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MAGYAR FŐPAPOK AZ ŰJ VATIKÁNI ZSINATON

Szerte a világon általános érdeklődés kiséri a második vatikáni zsí
natot. Katolíkus és nem-katolikus, hívő és nem-hívő, mindenki beszél,
ír, vitatkozik róla. Vannak akik helyeslik, vannak, akik súlyos kifogással
illetik, de csak kevesen mennek el mellette közömbösen. Már ez is mu
tatja, hogy igen jelentős esemény a most ülésező zsinat.

A téves értékelésnek sokszor az a magyarázata, hogy az emberek kí
vülről nézik a zsinatot. így sem módjuk, sem lehetőségülenincs arra, hogy
igazi lényét, valóságát belülről megismerjék. Ezért szeretném érzékeltetni,
hogy miként is fest a zsinat belülről nézve.

Először is tisztázzuk, hogy mi nem a zsinat. Az egyetemes zsinat nem
parlament, amelyben la népszuverénitás alapján a nép kiküldöttjei, válasz....
tottjai, képviselői foglalnak helyet. A zsinaton résztvevő bíborosok, érse~

kek, püspökök s a többi atyák nem a hívő nép s nem is az egyes orszá
gok katolikus közösségének küldöttei, mivel hatalmukat nem azoktól kap
ják. At egyházi alkotmány szerint a pápa és a püspök hatalmukat az Is ...
tentől nyerik, s éppen azért ők mint az Istennek a küldöttei, mintegy kép
viselői, jelennek mega zsinaton. Mégis az egész egyház jelen van a zsi
naton. Nemcsak forró imájával és az egyház megújításáért fohászkodó
lelkesedésével, hanem jelen van a többszáz személyt számláló hittudós,
kárionjogász és egyéb szakértő, sőt külön meghívott világi személyek ál
tal is, akik maguk is a hívők köréből jönnek és azok vágyát, kívánságát
tolmácsolj ák,

A zsinat nem is alkotmányozó nemzetgyűlés, amelynek feladata szo
kott lenni, hogy új fordulat után új alkotmányt adjon az országnak. Az
egyház .alapalkotmánya a Szeritírásban adva van, Magától Krisztustól ered,
tehát isteni eredetű, amely az apostolokon keresztül jutott el hozzánk. M
egyház alapalkotmányát sem a pápa, sem az egyetemes zsinat nem módo
sithatja. Legfeljebb jobban kifejtheti, autentíkusan megmagyarázza és tu
dományosan meghatározhatja. mint ezúttal is történt az egyházról szóló .
konstitúcióban. .

A zsinat nem hasonlítható nemzetközi kongresszushoz sem, amelyen
a: különböző államok teljhatalmú megbízottjai egyenlő jogon vesznek
részt, ott tanácskozásokat folytatnak, határozatokat hoznak, vagy maguk
fölött álló szarvezetet létesítenek, amilyen például az Egyesült Nemzetek
Szervezete. Az egyház már alapítása szerint egy és egyetemes, és mínt
ilyen megelőzi a rész-egyházat, a különböző országokban levő egyház-o
megyéket, amelyeknek élén püspökök állnak. A világegyház püspökei sem
úgy jönnek össze, mínt különböző országok egyházainak fejei és vezetői.

Az egyházban a nemzeti vonásnak. nincs külön jogi jelentősége. Az egyes
püspökök hatalma itt nem válik külön a püspöki kollégium, az egész püs
pöki testület;hatalmától, amely a szuverénitást testesíti meg az egyház-
ban a pápával együtt. .

A zsinat szabatos jogi meghatározását így fogalmazhatnók meg: Az
egyetemes zsinat az összegyház, vagyis a földkerekség püspökeinek és sza
vazati joggal felruházott többi prelátusainak egyházi ügyekben való ta
nácskozás és határozathozatal céljából a pápa által összehívott és az Ő

vagy megbízottja 'elnöklete alatt tartott összejövetele. E szürkének látszó
meghatározás mögött az élet csodálatos gazdagsága feszül. ~Minden egye-
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temes zsinat tulajdonképpen egy új pünkösd lendületét sugározza felénk.
Amint az első jeruzsálemi zsinaton az apostolok csodálatos öntudattal
és félreérthetetlen meggyőződéssel mondották: "Visum est nobis et Spi
ritui Sancto", vagyis úgy döntöttünk, "amint nekünk és a Szentléleknek

. tetszett", ugyanez áll mínden egyetemes zsinatról. Az egyházban, amely
a továbbélő Krísztus, a Szentlélek ma is, most is és az idők végezetéig
csodálatosan, de valóságosan műkődik,

Ezért nem értheti meg teljesen az egyházat az, aki csak kívülről

szemlélődik. A hitnek lámpása is szükséges ahhoz, hogy felismerjük
igazi lényét, természetét és titkát. Az egyház a valóságban titok: Krisz
tus titokzatos teste. üdvintézmény az egyház, amely egybekapcsolja a
láthatót aIáthatatlannal, a végest a végtelennel. a mulandót az örökkel,
a semmit a míndenséggel, a földet az éggel, az embert az Istennel. Ebből

következik, hogy az egyház feladata mindenekelőtt az ember üdvössé
gének, örök üdvösségének a szelgalata. Minthogy azonban e szolgálat
módja koronként változik, az egyháznak folyvást új utakat is kell ke
resnie, hogy mindig korszerüan betölthesse hivatását.

A zsinat összebívásának okai

Ez lényegében már felelet ils ama a sokszor hallott kérdésre, hogy
míért volt szükség a mostani zsinatra. Ne feledjük ugyanis, hogy közel
egy évszázada folyt le már a megelőző, az első vatikáni zsinat, s azóta
igen nagy változások adódtak az egyes emberek és az emberi közösségek
életkörülményeiben.

Részletekre térve át azonban, célszerűnek mutatkozott az is, !hogy
az egyház ilyen ünnepélyes formában tanúsítsa létét a világon. S való
ban, ezen a zsinaton a világegyház minden eddigi zsinatnálszembetú
Illőbben láthatóvá, érezhetővé vált. Mindenki számára nyilvánvaló lett,
hogy az egyház ma sem "elhanyagolható mennyíség", Egy marxista író
igy jellemezte ezt: "A katolikus egyház szavára jelenleg a világon sok
millió ember hallgat, éppen azért nem közörnbös, hogy az ilyen hatalmas
és tekintélyes szervezet míként foglal állást a világ problémáival, külö
nösen az emberiség életbevágó kérdéseivel, az igazi békével és jóléttel
kapcsolatban." (Világosság 1965. április, 213.) Újólag igazolta az egyház
a világ felé is a maga egységét és egyetemességet. Kitünt, hogy amint
laz apostolok egy testületet alkották, úgy a világ püspökei is egy püspöki
kollégiumot alkotnak, vagyis az apostolok testületének jogutódjai. Ez a
testület azonban a fej, mint egységesítő elv nélkül el sem képzelhető.

A pápa, aki Péter utódja,a világ püspökei testületének a feje: "caput et
mater omnium Ecclesiarum", A zsinaton sok lehetősége nyílik annak
is, hogy a világ minden tájáról összejött püspökök jobban megismerjék
egymást és egyházuk helyzetét. A gondolatok, tapasztalatok, munkamód
ezerek cseréjére és átadására óriási lehetőség kínálkozik. Megerősödik

bennük az összetartozás és az egymásért vaIó felelősség tudata, ami
magával hozza az egész egyház ügyéért való áldozatválIal:ásszellemét.
Mert csak egy egyház van és ezért az egy egyházért bizonyos vonatko
zásban minden apostolutód, minden püspök felelős.

Mint már utaltam rá, fölöttébb időszerű is volt már ennek az újabb
egyetemes zsinatnak összehívása. A történet folyamán az első niceai zsi
nattól (325) az első vatikáni zsinatig (1869-70) 20 egyetemes zsinatot
számlál az egyház. Hajdan a hit és erkölcs problémáit, amelyek az egész
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egyházat érintették. szabályozták és oldották meg egyetemes zsinaton.
A megelőző, az első vatikáni zsinat az egyház szervezetének kifejtésénél
csak a főnek, a pápának a hatalmát tudta szabatosan kidolgozni. Az ak
kori történeti események miatt (háború) ez a zsinat kénytelen volt meg
szakítani munkáját és az egyház szervezetének további kiépítése -.a
püspöknek a pápához való viszonya, a papság és a világi hívőknek jogi
helyzete stb. - rendezetlen maradt.

A -mostaní zsinat időszerűségét így doktrinális szempontok is indo
kolták. Vitán felül áll, hogy az egyetemes zsinaton rendes körülmények
között elsősorban a tanítói hivatal dominál. Az egyház ilyenkor abban
az esetben is, ha nem hírdet ki új dogmákat vagy meghatározásokat, hi
telesen előadj.a és kifejti a katolíkus tant a felmerülő vitás kérdésekben,
s lerögzíti álláspontját a hitélet és a keresztény magatartás problémái te
kintetében. Ma a dogmafejlődés vonalán az egyházról szóló tan és a Má
ria-tan kívánt kifejtést, ami meg is történt az egyházról szóló dogmati
kus konstítúció kihirdetésével. Öríásí fejlődésen mentek 'át az utóbbi év
tizedekben a biblikus tudományok is. Szükségessé vált tehát a kinyilat
koztatás forrásainak átvizsgálása és hiteles kifejtése is. Nagyon sok a
morális probléma is, amely megoldásra vár. Különösen XII. Pius pápa
megnyilatkozásai nem kevés útmutatást nyújtottak, de a szórványos és
csupán egyes esetekre szóló pápai megállapításokat mintegy rendszeres
kódexbe kell lerögzíteni, ahogyan azt régebben a Syllabusokban tették,
Nyilatkozni kell továbbá a modern kultúra és civilizáció pozitív érté
keiről, amelyeket a kereszténység is elfogad. A háború és béke életbe
vágó problémáj áról sem lehet megfeledkezni. Ezekkel a kérdésekkel fog
lalkozik az ún. 13. szkéma, amely az egyház és modern világ kapcsola
tait tárgyalja.

I Az egyetemes zsinat szükségességét sürgette a törvényhozói 'szem
pont is. Az egyház életének és szervezetének fejlődése megkívánja a jog
rendjének állandó hozzá alkalmazását az idők megváltozott feltételeihez
és mándig új igényeihez. Minden jogszabály életszabály. ha tehát az
élet közben másként alakult, akkor új szabályt kell adni számára. Az
ötven éve kihirdetett egyházjogi kódex is reformra szorul. Szükséges a
spiritualitás és a vallási elem hangsúlyozottabb kidomborítása, és a jog
rendszer megszabadítása a fölösleges földies anyagias terhektől. Az át
rendezést indokolja elsősorban az egyház misztériumának és szarkeze
tének mélyebb, újabb elemzése, a pápa és püspökök jogi viszonyának
új aIalkulása, a laikus elem nagyobb felelőssége az egyházban, a más- ,
vallásúakhaz való viszony, az egyház és az államok közötti kapcsolatok
új értékelése. A liturgiáról szóló konstitució szerint megkívánja a kódex
felülvizsgálását, Ki gondolná továbbá, hogy a kódex mai javadalmi jog
rendszere érintetlen maradhat? A büntető jog középkori rendszerének
- különösen az "ipso faeto" beálló cenzuráknak -l'evideálása szintén
elengedhetetlen. A világi hívek -helyzetét az egyházban, amiről eddig
a kódexben csupán néhány kanon szólott, több új jogszabállyal kell ren
dezni. A püspökök is nagyobb autonómiával bírnak a jövőben, ami bi
zonyos decentralizációt von magával az egyházban. A püspöki kon
ferenciák szerte a világon fontos jogi testületekké válnak, amelyekkel
szintén foglalkozni kell a törvénykönyvben. Egészen új fénybe kerül a
katolikusok és nem-katolikusok kapcsolata az ökumenizmusról szóló dek
rétum szellemében. A házassági akadályokat is csökkenteni kell, és a
bonyolult perjogot le kell egyszerűsíteni.
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A pasztorális szempont is sürgette az egyetemes zsinatot. A modern
időben elengedhetetlen a lelkipásztori munka korszerűsítése, A mai meg
változott szocíálís, kulturális, lélektani körűlmények között új módsze
rekre van szükség. Az új, konkrét azonban csak akkor vonz, ha szemé
lyes meggyőződéssé válik, <Imnál ts inkább, mert a mai ember nem szí
veli a forrnalizmust és a csupán tekintélyi intézkedéseket. A személyes
felelősség felébresztése erkölcsi téren, valamint az érzelmek és szo
kások kifinomítása ugytaJncsak nagy feladat. Hasonlóképpen a mai em
ber nevelése, sőt újranevelése a vallás gyakorlataira. A vasárnap meg
szentelése, a keresztény lelkület meghonosítása a modern ember külőn

böző életmegnyilvánulásában (iskola, munk.a, szórakozás, divat, kultúra,
társadalmi s nemzetközi rend, stb.) sürgető szükségesség. Míndezeknek
a kérdéseknek meaoldásához meefelelö eszközök és módszerek kellenek,
és szükség van a papság és a világiak szerosabb együttműködésére.Ebből

a szempontból is fontos a szerpapí rendnek önálló renddé történt nyil
vánítása, míkor is alkalmas nős emberek is felvehetik ezt a rendet.

Az első magyar beadvány

A zsinat e1ső ülésszaka, mint emlékezetes, 1962 utolsó három hónap
jában folyt le. Hazánikból ezen két zsinati atya vett részt: Hamvas Endre,
akkor csanádi püspök, és Kovács Sándor, szombathelyi püspök. Breza
nóczy Pál egri apostoli kormányzó, mível akkor mÉ\g nem volt püspök,
a pápától meghívott zsinati szakértőként jelent meg az üléseken. A két
zsinafi atyát és az egy zsinati szakértőt hat személy kísérte el Rómába.'
Az első ülésszakon. amely a zsinat számára ts a módszer és tárgyalási út
keresésének az időszaka volt, Hamvas Endre püspök szólt hozzá ahhoz.
a XXIII. János pápa által kivánt nyilatkozathoz. amellyel a zsinat a vi
lág népeihez fordult. Ebben az ülésszakban a zsinat 36 ülést, ún. "kong
regácíót" tartott.

A második ülésszak 1963. szeptember 29-én kezdődött. Erre már öt
magyar zsinati atya utazott ki Rómába, még pedig Hamvas Endre, ak
kor csanádi püspök, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri

püspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó és Szabó Imre
püspök, esztergomi vikárius. Brezanéczu Pál egri apostoli kormányzó ez
alkalommal is mint zsinati szakértő vett részt a zsinaton. Az öt zsinati
atyát és a szakértöf ez alkalommal hét személy kisérte eP

Ezen az ülésszakon a magyar zsinati atyák már élénk tevékenysé
get fejtettek ki. Hamvas Endre október 15~ írásbeli beadványt nyúj
tott be a zsinat titkárságához a Magyarországon hajdan virágzó licen
ciátusi intézményről. A lícencíátusck tudvalevően olyan világi hívek
voltak, akik kellő helyi előkészítés és vizsga után bármiféle egyházi
rend felvétele nélkül megbízást kaptak a területileg illetékes püspöktől

a keresztség kíszolgáltatására, a házasulandók esketésére. a haldoklók
előkészítésére s más - egyházi rendhez nem kötött - ténykedések vég
zésére. A licenciátusi intézmény a török hódoltság idején eredeti módja
volt hazánkban ,a paphiány orvoslásának. Ami akkoriban szükségmeg
oldásként bevált, ma már persze nem lenne alkalmazható. A beadvány

1. Ezek a következők: EstY Miklós, Semptey László, Radó Polikárp, Timkó Imre,
Mihelics Vid és Hamvas István.

2 Timkó Imre, Bánk József, Pataki Kornél, Csepregi Ignác, Akos Géza, Siminszky
Ervin és Hamvas István.
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mindenesetre érdekes és hazánk tekintélyét öregbítő történelmi adaléket
szolgáltatott a diakonátus visszaállítását célzó vitához.

Javaslatok a püspöki jogkörre vonatkozóan

November ll-én azután Hamvas Endre, mínt a-püspöki konferenciák
elnöke, a magyar püspökök nevében egy hosszabb, 10 gépelt oldalra ter
jedő "votumot" terjesztett be a zsinati titkárságon a püspöki jogkörről

és az egyházmegyék kormányzásáról szóló dekrétum-tervezethez. Javas
latokat tartalmazott ez arra vonatkozóan, hogy a pápa hatalmához, ame
lyet az első vatikáni zsinat oly szabatosan megfogalmazott, hogyan le
hetne a püspöki jogkört hozzáalkalmazni. A "votum" három lehetőséget

jelöl meg.
Egyik a bíborosi testület fölfríssítése, megújítása. A 230. kárion sze

rint a bíborosok a pápának a világegyház kormányzásában legfőbb se
gítőí és tanácsadói. A XVI. század előtt a valóságban igen nagy hata
lommal rendelkeztek. Azóta a római kongregációkban fejtenek ki je
lentős működést, ahol testületileg döntenek egyes kérdésekben. A bíbo
rosi testület azonban, mint olyan, a pápaválasztás fontos jogkörét kivéve
tulajdonképpen teljesen névleges intézménnyé zsugorodott össze. A ma
gyar püspökök szerínt a testületet át kellene alakítani, még, pedig úgy,
hogy minden ország katolíkus egyháza arányosan helyet kapjon benne.
A bíborosi kalapok szétosztásánál necsak a hagyomány vagy szokás ér
vényesüljön egyedül, hanem legyenek tekintettel az országok arányára
is. Több ország van jelenleg is, amelynek nincs képviselete a bíborosi tes
tületben. Hasonlatképpen fel lehetne hozni az ENSZ-et, ahol minden
ország, amely tagja ennek a nemzetközi szervezetnek, megfelelő delegá
cióval képviselteti magát, Mondott esetben a bíborosi testület valóban 
az egész világegyházat képviselő szervvé alakulna át. Másik lehetőség,

hogy a pápa mellett egy püspöki tanácsadó világtestület létesülne, amely
ben a püspöki kollégiumct az egyes országok püspöki konferenciáin vá
lasztott küldöttek képvíselnék, és pedig akként, hogy minden tíz vagy
húsz püspökre egy-egy küldött esnék. Ez a nemzetközi testület, amely
mintegy 2-300 tagból állna, állandó titkársággal rendelkeznék Rómá
ban, időnként azonban a pápa hívására össze is jönne Rómába, hogy
együttesen határozzon a felmerült vitás ügyek felől, illetve a pápának\
.tanáccsal szelgáljon. A harmadik mód a pápa és püspökök szerosabb
együttműködésére,ha minden ország püspökeinek állandó megbízottjuk,
képviselőjük lenne Rómában, még pedig püspöki rangban. Azokban az
országokban, amelyek diplomáciai kapcsolatot tartanak fenn a Szent
székkel, megtaláljuk a nunciusokat vagy internunciusokat, akik apápát
képviselik. Ennek mintájára az egyes országok püspöki karainak is meg
lenne püspöki rangban lévő képviselőjük a Szentszéknél, akit minden
olyan ügyben, amely az illető ország egyházi ügyeit érinti, szentszéki
döntés előtt meg kellene kérdezni. Igaz ugyan, hogya római Kuriában
most is vannak ra különböző országok katolikus egyházi ügyei részére
papreferensek, de ezek a nyelv, a történeti, földrajzi, szociális és egyéb
körülményeik ismeretének hiányában nehezen tudják ellátni maradék
talanul a feladatukat.

Foglalkozott ra magyar zsinati atyák előterjesztése a püspöki hatalom
kiterjesztésével is. Kiemeli, hogy amikor szerte a világon az egységesü
lés folyamata mutatkozík, akkor nem előre haladó, hanem sajnálatosan
visszafelé húzó irányzat lenne az egyetemes egyházat különböző nemzeti
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egyházakina szaggatni. Nagyon óvatosan kell tehát kezelni egyeseknek
am a törekvését, amely a püspököket így vagy úgy ki akarja vonni a
római Kúría hatalma alól. Tagadhatatlan viszont, hogy a püspöki jogkör
bizonyos k;i,szélesí:tésétés oa rezervációk megszürstetését nem lenne helyes
tovább halasztani.

Szól az előterjesztés a püspöki hatalom bizonyos mérsékléséről is.
Altalánosságban tapasztalni lehet, hogy mindenki igyekszik kiterjeszteni
és növelni a hatalmát. Ez a törekvés nyilvánul meg a zsinaton is egyes
püspökök részéről. Am igen nagy körültekintésre és mérsékletre van
szükség ebben a tekintetben. Mert ha a pápai jogkört illetően bizonyos
decentralizációt, vagy modern szóval élve, némi demokratizmust egye
sek szükségesnek tartanak, ugyanígy kell vélekedni a püspöki hatalom
ról is. Ahogyan a pápát a világegyház kormányzatában a püspöki kol
légium segíti, ugyanúgy kell a püspököt az egyházmegye kormányza
tában a papságnak, a presbytériumnak segítenie. A 391. kánon szer-int
a káptalan a püspök tanácsadó testülete és szenátusa, amely széküresedés
esetén káptalani helynököt választ. De amint a bíborosi kollégium - a
pápaválasztás kivételével - merő tiszteletbeli testülette zsugorodott össze,
-;JYanígy a káptalan is a káptalani helynök megválasztási jogán kívül
szinte árnyéktestülette változott. Megmaradt még ugyan számára a kó
rus-szolgálat, bár a modern időkben ez is szinte teljesen elenyészett. Meg
szünt a káptalani javadalom, nincs káptalani osztalék, jelenléti "disztri
bució". Míndez már szinte anakronisztikusnak tűnik. A káptalant ma

'már teljesen át kellene szervezni, hogy valóban segítsége, szenátusa le-
gyen oa püspöknek, és rajta keresztül egészséges demokratizmus érvénye
süljön az egyházmegye kormányzatában. Nincs püspök, aki minden
ügyet egyedül el tudna látni. Azért a káptalant be kell vonni az egy
házmegye korrnányzásába, a személy! ügyek intézésébe, a főespereseket

különösen az esperesi koronák ügyeinek ellenőrzésébe. az anyagi ügyek
intézésébe, stb. Ha ilyen módon a püspök az egyházmegye kormányzá
sában más személyeknek ,a segítségét is igénybe veszi, intézkedése nem
csak körülcekintőbb és súlyosabb lesz, hanem megoszlik a felelősség és
az esetleges teher is. A javaslat a továbbiakban vészletesen szól a koad
jutor-püspökökről és a segédpüspökökről. Kívánatosna'k tartja, hogy a
zsinat a koadjutor- és segédpüspök jogkörét részletes ell körülírja. Kitér
a "votum" a püspöki konferenciák szabályzati kérdéseire is. Előadja,

hogy Magyarországon már száz éve vannak ilyen konferenciák és igen
nagy tekintélynek örvendenek. Határozatai irányító jellegűek, rendkí
vüli esetekben pedig kötelező erejűek.

Felhívja végül a javaslat a figyelmet arra, hogy a zsinati szkémában
a szerkesztők hol a "concilium", hol a "synodus" szót használják, jólle
het az utolsó zsinat, amelyet még synodusnak neveztek, a trienti volt.
Maga az Egyházi Törvény:könyv csak az egyházmegyei zsinatot nevezi
synodusnak. Kívánatos lenne tehát, hogy valamennyi szkémában a "Sac
rosanctum Concilium" elnevezése szerepeljen.'

A hosszú javaslat alapján Hamvas püspök felszólalésra is készült a
püspöki konferenciát tárgyaló zsinati problémával kapcsolatban, a napi
rend azonban váratlanul úgy 'a'lakult, hogy erre már nem került sor. Ter
vezettfelszólalásának szövegét azonban benyújtotta a zsinat titkárságának,
annál i~ inkább, mert az írásbeli javaslatok egyenértékűnek számítanak

1 A "votum" szövegét e sorok írója dolgozta ki, aki mínt kárionjogász állt Hamvas
csanádi püspök szolgálatára, s a második ülésszak ídején titkárként is működött mellette.
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a szóbeli felszólalásokkal, s azokat is kinyomtatják. Jóleső mozzanat,
hogy a francia püspöki kar titkára 1964. február 14-i keltezése Hamvas
püspökhöz intézett levelében - amelyben a francia püspöki konferencia
szer-vezetéről nyújt tájékoztatást - igen melegen és elismerően nyilat
ikozott a magyar püspököknek a püspöki konferenciákkal kapcsolatos
javaslatairól." A magyar püspökök nevében Hamvas Endre még egy írás
beli javaslatot nyújtott be ezen az ülésszakon. Ebben a vegyesházasságok
reformjáról vonatkozóan fejtették ki álláspontjukat.

Három felszólalás három szkémához

Nyilvános f'elszólalásra ebben a második ülésszakhan november 21-én
került sor. A 2185 zsinati atya jelenlétében Lercaro bíboros elnökléte alatt
tartott ülésen az ökumenizmusról szóló szkéma általános vitájában Ham
vas Endre tette meg a magyar zsinati atyák képviseletében észrevételeit.
Rámutatott ama, hogy Magyarország Kelet és Nyugat mesgyéjén fekszik,

- olyan terület hát, amely szerepet vihet mind a vallási türelmesség fej
lesztésében, mind az ökumenizmus szolgálatában, Példaként említette,
hogy az ál1amszervező Szent István a latin rítust honosította meg az or
szágban, nem állta azonhan útját annak, hogy Veszprémben keleti szer
tartású kolostor létesüljön. A legfőbb teendő napjainkban az - emelte ki
Hamvas püspök -, hogya katolikusok minden tekintetben jó példával
járjanak elől s ezzel vonzóvá tegyék vallásukat.

A zsinat harmadik ülésszakán, amely 1964. szeptember 14-én kezdő

dött és november 21-én ért véget, már tizenegy főpap képviselte magyar
katolikus egyházunkat. Következménye volt ez annak a megváltozott lég
körnek, amelyet az 1964. szeptember 15-én a Magyar Népköztársaság ikor
mánya és az Apostoli Szeritszék közőtt létrejött részleges megállapodás

'hozott magával. Kiment a zsinatra Hamvas Endre, immár kalocsai érsek,
Kovács Sándor szombathelyí püspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli
kormányzó, Szabó Imre püspök, esztergomi vilkárJiiUs, Lpgányi Norbert
pannonhalmi főapát, és az újonnan kinevezett öt püspök: Brezanóczy Pál
egrd, Ijjas József csanádi, Cserháti József pécsi apostoli kormányzók.
Winkler József szembathelvi és Bánk József győri segédpüspökök. Klempa
Sándor veszprémi apostoli kormányzó zsinati szakértöként jelent meg,
mint a két előző ülésszakon Brezanóczy Pál. Az atyáknak ezúttal három
kísérőjük volt. 2 Az újonnan kinevezett püspökök, mint emlékezhetünk rá,
még püspökke szenteltetés előtt utaztak le a zslnatra, majd október 28-án
valamennyi zsinati atya a budapesti Bazilikában tartott közös püspök
szentelésre hazatért Rómából. így egy hétre meg is szakadt zsinati mun
kájuk.

Ezen a harmadik ülésszakon, amely 47 nyilvámos ülést foglalt ma
gában, a magyar zsinati atyák közül ketten szólaltak fel. Október 14-én
2119 zsinati atya jelenlétében Agagianin bíboros elnöklete mellett a pap
sag\'~életéről és munkájáról szóló szkéma vitájában e sorok írója szélalt
fel a Isaját nevében. Előbb a zsinat jelentőségét elemezte, majd konkrét

1 E levél vonatkozó része így hangzik: "Je garde parfaitement II l'esprit votre re
marquable intervention au Concile sur ce sujet. C'est I'une des précíses et celle qui sera
des plus utiles pour I'orgarusation des Conférences épíscopales." (Híven megőrzöm emlé
kezetemben azt a jelentős közbelépést, amelyet önök tettek ez ügyben a' zsinaton. Javas
Iatuk egyike a legszabatosabbaknak s fölöttébb hasznos lesz a püspöki konferenciák meg
szervezése céljából.)

2 Vitányi György, Akos Géza és Hamvas István.

519



javaslatokat tett a plébános és káplán igazságos, békés, családi szellemű

együttműködésére.Az egész katolikus világ - mondotta - valami rend
kívülit és ujat vár a zsinattól: új törvényeket, amelyek a mai helyzetnek

. megfelelnek, mindenekelőtt azonban új sgíveket és új !etteket. Kell, hogy
ez a zsinat, amelyet az egész egyetemes egyház lelkiismeretvizsgálatának
lehet tekinteni, igazi megújuláshoz vezessen. Szavakkal azonban nem ér
jük el ezt, az egész egyház cselekedeteket vár tőlünk. Cselekedeteket, mert
sajnos, a pápai enciklikák nagyon szép szocíálís és kulturális alapelveit
olykor éppen az egyháziak alig méltatják figyelemre. Holott bizonyos,
hogy más lenne a helyzet, ha míndenkí, a nem-keresztények is látnák,
hogy az általunk hirdetett alapelveket mi magunk is komolyan vesszük
és a saját körűnkben meg is valósítjuk.'

A magyar zsinati atyák ünnepélyes nyilvános felszólalására október
22-én került sor, amikor 2157 zsinati atya jelenlétében Döpfner kardiná
lis elnöklete mellett "Az egyház a modern világban" című szkérnát tár
gyalták. A magyar zsinati atyák képviseletében Hamvas Endre kalocsai
érsek bevezetőben azt fejtegette, hogy az egyháznak a maga természet
feletti küldetéséhez mindig hűnek kell maradnia. Az egyház nem akarhat
állarn lenni az államban és egyetlen gazdasági rendszerhez sem kötheti
magát. A mai világban az egyháznak le kell mondania felesleges kivált
ságairól, hogy küldetését nagyobb szabadsággal tölthesse be. Az emberi
méltóságot elemezve kiemelte Hamvas érsek, hogy nem szabad kűlönb

séget tenni ember és ember között, nemcsak faj, szín hanem vallás szem
pontjából sem. Végül a zsinat színe előtt ünnepélyesen is megköszönte ,a
Szentatyának, hogy a magyar egyház érdekében a magyar kormánnyal
megállapodást írt alá.

*
A zsinat negyedik és egyben utolsó ülésszaka következik most, ame

lyen az eddig megvitatott s újból nagy körültekintéssel átdolgozott javas
latokról véglegesen döntenek. Bármint határozzanak is felőlük, nem két
séges, hogy XXIII. János pápa egyedül már azzal a ténnyel, hogy egye
temes zsinatot hívott össze, kitörölhetetlenül beleírta nevét az egyház
történelmébe. ÉIS ha a liturgiáról és az egyházról szóló, már kihirdetett
konstítúciókon kívül semmi egyebet sem eredményezett volna a zsinat,
már ezzel is a legjelentősebb zsinatok közé emelkedett.

1 A felszólalást a La Croix 1964. október 15-i száma igen pozitívan értékelte ezzel
a kiemeit címmel: Mgr Bánk nouvel éveque horigroís : "Appllquons la justice socíale
pour les pretres" - "foganatosítsuk a szociális igazságosságot a papok irányában". Rész
letesen foglalkozik a lap tudósítása a konkrét javaslatokkal is és kiemeli: ez az első eset,
hogy egy fel nem szentelt püspök felszólalt az egyetemes zsinaton.

SI'

Ne rontsd el dolgodat (LZ emberekkel. Bensőnkben kell egy kissé dolgozni
'1IUL(JUnkon,és arra törekednünk, hogy ítéleteinkben szeluiebbek, követe/éseink
ben szerényebbek legyünk. El kell· kezdenünk, hogy az embereket olyannak
fogadju1i~el amilyenek, és ennek a munkának megkönnyítése érdekében
1ftindig arra kell gondolnunk, hogy északon és délen, keleten és nyugaton
mindig ugyanazokba a régi dolgokba ütközünk, és magunk is osztozunk azok
ban a hibákban, amelyeket másoknál kifogásolunk, és elítélünk.

Theodor Forrtene

520


