
lamok, mindenképpen kölcsönös me g é rt és r e és egész
séges egyensúlyra van szükség. 
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Feiner professzor, luzerni teológiai tanár, a vatikáni 
Keresztény Egység-Titkárság tagja, zsinati szakértlS egy 
tanulmányában így jellemzi a zsinaton fellelhetlS teoló
giai irányzatokat: 

A zsinati kisebbség püspökeit általában .. konzervatívok
nak", .,tradicionalistáknak" szokták nevezni, a többsé
gieket pedig .,progresszívoknak", de ezek az elnevezések 
nem találóak. A haladás alapjába véve nem bibliai és 
nem is keresztény fogalom. Az ún. progresszívoknak tu
lajdonképpeni célkit({zése pedig nem volt más, mint a 
visszatérés az eredetekhez, a kereszténység és az Egyház 
lényegéhez. A konzervatívok eldtt nem az egész hagyo
mány lebegett, hanem annak cs~k utolsó szakasza; nem 
az egész hagyományt akarták megdrizni, hanem amennyi
re csak lehetséges, a fennálló állapotot, így pl. a római 
jogi szemléletet és központosítást. 

A két irányzat között való különbséget sokkal inkább 
másutt kell keresni, mégpedig a történelemhez való v i
szonyukban. A .. konzervatívok" gondolkodásmódja való
jában nem történelmi jelleg({, hanem el vont s a történel
mi fejlddés gondolatától elzárkózó. Az igazság általában, 
az igazság, mint olyan, fontos a számukra. Ezt az igazságot 
felfogásuk szerint minden iddben egyformán lehet és kell 
is kifejezni-; megfogalmazása tehát az emberiség konkrét 
történelmi helyzetére való tekintet nélkül megy végbe. 
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Az ún. "progresszívek" gondolkodása történelmi jelleg(! 
(vagy legalábbis inkább történelmi, mint a többieké); az 
igazságot nem elvontan szemléli, hanem a konkrét tör
ténelmi emberhez való vonatkozásában, vagyis mint an
nak az embernek szóló igazságot, aki ebben a történelmi 
helyzetben él, amelyet ez a kor és ez a kultúrterület szab 
meg. Épp ezért e felfogás képviseléH tudják, hogy mindig 
küszködnünk kell, amíg megtaláljuk az igazságnak azt a 
kifejezésmódját, amely megfeleilS itt és most. Ez a gon
dolkodásmód nyílt az egész· hagyomány számára, elsdsor
ban annak kezdetei iránt, értve ezen a Szemírás által iga
zolt apostoli hagyományt s e mellett különösen a patrisz
tikus kor hagyományát. Továbbá e felfogás jobban tuda
tosítja a kevésbé történelmi gondolkodásmódnál, hogy a 
mai ember történelmi helyzete mélyrehatóan megválto
zott, és ezért változnia kell az Egyház küls<'S arculatá
nak is. Ezen azt a küls<'S megnyilv-tnulást értjük, amely az 
Evangélium meghirdetésében, az Egyház tanításában, jog
rendszerében, struktúrájában, intézményeiben és egész 
életében kifejezésre jut. Az Evangéliumnak a történelem 
folyamán egyre inkább a .,viva vox Evangelii", az Evan
gélium éld szavává kell válnia, de nemcsak a megújho
dott beszédmódban, hanem az Egyház megújhodott cse
lekvésmódjában is a keresztény élet minden területén. 

Úgy gondolom, hogy a II. Vatikánum legjellegzetesebb 
vonása, hogy történelmibben gondolkodott, mint bárme
lyik megel<'Sz<'S zsinat, (vagy talán elslSként gondolkozott 
így) ha ez a gondolkodásmód nem is lett még egészen ál-
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talánossá. Úgy tílnik, ez a mélyebb értelme annak, hogy 
ez á zsinat pasztorális zstnatnak tekintette magát. A tör
ténelmi gondolkodás lelkipásztori gondolkodás is, mert az 
embert nem általában tekinti, hanem konkrét történelmi 
helyzetében látja és így gondoskodik lelkérlSJ.. Ez a törté
nelmi gondolkodásmód tette lehetővé a zsinat számára, 
hogy az Egyház tanításában és életében olyan változtatá
sokat hajtson végre, amelyek az I. Vatikánum korában még 
elképzelhetetlenek voltak. 
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Ratzinger professzor, a tUbingeni ~gyetemen a dog
matika tanára, egyik tanulmányában élesen világít rá, 
hogy a motivumokat tekintve mi a legfc5bb kUlönbség a 
két !~irányzat képvisel~i köZÖtt. Míg Mgr. Philips inkább 
a tanhoz és hitigazságokhoz val6 viszonyukat vizsgálta, 
addig itt a hagyományhoz való viszonyuk, s ennek pasz
torális és apóstoli indítékai nyernek megvilágítást. 5 

A zsinat átmenetet jelent abból a helyzetbl!l, amelyben 
úgy tfint, hogy elértük a kereszténnyé-válás maximumát, 
és úgy véltük, hogy a legfontosabb feladat ennek megl!r
zése és rögzítése, - egy olyan helyzetbe, amelyben újra 
el kell ismernünk, hogy a keresztény számára tökéletes 
kisebbségi helyzet állott el6, amely nem "konzerváló", 
megl!rz6, hanem missziós, apostoli létmódot követel. Az 
a kísérlet, hogy fenntartsuk a vélt vagy valóságos legma
gasabb színvonalat, csl!döt mondott. A keresztények újra 
kisebbséget alkotnak, inkább, mint valaha a keresztény 
ókor óta. Már nem lehet szó arról, hogy a meglév6t lehe
t6leg teljesen fenntartsuk, hanem csak arról, hogy minden
kiben tudatosítsuk azt a missziós helyzetet, amelyben él. 
Másszóval: A zsinat átmenetet jelent a konzerváló maga
tartásból a missziós, apostoli magatartás ba, és így a ko n -
z e r v a t í v magatartásnak a zsinati ellentéte valójában 
nem progresszívnek nevezhet6, hanem m is sz i ó s , a -
p os t o 1 i jelleganek. 
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Jó az, ha a teológusok kölcsönösen kiegészítik egymást. 
Mint a gót katedrálisok felépítésében a csúcsíves bolto za
tok és a támpillérek kölcsönösen támogatják egymást, így 
dolgoznak együtt az Egyház teológusai a közös míívön még 
akkor is, ha egymást kiegészít6 részigazságokat hangsú
lyoznak. Gondjuk a tanítás egységéért és folytonosságáért, 
a hagyomány tiszteletbentartása, kapcsolatba kell, hogy 
kerüljön a másik gonddal: hogy t. i. eleven kapcsolatban 
maradjanak a mai világ szellemi áramlata ival. A kUlön
böz6 nézlSpontok egymást kiegészítlS jellege el6nyös az 
Egyház számára és hasznos mindegyik félre. A teológia 
elevenen él az Egyházban és szervesen egyesíti magában 
a multat, jelent és a megnyílást a jövlS számára. Ebben 
az értelemben a teológia is "megemlékezés és prófécia." 

Egyébként is a ma adódó problémák földrészek és óceá
nok határain túl közösek, és csaknem egyidejííleg a leg
különfélébb környezetben és életfeltételek között vitat
koznak róluk. Ezért a munka koordinálása, az értesülések 
átfogó és rendszeres kicserélése, ma szükségesebb mint 
valaha. 

MindezekblSl világos, hogy ma égetiSen szükség van a 
teológusaink konvergáló - vagyis egymás összehangolását 
célzó - tevékenységére, hogy megteremtsék azt a doktrí
nális alapot, amelyre a lelkipásztori tevékenység építhet. 

Csak egy példát hozok fel, amelynek ötletét VI Maximos 
pátriárka vetette fel a zsinati aulában: Nagyon kívánatos 
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volna, hogy a dialógus és felell5sségteljes együttm{íködés 
jegyében nyert teológiai ismeretekkel Új fényt vessünk az 
egyházi parancsok értelmezésére is! 

Számos tényez(S összejátszása következtében a morálte
ológia az elmult utolsó századokban hanyatlásnak indult. 
Egyre inkább a jogászok gyámkodása alá került, elvont ka
zuisztika zsákutcájába futott és teljesen elvesztette szer
ves, eleven kapcsolatát a hagyomány forrásaival és az em
berrel foglalkozó tudományokkal ( antropológiával). E szá
zad eleje óta már világosan mutatkozik a reakció számos 
teológusnál, akik azon voltak, hogy a keresztény erkölcs 
valódi perspektíváira mutassanak rá. Éppen az egyházi tör
vények értelmezése, - ha fényt akar deríteni valódi cél
jukra, értelmükre és jelentlSségükre - csak az evangéli u
mi üzenet fényében és történelmi összefüggésükben, va
gyis valóban pozitív és dinamikus perspektívából történ
hetik csak. Hiszen arról van sió, hogy az alapvetlS érté
keket domborítsuk ki, amelyeket ezek a törvények elő
mozdítani és fenntartani voltak hivatva a különböző kor
szakok váltakozó formáiban. Az utóbbi századokban a f(S

hangsúly a negatív aspektusra került, mind a tankönyvek
ben és szokásos erkölcsi tanításokban, szászéken és egye
bütt, mind pedig a gyóntatási gyakorlatban. Az egyes pa
rancsokat úgy állították be, mint megingathatatlan kor
látokat, vagy határozott, szigorú parancsokat, amelyek 
egészen meghatározott, konkrét cselekedetekre vonatkoz
tak. A z értékeket, amel y eken alapultak és ellSmozdítani 
voltak hivatva, és az erényeket, amelyeket révükön kel-
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lett elsajátítani, messzemenlSleg figyelmen kívül hagyták. 
Ehhez járult még az, hogy a parancsokat súlyos b(fn terhe 
alatt kötelezőknek mondották. Ezáltal a figyelem egyol
dalúan aminden öss:l:efüggésükblSl kiragadott e g yes cs e -
l ek m é n y r e irányult, amelyet melllSzni (pl. a pénte
ki hús evést) vagy teljesíteni kellett (pl. a vas ár- és ün
nepnapi részvételt a Szentmisén). --- Mindent egybevéve 
ezek a tényezők mindinkább s elkerülhetetlenül egy többé
kevésbé belénk ivódó formalizmusra vezettek, ami igen 
veszél yes kihatású volt. 

Mármost az a feladat, hogy olyan nyitottszemű és kö
ZÖS együttm{fködésen alapuló teológiai kutatást mozdít
sunk el lS, amelynek célja, hogy kidolgozza az egyházi pa
rancsok pozitív értelmét és az általuk képviselt értékeket, 
továbbá pontosan körülírja a súlyos b(fnnel való terhelés 
minlSsítésének pontos jelentését. Ha ezt az erkölcstan való
di perspektíváinak szemszögéblSl nézzük, akkor ez a mi
nlSsítés mindig az általános magatartásra vonatkozik, ez 
pedig mindig kifejezi életünk beállítottságát a legalapve
tlSbb kérdésekben. Tipikus példája ennek a pénteki meg
tartóztatási törvény értelmezése, amint ezt a mai hiv a
talos egyházi magyarázat legújabban kifejtette. 

Könnyen lehetne a példákat halmozni. Hiszen számos 
tertilet van még, amelyen ugart kellene törni, termé
kennyé tenni, megmavelni. - de ehhez még hiányzott 
eddig a kiegészítlSdésre törekvlS rendszeres teológiai ku
tatás. 
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T eol6giai együttműködés és az egyházi tanEt6hifJatal 

Amennyiben az imént .a teológusok gyümölcsös együtt
maködésének hasznosságát és állandó jellegét hangsúlyoz
tuk és ezt a püspökszinóduson is kívántuk, akkor ez leg
kevésbé azért történt, mintha az egyházi tanítóhivatalt 
a teológusok tekintélye alá akarnánk helyezni, hanem, 
hogy ezáltal a tanítóhivatal inkább legyen abban a hely
zetben, hogy átfogó tárgyilagossággal, a sokágú problé
mák minden elemének ismeretében mondhassa ki illeté
kes és tekintélyi súllyal bíró szavát. Mindenki megfigyel
bette, hogy a zsinat milyen tudatosan kerülte, hogy teo
lógiai vitákba bocsátkozzék. A zsinati hittani bizottság 
tudva és akarva mindig amellett a szöveg mellett döntött, 
amely a legjobban megközelítette a hitigazságokat és le
hetlSieg a legkevésbé hivatkozott még erlSsen vitatható te
ológiai véleményekre. Ezzel világossá vált, hogy egyfel51 
milyen jelent5s a teológusok szerepe a hitbeli nyilatkoza
tok elhatárolásában és gondos szó-értelmezésükben, más
fel51 az is, hogy a tanítóhivatal által kihirdetett igaz
ságnak önmagában mily nagy a jelentősége. Ebben a vi
lágban, amelyet az eszmék anarchiája jellemez, annak 

, , , 
a tannotevékenységnek, amelyet az Ur az apostolokra, és 
mindenekeUStt Péterre bízott, indokoltabb a szerepe és na
gyobb a jelent5sége, mint valaha. 

Páratlan áldás a katolikus egyház számára, hogy Péter
ben és utódaiban eleven központja van a hit terén és a hit
ben való közösség biztosítására, az Úr Jézus imája erejé-
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ben: ,.Péter imádkoztam Érted, •.• hogy ha megtértél, e
rlSsítsed testvéreidet." 

Ezért R6ma életiink középpontja, és annak is kell ma
r adnia. Ezért t a n í t ás a feleljen is meg katolikus mé
reteinek. Az Egyház egyszerre latin és görög, nyugati és 
keleti. Isten igéjét nem lehet megkötni. Meg kell szabadí
tanunk minden merlSben emberi értelmezéstlSl, hogy túl 
iskolákon és irányokon ,.mindeneknek mindene" lehessen. 
Abban a világban, amely egységre törekszik, az Egyház 
katolicitását földrészek méreteiben valósítja meg. Taní
tása forrástiszta és tengermély legyen. Ha a teológusok 
egyiittmaködését kívánjuk, s e mellett töriink lándzsát, 
ezt abban a meggylSzlSdésben tessziik, hogy ezzel magának 
az Evangéliumnak hitelesebb kisugárzását szolgáljuk. 



• • • 
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Az osztrák Katolikus Akció 1967/68. évi munkaanya
gában l névtelentil megjelent cikk. 

Elméletileg a napnál is világosabb minden. lo.lár XXlii. 
János pápa megírta körlevelében: "A katolikus társadalom
tan alapelveinek alkalmazása során katolikusok között -
minden jóakaratuk mellett is - nézeteltérések merülhet
nek fel. Ennek ellenére ily esetekben törekedjenek, hogy 
sz6ban és tettben egyaránt kölcsönös megbecsUlést és tisz
teletet tanúsítsanak egymás iránt" (Mater et Magisua). 
A II. Vatikáni Zsinat lelkipásztori konstitúciója megálla
pítja, hogy a dolgok keresztény szemlélete bizonyos kö
rUlmények között megfeleilS megoldást sUrget. Ugyanak-' 
kor azonban más hivlS keresztények, ugyanabban a kér·· 
désben, ismételten eltérlS módon döntenek. A konstitúció 
arra figyelmeztet, hogy ilyen esetekben senki sem jogo
sult az Egyház tekintélyét saját maga s felfogása számára 
kisajátítani: "Öszinte dialógus során igyekezzenek a kér
dést kölcsönösen tisztázni s maradjanak meg egymás iránt 
s zeretetben, mindenekellStt pedig gondoljanak a közjóra. " 1 

A gyakorlatban ezekblSl az elvekblSl vajmi kevés való
sult meg. Az ellenfelek között már megindult - bár né
mi tartózkodással - a dialógus. De a barátok között még 
várat magára. 

A határoonalak nem világosak 

Úgy látszik, hogy progresszívek és konzervatívok között, 
az Egyházon belUl, azért adódik nehezen tárgyalási alap, 



PROGRESSZIVOK ~S KONZERVATIVOK 157 

mert ezeknek az irányzatoknak a leginkább elkötelezett 
hivei mélyen meg vanna.k arról gy6zlSdve, hogy kizárólag 
lSk képviselik az .,igazi kereszténységet", az ellenkezlS 
felfogás pedig nézetük szerint lényegénél fogva végve
szélybe sodorja az Egyházat. ,.Ha Krisztus a konzervatí
vok elvei szerint járt volna el, ma nem lenne keresztény
ség" - állítja Wilfried Daim ,.Progressiver Katholizis
mus" c. könyvében 2 • Épp megfordítva pedig az ún. ,.jobb
oldali" katolikusok azzal vádolják az ún. ,.baloldali" ka
tolikusokat, hogy végzetes ,.lazulást", s6t az Egyház vesz
tét készítik ellS. 

Épp ez a - többnyire szenvedélyes - kölcsönÖS meg
bélyegzés az oka, hogy oly nehéz minden párbeszéd prog
resszívok és konzervatívok között. Ugyanakkor alig lehet 
meghatározni a két tábort, hiszen alig találunk "fajtisz
ta" progresszívokat, illetve konzervatívokat. Vannak ún. 
"baloldali" katolikusok, akik olykor - így pl. liturgikus 
kérdésekben - széls6ségesen reakciósok, s ugyanakkor is
merünk ún. ,,jobboldali" katolikusokat, akik igen halad6 
szellem« teológiai nézeteket vallanak. Hogyan állná itt 
meg a helyét bármiféle általánosító címkézés l 

Úgy tanik tehát, hogy a "baloldal" és ,.jobboldal" kö
zötti valódi dialógus alapvet6 feltétele, hogy világosan 
és becsületesen különböztessünk. Minél általánosítóbban 
folyik a vita annál terméketlenebb. Minél világosabban 
határoljuk körül az álláspontokat, annál inkább növekszik 
majd a felismerés, hogy az Egyháznak egyaránt szüksége 
van mind az el6retörlS, mind a meglSrzlS er6kre. 
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A két en~csoport köZÖtt természetesen nem lehet egy
oldalú a dialógus, ebben a vonatkozásban lehetetlen az 
"egyirányú közlekedés". Hiszen a dialógus csak akkor kez
dlSdik, ha készek vagyunk arra, hogy elfogadjunk valamit 
a másik álláspontjából. Az még nem dialógus, ha a másik 
felet valamir& "meggylSzni" akarjuk. A dialógus nem me
rülhet ki a tanításban, hanem magában foglalja a tanu
lást is. Igy tehát a "jobboldali" katolikusok a "baloldali" 
katolikusoktól, s viszont a "baloldaliak" a ,.jobboldaliak
tól" kölcsönösen megtanulhatják, hogy sem a tradíció, az 
örökölt hagyomány, sem pedig a haladás, az "új" nem 
lehet abszolút érték. Kölcsönös termékenyüléshez juthat
nának ott, ahol ma még a legprimitívebb formák köZÖtt 
ördöginek minlSsítik egymást. Progresszívok és konzerv a
tívok a jellemzett termékeny dialógus során arra a meg
gylSzlSdésre jutnának, hogy egymagukban nem tudnak min
dent és nem is kizárólagosan birtokolnak mindent. Ha így 
valójában ,.kétirányúan" folytatunk dialógust, "harmadik 
lesz bel&e", valami Új - M. v. Galli szerint -, ami mind 
a két partner számára gazdagodást jelent. Az egész Egy
ház látná ennek hasznát. 

Sokféleség az Egyházban 

A keresztényeknek természetesen tudomásul kell ven
niök, hogy a sokféleség az Egyházon belül valóság lett. 
Ameddig az Egyházat .,monolit tömbnek" tekintettük, vagy 
ameddig az mint .,jól rendezett csatarend" szerepelt el
képzelésünkben, többre értékeltük a közigazgatási gépe-
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zet biztosította egységet a személyes vélemények sokféle
ség-énél. Ma már tudjuk,_ hogy ez az adminisztratív úton 
biztosított egység nem viharáll6. A mai keresztény hivlS 
arra gondoljon, hogy köZÖsségben él a többi keresztények
kel, Ez a köZÖsség megköveteli, hogy kölcsönösen tartsák 
tiszteletben az egymásközti eltéréseket, így többek között 
a .,progresszívok" és a .,konzervatívok" köZÖtt fennáll6-
kat is. 

K. Rahner professzor mondotta errlSl Salzburgban az 
1962 -es katolikus nagygy(flésen (.,A Lelket ki ne oltsátok!" 
c. ellSadásában): .,Annak feltételeihez, hogy a Lélek tes
tet ölthessen, hozzátartozik az is, hogy merjük vállalni 
az elkerülhetetlen feszültséget az Egyházon bel ül is. Az 
Egyház 'egy szívvel, egy lélekkel' val6 egysége Isten ter
ve szerint nem azt jelenti, mintha nem ismemé a harcot, 
a s zenvedést a kölcsönös megnemértés következtében. Az 
Apostol szerint sokféle karizma létezik, de senki sincs va
Iamennyinek a birtokában. KöZÖttünk, keresztények kö
zött, sok téren lesz mindig véleménykülönbség - és le
gyen is. Azt akarjuk, hogy különféle irányzatok érvénye
silljenek közöttünk, és nem fontos, hogy mindegyik meg
feleljen valamennyiünknek. Könnya volna a szeretetet 
egyformaságra alapítani. Az Egyházban a szeretet szel
lemének kell uralkodnia. Szeretetnek, amely egységbe 
foglalja a különféle adományokat, s amely a másikat ak
kor is elfogadja és érvényesülni hagyja, amikor már alig 
tudja megérteni." 

Ezzel nem azt mondjuk, hogy teljesen hagyjuk el ma-
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gu nkat, hogy az Egyházban összevisszaság uralkodjék, hogy 
senkinek se legyen bátorsága ahhoz, hogy határozott irány
zatot képviseljen, vagy pedig szembeszálljon, akár nyílt 
vitába is bocsátkozva, bizonyos törekvésekkel az Egyhá
zon belül. De az kétségtelen, hogy az ilyen vita célja 
mindig a végslS fokon való kiegéozülés kell, hogy legyen, 
uem pedig az intrika; az igazság felderítése legyen a cél, 
nem pedig a jobb állás és el6nyösebb helyzet, nem az egy
házi karrier, sem pedig az egyik-másik csoport befolyá
sának és hatalmának erlSsítése. 

Sok katolikus hátrányosnak tartja, ha így a vélemények 
és felfogások széles skálája érvényesül az Egyházban. Más
feMl azonban a különféle árnyalatú felfogások ér\'ényesü
lése oly el6nnyel jár, hogy annak következményeit ma 
még nem is tudjuk eléggé felbecsülni. Hiszen világos, 
hogy a különbözl5 felfogások széles skálája ·- amelyet gyö
kerében összefog a keresztény hit lényegi egysége · más 
vélemények ugyanolyan széles skálájára lehet befolyással. 
Ebben a szemlélethen úgy tan ik. hogy az Egyházon belü
li sokféleség annak a feltétele, hogy a keresztények meg
felelhessenek a világban uralkodó pluralizmus szabta kö
vetelményeknek. Más szóval: az Egyházon belüli dialógus 
felkészülés a ki felé folytatott dialógusra. 

Napjaink esélye 

A dialógus egymagában nem elegendl5. A pápa a l-1 a
ter et Magistra körlevélben hangsúlyozza: .,1"ézet
eltérések esetén törekedjenek a katolikus hivek, hogy szó-
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ban és tettben egyaránt kölcsönös megbecsülést és tiszte
letet tanúsítsanak egymás iránt. Csak így felelnek meg a 
kor és helyzet szabta követelményeknek. Különös gond
dal tartózkodjanak attól, hogy erl!iket állandó vitákban 
őröljék fel, és annak ürügyén, hogy a legjobbra töreksze
nek, azt mulasszák el, amit megvalósíthatnának és ezért 
meg is kell valósítaniuk!" 

A mai helyzetben progresszívoknak és konzervatívok
nak egyaránt az a kötelességük, hogy el5ször legyen gond
juk a testvérre, csak azután törl!djenek igazukkal; el5bb 
legyen gondjuk a Szentírásra, mint az intézményekre; 
elllbb legyen gondjuk a szeretetre, mintsem arra a kérdés
re, vajon "jobbra" vagy "balra" soroljanak-e be valakit. 
Ideje volna végülis, hogy mind a progresszívok, mind a 
konzervatívok megismerjék, hogy milyen viszonylagos az 
"irányzatuk". Hiszen már Franz Werfel megírta: "A világ 
helytelenül jobb és bal irányba tájékozódott és közben 
megfeledkezett, hogy van még harmadik dimenzió is: 
fölfelé és lefelé •.• " 

HOLLA:-:OIA POSPÖKI KARA A :'I:YL'GTALA:\SÁGRÓL 

:\incs más választásunk: vagy megújulni, vagy megkövb<.:ullL. 
Ez érvényes az Egyház életére is. Ezenkívül még azt is meg kell 
mondanunk: 1\lindig szükség volt nyugtalanságra, me rt szükség 
volt megújulás ra. l\ la sincs ez másképp. A tegnap és a ma egy
háza sokkal több kérdést vet fel, semhogy a mozdulatlanság ny u
galmát tekinthetnénk üdvösnek. 

Ha átépítitek házatokat, hónapokon át por és törmelék közott 



162 

kell élnetek. De szívesen vállaljátok, me rt szükség volt az át
alakításra. Nos, habozás nélkül mondjuk: Az Egyházban égetllen 
szükséges az átalakítás. Ezt már maga az a tény is világosan 
mutatja, hogy annyian tekintették lakhatatlannak az Egyház haj
lékát és ezén vagy máshol találtak szellemi hazára, vagy pedig 
ide-oda bolyonganak, de inkább a szabadságot választják, mint 
a régi hajlékot. 

Szomorú szívvel kell mondanunk: Az Egyházat túl gyakran 
inkább vezette a világtól való félelme, mint Isten erejébe ve
tett hite, holott ez az er5 az er5tlenségben mutatkozik meg iga
zán (vö. 2. Kor. 12, 1). Ennek a védekez5 magatartásnak egyik 
következménye, hogy az emberi élet és gondolkodás nagyrészt 
mindinkább az Egyházon kívül zajlik - nagyon is kárára annak 
a jóhírnek, amelyet az Egyháznak kell hirdetnie ••• 

Megújulás azonban elképzelhetetlen zavarok és bizonytalan
ság nélkül. Az imént említett átépítési hasonlat két tekintetben 
is sántít. El5ször: A tervez5 építész is, a kivitelez5 is jól tudja, 
mit kell tenniök. De az Egyház tagjaival egyetemben legföljebb 
csak sejti, hogy milyen alakot öltsön az Új épület ••. 

Másodszor: Az Egyház átalakulása sose lesz befejezett. Hiszen 
földi életünkben semmi sem végleges és végérvényes. Az Egyhá~ 
közössége, csakúgy mint az egyén, állandóan a fejl5dés állapo
tában van. Ha majd megoldottuk a jelen problémákat. újra olyan 
helyzet adódik el5, amely megújításra szarul. Ezért tehát inkább 
hasonlítsuk az Egyházat sátorhoz, mint szilárdan épült házhoz, 
amelyben tartósan berendezkedhetünk. Ezt a sátrat újra meg újra 
mindig le kell bontanunk és 1Íjra felállítanunk, mihelyt tovább
haladtunk az úton. Ezért sose nyújt nekünk maradandó, hanem 
mindig csak ideiglenes hajlékot. 

De éppen minden emberi bizonyosságunknak ebben az ideigle
nes jellegében válhat csak világossá, mit jelent igazában a hit. 
Csak igazi hitben tudjuk elviselni a zavart és nyugtalanságot. 3 
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Sokat beszélnek manapság a forrásokhoz való visszaté
résr61: visszatérni a kereszténység eredetéhez, abba az 
id6be, amikor Jézus közöttünk élt és tanítványai friss ere
detiségében terjesztették el a jóhírt. De 2000 év történei
mét nem lehet eltörölni. Nem tehetünk úgy mintha Jézus 
tegnap halt volna meg, ez nem volna tga z. Úgy kell ven
nünk az Egyházat, amilyen ma: milliónyi hívével, ezer
nyi püspökével, erényeivel és hibáival, miközben erényeit 
fejleszteni igyekszik, hibáit pedig javítani. 

Nem lehet eltörölni 200 0 év történetét, annyi kegyel
met, amely szakadatlanul működött e századokban. Mert 
ha teljes joggal el is utasítjuk a dekadens formákat, b6ven 
van más is, amel y 200 0 év után is híven fejezi ki a z Egy
ház lényegét. A Il. Vatikáni Zsinat értelmét épp az adja, 
hogy 2000 év óta ezrek és százezrek próbálták életükben 
valósítani Krisztus tanítását. Hatalmas lelki -szellemi örök
ség jött létre, tanításban, szentségben, szellemi és társa
dalmi struktúrákban, - mindebb61 élt eddig az Egyház. 

Ha azt mondjuk, hogy az Egyház ebb61 élt, ez azt je
lenti, hogy Krisztus műve ezáltal valósult meg benne, te
hát Krisztus volt jelen az emberek között e szellemi örök
ség által. A keresztény értékeknek oly gazdagságát talál
juk itt, amib61 semmit sem szabad elvesztenünk. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az egyháztörténeti 
könyvek mindenekel6tt a földi hatalmakkal való küzdel
meket helyezik el6térbe. De ez csak küls6 élete az Egy-
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háznak. Belst'5 élete a hivők lelkében folyik. Ennek törté
nelme valÓjában mindaz, ami a századok folyamán tör
tént, hogy Krisztus éljen- közöttünk. Ezekbt'51 a törekvé
sekből néhányat megörökítettek az egyháztörténeti mű
vek, mint pl. a szerzetesrendek alapítását és fejlődését 

vagy a híressé vált szemek életét. De e történelem nagy 
része rejtve maradt a lelkekben: Ez a lelki humusz, amely 
a századok folyamán névtelenül felhalmozódott, mint az 
erddk avarának holt levelei. 

A XX. század kezdete óta fokozatosan feltárták az ds
egyház, az egyházatyák írásait éppúgy, mint a további 
századok lelki irodalmának számos termékét. Ez méltón 
tükrözi örökségünk leltárát. És éppen ez engedi meg, hogy 
élesebb szemmel kutassunk az Egyház hiteles és folyama
tos hagyománya után. 

Pozitívum és negatívum 

Az Egyház élete iránti eleven érzékünk rátalál Krisztus 
tevékenységének és szellemének nyomaira az emberekben. 
Krisztus szellemének a kibontakozása magy a rázza a II. 
Vatikáni Zsinat meglept'5 jelenségét. Egy nem-katolikus 
szociológus jegyezte meg: Ez az elst'5 ismert eset, hogy 
egy kormányzat megújítja önmagát. A dekadens kormány
zatok sohasem Újítják meg magukat önként, csak külsd 
nyomásra, és általában csak forradalmak útján változnak 
meg. Szociológiai szempontból tehát a II. Vatikáni Zsinat 
oly jelenség, amelynek a történelemben nincs párja. Arról 
van szó, hogy az Egyház megújuljon a mai világnak meg-
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felel(Sen, hogy ebben teljesíthesse krisztusi küldetését. A 
mai Egyházról van szó tehát a mai világban. Az 
Egyház nem térhet vissza kezdeteihez: a tölgyfa nem tér
het vissza a makkba, sem a tyúk a tojásba, 

A múlt teljes örökségét fel kell használnunk. De jól kell 
különböztetnünk, mert nem csak kegyelem van a múltban, 
hanem tévedések és visszaélések is. Nem mindig könnyű 
egyiket a másiktól megkülönböztetnünk. 

Az Egyház emberekből áll mindazzal, ami sajátjuk: 
erényeikkel és b(ineikkel; a. Szentlélekkel, aki m(iködik 
bennük és a gonosz szellemmel, aki a bűn atyja. És mivel 
minden ember a szentség és a b(fn keveréke, még a leg
jobbak és legrosszabbak is - senkisem teljesen jÓ vagy tel
jesen rossz - a jÓ és a rossz szétválaszthatatlanul össze
keveredik, mint egyebütt, az Egyházban is. 

Megkülönböztethetünk jÓ és rossz korszakokat, aszerint 
hogy melyik elem a túlteng~ ••• A szentek és banösök e
gyensúlya változó és az Egyház aszerint virágzik vagy ha
nyatlik, hogy melyik benne az er~sebb tényez6. Mindig 
kényes általános ítéletet mondani; csak azt tehetjük, hogy 
felfedjük mindenütt azt, ami jó és ami rossz . 

.Ami változik és ami nem változik 
Az Egyház tehát tönénelmi valóság, benne él az id~

ben, s oly emberek alkotják, akiknek magatartása saját 
korukhoz idomul. De lsten örök; Krisztus jóhírét egyszer s 
mindenkorra hozta és ez változatlan önmagában. Minda
zonáltal változnak az emberek, akikhez szál. és hogy ezek 
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megértsék és elfogadják ugyanazt a jóhírt, ennek egyes 
elemeit idlSnkint újra kell fogalmazni, míg más elemei 
változatlanok maradnak. A legtöbb nehézség innen van. 

Egyeseknek az örökkévalóra van gondjuk és nem akar
nak semmit sem változtatni a formán. Fiatal koromban 
ezt hallottam: "Az igazság nem változik, sem az érté
kek." De mire való franciául kifejteni az igazságot annak, 
aki csak angolul ért ? 

Valahogy így történt az Egyházban. Egész tanítása és 
kultusza latinul fejllSdött ki, egy oly korban, amikor a la
tin volt az értelmiségiek nyelve, a nemzeti nyelveket pe
dig a köznép beszélte, s ezt nem irodalmi nyelvnek, ha
nem nyelvjárásnak tekintették. A liturgia mai fejllSdése a 
népek szokásos nyel vén me gy végbe; itt tehát nem v ál
toztatás volt a cél, hanem hasznos folytatása annak, 
amit végeredményben mindig tettek. 

Világos, hogy ha emberekhez· szólunk, olyan nyelven 
kell beszélnünk, amelyet megértenek. Ez olyan világos, 
hogy elméleti síkon senki sem vitatja, de ha megvalósít
juk, programot jelent. Többek között a missziós, apostoli 
szellem({ Egyház vonatkozásában azt, hogy h i r d ess ük 
a jóhírt, míg a megellSzlS keresztény világ főgondja volt 
meg(írizni a jóhírt. 

Változtatnunk kell tehát, hogy továbbra is tanít
suk u g y a n a z t. Ez a paradoxnak felt{ín(í fogalmazás ma
ga is kifejezi a feladat nehézségét. De utal arra is, hogy 
miért félnek olyan sokan a változtatástóL Tartanak tlSle, 
hogy a régi nem marad majd ugyanaz. 
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De ha az emberek nem értik meg, mire j6, ha szabatos 
formulákat tárunk elébük? 

Hagyomány 

Manapság sokfelé nyugtalanság uralkodik az Egyházat és 
külslS alkatát ért kritikák és az ezekkel kapcsolatos reform
javaslatok következtében. Vajon nem fenyegeti-e veszély 
az Egyház fennmaradását? 

E veszély valóban fennáll és e téren résen kell lennünk. 
De az ellenkez6 veszély sem kisebb: a mozdulatlanság 

veszélye, amely a hagyomány nevébe burkolódzik. Sokan, 
akik a hagyomány védtsiként lépnek fel - vagy azoknak 
gondolják magukat - a hagyományt saját koruk szokásai
val azonosítják, mert ezek köZÖtt nlSttek fel és sosem lát
tak mást. Pedig e szokások sokszor nem is igen régiek. Az 
is megtörténik, hogy e szokások ellenkeznek az Egyház 
8si hagyományával. De azok, akik a hagyomány meglSr
zlSinek mondják magukat gyakran nem ismerik a történel
met, Nem ismerik sem a múltat sem a szűk környezetü
kön túles8 világot. 

A hagyományok megöregedése oly jelenség, amellyel 
minden társadalomban taláJkozunk. Sokat tanulmányoz
ták e kérdést napjainkban és megállapították, hogy minden 
nagy civilizáció általában hosszú fejllSdésre tekinthet visz
sza. Miután elérték teljes virágzásukat, ebblSl élnek to
vább és a társadalom tagjai, kevés kivétellel, telve van
nak ennek csodálatával. Anélkül, hogy tudnák, önmagukat 
csodálják, hiszen a civilizáció, amelyet csodálnak, az 
övék. A többiek a "barbárok". 
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Igy láttuk ezt a görögöknél, a rómaiaknáL Kínában, 
XIV. Lajos franciáinál és a XIX. század Európájában. És 
mindmáig az összes civilizációk összeomlottak. Azt hit
ték, hogy örökké fennmaradnak, mint a mienk is ezt hiszi; 
és összeomlottak, mert önelégtiltek voltak. U

gyanis mindaz, ami emberi, állandó feltilvizsgálat tárgya 
kell hogy legyen. Ha az ember önelégtilt és nem törekszik 
továbbfejlddni - vagyis javulni és életfeltételeit minden 
szempontból megjavítani: szellemileg, erkölcsileg töké
lE;tesedni, anyagi életkörtilményeit javítani, - ha mind
erre nem törekszik, megkövesedik az egyén, a társadalom, 
a civilizáció. 

Az akadály, amelyen egyetlen civilizáció sem tudott 
fel tilemelkedni, önmagukban rejlik. Az összes nagy ci
vilizációk ezért múltak ki. Vajon az Egyház kivételt fog-e 
alkotni? Ez attól filgg, hogy milyen mértékben adják át 
magukat az emberek Isten miikÖdésének. 

Tudjuk, hogy Krisztus tanítása az inkarnáción alapszik: 
Isten az emberben ••• És Isten, akir& Krisztus szó1 hozzánk, 
az igaz Isten, transzcendentális, kimondhatatlan, abszo
lut. Krisztus azt tanítja, hogy ez az Isten - nem a görög, 
vagy római vallások emberformájú istene - az igaz Isten, 
ugyanakkor a mi Atyánk, Aki szeret bennünket, törddik 
velUnk és megosztotta vellink életét. 

Az ember, miközben teljesen ember marad, isteni te
vékenységet hivatott megva1ósítani, kétségkivtil Isten se
gitségével, de saját adottságaival: energiájával, értelmé
vel, nagylelkűségéveL - még saját gyengéi vel, hiányai-
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val, hibáival is. S6t b{{neivel is. Kétségkívül le kel! gylSz
nünk b{{neinket, de senki se tudja kiküszöbölni valameny
nyit és úgy kell szalgálnunk Istent, amint vagyunk. Ugyan
akkor, amikor felhasználjuk összes képességeinket, Isten 
is felhasznál bennünket. 

Isten m{{ködése egyházában az általános irányítása, a
mely tévedhetedeuséget és hallhatatlanságot biztosít az 
Egyháznak. Ennek az isteni tevékenységnek pedig látható 
kifejezését és kézzelfogható megnyilvánulását mindenek
el6tt tagjai szemségében találjuk. Tehát nem túlzás azt 
mondani, hogy Isten egyházában szemjein keresztül mun
kálkodik. Ha olykor egy illetékes egyházi tényez(S, pápa 
vagy püspök, isteni sugalmazásra cselekszik, jóllehet élete 
nem vall szentségre, ez onnan van, hogy a rejtekben szá
mos szent éli Krisztus életét.* 

Azok, akik feleUSs helyen döntéseket hoznak, környe
zetük hatása alatt vannak. Ha egy egyházi méltóság szem
élet{{, ez a tevékenységében is megmutatkozik; de ha kö
rülötte munkatársai evilági szellem{{ek, földi javakkal tö
rc5dnek, pénzzel, hatalommal, karrierreL akkor Isten em
berének, ftsnöküknek tevékenységét elfojtják. 

Amikor az egyházról szólunk, két veszélyes véglettd'l 
kell óvakodnunk: a túlzott természetfölöttiségtől, amely 
a természeti törvények megvetésével akarna mindent ter
m{~zt·tfölöttivé tenni, és a naturalizmustó!, amely nem 

,,. Itt természetesen nern a kanonizált, vagyis oltárra erneit szen
tekr51 van szó. Szent az, aki - t.Sle telhet5leg - teljesen Isten
nek adja oda magát Krisztusban. (A kiadó megjegyzése.) 
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ismeri fel Isten tevékenységét azon a címen, hogy mindaz 
amit lát, természetes. Az Egyház isteni eszköz emberek 
kezében. Az emberi társádalom törvényei szerint fej!lSdik, 
és az isteni erlS milködése nem borítja fel a kiilslS kerete
ket. Ezek között eMkelc5 helyet foglal el a hagyomány, 
mégpedig a hagyomány mint emberi jelenség. 

A hagyomány az Egyházban 
Az emberi tényezlS az Egyházban tehát teljesen emberi 

módon m(íködik, de anélkül, hogy el volna különíthető az 
isteni tevékenységt61. Mint minden társadalomban általá
ban itt is, az Egyházban telve vagyunk csodálattal a sike
res alkotások iránt és ezeket szeretnénk megtartan i. Mi
helyt felépítettünk egy szép katedrálist, büszkék vagyunk 
reá; meg akarjuk 6rizni és ez a törekvés állandóan eréísö
dik, hiszen a régiség csak növeli a meglév6 értéket. 

Amit a klSb61 épült katedráliSokról mondottunk, érvényes 
minden egyházi intézményre, az egyházkormányzat struk
túrájára, a tanításra és annak keretére. Mihelyt egy m(í
vünk vagy intézményünk sikerültnek látszik, ragaszkodunk 
hozzá, törekszünk meglSrizni és áldozatot is hozunk érte, 
hogy ne történjék benne semmi változás ••• De az embe
rek köröskörül változnak. 

Megtörténik, hogy régi templomok, amelyek eredetileg 
virágzó település középpontjában állottak, ma már elha
gyatottan állnak magukban, mert az emberek elköltöztek. 
Ha történelmi emlékmilvekrlSl van szó, fenn kell azokat 
tartani, pénzt áldozunk rájuk, s{l't néha embereket is .•. 
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Turisták jönnek az emlékmű megtekintésére, de a vidék 
elkereszténytelenedik, mert az emberek nem lesznek ke
resztények egy emlékműért. 

Gyakran emlegették a tételt: .,Nihil innoventur, nisi 
traditur." Minden újítás csak a hagyományon alapulhat. 
Ez a formula szolgált alapul az eretnekségek legy{Szésé
hez, de önmagában tökéletlen, csak rész-igazság, mert 
fordítottja is hasonlóképp igaz: ,.Nihil tradetur, nisi inno
vatur." Csak alkalmazva vegyük át a hagyományokat. En
nek a két célnak párhuzamos figyelembevétele az emberi 
szellem egyensúlytartásának mesteri teljesítménye. 

Ezt az egyensúlytartást bizonyos értelemben Isten fel hí
vásának vehetjük, amelyet egyházához intézett, amikor 
reá bízta Krisztus törvényét. És azok, akik évszázadról 
évszázadra megfeleltek ennek a felhívásnak, az Egyház 
f{Soszlopai, azok a nagy szellemek, akiknek érzéke a ke
resztény folytonosság iránt párosult a korszükségletet fel
ismer{S éleslátásukkal. Ilyenek voltak a nagy egyházdok
torok - mint Szent Ágoston vagy Szent Tamás, - a nagy 
rendalapítók - mint Szent Benedek, Assziszi Szent Ferenc. 
Loyolai Szent Ignác. Ezek mindeneke1(5tt a szentek. Ha 
bizonyos korokban úgy látszik, hogy az Egyház válasza 
korának igényeire elnémult, ez azért van, mert a lelkek 
kevésbé voltak érzékenyek a Szentlélek illetései iránt. 

A nagy nevek, amelyeket idéztünk, sokatmondÓak. Vi
sel{Si mindny ájan alázatosak voltak, egyikük sem álmo
dozott arról. hogy nagy művet hoz létre. Azt szakták mon
dani, hogy a tomizmus volt a .,modernizmus" egyetlen 
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sikerült kísérlete az Egyházban; de Szent Tamás nem gon
dolt semmiféle reformra. Szerény tanár volt, aki az igaz
ságot kereste; de szent· volt: az igazságot Isten világossá
gában kutatta. Utána átalakult a keresztény gondolkodás 
jóllehet d semmit sem akart átalakítani és nem tekintette 
magát új rendszer megalkotójának ... 

Amikor "modernizmusról" beszélünk manapság, azokra 
gondolunk, akik 1900 körül az ú. n. "modernista" mozga
lom megindítói voltak. De ha közelebbrdl megtekintjük 
ezeket az embereket látjuk, hogy gdgösek, önmagukkal 
elteltek voltak •.. A forrás csak akkor ad tiszta vizet, ha 
a forrás maga is tiszta. 

Térjünk vissza a hagyományhoz. Egy eleven hagyomány 
a szellemhez ragaszkodik és a formákat csak eszköznek 
tekinti. Ha címekhez, ruhákhoz, kifejezésekhez, egy 
nyelvhez és osztálykUlönbségekhez ragaszkodnak az em
berek, ha ezeket abszolut értékeknek tekintik, ha már 
nem lehet semmi újat indítványozni a meglévő formák 
tiszteletben tartása miatt, - beállott a megkövesedés. 

Az Egyházat is fenyegeti ez, mint minden társadalmat. 
Vannak korszakaL amikor az életerd elapad benne, mint 
a nedv a száradó növényben. Vannak korszakai, amikor 
szinte holtnak látszik, de távlatból nézve látható, hogy a 
nedv állandóan keringett benne. Mindazonáltal mindig 
beljebb húzódott s rejtve maradt, mint az elszáradó nö
vényben. A mi biztosítékunk Krisztus ígérete folytán, hogy 
az a nedv nem apad ki teljesen soha, - mindazonáltal 
vannak idlSi a megállapodásnak és veszteglésnek is. 
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Mivel minden társadalom elmeszesedik, hogy az Egy
ház elkerülje ezt a közös sorsot, val6ban arra van szüksége, 
hogy a Szentlélek közvetlen és különleges tevékenysége 
segítse. Az a benyomásunk, hogy itt történelmi ténnyel, 
szinte tudományos igazsággal állunk szemben. De a Szent
lélek közbenjárása azok révén érvényesül, akik Istenben 
élnek ••• 

Az Egyház mindenekel6tt a Szentlélek. És azután az 
emberek, abban a mértékben, amint a Lelket szolgálják. 

XXIII. jános pápa a zsinaton 

XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyit6 beszé
dében jövlSbe tekintlS feladatot t{fzött a zsinat elé. Miután 
rámutatotta keresztény hitrendszer álland6ságára, így foly
tatta: "Ezt a drága kincstárat, amelynek mi vagyunk le
téteményesei és lSrzlSi, nem kizár6lag csak lSriznünk kell, 
mintha nem volna másra gondunk, mint a múltra, hanem 
örömmel, félelem nélkül hozzá kell fognunk a munkához, 
amelyet korunk követel meg, továbbhaladva azon az úton, 
melyen az Egyház jár közel 20 évszázad 6ta." 

Jegyezzük meg a sz6t; "Örömmel. " Éles ellentétben van 
azokkal a csüggedt, lehangol6 szavakkal, amelyeket oly 
gyakran hallunk. E pápa optimista. Úgy találja, hogy lel
kesítlS feladat ellStt állunk és félelem nélkül tekint a vi
lágra, a mai, új körülmények közepette is. Az Egyház 
úton van; az a kötelességünk, hogy ezen tovább haladjunk. 
Sokkal szebb dolog ellSre haladni, miközben új távlatokat 
fedezünk fel, mintsem csak a meglevlS pozíci6k megerlSsí-
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tésére gondolni, kivéve, ha ez csak egy újabb megindulás 
bi~tosítására történik. 

"Nem az a legelsli célunk, - folytatja a pápa - hogy 
vitatkozzunk az Egyház tanításának alapvetlS fejezeteirlil, 
vagyis megismételjük azt, amit az egyházatyák, valamint 
a régi és új teológusok már elmondottak. Úgy gondoljuk, 
hogy ezt a tanítást jól ismeritek és ez mélyen be van vés
ve szívetekben. 

Valóban, ha egyedül ilyen fajta vitákról volna szó, nem 
kellett volna egyetemes zsinatot összehívni. De ezt a biz
tos és változhatatlan tanítást, amelyet hfiségesen tisztel
nünk kell, mélyítsük el és mutassuk be oly módon, amely 
megfelel korunk követelményeinek. Mert valóban más do
log maga a hitletétemény, vagyis azok a hitigazságok, 
amelyeket tiszteletreméltó hitrendszerünk tartalmaz, és 
más dolog az a forma, amelyben ezeket az igazságokat 
megfogalmazták, megtartva mindazonáltal azonos értel
müket és jelentéSségüket. Nagy jelentliséget kellene tulaj
donítanunk ennek a formának, és ha kell, sok türelemmel 
fáradozzunk kidolgozásán." 

Mindent megtalálunk ezekben a szavakban. A pápa sür
geti és jelentlisnek tartja hitrendszerünk állandóságát; még
is nem ennek a biztosítására hívta össze a zsina tot. A zs i
nat közvetlen és határozott célja: az Egyháznak lehetlivé 
tenni, hogy folytassa ellirehaladását az évszázados úton. 

Másszóval: a mai világot kell vizsgálnunk és megmu
tatnunk, mi szükséges ahhoz, hogy ez a világ felfedezze 
Krisztust az Egyházban. 
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XXIII. János pápa állandóan visszatért erre a gondolatra. 
Valamivel kés6bb, a "Pacem in terris" enciklikában még 
hozzáfazi: "Az a hivatása minden hivlSnek, hogy a mai 
világban olyan legyen, mint egy ragyogó szikra, legyen 
aszeretet kisugárzó központja és kovász a tömeg számá
ra." Majd így folytatja: "Mindenki azzá is lesz, oly mér
tékben, amennyire egyestilt Istennel." 

Aggiornamento és misszió 

Sokat hallani "aggiornamento" -ról és beszélnek a misz
sziós állapotban lévlS Egyházról is. A flSáramlatról van itt 
szó. 1 A keresztények hivatása, hogy szétszéledjenek a 
világban és megvigyék az üdvösség jóhírét. ElslSsorban az
zal, hogy olymódon képviseljék, mutassák be Krisztust, 
hogy a mai kor emberei meglássák Krisztust az Egyházban. 
Azután el kell menni az emberekhez, nem azért, mintha 
közvetlenül akarnánk 6ket téríteni a katekizmus elvont 
formulái val, hanem, hogy behatoljunk az (J problémavi
lágukba és együtt dolgozzunk a többiekkel az élet problé
máinak, nehézségeinek megoldásában. Igy látja majd meg 
a világ, hogy mit hoz Krisztus. 

Akik így beszélnek, nem valamiféle túlzó újítók, hanem 
a pápák: XII. Pius, XXIII. János, VI. Pál. 

Amikor XII. Pius pápa hangoztatta ezt a gondolatot, 
gyakran ellenállásba ütközött; beszédeiben megtaláljuk 
válaszait ezekre. Azt mondták egyesek: "Szó sincs róla, 
nem kell kimenni a világba; otthon kell maradni és meg
szenteltJdni, persze azzal a feltétellel, hogy támogatjuk 
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a misszionáriusokat, akik a pogányokat térítik és a sze
génygondozó nlSvéreket, akik a szegényekhez mennek." 
A pápa méltatlankodva utasította vissza ezt az ellenve
tést: .. Ki kell menni a zárt környezetblSl és jelen lenni 
mindenütt, ahol emberek vannak, mindenütt, ahol azon 
fáradnak, hogy boldogítsák az embereket." 

XXIII. János pápa hatalmas lendületet adott ennek az 
irányzatnak. Ma már mindenfelé beszélnek az apostoli 
szellemű, missziós Egyházról; hirdetik, hogy minden ke
reszténynek apostolnak kell lennie. Merre visz az út; 

Minden attól függ, mennyire egyesültünk Istennel: a pá
pa mondotta. Az, aki Istennel egyesült, elvégzi majd a 
hitigazságok Új megfogalmazásának munkáit, ha erre ké
pes, és ha valóban egyesült Istennel, akkor Isten szelle
mében meg is fogja valósítani. A pápa a zsinaton még 
hozzáfazte: "Olyan módot kellene találni a hitigazságok 
bemutatására, amely a legjobban megfelel egy els(Ssorban 
lelkipásztori tanításnak." Lelkipásztori: ezzel azt hang
súlyozzuk, hogy mások érdekében szóló tanításról van szó, 
hiszen senkisem önmagának pásztora. 

Mihelyt a zsinat ezt elhatározta, az elmondottak kö
vetkezményei úgy bontakoztak ki, mint amikor egy legye
zlSt nyitunk ki. Az Egyház új arculatot nyer. Semmi sem 
változik szervezetén; semmi sem változik tanításában; 
semmi sem változik küldetésében: de elég megváltoztatui 
arculatát, hogy egész megjelenése átalakuljon •.• 
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Keressük a hiteles hagyományt 
Sok katolikus, papok és hivlSk egyaránt, bizonyos tekin

tetben furcsán érzik magukal az új formák közepette, a
melyekre nem voltak ellSkészülve. Megszokták, hogy ka
tolikusok között élnek és egész vallási életük, a hitrlSl és 
erkölcsrlSl való tanítás éppúgy, mint az ájtatossági gyakor
latok oly formák közt és oly stílusban folytak, amely szá
mukra megszokott volt, ma pedig teljesen Új stílus hang
zik mindenfelé. 

Egyik el{Sző tanulmányunkban kifejtettük, hogy mily 
módon ·váltja föl a missziós, apostoli Egyház a középkori 
kereszténység egyházát: * ebben a tanulmányunkban hasz-

*Röviden idézzük itt az elc5zmények 2 gondolatmenetét: 
A középkor folyamán a kereszténység azonosult az akkor is

mert világgal, amelynek világi feje a császár, egyházi feje a 
pápa volt. :Mikor bekövetkeztek a szakadások, egymásután nagy 
tömbök váltak le az Egyház testébc51: el6ször Kelet, utána a pro
testáns tömb. majd a liberális korban a laicizált társadalom. 
Megmaradtak azonban az egyházi struktúrák és a fikció, hogy 
az Egyházhoz tartozik a világ, amelyet joga van irányítani, ho

lott még az ú. n. katolikus országokban is csak egy töredék hall
gat a fc5pásztorok szavára. 

Általában a me g 6 r z és volt a legf6bb törekvésünk. Nem 
hittünk eléggé a kisugárzó példában, a hódító tanúságtétel erejé
ben. Ha nem-keresztényekkel kerültünk érintkezésbe, mindig 
csak attól tartottunk, hogy veszíthetünk. A katolikus filozófia 
folytatta a középkori vonalat s a másképp gondolkozókat elítél
tük. A tévedések okait nem kutattuk: inkább elítéltünk. mint 
111agyaráztunk. Az e l z á r k ó z ás gyümölcse volt imelegházi 
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nos lesz rámutatni, hogy ez a missziós szellemű Egyház 
meanyiben újít fel 6si, értékes hagyományokat, amelyek
r61 megfeledkeztünk. 

Sokat beszélnek manapság a laikusok, a világi hivők 
szerepérlSl az Egyházban és a nagykorú laikusokról. Való
ban, ha az egész Egyház missziós szellemű, akkor minden 
kereszténynek ilyennek kell lennie, hiszen a keresztények 
többségét a világi hivlSk alkotják. Ezzel szemben áll az 
ellSzlS korszak felfogása, amelyben csak a papok, az "egy
háziak" voltak tevékenyek és a laikusok arra szorítkoztak, 
hogy kövessék (í ket. A mai Egyház egyik legf6bb problé
májához jutottunk itt. 

1900 körül nem tudták, hogy az akkori felfogás, ame
lyet hagyományosnak mondottak vagy legalábbis hittek, 

nevelési rendszer. A zárt kereszt~ny környezetben nevelt hivl! 
nem volt felvértezve a világgal való találkozásra. 

E század elején csendes forrongás indult meg a lelkekben, a
mely végül a II. Vatikáni Zsinaton került a felszínre. E szellemi 
mozgalom középponti gondolata a dinamikus, apostoli szellem(!. 
"missziós" Egyház. Tudatára ébredtünk az Egyház sajátos lénye
gének. Az Egyház nem a világ, de benne van a világban, mint 
a ko v ás z a tésztában. De a kovász nem a tészta. Ebblll kö
vetkezik, hogy az Egyháznak nem szabad elzárkóznia, gettóba 
vonulnia. Ebben a szemtéletben a szentségekhez járulás célja 
az eleven Krisztuskapcsolat, a keresztséggel megkezdll dl! isteni 
élet gyarapítása, ami lényegesen több, mint a társadalmi szokás
sá vált .. vallásgyakorlás." Ezt az isteni életet pedig els<5sorban 
tanúságtétellel, kisugárzó példával, adhatjuk tovább. 
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valójában véve Újabb elképzelés volt, nem régibb 3-400 
évesnél, amely teljesen ellentétben áll az Egyház legéSsibb 
hagyomány ával, A tény, amelyet nem tudtak, vagy amely 
legalábbis nem élt tudatosan bennük az, hogy az éSsi Egy
házban fordított volt a helyzet, és a kereszténység ellen
állhatatlan elterjedése a római birodalomban annak volt 
köszönhetéS, hogy laikusok, a világi hivők terjesztették. 
És azt sem tudták, hogy ez az expanzív erő mindaddig 
volt ellenállhatatlan, amíg a laikusok voltak a cselekvlS 
tényezéSk, és az Egyház akkor veszítette el expanzív ere
jét, amikor a hit hirdetése egy erre specializált testület 
feladata lett. 

Ma Újra olyan világban élünk, amely az éSsi keresztény 
Egyház helyzetével mutat hasonlóságot. Régi katolikus or
szágokban tapasztalunk elkereszténytelenedés i folyama
tokat, s tudjuk, hogy ezek nem fognak megtérni idegen 
misszionáriusok révén, és csak saját népük katolikus hivéSi 
által, lehetnek valóban keresztényekké - miután most 
már nem azok -, éppúgy mint a római birodalomban 
történt. 

A missziós Egyháznak és a laikusok szerepének ez a fel
fogása sokkal mélyebben gyökeredzik az éSsi hagyomány
ban, mint századunk elséS felének gyakorlata, - amelyet 
pedig mindenki hagyományosnak gondol. Tehát, hogy tisz
tán lássunk, ismernünk kell a hagyományt és nem szabad 
hagyománynak tekinteni a kor szokásait. 

Ugyanez a helyzet a gyermekek megkeresztelésével kap
csolatban. Az elkereszténytelenedés fokozatos terjedésével 
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bizonyos társadalmi rétegekben a külslS gyakorlat tartósabb 
volt mint a hit, - amelyet ki kellett v.olna fejezniök, de 
valójában nem fejezték ki; - a gyermekeket egyszer(! tár
sadalmi szokás alapján hozták keresztelni, akkor is, ha a 
szüllSknek nem állott szándékában számukra keresztény
szellem(! nevelést biztosítani. Erre a múltban nem volt 
példa és az a benyomásunk, hogy a hagyomány nem is 
nyújt mintát a megoldásra. 

Itt Új esettel állunk szemben és valóban, a múlt pontosan 
erre nem nyújt megoldást. De ha behatóbban tanulmá
nyozzuk a kérdést, rájövünk, hogy az Egyházban mindig 
következetes volt a magatartás, amely megtagadta a ke
resztséget azoktól a gyermekektlSI, akiknek szül{Si nem 
vállaltak kötelezettséget keresztény nevelésükre. 3 Nem 
lehet tehát egyszeraen a hagyományra hivatkozni és ezzel 
a jeligével a kor szokásait követni. A hagyomány vissza
nyúlik az Egyház eredetéhez és ·csak akkor lesz érzékünk 
a katolikus hagyomány iránt, ha át vagyunk hatva az Egy
ház szellemétlSl. 

Ami pedig a keresztséget illeti, az Egyház felfogása 
szerint az végtelenü! komoly dolog: természetfölötti éle
tünk kezdete s legflSbb értelme az, hogy ezt az életet szol
gálja. Semmiképpen se lehet tehát elfogadni, hogy üres 
formalitássá alacsonyítsák le, amelynek nincs semmi kap
csolata az élettel. 

Folytatni lehetne, de legyenek elegencllSek e példák. Az 
Egyház a legkülönbözlSbb vonatkozásban a gazdag hagyo
mányoknak olyan kincstárával rendelkezik, amely mer{l-
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ben emberi szempontból véve is párját ritkítja. Ez a 2000 
éves örökség az évszázadok folyamán felhalmozott érté
keivel, az álland6 törekvéssel a jó hír megBrzésére és u
gyanakkor állandó új alkalmazására ktilönbözB népek és 
korok közepette: kétségkívül az emberiség egyik mester
mllve. 

Mi, akik hiszünk, nem csodáljuk, hogy Isten mfiködése 
végül is az emberiség mestermavéhez vezet. Ebben látjuk 
annak a jelét, hogy Isten jelen van Egyházában. 

Még nem-katolikus szociol6gusok is gyakran mintaként 
hivatkoznak az Egyházra nemzetközi intézmények számá
ra. 

A hivll katolikus legyen bUSzke örökségére. Szeresse az 
Egyház hagyományát. Ha pedig szereti, ragaszkodik hoz
zá; törekszik szerinte formálni szellemét s mindig eleve
nen megtartani. Azok, akik csak környezetük szakásaihoz 
ragaszkodnak s nem hajland6k elismerni, hogy vannak sú
lyosabb problémák, nem szeretik igazán az Egyházat. 

Minek köszönheti az Egyház sorozatos diada/ait? Annak, hogy 
kellő időben és vonakodás nélkül le tudott mondani arról, ami 
csak külsőség: levetette, mint a régi ruhát. Subard bíboros 

Az Egyház mindenekelőtt a Szentlélek. 
Es azután az emberek, 
abban a mértékben, amint a Lelket szolgálják. 

Leclercq 



Franjo SEPER 
bíboros 

v. 
ZARóSZó 

HűSÉG A ZSINATHOZ 
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Ha lSszintén megvalljuk, Krisztus Egyháza mindig "fe
nyegetve" volt és marad is. Krisztus Evangéliumának és 
Isten kegyelmének Útja, az emberek között és az emberi 
történelem folyamán súlyos akadályokkal teljes és sokszor 
nagyon kanyargós. Elfogadni vagy visszautasítani Istent, 
Evangéliumot és a kegyelmet - kinek-kinek szabad el
határozásától függ. Simeon megjövendlSlte már Jézus be
mutatásakor a templomban: -"Sokaknak romlására és föl
támadására lesz Ö Izraelben: jel. amelynek ellenszegül
nek." (Lk. 2, 34) ... 

Kollektív lelkiismeretvizsgálat 
A zsinatról elmondhatjuk, hogy az Egyház kollek t í v 

lelkiismeretvizsgálata volt. Amikor egyéni lelki
ismeretvizsgálatot végzünk, akkor életünket és tetteinket 
nézzük Isten tízparancsolatának fényébens azt vizsgáljuk, 
vajon összhangban voltak-e az Evangéliummal, vagy tán 
messze elkanyarodtak tlSle, s végül elhatározzuk, hogy 
összhangba hozzuk azokat Isten akaratával. Igy az Egy
ház a zsinaton. Szintén törekedett képvisellSi által ö nm a
gára eszmélni és szerepét megvizsgálni az evangélium s 
az egész isteni kinyilatkoztatás fényében. Igyekezett nyíl
tan feltárni önmaga hibáit, keresni kiküszöbölésük módját, 
hogy hivatásának minél hívebben megfelelhessen. Az Egy
ház abban a meggylSzlSdésben, hogy Krisztus Urunk elgon
dolása szerint mindenkinek szalgálatára rendeltetett és 
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küldetése minden időre és minden néphez szál, annak a 
módját kutatta, hogy miképpen nyújtsa Krisztus Evangéliu
mát a mai ember problémáihoz kapcsolódva, annak gon
dolkodásmódja és gyakorlati életkörülményei sze r int, s oly 
nyelven, hogy azt megértse .•. 

Hogyan vétünk a zsinathoz való hűségünk ellen? 
A zsinathoz való hűség ellen kétféleképpen lehet véteni: 
Először: Ha mozdulatlanok maradunk, ha nem haladunk 

eUSre, ha nem vagyunk elég dinamikusak, röviden: ha azt 
véljük, hogy a zsinat 1965. december 8- án befejezte mun
káját, és hogy most minden maradhat a régiben. Ez fa
tális értetlenség és megbocsájthatatlan hiba... A zsinat 
miridannyiunkat kötelez: pápát, püspököket, papokat, szer
zeteseket s minden, hivőt. A zsinat mindenkinek adott fel
adatot, amelyet véghez kell vinnie. Ha ezt nem telje
sítjük, híftlenek vagyunk a zsinathoz. A zsinat feleleve
nített sok jelentős, elfelejtett vagy elhanyagolt őskeresz
tény eszmét; a XX. század Egyházának sok Új irányelvet 
adott,olyanokat is, amelyek ugyan nem módosították a ke
reszténység lényegét, de eltérnek az eddig megszekott 
gyakorlattá!. Mindezt őszinte szívvel el kell fogadnunk és 
meg kell valósítanunk. 

Másodszor: a zsinathoz való hílség ellen úgy is lehet 
vétkezni, ha valaki kiforgatja a zsinat eszméit; ha vala
ki merő újításvágyból túlmegy azon, amit a zsinat meg
engedett vagy elrendelt; ha azt gondolja, hogy a zsinat 
mindenre szabadságot adott s most már minden katolikus 
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saját kényes kedve szerint hihet és cselekedhet, mintha 
nem volna többé dogma és isteni, vagy egyházi parancs. 
Igaz, hogy a zsinat sokakat megzavart. Ez nem is csoda. 
Hiszen a zsinatot az imént lelkiismeretvizsgálathoz ha
sonlítottuk. Saját lelkiismeretvizsgálatunk során is nyug
talanságot kell éreznünk, amikor látjuk, hogy nem olya
nok vagyunk, amilyeneknek lennünk kellene. Ezért ter
mészetes a zsinat után tapasztalható nyugtalanság is. De 
ennek nem szabad anarchiává fajulnia. A Szematya mon
dotta a IV. ülésszak vége felé a jugoszláv püspököknek: 
"A vita ideje lezárult. Az kötelez bennünket, amit a zsi
nat elhatározott s megengedett." ••• 

Feladataink a zsinat szellemében 
Egész hitünk az isteni kinyilatkoztatáson alapszik, en

nek forrása pedig a Szentírás. HitUnk Újraébresztése érde
kében ehhez a forráshoz kell visszatérnUnk ••. Hozzá kell 
szoknunk a Szentírás olvasásához, nemcsak hallgatásá
hoz ••• 

Itt kívánjuk kUlönösen kihangsúlyozni a tevékeny szere
tet fontosságát korunkban embertestvérünk, felebarátunk 
iránt ••• Az lSszinte szeretet nem ismeri a társadalmi, faji, 
nemzetiségi és hitbeli korlátokat. Ezen a téren tág lehe
tlSség nyílik mindannyiunk számára. 

Az apostoli munkához nincs okvetlenill szUkség Katoli
kus Akcióra, katolikus szervezetekre. Ne arra várjatok, 
hogy valaki befogjon benneteket az apostoli tevékenység
be. Akinek apostoli lelkillete van, módot talál arra, hogy 
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az Evangélium terjedésének eszköze legyen. Legfonto
sabb, hogy életünkkel tanúskodjunk Krisztus mellett. Jézus 
mennybemenetele napján mondotta apostolainak: .. Tanúim 
lesztek!" (Ap.Csel.l,8) Aki életével tanúságottesz Krisz
tus mellett otthonában, az utcán, az iskolában, a gyárban 
s bárhol, az apostoli munkát végez. 

A világ hitetlenségére egyetlen hathatós válasz lehetséges: 
Isten misztériumának csendes, de ragyogó megjelenése 
egy emberi élet egyszerúségében, 
amely megváltozott a Szentlélek által. 

Le Guillou 

Az a hivatása minden hívőnek, 
hogy a mai világban olyan legyen, 
mint egy ragyogó szikra, 
legyen a szeretet kisugáró központja 
és kovász a tömeg számára ... 
Mindenki azzá is lesz, 
oly mértékben, amennyire egyesült Istennel. 

XXIII. János pápa 
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JEGYZETEK 
A lapszéli kövér számok a tartalomjegyzék fejezetszámaira utalnak. 

Ellíljáróba 
SUENENS BIBOROS: A ZSINAT ÉS A MÚLT 
Card. Su e n e n s: La coresponsabilité dans I' Église d' aujourd' hu i 

Desclée De Brouwer 1968, 11-12. Német ford.: Die Mitver
antwortung in der Kirche. Salzburg (Otto Müller Verlag) 1968. 

Leo Joseph Su e n ens bíboros szUletett: 1904, püspökké sze n
telték: 1945, a Mechelen- Bruxelles- i egyházmegye érseke 1961 
óta, bíboros: 1962. Gazdag irodalmi tevékenységéblíl fent em
lített mavén kívül1 megemlítend(í: Amour et maitrise de soi. 
- Liebe und Selbstbeherrschung: Promotion apostolique de la 
religieuse - Krise und Erneuerung der Frauenorden; Vie quo
tidienne. Vie chrétienne - Taglich christlich leben. (Mind 
Desclée de Brouwer, ill. Otto Mtiller kiadásában.) 

1 A történelmi előzmények irodalmára vonatkozólag vö. Irodal
mi Tájékoztatónk megfeleló fejezetét. 

l. Hitvallás 
2 VI. PÁL PÁPA: ISTEN NÉPÉNEK .,HITVALLÁSA" 

Az OSSERVATORE ROMANO 1968. júl.l-2-i 149.számában meg
jelent hivatalos latin szöveg alapján, a vatikáni francia, olasz 
és német szövegek egybevetésével. 

Rövidítések. D: Denziger; LG: Lumen Gentium, vagyis az 
Egyházról sz616 zsinati konstitúci6. 

VI.Pál pápa, Giovanni Battista Montini született 1897-ben, 
pappászentelték: 1920, Sostituto a pápai államtitkárságon: 
1937, Pro-Segretario di Stato: 1952, milánói érsek: 1954, 
bíboros: 1958, pápává választották: 1963. június 21, megko
ronázása: 1963. június 30. 
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II. A helyzet - Feladataink 
D Ö PF N E R BISOROS: AZ ELSÖ ÉV MÉRLEGE 3 
A bajor rádióban és a müncheni Liebfrauen Domban elhangzott 

beszéd a II. Vatikáni Zsinat jubileumi évének lezárásakor, 
1966. december 8-án. Megjelent: Julius Kardinal Döpfner: 
In dieser Stunde der Kirche. Worte zum II. Vatikanischen Kon
zil. München, 1967. (Don Bosco Verlag) 118.1. 

Julius D ö p fn e r bíboros született: 1913, püspökké szemelték 
1948, Würzburgból Berlinbe helyezték: 1957, bíboros: 1958, 
München- Freising egyházmegye érseke: 1961. 

l Itt elhagytuk a németországi kezdeményezések felsorolását az 
egyébként teljes szövegb<Sl. 

2 Dekrétum az Egyház missziós tevékenységér<Sl, 2. szakasz. 
J A Charles Foucauld irodalmat vö. Irod. Tájékoztató, Lelkiség. 

KÖNIG BIBOROS: A NÖVEKEDÉS KRIZISEI 
Az 1968. év Hamvazószerdáján a bécsi rádióban elhangzott be

széd. Megjelent a .,DIE FURCHE" ·1968. márc. 16-i számának 
vezércikkeként. A böjti alkalomra való bevezet<S utalás el 
hagyásával a teljes szöveget adjuk. Cím és alcímek t<Slünk. 

Franziskus Köni g bíboros született: 1905, püspökkészemelték 
a St. Pölten-i egyházmegyében: 1952, bécsi érsek: 1956, bí
boros: 1958, a vatikáni Nem-Hiv<Sk Titkárságának elnöke: 
1965. Tudományos tevékenysége: Religionswissenschaftl. Wör
terbuch (Herder, Freiburg); Zarathustras Jenseitsvorstellungen 
und das Alte Testament. (Herder, Wien), 

1 Az utalás arra vonatkozik, hogy 1968. Nagyböjtjét<Sl az egész 
német nyelvterületen (Németországban, Ausztriában, Svájc
ban) katolikusok és protestánsok azonos szövegű Miatyánkot 
imádkoznak. 

4 
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IS SU E N E N S BIBOROS: A JELEN HEL Y ZET 
l Zsinati megnyitó beszéd, 1962.okt.ll-én. OSSERVATORE RO

MANO, 1962.okt.12-i sz. 
2 Elhangzott az eredeti bűnr61 tartott értekezlet résztvev6i e16tt, 

1966. júl. U-én, OSSERVATORE ROMANO 1966. júl. 12-i sz. 
3 OSSERVATORE ROMANO 1963. okt. 1-i sz. 

8 M Ü L L ER PROFESSZOR: A ZSINAT GYÜMÖLCSE - HOL 
VAGYUNK MA? 

Al o is M U ll e r : Die Frucht des Konzils - Wo stehen wir heu te ? 
DIAKONIA 3. Jhrg. 1968/1. 13-22. l. 

Alois Müller született: 1924, pappá szentelték: 1949, a solo
thurni egyházmegyei szeminárium tanára: 1960, a fribourgi 
katolikus egyetemen a pasztorál-teológia tanára: 1964. Legje
lent6sebb munkája: Das Problem von Befehl und Gehorsam im 
Leben der Kirche (Benziger); Újabb műve, amely kitűnő. rö
vid áttekintés: Die neue Kirche und die Erziehung (u. o.). 

A tanulmányban említett témakörökkel (61-711.) kapcsolatban 
vö. Irodalmi Tájékoztatónk megfele16 fejezeteit. 

III. A papság 
7 VI. P ÁL PÁPA: ÜZENET A PAPOKHOZ 

Az OSSERVATORE ROMAN0'1968. júl. 3-i 150. számában meg
jelent hivatalos latin szöveg alapján, a vatikáni francia, olasz 
és német szövegek egybevetésével. 

8 LÉGER BIBOROS: A PAP ÉS AZ EGYHÁZI KÖZVÉLEMÉNY 
Card. L é g e r : "Le pretre et 1' opinion publique dans 1' Église", 

Montreal- Paris (Fides) 1966, 16 I. Elhangzott Montrealban 
1966. ápr. 12-én a kanadai Katolikus Akció feleMs lelkésze
inek értekezletén. 
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Paul Éinile L é g e r bíboros 1904-ben született, püspökké szen
telték: 1950, a montréáli egyházmegye érseke, majd bíboros: 
1953. Érseki székér61 1967 -ben lemondott és a leprások a pos
tola lett. Nagy teol6giái tudást, lelkipásztori érzéket és evan
géliumi lelkiséget tükröz6 zsinati felszólalásait és egyéb kon
ferenciabeszédeit kiadták: Trente textes du Cardinal Léger 
qui ont marqué 1' Église au Concile et au Québec (Fides, Pa
ris-Montréal): Paroles de vie pour le peuple de Dieu.(u.o.). 

l Papi szolgálat és élet. A II. Vatikáni Zsinat dekrétuma (Carin-
thia Verlag, Klagenfurt) 1966, 7 .l. 2 u. o. 

3 Henri de L u b a c : Méditation sur 1' Église. Paris (A ubi er) 
1953. 217-218 l. (Németül megjelent "Betrachtung Uber die 
Kirche" címen, Styria, Graz kiadásában.) 4 u. o. 220. l. 

s Henri de L u b a c : Paradoxes sui v i de Nouveaux Paradoxes. 
Paris (Ed. du Seuil) 1959, 185. l. 

GUYOT ÉRSEK: A PAP ÉS A KÜLSÖ KÖZVÉLEMÉNY 
LA CROIX, 1968. ápr. 27, 12. l. 
Lou is Jean G u y o t érsek született: 1905, püspökké szentelték: 

1949, Coutances megyéspüspöke: 1950, Toulouse érseke: 1966. 
A francia püspöki kar kebelében alakult, a papsággal és a sze
mináriumokkal foglalkozó püspöki bizottság elnöke: fenti cik
ke a papi hivatásoknak szentelt, Húsvét utáni 2. vasárnap eM
estéjén jelent meg. 

l Vö. Irodalmi Tájékoztató, Papság. 
2 Martin Luther Ki n g: La Force d' aimer, p. 28. 
3 Papi szolgálat és élet. (Carinthia, vö. ZsK C 47), 29 l. 

SUENENS BIBOROS: A PAP A MAI EGYHÁZBAN 10 
Cardinal Sue n ens, i.m. 107-121. és 134-135. 
l H. d e L u b a c: Méditation sur 1' Église. Vö. 8. fej. 3. jegyz. 
2 H. Den is: Le pretre de demain (Casterman). 
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IV. Álláspontok - Irányzatok 
11 ÁLLÁSPONTOK A ZSINA TI TEOLÓGIÁBAN 

Mgr. Gabriel Garrone: Le Concile. Orientations. (Collect'on 
"Concile et Masses") Paris (Les Éd. Ouvrieres) 1966, 59-62. I. 

Gabriel Garrone bíboros született: 1901, segédpllspök utód
lási joggal, Toulouseban: 1947, megyéspllspök: 1956-1966, 
mint c. érsek Rómában a szemináriumok és katolikus egye
temek kongregációjának Pro-Prefektusa: 1966, bíboros: 1967. 
Irodalmi maködéséből kiemeljük: Foi et Pédagogie (Desclée) 
- Der Glaube als Mitte der Erziehung (Patmos): Morale chré
tienne et Valeurs humaines (u. o.); Iegújabb, több kiadást el 
ért ma ve: Que faut- il croire 1 (Desclée). 

l A missziós, apostoli törekvést féSmozzanatként emeli ki Ra t
z inger, l. 148 I.: vö. még Leclercq 176 l. 

Mgr. Géra r d P h il i ps : Deu x tendan c es dans la théologie con -
temporaine. Nouvelle Revue Théologique 85. 1963, 228-9 I. 

A szerzlS szliletett: 1899, a Iouvaini egyetemen a dogmatika ta
nára, zsinati szakértlS, az Egyházi Törvénykönyv átdolgozá
sát végzlS vatikáni bizottság tagja. Irodalmi munkásságából 
kiemelendlS: Le r(He du Iaicat dans r' Église (Casterman) -
Der La ie in der Kirche (O. Mliller); Pour un christianisme adul
te (u.o.): L'Église etson Mystere .•. (Vö. ZsK D 3, LG). 

2 ..... ils transposent les affirmations telles quelles et pour ainsi 
d ire substantifiées dans le monde ••• " i. h. 228 I. 

3 Az új irány veszélyeitlSl és túlzásaitól óv J. Maritain és H. U. 
v. Balthasar, vö. Irodalmi Tájékoztató, Kontroverzirodalom. 

4 E. Sc h i ll e b e e ck x hasonlóképp jellemzi a két irányzatot: 
Felfogásom szerint ez a válaszvonal: az egyik csoport esszen
c i á I is módon gondolkodik, vagyis fogalmakban (és itt többrlSl 
van szó, mint gondolkodási form áról, gondolkodásmódrÓl), a má
sik exisztenciális módon. Bizonyára ezt a beosztást is fe-
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nyegeti a leegyszerfisít6 címkézés veszélye. de az eredeti teo
lógiai sémák hangja és a konzervatív püspökökkel és teológusok
kal való beszélgetés megmutatta, hogy itt rejlik a gyökeres kü
lönbség. Az esszenciális gondolkodás úgy tárgyalja hitünk misz
tériumait és az emberi élet titkait, mintha ezek elvont "létezc5k" 
volnának, amelyeket els&orban lehet61eg élesen kell megfogal
mazni. Részemr61 semmiképpen sem vagyok annak híve, hogy 
a hit dolgában bizonytalanul beszéljünk és képzeletünket szaba
don hagyjuk csapongani. Mert ha azt akarjuk, hogy énelmes le
gyen a hitünk, akkor azt a perspektívát, amelyben számunkra 
a misztérium megmutatkozik, feltétlenül a köteles gondosság
gal kell érzékeltetni. De az. esszencialistáknál egész másról van 
szó. Úgy gondolják, hogy a misztériumot pontosan meg tudják 
fogalmaikkal ragadni. Egyesek a zsinat céljául azt tilzték ki, 
hogy a változhatatlan lényegi valóságot világos, szabatos fogal
mazúba öltöztessék. "Nella sua formutazione piu esatta" - így 
jellemzi az Osservatore Romano azt a jelentést, amelynek kísé
retében a kinyilatkoztatásról sz61ó tervezetet a zsinati atyák elé 
tánák a 19. nyilvános zsinati. ülésen. Vagyis az el<5készít6 bi
zottságnak f6gondja az volt, hogy a hitet lehet6leg szabatosan, 
pontosan fogalmazzák meg. "Lehet61eg pontosan". ez azt je
lenti, hogy a hit tanalmát elvont lényegében határozzuk meg, 
mint valami változhatatlan, lemérhet6 számot (ezén mondták 
régen: a lényeg olyan mint egy szám), anélkül, hogy e megha
tározásnál tekintettel volnánk a történelmi fejll5désre. Aki tehát 
ily módon beszél az emberr61, nem a konkrét embert említi, ha
nem "emberi természetr&" szól •.• 
E. Sc h i ll e b e e ck x : Die Signatur des Zweiten Vatikanums. 

Rückblick nach drei Sitzungsperioden. Wien (Herder) 1965, 
41-42. (E míl folytatása magyarul is megjelent: E. Schille
beeckx: A Zsinat Mérlege. Róma, 1968, 68 l.) 
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Prof. Johannes Fe i n e r: Die Wandelbarkeit der katholiseben 
Kirche, in Lebner M. - Hasler A.: Neues DenkE'n in 
der Kirche. Standpunkte. Luzem-MUnchen (Rex) 1968, 62-64. 

A szerzl'l szUletett: 1909, a dogmatika professzora (Luzern, Chur) 
zsinati szakértc5, a vatikáni Egységtitkárság konzultora, a zü
richi Paulus-Akadémia vezetc5je, a Mysterium Salutis társszer
kesztlSje (Vö. ZsK F, 81.1.) 

Joseph Ratzinger: Weltoffene Kirche, in: Filthaut Th.: 
Umkehr und Erneuerung. Kirche nach dem Konzil. Mainz (M. 
GrUnewald) 1966, 290-291. 

A szerzlS szUletett: 1927, zsinati szakértlS, a tUbingeni egyete
men a dogmatika tanára. Irodalmi mGködésébc51 megemlíten
dlSk zsinati visszatekintlS mérlegei ( ZsK E 7); Die christliche 
BrUderlichkeit (Kösel); Lumen Gentium- kommentárja (Vö. 
ZsK C 21.); valamint K. Rabnerrel társszerzlSként: Quaestio
nes Disputatae ll és 25. 

5 Vö. Garrone 1411. és Leclercq 176 l. 

12 SU EN ENS BIBOROS: KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÜLÉS 
A TEOLÓGIÁBAN 

Cardinal-Suenens, i.m. 148-151. 

13 • • •: PROGRESSZIVOK ÉS KONZERVATIVOK 
Aspekte der Brüderlichkeit: Progressive und Konservative in der 

Kirche. ln: Die BrUderlichkeit der Christen. Behelf zum Jah
restbema 1967/68. 26-30 1. Teljes sZÖveg; magyarul elc5ször 
megjelent a Mérleg 4. évf. ( 1968) l. sz. 52-55 l. teljes egé
szében hozta a Magyar Kurir 1968. ápr. 24 i száma, részleteí
ben pedig az Új Ember 1968. máj. 5-i száma. - E cikk egy 
érdemes osztrák publicista irása, amelyet az osztrák Katolikus 
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Akci6 munkaanyagában tudatosan név nélkül, tehát nem mint 
egyéni, hanem köZÖsségi álláspontot tett közzé. 

l· Lumen Gentium (Egyházról sz6ló konstitúciÓ) 43. 
z D a i m i. m. 127 l. 

a A 160/61 oldalon köZÖlt idézet a holland püspöki kar 1968. évi 
köZÖS nagyböjti pásztorleveléb61 val6. 

L EC L ERC Q PROFESSZOR: ÖRÖKSÉGÜNK - A HAGYOMÁNY t 4 
AZ EGYHÁZBAN 

Mgr.Jacques L e c l e re q: Pour comprendre l' Église d' aujourd'
hu i III. : L' Héritage. LA REVUE NOUVELLE 61. évf. 4. sz. 
(1965.ápr.15.) 352-363. Némi kihagyásokkal sz6szerinti for
dítás; rövid ki vonatát vö. Mérleg II. évf. ( 1966) l. sz. 21-23. 

A szerz6 szUletett: 1891, a louvaini egyetemen az erkölcsböl
cselet és szociol6gia tanára: 1938; érdemesült prof.: 1961. 
Óriási tudományos és írói tevékenységéb& - maveinek jegy
zéke közel félszáz címet sorol fel - néhányat emelünk ki: 
Les grandes lignes de la phil~sophie morale (Béatrice-Nau
welaerts); La philosophie morale de saint Thomas devant la 
pensée contemporaine (Univ. Louvain); Essais de la morale 
catholique I-IV. (Casterman) - Christliche Lebensgestaltung 
(Rex). Vö. ZsK F 87,88 és Irodalmi Tájékoztató, Család. 

l Vö. 141 l. 148 l. 
z i. h. I. L' Idéal de chrétienté, II. Vers u ne Église missionaire 

LRN 61, 2-3.sz. 133-141, 250-260, vö. Mérleg i.h. 15-21. 
s Ez az Egyház következetes gyakorlata volt a pogányok és zsi

d6k megkeresztelése kapcsán. LRN 61, 254 sk. 
Zárószó gyanánt 

SEPER BIBOROS: HŰSÉG A ZSINATHOZ ti 
Nagyböjti pásztorlevél: "Vjernost Koncilu" od 12. II. 1967. (Sze

mel vény ek.) 
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IRODALMI TAJ~KOZTATO 

A papság tudományos és lelkipásztori céljait szolgáló irodal
mi tájékoztatónk a tanulmányokban érintett tárgykörök irodai
máról, a König bíboros: A Zsinat Mérlege függelékében közölt 
Zsinati Könyvészet ( ZsK) kiegészítéseképp, a következő fejeze
tel<re oszlik: I. Történelmi elllzmények. II. Egyház. III. A hit 
kérdései. IV. Tekintély. V. Igazságfogalom. VI. Keresztény er
kölcs. VII. Pedagógia -Szexuálpedagógia. VIII. Házasság, család. 
IX. Születésszabályozás. X. Lelkiség. XI. Igehirdetés. XII. Papság. 
XIII. Laikusok. XIV. Kontroverz-irodalom. 

I. 

TORT~NELMI ELOZM~NYEK 

Suenens bíboros megállapítása (vö. 9.1.), hogy a zsinat be
teljesedés azoknak, akik benne éltek az Egyház eleven életé
nek áramában, a többieket megzavarta, nagyon eligazító. Az 
értetleneket a történelemhez kell vezetnünk. A belsll dialógus 
egyik kiindulópontja a történelmi elllzmények vizsgálata. 

l. Duval bíboros szerint a zsinat végslS célja az Egyház hatéko
nyabb apostoli munkájának elllsegítése s ennek megfelelllen két 
legfllbb ténye két kijelentés: Minden keresztény hivatott l. az 
életszentségre, vagy s a teljes Istennek -adottságra; és 2. az a
postolságra, vagyis e teljesebb életnek tanúságtétellel való ki
sugárzás ára. Elsllben ennek történelmi ellSzményeire kell rám u
tatnunk. A x. Szent Pius alatt meginduló intenzívebb eucharisz
tikus élet, a liturgikus és biblikus áramlatok teremtették meg 
ezeket. A XX. sz. elsll évtizedeiben felndtt nemzedék már meg
érett XI. Pius pápa - sok kortársától meg nem értett - apostoli 
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elképzeléseinek megvalósítására, amit lelkes papok százai vet
tek Cardijn példájára munkába fogékony világi társaikkal • 

. Ekkor következett a II. világháború borzalmas ellSzményeivel 
és kisérlSjelenségeivel. Felfedte az Újkori nyárspolgári keresz
ténység ( "chrétienté"), tehát a nem krisztusi kereszténység (chr i
stianisme) csc5dtüneteit. Már a nálunk ismert P. Plus is ostoroz
ta ezt papi elmélkedéseiben: "embermagasságú", .,megrostált" 
kereszténységnek nevezve. Világvisszhangot el&ZÖr Papini pró
fétikus kritikája kapott (magyarul Bánáss püspök adatta ki). 

2. Még folyt a világháború, amikor két francia pap, H. Go din 
és Y. Daniel atyák egy forradalmi hatás ú könyvben rámutattak: 
az Egyház még katolikus államokban is, egy pluralista társada
lomban missziós helyzetbe kerUlt. Subard bíboros, korunk egyik 
legnagyszabásúbb flSpásztora felkarolta és nagyvonalúan támo
gatta ez alulról induló kezdeményt; ennek eredménye lett a Mis
sion de France, és a Mission de Paris. A karizmatikus Godin ab
bé felismerése bekerült Subard bíboros híres 1947 évi nagyböjti 
.,pásztorlevelébe", abba a zseniális könyvbe, amely a Mystici 
Corporis enciklika modern alkalmazása. LegflSbb mondanivalÓja: 
l. Különböztetnünk kell a Titokzatos Test isteni lényege, -- az 
emberi arc, -· és továbbmenlSleg a test változó ruházata (tár
sadalmi, kultúrális, politikai stb. környezet) köZÖtt. 2. Minden 
társadalomban inkamálnunk kell Krisztust, 3. levetve, ha kell, 
a régi ruhát. 4. Az integrizmus és modernizmus végleteit el
kerülve meg kell valósítanunk a transzcendencia és inkarnáció 
szintézisét, vagyis a keresztény humanizmust. Ezzel a körlevél
lel Subard bíboros a II. Vatikáni Zsinat ellSfutára lett, amint ezt 
Kolbe német részrc51 is elismeri. 

Hazánkban a Vigilia és az Új Ember cikkei révén nem voltak 
ismeretlenek Subard bíboros eszméi, Godin abbé kezdeménye. 
Soka!'! olvasták H. Perrin munkáspap-naplÓját is, az elslS élmény-
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szerfi írást a keresztények helyzetériSI a pluralista környezetben, 
a tanúságtétel egyetlen lehetlSségérlSl és kötelességérlSl. ,.A tábo
rainkban mi vagyunk Krisztus" írja, s Karácsonykor arról elmél
kedik, hogy Isten nem kUld tóbbé karácsonyi angyalt, ember
társaink ,.általunk kell, hogy megismerjék Krisztust, vagy so
hasem fogják megismerni." A ma~ar katolikus társadalom 1945 
után maga is demokratikus keretek közé jutva szimpátiával veu 
tudomást a munkáspapok próbálkozásáról, - ez a konzervatív 
nyugati társadalom nagyrészének szemében .. vörös posztó" volt, 
mert e régi rendszerhez kötött szemléletük nem engedte meglát
ni e kezdeményezés tiszta apostoli indítékait, nem érezte a XI. 
Pius pápa emlegette .. nagy botrány" (hogy t. i. a 19, és 20, szá
zad Egyháza elvesztette a munkásosztályt) kínzó voltát. Nyu
gaton inkább csak a papságnak az a korosztálya, amely a kato
náskodás során, majd fogolytáborokban, koncentrációs táborok
ban stb. érintkezésbe került a templomba sohasem járó, mégis 
jóakaratú emberek ezreivel, s átélte azt, amit Perrin leírt és rá
döbbent a nagy felel6sségre a rábízott Jóhírért, s mindazokért, 
akikhez szól, de nem jut el hozzájuk, mert vagy nem értik meg, 
vagy hirdetlSiben, s általában az Egyházban, nehezen ismerik 
fel Krisztust. E papok hazatérve öntudatos, hivlS világi társaik
kal köZÖsen elmélkedtek az Evangéliumr61, önvizsgálatot tar
tottak - s önkritikáik élesebbek voltak, mint amit Papininél ol
vastak vagy a táborokban hallottak. A Lélek ott fú, ahol akar -
egymástól távol s egymásról nem tudva, de a szentek közösségé
ben azonos következtetésre jutottak az Evangélium fölé hajolva 
Cardijn munkásifjai, Chiara Lubich trentói társnlSivel, az "Equi
pes Notre Dame" házaspárjai, a gazdag és .. hatalmi" egyházat 
bíráló Hunya Dániel lelkigyakorlatozó papjai. Vissza az Evan
gélium szegény, szolgáló, magát feláldozó Jézus Krisztusához ••• 
Vissza az 6segyházi szellemhez a szeretetben. 
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3. Az els6 jelszó nyomán: .. Vissza a forrásokhoz, els&orban a 
Szentíráshoz", nagy megújulási folyamat indult meg a teológiá
baQ. Hála a fejlc5d6 bibliamozgalomnak (XII. Pius: Divino Aff
lante) a Szemirás lett az .,elsc5számú lelkiolvasmánnyá" a kato
likus fiatalság körében. Az ennek nyomán megindult .,életreví
ziók" lettek a világi apostoli munka motorjai. A liturgikus moz
galom teljes kibontakozása (XII. Pius: Mediator Dei) nyomán 
eleven, vonzó liturgikus élet indult sok egyházközségben. Fej
lc5dik az er&en köZÖsségi jellega vallási élet. Az 1950. évben 
XII. Pius rendelkezésére a nagyszombatesti .,experimentummal" 
indul meg a· nagy liturgikus reform. E felülr& elrendelt experi
mentum elvi jelent&éga. A visszahatás is csirájában hasonló volt 
a zsinattal szemben mutatkozóval. 

Pedig a Subard bíboros irányitása alatt meginduló dinamikus 
pasztorációval, majd a munkáspapok kisérletével a rizikótól sem 
visszariadó, áldozatos experimentum stílusa már évek óta hódí
tott a francia katolikus egyházban. Tudatos szakítás volt ez az 
ell!z6 korszak látszatbiztonságával. Subard bíboros figyelmez
tette papjait, hogy az Üdvözit6 szava a sötétség fiainak okosabb 
voltáról .,nem evangéliumi tanács: hanem szomorú ténymegál
lapítás, ami arra ösztönözZÖn, hogy a mi hibánkból ne legyen 
így." Az is egyre világosabbá lett, hogy a .,Pokol kapui nem 
vesznek erc5t" ígéretébc51 is hamisan következtettek itt és most 
nyugalmas passzivitásra ••• Vagyis elindult az építl! nyugtalan
ságból, liszinte felelc5sségérzetbl!l fakadó törekvés, keresés a hi
telesebb keresztény élet, az &i hit modern megfogalmazása és 
a mai kor megkívánta lelkipásztori módszerek után - ime, az 
erjedés, amirlll Leclercq professzor ir. Ez került a II. Vatikáni 
Zsinaton a felszínre. Az, hogy a világ minden részébc51 egybe
gyalt zsinati atyák többsége hamarosan magáévá tette ezt a tö
rekvést, ez a Szentlélek mave, .,a zsinati aula csodája" ••• 
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l. A Duval-idézet L e G u i ll o u ma ve eidszavában (\'Ö, III). 
P. Plus R.: Papi Elmélkedések (Korda) 200.1.; Papini G.: 
Vl.Coelesztin pápa levelei (Veszprém), németül Herder B. 84. 

2. A például hozott francia törekvésre: H. G o d i n - Y. D a
nie l: La France, pays de mission? (Cerf); Card. Subard E.: 
Essor ou declin de L' Église (Livre de Vie 44.); u. a.: Vers une 
Église en état de mission ( Textes pr. p. o. de la Brosse, Cerf): 
F. Six: Cheminemenu de la Mission de France 1941-66 (Seuil); 
P. Loe w: Journal d'une mission ouvriere 1941-59 (Livre de Vie 
41-42) - Tagebuch einer Arbeitermission (M. -Grünewald); A. 
Danse tt e: Experiment u. Tragödie d. Arbeiterpriester (Styria); 
H. P er r i n: Journal d' un pette Ouvrier (Seu il) - T agebuch ei
nes Arbeiterpriesters (Kösel). Vö. még: Itineraire d. H. Perrin 
(Seuil) - Briefe u. Dokumente aus dem Nachlass (u.o.). Mgr.A. 
A n c e 1: 5 ans avec les ouvrieres (Centurion) - W ege zum Bru
der (Lahn). A francia papság kezdeményezc5i közül a legjelentc5-
sebbekhez tartoznak: G. Michonneau, Párizs kOlvárosi lelki
pásztorkodásának mestere (Paroisse, communauté missionaire, 
Cerf- Die Pfarre, Herder; Pas de vie chrétienne sans commu
nauté - Kein Christenleben ohne Gemeinschaft, Schwabenverl. 
etc.) és F. Boulard, a pasztorál-szociol6gia egyik úttörc5je 
(Quelques itineraíres en sociologie pastorale, Ouvrieres - Weg
weiser in die Pastoralsoziologie, Manz). Részletesebben vö. még 
a francia fejlc5désre A. R é t i ff: Pour un Église en état de mis
sion (Fayard), Daniel-Rops egyháztörténetét (u.o.); néme
tül W. Schurr: Seelsorge in einer neuen Zeit (O.MUller) 45-
54.1. , a Der Seelsorger 1947, évi különszámát, végül M o n t a -
v a l o n R. : Die A vantgarde der Kirche (Walter). 

3. A zsinat elc5készítését az egyházi tanít6hivatal és a teo-
16gusok részérc51 ld. bK A fejezet. - Leclercq vö. 179.1. 
jegyzet. - A. M u ll e r professzor ernUti a "zsinati aula cso-
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dáját". Ezt a leginkább érzékelteti egy szép gyfijtemény: L' 
Esprit nous a rassemblés (ZsK E 31.). A zsinat élményszerfi is
mertetését szép illusztrációkkal ld. G a ll i - M o os b r u g g e r 
több nyelven megjelent albumában (ZsK B 12.), jÓ rövid törté
netét zsebkönyv-kiadásban ld. Laurentin R. (ZsK E 5.) és 
Se e b e r D, A, (ZsK B 7.). P, Ro u q u ett e krónikái a korszak
forduló megértéséhez segítenek (ZsK B 13. ). 

ll. 

A HIT IURD~SEI 

Zsinati KönyvészetUnk felsorolásából ( F 82) itt G ar r o n e b í
boros mfivét emeljUk ki: Que faut-il croire? (Desclée), valamint 
Dondeyne mdvét, azóta németUl is megjelent: Weltoffenheit 
im Glauben (Schwaben V.), továbbá az .,Unser Glaube" c. öt
kötetes népszerd rendszerezést (ZsK F 81 l.). Az Új irodalom
ból vö. még A r n a u d N.: Incarnation de la Fo i; Mo us s é J.: 
Foi en Dieu, foienl'homme (Ouvrieres); Cerfaux P.:Jésus 
aux origines de la tradition (Desclée de Br.); Massard M.: 
Fo i chrétienne, vérité de 1' homme (Casterman). Új kiadásban 
jelent meg egy zsinat elc5tti kitdnc5 el6adássorozat .. Theologie 
heute" (Beck) katolikus-evangélikus német szakemberekt61. Je
lent&nek ígérkezik a Cerf kiadásában készül6 6000 szavas Dic
tianaire de la Foi Chrétienne I -II. Tudományos érdekl6désfiek
nek: a teológia Új problémáit tárgyaló 1967. évi torontói kong
resszus anyagát a Fides és Cerf kiadók adták ki: La théologie du 
renouveau I-II. - HitUnk középpontja Jézus Krisztus. A ZsK F 
83-4. alattiakhoz: az egyik legjobb modern életrajz, Daniel
Rops mdvének (Jésus en son temps, Fayard- Jesus. Die Arche) 
megjelent rövidített kiadása németül: Das Leben Jesu Chr. (Patt-
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loch); érdekes, de vitatott Új ma: Bruckberger R. -L.: L'
Histoire de Jésus-Christ (Grasset); Új, kitan8 ma: Manaran
c h e A, : Je crois en Jésus-Christ aujourd' hu i ( Seuil); Qui est 
Jésus-Christ?(Collectif) Compte rendu, C.C.I.F. (Desclée Br.). 

A hit nehézségeivel kapcsolatban a mai világban. Még ma is 
nélkülözhetetlen a német pasztorálteol6gusok gyajteményes ma
ve Re u ss J. M. szerk.: Glauben heute (M. -Grünewald); Újabb 
Schlösser F.: DenGlauben wagen (ZsKF801.). Idén jelen
nek meg: ,.La Foi aujourd'hui" (A ,.La Table Ronde" ankétje 6 

ország teol6gusaival, Ed. S. E. P. A. L.); T h u r i a n M.: La Fo i 
en crise (Ed. Pr. de Taizé), a szerZ15 neve a legjobb ajánlás; ér
dekes a "Verse et Controverse". 5, sz., B a go t J, -P.- De b r a y 
P.: Les jeunes et Dieu; tanúságtétel To i n e t P.: A la recher
che de la foi perdue (Beauchesnee) és a most németill is megje
lent Barreau: Der Glaube eines Heiden (Styria, ZsK F 831.). 
V ö, még: Fu c hs K. : Glauben, aber wie 1 (M. -Grünewald); 
A. B r i e n: Le cheminement de la fo i (Seu il) - Ist Christus von 
heute 1 Mündiger Gla11be in einer modernen W eit (Pfeiffer). Ma
gasszínvonalú ankét: Le doute et la foi (Recherches et Débats 
61 Desclée Br.), A tudomány és hit kapcsolataira vö. Dubarle 
D.: Approches d' une théologie de la science (Cerf). Egy mét
nöki munkaköZÖsség gyakorlati fogalmazásai,szakteol6gusok irá
nyításával: Dieu a parlé aux hommes (Fayard). 

Végül három kitan8 Új ma. M o u ro u x J. Újabb összegyaj
tött tanulmányai: A travers le monde de la foi (Cerf); R a t z i n
g e r J,: Einführung in das Christentum. Vorlesungen Uber das 
Apost, Glaubensbekenntnis (Kösel), kiérett, mély és higgadt írás. 
c. D i ll e n sc h n e i d e r: Le dyoarnisme de notre foi (Alsatia), 
a hivlS személyes kapcsolatárol Krisztussal és egyházával - vi
lágos, könnyen érthetlS, igen hasznos írás. 
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III. 

EGYHAZ 

Itt a ZsK D 3 és 16 álatti kommentáraira utalunk, fiSleg a 
C o n g a r és B a r a u n a szerkesztette kötetekre, szélesebb kö
röknek a mindkét helyen található Sandfuchs-zsebkönyvekre. 
Az egyházfogalom alakulására alapvet6 M é n a r d kitand mave 
(ZsK F 79 l.), mint szintézis B e a bíboros könyve: Die Kirche 
und die Menschheit (Herder). A legújabb irodalomban M. -].Le 
Gu illo u: Le Visage du Réssuscité (Ed.Ouvrieres, Coll. "Con
cile et Masses") gyönyön1 szintézis. - A szegény és szolgáló 
egyház eszméjéhez a ZsK F 86 lapján találhatókból Mgr. A ne e l 
és P. C o n g a r mifvét emeljük ki; sajt6 alatt van B e a bíboros 
mifve: Zum Dienen gerufen (Kyrios). 

Az Egyháznak, mint Isten népének közösségi jellegére, a kö
zös felel&ségvállalásra, s általában közösségi szempontjaira: 
Su e n e n s bíboros Iapjainkon ismételten idézett mifvén kívül: 
Hess e E.- Er harter H. Hrsg.: Koinonia - Kirche und Brü
derlichkeit (ZsK F 801.); Exel·er A. Hng.: Die neue Gemein
de (M. -Grünewald, Filthaut-emlékkönyv) értékes gyifjtemény. 
Az új városi lelkipásztorkodásra jelent6s mif: F. Ho u tart- J. 
R em y, Milieu urbain et communauté chrétienne (Mame). 

Különösen kiemeljük P. C o n g a r újonnan zsebkönyvben ki
adott mifveit: Vaste monde, ma paroisse (Foi Vivante 27); Es
quisses du Mystere de 1' Église; (u. o. 18) s az új: C ette Église 
que j' aime (u. o. 70); továbbá P. de L u b a c szintén zsebkönyv
ben megjel.ent mifvét: Meditations sur l' Église (Fo i V. 60). 

Az Egyház és Világ vonatkozásában a ZsK F 86/87 lapjain kö
zöltekhez még kiemelendiSk J. B. Me t z mifvei: Zur Theologie 
der Welt; Weltverstlindnis im Glauben (M. -Grünewald). Vö. 
még Fi l t h a u t Th. : Politisebe Erziehung aus dem Glauben, 
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Hörl R.: Die Politik und das Heil. Über die öffentliche Verant
wortung des Christen (M.-Grünewald). Megjelent M. -D. C he nu 
mavének (ld, ZsK F 86.1,) német fordítása: Volk Gottes in der 
Welt (Bonifacius, Paderborn). A világért való felelcSsségvállalás 
szempontjaihoz L e b r e t P. és P. Su a v e t maveihez ( ZsK F 
87 l.) csatlakozik egy új, jelent& ma: R a b u t o.: Valeur 
spirituelle du profane (Cerf) - Christsein als Weltverantwortung 
(M. -GrUnewald), Most jelent meg a .. Vivre le Concile" közér
deka kommentársorozatban (ZsK D 5) a .,Gaudium et Spes" kom
mentárja Mgr. H a u b tm a n n - az okmány egyik szerkesztcSjé
nek - és munkatársai magyarázatával (Mame), A dialógusra 
vö. H. de Lubac: Athéismeet sens del'homme (Cerf, Foi V. 
67); M. Go l d t: Foi au Christ et dialogues du chrétien (Desclée 
de Br.) Vö. még ZsK F 89-92 l. 

Az Egyház mai helyzetére, problematikájára és a világhoz 
való viszonyára - Újra kiemelve itt Bea és Suenens bíborosok, 
Le Guillou és Rabut fent említett maveit - kiemelendcS három 
gyajteményes ma: Lehner M.- Hasler A.B.: Neues Den
ken in der Kirche (Rex); a .,Christentum im Spannungsfeld von 
Konfessionen, Gesellschaft und Staaten" (Herder) c. gyajtemény 
(hollandb61 ford.); érdekesnek ígérkezik hat kiemelkedeS teoló
gus (Congar, Danielou, Metz, K.Rahner, Schillebeeckx, Schoo
nenberg) írása: Die Antwort der Theolagen (Patmos, sajtó a,), 
továbbá a szabadság szellemének szempontjait érvényesítcS ki
tancS ma: Mans, De Smedt: Pour un elírnat de liberté. (Des
clée de Br.; olaszul Ed. Paoline). 

Végül, nehogy a holland egyház a sajtó révén csak e_gy töredé
kének sajnálatos túlkapásaiból, hanem feSpásztorai révén eszme
világában is forrásszerűleg megismerheteS legyen, ime két ma: 
Bischef B ek ke rs: Unterwegs mit dem Volk Gottes ( Butzon et 
Bercker); Kard. Alfrink: Kirche im Umbruch (Don Bosco). 
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IV. 

TEKIN'ttLY 

M U ll e r A. említe~t műve mellett ( 190 1.) vö. szerzlS ta
nulmányát a "Koinonia - Kirche u. BrUderlichkeit" (ZsK F 80) 
c. kötetben, továbbá: Tod d J.M.Hrsg.: Probleme der Auto
ritlit(Patmos); Ziegler J. G. :Vom Gesetz zum Gewissen(Her
der, Quaest. Dis p. 39.). D u c os M. : Les Relations humaines 
dans 1' Église (Fleurus) - Human Relations in der Kirche. Zur 
Praxis einer kirchlichen Autoritlit (Wiener Dom-V.). Érdekes 
kísérlet az ipari társadalom életéblll vett anal6giák alkalmazá
sára. Új: J.Mc Kenzie: Autoritlit in der Kirche (Schöningh, 
angolb61 fordítás) - Egyéb irodalmat ld. Sacramentum Mundi 
I. Autoritlit. 

v. 
IGAZSAGFOGALOM 

M. tanulmányában az igazságfogalom kapcsán mondottakhoz 
- kétségkívül ez a legkényesebb pont - vö. Sc h n a ck e n b u r g 
R.: Von der Wahrheit die frei macht. Gottes in der Bibel geof
fenbarte und prlisente Wahrheit (A. Pustet); tanulságosak Kas p e r 
w. művei (ld. ZsK 861.); vö. még Mysterium Salutis I. 
(különösen a 159, 497, 622, 727, és 905. lapjain kezdl!dt'! tanul
mányokat). Vö. még w. Kasper és L. Scheffczyk tanul
mányát az "Alte Fragen - Neue Antwarten? Neue Fragen -Alte 
Antwarten ?'' (Echter) c. gyűjteményben (magyar fordítása elt'!
készUletben). Érdekesnek ígérkezik: M us c h a l ek G.: Glau
bensgewissheit in Freiheit (Quaest. Disp. 40, sajt6 a.). - A 
tudományos érdeklt'!désűeket Gadamer H.: Wahrheit u. Met
hode (Tübingen) c. ismert műre utaljuk. 
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VI. 

KERESzttNY ERKOLCS 

M. tanulmányán kívül több szerzlS hangsúlyozza, akárcsak a 
zsinati aula számos felsz6lal6ja, a régi jogi és kazuisztikus er
kölcsszemlélet cstldjét ; els&orban a biblikus szempontokat 
hangsúlyozva - folytatva Tillmann Fr. és Hliring B. vo
nalát -, ehhez járulnak az antropol6giai, lélektani szempon
tok. A Zsinati Könyvészethen felsorolt művek (F 85) köztil ki
emeljük H li r i n g B. több nyelven megjelent, és Fu c bs J. 
(az6ta Desclée-nél franciául is megjelent) művét. Kit0:n6 mű a 
zsinat eititt megjelent: L ié gé A.: Vivre en chrétien (Fayard), 
ami átdolgozott kiadása a némettil "Das Abenteuer der Heilig
keit" c. műnek (M. -Grünewald), tömör morális és aszkétika. 

Az Újabbak köz ül kiemelendtl: H li r i n g B. : Liebe ist mehr 
als Gebot. Lebenserneuerung aus dem Geiste der Bergpredigt (E. 
Wewel); M o n d e n L.: Sünde, Freiheit u. Gewissen (O. Mtil
ler, hollandb61 fordítva); G r ü n de l J. -N e u h li us l e r A. etc: 
Gewissen u. Gewissensbildung (L. Auer, Donauwönh); B ö ck l e 
F.: Grundbegriffe der Moral (Pattloch) és Müller tanulmányát a 
"Die neue Gemeinde" c. gyűjteményben (M. -Grünewald). - Új, 
néhány fontosabb tárgya t felöleiti népszerO: írás: L a r e r e Ph. : 
Les grandes options de la vie (Centurion). 

Néhány jelentlSsebb újabb mű. Gr ü n del J.: Wandelbares u. 
Unwandelbares in der Moraltheologie (Patmos); G r e l o t P.: 
Reflexiens sur le probleme du péché originel (Casterman); ér
tékesnek igérkezik L. L o c h e t műve: L' Évangile de la libené, 
a legalizmus felszámolása az Evangélium szellemében (Cerf): 
végül K. H ö r ma n n bécsi morálisprofesszor kézikönyve: Lexi
kon der christlichen Moral (Tyrolia). 
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Itk5szera témák a morális terUletén: a. Szegénység és szalgá
lat szelleme. Vö. ZsK F 86 és B e a bíboros új ma vét (ld. III) 
- b. Házas-erkölcs, ld. VIII. - c. Er6szaknélküliség és béke. 
Vö. ZsK F 88/9, és három értékes új ma: La violence dans le 
monde actuel (Collectif, Desclée de Br.): Sc h u t z R.: Vio
lence des pacifiques (Pr.Taizé): Goss-Mayr H.: Die Macht 
der Gewaltlosen. Der Christ u. d. Revolution am Beispiel Brasi
liens (Styria). 

Az evangéliumi szellema erkölcsi szemléletre jellemz6ek a 
köZÖsségi munkában kidolgozott ún. ,.lelkiismeretvizsgálatok". 
Igy a párizsi St. Séverin papi munkaköZÖsségé: Igy is vizsgáld 
meg lelkiismeretedet! (Lelkip. Lev. l., kiadásunkban): e párol
dalas füzetke az alapvet6 magatartásra mutat rá. Sokkal beha
tóbb, és e mafajban párját ritkító ma a P. Lebret munkaköZÖssé
gei által összeállított család- és hivatásetikai irányta, - igazi 
kereszténységUnktesztkérdései: Lebret L.-J.- Suavet Th.: 
Rajeunir 1' examen de conscience (Ouvrieres) - Testfragen an 
uns Christen (Styria): magyar kiadása ellSkészületben. 

Az antropológiai és pszichol6giai szempontokhoz néhány nép
szera munkára utalunk még. B e r gm a n n H. : Auf dem W ege 
zur Persönlichkeit (Lahn): Manaranebe A.: L'Homme dans 
son univers (Ouvrieres): C h a u c h a r d P. több mave: L 'Hom me 
norma! (Ouvrieres) - Im Spannungsfeld von Geist u. Leib (Lahn): 
Biologie et Morale (Mame) - Wie frei ist der Mensch? (Pat
mos): Morale du cerveau (Flammarion) - Christentum u. Men
schenhirn (Herold): V i a t t e G. : Morale et Biophsychologie 
(Casterman). 
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VII, 

PEDAGóGIA 

M. tanulmányában a nemiség új szemléletér61 sz61 (69. 1.) 
s ez indokolja az új szexuálpedagógiai irodalom áttekintését. 
Mivel a szexuálpedagógiának a nevelés egész rendszerébe kell 
szervesen beleilleszkednie, e16sZÖr két átfogó pedagógiai mavet 
említünk: J. A. H a r d e g g e r Hrsg.: Handbuch der Elternbildung 
(Benziger, szakembereknek); H. Joubrel- P, Bertrand: Dic
tionnaire d' éducation familiale (Privat, szül6knek). Szintén szü-
16khöz sz61 Dr. M. D a v i d: L' enfant de O a 2 ans. Vie affective, 
problemes familiaux (Privat); u. a.~ L' enfant de 2 a 6 ans. Vie 
affective .. , (u.o.); Dr. P. Galimard: L'enfant de 6 a ll ans. 
Vie affective ... (u. o.), - Még néhány népszera könyv a csalá
di nevelés egészér61. A. ]adoulle: Devenirquelqu'un (Ed. 
Universitaires)- lns Leben führen (Arena); K. B a u e r- De bo is: 
Speziell für Vater (Veritas, Linz) és Keine Phrasen, bitte! (u. o.), 
évtizedes gyakorlati, tanácsadói tapasztalatú pszichológus és pe

dagógus írásai. Kisgyermekek keresztény családi nevelésér61 ír 
H. L a i b l e, "A z els6 évek" címen sajtó alan kiadásunkba n. Na
gyobb gyermekeket, fejlett hita környezetben tart szem el6tt A. 
Becke r: Kinder fragen nach Gon (M. -Grünewald). 

Kifejezetten szexuálpedagógiai mavek: Alapvet6 munka J, M. 
Reuss: Geschlechtlichkeit und Liebe (M. -Grünewald, 3. kiad.) 
A. Auer - G. Teichtweier - H. u. B. Striiitling: Der 
Mensch u. seine Geschlechtlichkeit (Echter, szakemberek kira
na eH!adássorozata 1967-ben); K. Rabner - A. Görres: Der 
Leib und das Heil, és W. Bokler - H. Fleckenstein: Die 
sexualpedagogische Richtlinien (M. -Grünewald). Terjedelme
sebb, nagyobb igénya ma: Fr. Le ist: Liebe u. Geschlecht (21 
kiadást ért el, Manz V.), rövidebb, népszera könyve: Liebe, 
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Geschlecht, Ehe. Christliche Missverstandnisse -- Dell! ung und 
Überwindung (Rex); az itt vázolt felfogás pedagógiai alkalma
zása: M. Le ist: Neue Wege der geschlechtl. Erziehung (Rex·l. 
Sokan Leist könyveinél jobban ájánlják E. Ell: Grundlagen der 
Erziehung zur PartnerschaCt und Ehe (Lahn) c. ma vét; vö. E. E ll 
- H. Kl om ps: Jugend vor der Ehe (Lahn). Jó füzet: ~l. L e is t -

E. Ell: Kind, Geschlecht, Liebe (Elternsprechstunde sorozat 3 •. 
Verlag Psycho!. Sprechstunde, ~lünchen): kisgyermek kezéhe 
adható képes album: Dr. P. Odenwald, Der wunderbare I.auf 
des Lebens (Butzon et Bercker); egyszerabb rövidebb, elsőosz

tályos gyermekeknek kézbeadható képeskönyv: G r o h - :-< a g l l 
Liebisch/ Schwarzer: Wo kommt eseigentlich her; (Veri
tas, Linz). Orvospedagógus szüldkhöz a felvilágosításról: G ro h
N a g l B., Der W eg zum Du (Veritas, Linz): végül üg)·es fel
világosítókönyv Se e lm a n K. : Wo her kom me n die kl. Buben 
u. Mlidchen 1 (J.Reinhardt), magyar fordítása (Brencsán J.): Gó
lya hozza ••• (Medicina Kiad6). 

A francia irodalomban nagyigénya, tudományos gyajtemény: 
Sexualité Humaine (Centre d' Études Laennec, Lethielleux), nép
szerabb írás J. Ma c A v o y: ~1ari et femme (Centurion), M. et 
J. r.: a ta n so n: Sexualité et education (Ouvrieres). Ke!ld ítélet
tel bírók számára pszichológiai - nem teológiai -- szempontból 
ajánlják M. o r a iSo n két ma vét: Le mystere humain de la_ se
xualité (Seuil), Etre avec ••• La relation a autrui (Centurion). 
Sa c h u c L.: A la découverte de l' Autre. Problem es de l' ado
lescence (ffioud et Gay, pszicholÓgus-biológus-teológus írása); 
Gu illope J. et s.: Premiers pas vers l'amour (SPER), gyer
mekek és serdülők házasságra nevelésérBl. Serdüldknek szánt fü
zetek: C. P e r e i r a: Öszinte beszéd fiúkkal; A n n e- !\1 a r i e: 
Öszinte beszéd leányokkal (kiadásunkban); és az e füzetekben 
jelzett !\!.Quoist serdüld-naplók (Aimer ... Donner ••• J. 
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VIII. 

HAZASSAG, CSALAD 

A család Új fejllSdésérlSl kitílnlS munka J. L e c l e r c q: Vers u ne 
famille nouvelle l (Ed. Universitaires): Familieim Umbruch. Ehe 
und Familie im Strukturwandel unserer Gesellschaft {Rex). 

A házasság egészét tekintlS, ugyan nem legújabb, de ma is te
kintélyes standard-workjaira (Th. Bov et: Ehekunde I-II., en
nek rövid zsebkönyvszeríl kivonata: Die Ehe. Das geheimniss ist 
gross, Katzmann, 400,000!; Fr. E. v. Gagern: Eheliche Part
nerschaCt, Manz) épp csak utalva a legújabbakat emeljük ki. A 
kérdés egészét átfogó, teológiailag is legjobb míl: J. -E. Ke r ns 
The Theology of Marriage {Sheed and Ward) -· Les chrétiens, le 
mariage et la sexualité (Cerf). Magasigényíl filozófiai míl: G. 
Sc h e r e r: Eh e im Horizont des Seins (H. Dr ie wer). Értékes ta
nulmányok találhatók a már idézett .. Handbuch der Elternbil
dung" -ban, a házasság teológiájáról A. M ü ll e r ír (1. 307 -19); 
idevonatkozólag vö, Kas p e r W. tanulmányát a házasság szent
ségi jellegérlll (Die neue Gemeinde 110-135, ld. III.). A há
zassági lelkiségre ld. X. 

Pszichológusok jó rövid feldolgozásai a személyi életl<öZÖsség 
aspektusából: Drs. M. et G. A b i v e n: Vivre a deux (Centurion) 
-·Leben zu zweit (Rex): Fr. v. Gagern: Das neue Gesicht der 
Ehe (Rex). KülönbözlS szakemberek (orvos, szociológus, morál
teológus stb.) hollandból fordított gyíljteménye: F. J. H e g g e n -
J.C. Me riet: Gemeinschaft in Liebe. Ehe in neuer Sieht {But
zon et Bere ker). A lelkipásztor és szociológus szempontjait egye
síti J. Leclercq: Aujoud'hui mariage d' amour ... 1 (Lethiel
leux). A protestáns, ortodox, katolikus álláspontot (szerzlSk sor
rendje!) tárgyalómíl: G.Crespy- P. Evdokimov- Ch.Du-
4 u o c: Le mariage (Mame). 
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A keresztény házasság erkölcstanával foglalkozó két legójabb 
ma: J. G i b l e t etc •• Aux sources de la morale conjugale (Du
culot-Lethielleux) kitam'S szakemberek munkája; sajtó alatt P. 
de Locht- a belgiumi családmozgalmi központ 20 éve lelki
igazgatója - mave, La morale conjugale en recherche (Caster
man). Régibb, kizárólag az id6szaki megtartóztatást figyelem
be vev 6 szolíd ma Dr. J. G h o o s: Partner fUn Leben. Die christ
liebe Ehemoral (Rex, hollandból ford.). Egyébként vö. IX. 

Jegyesoktatáshoz a .,Házasság, vallás, gyermekáldás" c. füze
tünkben említettek közül kiemeljük a Fetes et Saison füzeteit, 
azóta önálló albumba kötve: "Amour, mariage et famille"; és 
Pierre, valamint Souvenance köteteit, utóbbi magyarul 
Légy boldog feleség! c. kiadásunkban. Vö. még Bovet, Ga
gern, Abiven, Ell házassági könyveit (ld. VII.). 

IX. 

SZOLE'ttSSZABAL YOZAS 

A zsinati idlSk irodalmából: D~. et Mme Ch. R e n d u etc. : 
Problemes de la fécondité (Coll. du c. L. E. R., Mappus); J. -M. 
Ray: Amour, sexualité, réguJation des naissances (Ouvrieres, 
népszerfi); Th. Roberts: Contraception and holiness (Herder 
and Herder) - Empfangnisverhütung in der christlichen Ehe (M.
Grtlnewald; érdekes, helyenként vitatható gyajtemény). 

Zsinat utáni irodalom: J. -M. Re u ss: Verantwortliche Eltern
schaft (M.-Grünewald, jelent& tanulmányok); J. David:Neue 
Aspekte in der kirchlichen Ehelehre (Theol. Brennpunkte 6/7, 
Kaffke), franciául Desclée, olaszul az Ed. Paoline kiadásában. A 
kérdés fejl6dését részletesen tárgyalja, újabb fejl6dési irányokra 
mutat rá és bl:S szakirodalmat ad. Igen röviden foglalja össze a 
kérdés fejl6dését Fr. Böc kl e: Handb. d. Elternbildung I. 473-
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92; a Gaudium et Spes tanítását kitam~en foglalja össze A. A u e r 
Sandfuchs w. népszera kommentárjában (Arena TB 120,88 -103). 

A tudományos munka szempontjáb61, slSt a kényes lelkipász
tori problémák megoldásához is hasznos ismerni a legújabb ide
vonatkozó irodalmat. A szUletésszabályozással foglalkozó pápai 
bizottság anyagát franciául J, -M. P a u p e rt ( Seuil) adta ki, 
némettil pedig Fr. v. Gagern (Rex). - Biblikus szempontok: 
D u b a r l e A. -M. : Amour et Fécondité dans la Bible (Ed. Privat). 
Morálteol6giai szempontok: J a ns ens L.: Mariage et Fécon
dité. De Casti Connubii ad Gaudium et Spes (Gembloux-Lethi
elleux); Ma rt e l e t G. : Amour conjugal et renouveau conciii
aire (Mappus) a hagyományos felfogást képviseli. Orvosok, ps zi
chol6gusok kollektív mave: Amour et contraception (Privat). 
Sajt6 a. B. Ha ring: Brennpunkt Ebe (Th. Brennpunkte, Kaffke). 

A HUMANAE VITAE enciklika megjelenésekor könyvUnk sajtó 
alatt volt. A legflSbb egyházi tanítóhivatalnak kijáró tisztelettel 
é> engedelmességgel fogadjuk a Szentatya körlevelét, amelyet 
az emberi élet védelmében adott ki. A hivatalos mag)·arázat 
.,nem tévedhetetlen és nem visszavonhatatlan" tanításnak minlS
sítette. ami senkit sem jogosít fel arra, hogy eltérő tanokat hir
dessen, de megengedi a szűk körben folyó tudományos teológiai 
kutatást. Ezért nem láttunk okot a már összeállított könyvészet 
elhagyására, annál kevésbé, mert a lelkipásztor, mint a körle
vél is hangsúlyozza, ismételten köteles nehéz helyzetben tan á
csot adni. - Az enciklika eddig ismert kiadásai közül a legjobb 
franciául a Centurion, németül a Johannes Verlag (Leutersdorf 
a.Rh.) kiadásában jelent meg, ezközlia pápa jÚl.31-i magya
rázatát és a német püspöki kar lelkipásztori utasításait is. A fra n
eia püspöki kar magyarázata: Inform. Cath.lnt. 325, sz. 33-f; l. 
-- l\.lagyar szöveg: Vigilia, 1968. november. 
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Tanulságos közvéleménykutatás 3000 foyers parlent... U ne 
enquete de .. Cl air Foyer" ... par P. et M. L am b e rt (Ouvrieres) 
és· N o v ak M.: Ebeliebe Praxis, kirchliebe Lehre ( Grünewald), 

A születésszabályozás módszerét illet&eg kizárólag az id6sza
ki megtartóztatás irodalma jön tekintetbe Ennek elvi megítélé
sét_és irodalmátld. Hitring B.: Házasság, vallás, gyermek
áldás (Lelkipászt.lev. 2., kiadásunkban), A h6mér6zési eljárásra 
a legjobb Uoct. S. G e ll e r: La température guide de la femme 
(Ed. Juliard); Drs. B. et A. V i n c e n t: La grande joie d' aimer 
(u. o.) - Ebefreude u, Kinderzahl (Rllber); a német irodalom
ban a legjobb Dr.J. Röt.zer: Kinderzahl u. Liebesebe (Herder), 

Lelkipásztoroknak a gy6ntat6széki gyakorlathoz hasznos ma: 
L e c l e r c q J.: Le prétre et les époux (Ed. Familials) - Die Ebe
probieme in der Beichte (Rex). 

x. 
LELKISÍ-G 

M. tanulmányában a mai keresztény jámborsággal kapcsolat
ban írottakhoz az alábbiakban adunk Új lelkiségi irodalmat, ré 
szint szövegeket (imádságos és elmélkedési könyveket) részint 
elméleti munkákat. 

Tájékozásul talán nem érdektelen a fl!bb, jellegzetesebb vo
násokra, mozzanatokra rámutatni: l. A természetes és termé
szetfölötti világnak szerosabb egységben látása. (Itt kétségkívül 
mutatkozik Teilhard hatása.) 2. Ezzel együttjár a természetes 
alapoknak, az embernek, a világnak er&ebb igenlése. (XXlll. 
Unos!) Az inkarnáció er6sebb hangsÚlyozása a transzcendencia 
azel6tti erl!sebb hangsúlyozása után; ez dialektikus szemlélet
ben tekintend6, átmenetként a Lombarditól is, Subardtól is han
goztatott szintézis felé (keresztény humanizmus). 
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3. Tudatosabb Krisztus-középpontiság az Efezusi és Kolosszei
levél jegyében, Krisztus .,Alfa és Omega", "kozmikus Krisztus". 

4. A felebaráti szeretet erllsebb hangsúlyozása a testvérért, a 
világért val6 erllsebb felel6sségtudat. A múlt .,nagy botrányára" 
(XI. Pius) val6 tekintettel, dialektikus szemléletben itt sem kell 
tartanunk a túlhangsúlyozást61. 5, A tanúságtétel erllsebb értéke
lése é~ hangsúlyozása a külsll hitmegvallással szemben. 

6. Személyesebb jellegíí hit és jámborság: exisztenciális be
gyökerezettség, teljesebb odaadottság lstennek Krisztusban a 
Szentlélek által; magatartások és tudat?s beállítottság a figye
lern eidterében - kötelességek teljesítése és bíínök elkerülése 
helyett; a bels6 szándék döntllbb _súllyal val6 értékelése; a for
malizmust61 és a külsllséges jogi szempontokt61 val6 elfordulás. 

7. Tudatos törekvés sajátos "laikus-lelkiségre" (u. i. a laikus
nak nem val6 a .,miniatíír-szerzetesi" lelkiéleti forma, amint
hogy a világban élll laikusok lelkipásztori szalgálatát végzll egy
házrnegy ei papságnak sem a "félig-szerzetesi" lelkiéleti forma.) 
Ennek a laikus lelkiségnek fontos elemei: A hivatási életben 
tudatos együttmllködés a teremtll és megvált6 Istennel. A há
zaséletben Isten a hitvesek SZÖVetségében a .,hatalmas Harmadik, 
de elsll helyen"; a család: .,Ecclesiola", egyház kicsinyben. 

B. E laikus lelkiség vonásai: a. A hétköznapi, hivatási és csa
ládi élet gondjai, problémái, témái járják át az imádság vilá
gát. b. Az aszkézis kifejezetten eszköz jellegű, nem öncélú, 
természetesen ad6dik a Krisztus-követésblll. c. Választott ön
megtagadási gyakorlatok helyett az élet hozta, hivatással és csa
láddal jár6, köZÖsségi életb61 ad6d6, vagy csapásokban jelentke
zll kereszt türelmes viselése. d. KöZÖsségi ,liturgikus vallásosság. 

9, Mindez természetesen semmit sem változtat a kontemplatív 
életet él6 szerzetesek évezredes áhitat-stílusán, sem annak a 
laikusok részér6l val6 nagyraértékelésén; de inkább tekintik ma-
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guk számára erlSforrásnak, iinnepnapokon töltekezés i lehet&ég
nek - semmint kópiázás tárgyának.(Az aktív szerzetek és világi 
intézmények lelkiségének komplex kérdésére nem térhetiink ki.) 

10. A szerzetesi és laikus Íelkiségi forma között helyezkedik 
el - a világban él6 és a világi hivek iidvét szolgáló - világi , 
helyesebben egyházmegyei papok jámborsági stílusa, akiket hi
vatásuk kötelez a példaszera Krisztus-követésre. 

Az Isten- és emberszeretetet egységben érzlS, a felebaráti sze
retetet és evilági feleUísségvállalást er&en hangsúlyozó imád
>ágos és elmélkech5 könyvek úttörlSje P. L eb r et L. -J.: Action 
marebe vers Dieu (Livre de Vie 74.), Appels au Seigneur (Foi 
Vivante 43,), sajnos német kiadásuk (Alsatia) kifogyott; Dimen
sions de la charité (Ouvrieres) -- Das wunderbare Geheimniss der 
Liebe (Styria). Népszeraségben túlszárnyalta tanítványa Q u o i st 

M.: Prieres (Ouvrieres) c. imakönyvével (Eddig ll nyelvre for
dították, francia és német kiadásai - .,Herr, da b in ich'', Styria 
- meghaladják a negyedmilliós példányszámot; "Itt vagyok, 
t: ram!" címen 1969 nyarára jelenik -meg, Ahogy Lehet kiadásá
ban). Mai életérzést tiikrözlS imakönyvek még: O os t e r h u is 
H. imakönyve: Ganz nahe ist dein Wort (Herder, hollandból for
dítás, franciául Desclée, olaszul Cittadella kiadása); G. de Ve t: 
Christus ist auf allen Strassen (ll.lanz, hollandból fordítás, ki
fejez(! fényképekkel). Végtil nem maradhat itt említés nélkül 
két szép, régi ma: Merton Th., Keiner ist eine Insel (Ben
ziger, angolból ford., francia kiadása; Seuil); R. Follerau, 
Si Ie Christ demain frappe a votre porte (Flammarion) ·· Wenu 
Christus morgen an deine Tiire klopfte ••• (Herder). 

A világ felé forduló lelkiségre jellemzök még: P. T e i l h a r d 
de Chardin: Benne éliink (Ahogy Lehet); L e b r e t és Su a v c t 
műveit ld. ZsK F 87; Rabner K.: Glaube, der die Erde liebt 
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(Herder B. 266); P. -É. Ro y: L' engagement chrétien (fides); 
R a b u t szép mílvét l d. lll. ; B o r os L. : lm Menschen Gott be
gegnen (M. -Grünewald). A testvérben Krisztust meglátó, tevé
keny lelkiség könyvei: L u b i c h Ch.: Bis wir alle eins sein wer
den; Sie warten auf Gott (gyűjtemény). 

Mivel a mai ember legszívesebben közvetlenül a Szentírást 
olvassa, itt egyebek melllSzésével csak egy kiemelkedlS biblikus
liturgikus elmélkedlS könyvre utalunk: Grossouw - Karrer: 
Das geistHehe Leben (ZsK A 29), továbbá a .,Geistliche Schrift
lesung" sorozatra (Patmos). 

Papok és az evangéliumi tanácsok világában éllSk számára szép 
elmélkedő és imádságos könyveket írt G. Courtois, egyike a 
legtermékenyebb francia aszketikus ír6knak. Papi elmélkedő
könyvét ld. a Papság c. részben; eucharisztikus elmélkedésre 
alkalmas könyve: Coeur au coeur avec Jésus 1-V. (Fleurus) -
Das Gesprach mit Christus (Cura V. , Wien); R. G r af: Mit Chr i
stus auf Du und Du. Biblische Lesung als Weg zum persönl. Ge
bet (Arena TB 124). Papok, szerzetesek, világiak kedvelt elmél
kedése J. Rose he: Leben in Gottes Hand (Tyrolia), magyarul 
az "Imádság és Élet" c. gyűjteményben (Carinthia, Klagenfurt). 

Az imádságról ugyane gyíljteményben K. R a h n e r "W orte ins 
Schweigen" c. mély írásának fordítása. FlSként házasságban éllSk 
számára írta H. Caffarel: Lettres sur la priere (Ed. Feu :-Jou
veau) - Briefe Uber das Beten ( M. -Grünewald) c. gyakorlatias, 
szép könyvét; ugyancsak lStlSle "Cahiers sur l' oraison" (Serie Ini
tation) füzetsorozat (u. o.); R. V o i ll a um e: Pr i er pour v i v re 
(Cerf, Foi Vivante 29) és B. B ro műve (ZsK F 84.1.) 

A lelkiségi irodalomban külön helyet foglalnak el Charles de 
Fo u c a u l d írásai s a szellemiségéblSl sarjadt "Jézus kis test
vérei" -- "a XX. sz. franciskánus mozgalmának" - lelkiségi iro
dalma. Foucauld atyára vonatkozóJag vö. J. -F. Si x életrajzát: 
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La Vie de Charles de Foucauld (Seuil, Livre de Vie 33/34) -
németül Herder BUcherei 252. kötet, mindkettl!ben részletes iro-

-dalommal. Foucauld atya lelkiségél tükrözd szép írás - száza
dunk egyik legszebb lelki könyvének mondják - Vo i ll a um e 
R.: Au coeur des Masses (Cerf) -- Mitten in der Welt (Herder), 
magyarul 1969 elején jelenik meg .,Emberek között" címen Ju
goszláviában (Rendelés: Forum, Nov i Sa d). 

Az evangéliumi tanácsok világából még néhány szép könyv. 
R. Voillaume: A la suite de Jésus (Cerf, Foi Viv.2); B. -M. 
C h e v i g n a r d: La doctri ne spirituelle de 1' Évangile (Cerf, Fo i 
Viv. 4); értékes tanulmányok még az 1968. évi Montréal-i kong
resszus anyagában: La religieuse dans la cité (Fides). 

A lelkiéletről többé-kevésbé rendszeresen tárgyaló, korszera 
aszkétikák közül megemlítendll: Y. Montcheuil: Preblemes 
de vie spirituelle (Livre de Vie 79/80) - Zeugnis für die Wahr
heit (M.-Grünewald); Liegé említett mfive (ld. Vl); Oger 
H.: Spirituali té pour notre temps (Spes); B es na r d A. -M.: 
Ces chrétiens que nous devenons (Cerf). Tudományos érdekiddé
saeknek a P. Wulf-emlékkönY.Vet ajánljuk (Strukturen christli
eber Existenz, Echter V.). - Végül ezzel ellentétben általános 
érdekl6désaeknek egy újonnan megjelent, és a lelkiségr61 a mai 
emberhezszól6 szép, könnyen olvasható könyv: M. Thurian, 
L' Hom me moderne et la vie spirituelle (L' EP! - P. de T ai zé). 

Az újonnan felfedezett hitvesi lelkiségnek - korunk egyik Ieg
biztatóbb tünete - gazdag irodalmából H. C a ff a r e l és A. M. 
C arré mély és igényes könyveimellett (ld. "Házasság, vallás, 
gyermekáldás") kiemeljük P. D' H e i I l y szép és általános ér
deka házastársi lelkigyakorlatai!: Amour et Sacrement (Mappus) 
és két hitvesi tanúságtételt: H e y l em, Il n' y a qu' un amour 
(Ed. Feu Nouveau); A n c e ll e: Mystere du couple (Ouvrieres) 
- ••• bis sich der Einklang ergibt (Styria). 
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XI. 

IGEHIRDEnS 

Léger bíborosnak az igehirdetésre vonatkozó fejtegetéseivel 
kapcsolatban utalunk néhány fontos munkára: az igehirdetés gy a
korlatáhozkitfindmíl Michonneau G. -Varillon F.: Pro
pos sur la prédication (Cerf) - Die ungenützte Chance (Schwa
benverl.) vö. még G r i t t i J.: Preeber aux hommes de notre 
temps (Desclée); M u r p h y - O 'C o n n o r : Neuhelebung der 
Predigt. Die Predigt bei Paulus IRex). l'talunk itt még a hitün
ket korszerűen bemutató szerzőkre, mint Barreau. Ev e ly és 
Quoist (vö. ZsK F 85 l.), és A. Liégé kitűnd prédikációi
ra: Jeune homme leve toi (Cerf) - Der glaubhafte Christ (Her
der); M. Guéry: újonnan megjelent friss, "mellbevágó" írása: 
Chrétiens de plein vent (Ouvrieres; prédikációhoz jó használ
ható). Igen tanulságosak a Fetes et Saisons pompásan illusztr áll 
füzetei (Cerf). A legjobbak csoportosan albumha kötve kap ha
t6k, így: Foi vivante ••• (J. Loew); Jésus Christ; Visages de l.' Ég
lise, Chrétiens parmi les hommes. A felndnek katekéziséhez 
szolgál a hasonlóan kitfind Collection Accueil, eddig 15 száma 
jelent meg. (Szintén Cerf; ezek faliújságra is alkalmazhatók.) 

Még pár Új prédikációs segédkönyv: M ü ll e r-Fe ls e n b e r g 
A.: Sie verandern die W eit (Fredebeul-Koenen); B e t z o. : Das 
Wagnis mit der W eit ( Pfeiffer), értékes portrék nagy jainkról; és 
L e i t e n b e r g I. : Der Knabe mit den Broten. (Öst. Sundesver l.) 

A mai ember gondolkodásához alkalmazkodást illetllleg ta
nulságos: D r e is se n J. : Grundlinien heutiger Katechese (Pf e if
fer, hollandiai helyzet:); u. a.: Diagnose u. Struktur des hollan
dischen Katechismus (Herder); sdt végsd fokon tanulságos a méd
szert illetdleg a hollandiai katekizmus is, amely nem katekiz
mus, hanem mint francia kiadása nevezi: Une introduction a la 
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foi catholique (Desclée - Privat,, függelékében a kifogásolt ré
szekre vonatkozó római állásfoglalással), vagy mint a német cí
me mondja "GlaubensverkUndigung fUr Erwachsene". - Vö. még 
T i lm a n n Kl. : Staunen, u. Erfahren als W ege zu Gott (Benz i
ger), továbbá a német homiletikusok évkönyvét: "VerkUndigen" 

(Stuttgart, Kath. Bibelwerk), eddig az 1967 évi l. sz. ismeretes. 
Vö. még két Új könyvet: Fu c bs K., Glauben, aber w ie? (M.
GrUnewald); B e t z O.: Die Zuroutung des Glaubens (Pfeiffer). 

Mivel a korszer!'! bemutatásnál nem kevésbé fontos prédiká
ci ó nk b i b l ik us jellege, itt els(lsorban utalunk G r os so u w 
nagyszerű elmélked(! könyvére ( ZsK A 29), amelyhez foghatót 
Prohászka elmélkedései óta nem ismerünk, valamint a "Geist
liebe Schriftlesung'' sorozat (Patmos) értékes köteteire. A bib
lia világába bevezet(! művek közUl a legjobb G r e l o t P. : La 
Bible, Parole de Dieu (Desclée) - Einführung in das Verstilndnis 
der Hl.Schrift (Herder); kitűn(!, rövid mű Chifflot Th.G.: 
Comprendre la Bible (Foi Vivante 12). Igen tanulságosak a La 
Bible et so n message c. képes folyóirat (Cerf) füzetei. A Sze nt
írás-magyarázat mai problémáira: Schlösser F,: Was bleibt 
vom W orte Gottes 1 (Lahn); Sc h r e i n e r J.: Aspckte heutiger 
Exegese (Echter) - mindkettő jó, Új és nem terjedelmes könyv. 
Végill haszllOi forrást képviselnek a Biblia-Lexikonok: legjobbak 
Leon-Dufous (ZsK A 24) és 1'. Haag (Benziger, Új kiadás). 

Jó indításokat ad Dreher B.: Biblisch predigen (Bibelwerk, 
Stuttgart). Th. Ma e rt e n s liturgikus-biblikus kommentárjai is
meretesek (Herder). Új újsZÖvetségi kommentár jelenik meg G. 
Schiwy gondozásában (Echter). Trilling W.: Vielfalt und 
Einheir im NT (Benziger) Új, a szerz(l jó garancia. 

Katechétáknak Fi l t h a u t kitűnő műve mellett ( ZsK F 80 ) 
C o lom b Jh. : Manu el catéchetique I-11. (Desclée) ajánlható. 
Néhány mű feln6ttek katekéziséhez: La Foi: rencontre de Jésus-
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Christ. (Centurion, a CNER: Centre National de l' Enseignement 
Religieux kiadásában); Puyo J.: Rencentre des fiancés. Refle
xiens pour une catechése d' adultes (Ed. Grain de Senevé, CNER). 
Gyermekkatekézishez irányelvek: OrientatiolJS pour 1' enseigne
ment des Tout-Petites et des· Petites (CNER); Directoire de pa
storale catéchetique (Centurion) - Katechetische Pastoral (Ech
ter, "KHlrung u, W eg weisung Bd. 5,). Les mots difficile& au ca
r.échisme IOuvrage collectif, CNER). 

Katekizmusok 6 éves gyermekeknek: .,Petit ~atéchisme. Pour 
une année d' initiation" (Le Grain de Sénévé); fény képekkel, a 
liturgikus évhez igazodik. A németeknél a .,Jesus, ich b in Dein" 
szép színes aacheni képes-katekizmus (Lubentius Verl.) a leg
jobb; Ausztriában a szintén színes .. Wir kommen zu Jesus" (Ve
ritas, Linz), ennek 2. fokozata: "Bereit für Jesus", 

A következ6 fokozatokra a legújabb francia katekizmusok kö
zül a legjobb: .,Marc he en ma présence" Cours moyen l.; .. Vous 
serez mon peuple" C. M. 2. (Adaptation pour enfants déja initiés 
de milieu urbain non christianisé). Második helyen ajánlható: 
Qui es-tu Seigneur?C.M.l., és u.a. C.M.2. (Adapt.pour des 
situations pastorales diverses en milieu urbain et rural), Külön 
vezérkönyv a katechéták számára. Rendelés: Bureau Central du 
Catéchisme National. 28 ru e d' Assas, Paris 6, 

Elsdál dozásra elc5készítc5 szép albumok. B r us s e l ma n s C h. : 
A la Messe avec nous, és Recois lapaix de Dieu (Mame); a né
metek köztil a legszebb A. E x e l e r: Christus entgegen ( Patmos). 

XII. 

PAPSAG 

Az egyre szaporodó irodalomból kiemelünk néhány megbízha
tó munkát. A francia irodalomból közösségi kutató munka alap-
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ján készült mavek: B ru not A. etc.: Pretres, pourquoD Re
cherche des aumOniers du M.R.J.C. et du M.F.R. (Ouvrieres); 
Mgr. Ma r ty etc.: Pretres, commenn Recherche ••• (u. o.). 
Érdekesek a .,Fils de la Charité" papi munkaközösségnek igen 
gyakorlati, tapasztalatból fakadó írásai a párizsi Fleurus kiad6 
"Recherches Pastorales" 17. , 19. és 20. kötetében. Biblikus ma: 
Grelot P.: Le Ministere de la Nouv.Alliance (Foi Vivante 37). 
R, Salaun- É. Marcus: Qu' est-ce qu'un pretrel E munka 
a Mission de France szellemét képvisel~ komoly írás (Seuil). 
A jöv~t vizsgáló írások közüla három legkiemelkedlSbb, közis
mert szerzlSk mavei: F. C o n n a n - J. -Cl. B a r r e a u: Demain, 
la paroisse (Seuil) - Die Pfarrei von Morgen (Rex); D e n is H.: 
Le pretre de demain (Casterman); Ma n a r a n c h e A. : Pretres a 
la maniere des apatres pour les hommes de demain (Centurion). 

A németnyelva irodalomból a közfelfogás szerint messze ki
emelkedik Gr i es l G.: Berufung und Lebensform des Priesters 
(Tyrolia); a jöv~ problematikáról: Antweiler A.: Der Pries
ter heute und morgen (Aschendorf); a papi lelkiségre legmoder
nebb ma: R a h n e r K. : Knechte. Christi (Herder). Szándékosan 
mell~zzUk a merészebb, és inkább szubjektív tervezgetésbl'll fa
kadó tanulmányokat. Általános képet nyújt a kUlönbözlS felfo
gásokról a luzerni kongresszus anyaga: Der Pr i est er in ein er sli
kularisierten Wel t (ZsK F 80 l.). 

Nem lehet eléggé ajánlani a zsinati okmányok minden papi 
vonatkozását közl~ és kommentárral kísér~ pompás francia (s 
olasz fordításban is megjelent) gyajteményt, (ld. ZsK C 54, D 
15, 681.). A papi hivatásokkal kapcsolatban érdekes az 1967 évi 
Québec-i kongresszus anyaga, Card. Garrone etc.: La Voca
tion. Inquiétudes et recherches (Fides). 

Mivel a papság lényegét illet&eg nem lehet változásról sz6, 
a régebbi irodalomból ime néhány klasszikus ma: A. -M. C a r r é 
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Le vrai visage du pretre (Cerf, konferenciabeszédek), németill 
Styria kiad. J. -M. P er r i n: Le Mystere du pretre (Aubier, Éd. 
Montaigne); P fl i eg l e r M.: Priesterliche Existenz (Tyrolia); 
Courtois G.: F_ace auSeigneur (Fleurus)- Vor dem Ange
sieht des Herrn I-V. (Herder). Utóbbi ma rekollekciós elmél
kedéseket tartalmaz; elsc5. legjelent&ebb kötete magyar nyel
ven elc5készületben. 

A "Sacerdotalis coelibatus" enciklika legjobb kiadásai: fran
ciául Centurion (ZsK F 781.), németill Paulinus V., Trier kia
dásában. A celibátus vitairodalmára nem térünk ki (vö. 118.1). 
A kérdés tárgyalása a Szentatya kívánsága értelmében id&zerat
len de nem is vallana organikus látásmódra, ha elébevágnánk a 
diakonátus bevezetése és a papnevelés reformja (szentelés elc5tti 
gyakorlóév stb.) nyomán adódó Új fejllSdésnek. 

X lll. 

LAIKUSOK 

Leclercq professzor utalása kapcsán a világiak "újra felfedezé
sérc51" kiemeljük Cardijn és Rétif- ZsK F 87 l. közölt -
maveit. A nagykorú, érett kereszténységre nevelésr& a legjobb 
ma: Liegé A.: Adultes dansle Christ (Le Pensée Cath.) -
Mündig in Christus (Herder). Az általános papságról, papok és 
laikusok köZÖS apostoli feladatáról vö. C a r r é A. -M.: Le sa
cerdoce des laics (Cerf) - Das Priestertum der Laien (Styria); 
u. a. : Pretres et laics a potres du J. Chr. (Cerf) - W ie mich der 
Vater gesandt hat (Styria); különösen pedig L o e w J.: Comme 
s' il voyait 1' invisible (Cerf) - Auf dein Wort hin (Styria) ki
emelkedc5. Laikusok és életszentség: H u b e r G. -M. Th. : Laics 
et saints? (J. Guitton ajánlásával, Beauchesne). A mai keresztény 
viszonyára a haladáshoz jellemzc5 a montréali 67-es Expo ügyes 
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zsebkönyve Duquoc Ch.- Audet J,-P.: Demain l'homme 
(Ed. du Chalet). Érdekes problematika M. Carrouges: Le La
icat: mythe et realiré (Centurion) - Volk Gottes (Lahn): Les 
Laics et la mission de l:Église, J. Danielou szerk. (Centuri
on). Tudományos vonatkozásban ma is egyeduralkodó e témában 
P. C o n g a r (Jalons pour une théologie du la ica t: és Sacerdoce 
et laicat devant leur taches ••• , Cerf). Vö. még lll. és X. 

XIV. 

KONTROVERZ-IRODALOM 

A zsinati vitairodalomnak kétségkívül két legnív6sabb mave: 
Ma r i ta i n J,: Le Paysan de la Garonne (Desclée de Br.) és H. 
U.v. Balthasar: Wer ist einChrist l (Johannes V.); a nagy te
ológus, a zsinat egyik eldkészítlíje e mély mavénél már kevésbé 
jelent&, némileg kiélezett írása: Cordula oder der ErnstfaU (u. 
o.). A nagy Maritain, a Humanisme Integral halhatatlan szer
zlíje, a francia katolikus világ öreg szellemi mestere könyvét 
nagy vitairodalom követte, Vö: Vigilia 1967, 615-19, 689-93, 
és Mérleg 1967, 69-85, 104-07, 208-10: 1968, 104-06, Mivel 
a tomista filozófia és nem a biblikus teológia fel61 közeUti meg 
- érthetllen - a kérdést, nem is jut el a lényegig. A mavekre és 
D. v. H il d e b r a n d érdemes filozófusnak sok igazságot, de nem 
tarhetlí gyanúsításokat tartalmazó mavére (Das Trojanische Pferd 
in der Stadt Gottes, Habbel) vö. K. Fl as c h ismertetését: Christ 
in d. Ge gen w art 1968, 39. sz. és A. St o e ck l i n ismertetését : 
Diakonia 1968. 5. sz. 319-22 l. Mindkét oldal felé világosan 
mutat rá az elfajulásokra H. W ulf értékes tanulmánya: Ideo
logien in der Kirche l Theologie d. Gegenw. 1968, 136-56. Új 
J. Da nielou rövid, éles, de a jogos törekvések és túlkapások 
köZÖtt világosan különböztet6 írása: Tests (Beauchesne). 



FRANZ KöNIG 
bíboros 

A ZSINAT MÉRLEGE 

Függelék: A II. VATIKÁNI ZSINAT KÖNYVÉSZETE 

OPUS MYSTICI CORPORIS, BÉCS, 1968, 96 J. 

König bíboros ellSszaváb6J: 
Két évvel a zsinat után egyre jobban kitfiaik annak jelent&ége 

és fontossága. Igy tehát ma is indokolt rövid áttekintést nyújtani 
a zsinat legfontosabb szándékair61 s eszméirlSJ ••• Ez a tanulmány 
els&orban a papságot szolgálja: legalább ennyit minden hivlSnk
nek közvetítenünk kell a zsinat alapvetlS gondolataib61. 

A kiadó könyvészetet csatolt függelékül: ez is a papság szal
gálatára van szánva, hogy megkönnyíue a zsinat tanításának 
megismerését. Csak a zsinatiszöveg behat6 tanulmányozása te
szi lehetlSvé a megújbadást a zsinat szellemében, és azt, hogy 
eljussunk ahhoz a háromirányú dial6gushoz, amelyet VI. Pál pá
pa kíván tlS!ünk. 

A TARTALOMBÓL 
A zsinat világtörténelmi jelent6sége - A zsinat és a nem-kato
likus közvélemény - A közvélemény szerepe - A klassziciz
must61 a történelmi tudat felé - Kitörés az elszigeteluégblSl -
Az új egyháztudat - Az egyház Új hitelessége - A zsinat utáni 
idlSszak jelentlSsége 

A ZSINAT KÖNYVÉSZETE 
A zsinat eJtskészítése - A zsinat lefoly ása - Szövegkiadások -
Kommentárok - Mérleg- irodalom - A zsinat utáni irodalom 
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