
MAGYAR JAVASLATOK
A II. VATIf<ANI ZSINATRA

A II. Vatikáni zsi na to t Előkészítő Pápai Bizott
ság hoz egyetlen magyar püsp ök, Shvoy Lajos ja
vasla ta érkezett meg. Valób an a kommunista
egyházpo litika akadályoz ta-e meg más püsp ö
kök votlllnainak Rómába k űld é s ét, miként azt a
kutatók felt ételezik,' vagy ped ig a magyar prel á
tusok érde ktelensége áll ennek hátt erében? Meg
kapták-e egyálta lán a magyar püspökök az Elő

készítő Bizottság level ét? Ha igen, tudhatunk-e
va lamit arról, miként reagáltak a ma gyar fő

pásztorok Tardini bíboros állam titká r levelére,
vagy le kell mondanunk arról, hogy ennek a sa
játos forrásnak fén yében próbáljunk meg képet
alkotni arról, miben látták a ma gyar egyházi ve
zetők a II. Vatikáni zsinat küszöbén a katolikus
egyház legsürgősebb feladatait ? Az alábbiakban
a fenti kérdésekre kísérlünk meg - minden bi
zonnyal nem végleges - vá lasz t ad ni a jelenl eg
rendelkezésünkre álló forr ások alapján .

Amikor XXIII. János pápa ötven évvel ez előtt,

1959. január 25-én egyetemes zsinatot hirdetett
meg, majd a Zsina ti Előkészítő Bizottság elnö ke,
Tard ini bíboros államti tkár június 18-án kelt leve
lében felkérte a világegyh áz püspökeit, hogy a jö
vendő zsinat munkatervének megh atáro zásához
adjanak javas latokat, a magyar katolikus egy ház
meglehetősen nehéz helyzetben volt. Az 1956-0s
forrada lma t követő konszolidáció egyúttal az egy
ház feletti állami ellenőrzés helyreállít ását is je
lentette. Az államma l együttműködni nem haj
landó papokat és püsp ököket félreállították ,2 és a
rendszer iránt lojális magatartást tanúsító püspö
kök is csa k igen korlát ozott egyházko rmány
zati szabadsággal rendelkeztek. Paradox módon
azonba n éppen az állam minden területet ellen
őrizni kívánó magatartása:az Allami Egyh ázü gyi
Hivatal szervezete által, valamint az ügynökháló
za ton keresztül felhalmozott dokumentáció teszi
lehet öv é,hogy új adalékokkal tudjuk kiegészíteni
az t, amit a zsinati előkészítő munkák magyaror
szági vonatkoz ásair ól. a magyar püspökök javas
latainak sorsá ról eddig tudni lehetett .'

A nehéz sz ituá cióval természetesen a Szent
szé k is tisztában volt, az új pápa mégis ismé telten
megkísérelte a helyi egyházzal va ló kapcsolat
felvételt. Anna k ellené re, hogy a magyar püspö
kök adlimina látogatásra való 1959. februá ri meg
hívása sikertelen vo lt - úgy tűnik - a Zsinati
Előkészítő Bizottság nem habozott a magyar püs
pöki kart is felkérni javaslatai megküldésére. Erre
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utal mindenesetre, hogy tudomásunk sze rint leg
alább öt me gyéspüspök - Shvoy Lajos, Grősz

József, Hamvas Endre, Papp Kálmán és Du dás
Mikl ós - megkapta 1959. július második felében
Tardini bíboros e tárgyban írt level ét.'

A püspökök Rómával való levelezése k ülönös
képpen is érdekelte az állami egyházpolitika irá
nyítóit, ezért siettek azokat a püspöki au lákat el
lenőrző - közkeletűen "bajus zos püspökökn ek"
nevezett - egyházügy i főelőadókon keresztü l
megszerezni. A Zsinati Előkészítő Bizottság leve
lének sorsá t leginkább a kalocsai érsekségen tud
juk nyomon követni. Az 1959. júliu s 21-én beér
kezett levelet Kujáni Ferenc kanonok ford ításában
még aznap kézhez kapta Szaká cs Gyula Bács-Kis
kun megyei ,egy házügyi f őel őad ó," és a ford ítást
elküldte az Allami Egyházügyi Hivatal központ
jába. A hivatal elnöke, Olt Károly július 31-én a kö
vetkező megjegyzést fűzte a dokumentumhoz:
"Erre a felhívásra semmiféle érdemi válasz t ad ni
nem szabad (sem ellene, sem mellettel .:" Egy hó
nappal később, szep tember 9-én Köteles István
MSZMP KB tagnak írt feljegyzésébő1 az is kid e
rül, hogy Olt ezzel a döntésével összha ng ban a
Vatikánból érkezett levélre adandó válaszok ki
küldését az egyházügyi előadókon keresztülleál
líttatta és a válasz tervezeteket ellenőrzés céljából
bek érette,? Az erre vonatkozó utasítás augusztus
S-én ment ki az illetékes egy házügyi elöad ókhoz,"
akik hamarosan meg is küldték a birtokukba ke
rült v álaszleveleket. Elsőként Grősz József kalo
csai érsek 1,959. augusztus 24-i keltezésű leve le ér
kezett az Allami Egyházügyi Hiva tal budapesti
központj ába szep tember 2-án. 9 Szakács Gyula, a
kalo csai érsekséget felügyelő egyházügyi főelő

ad ó Sztrilich Károl y érse ki irodaigazgatótól au
gusztus 27-én jutott Grősz vála szlevelének bir
tokába, amikor az irodaigazgató - a szokásos
eljárás rend szerint - engedélyt kért a doku
mentum Rómába küldésére. Jól jellemzi a ko ra
beli egyházpolitikai viszonyokat, hogy Sztrilich
Károly minden további nélkül tudomásul ve tte
Szakács Gyula kőzl és ét, hogya levelet fel ke ll
terjesztenie az ÁEH-ba, mert kiküldésén ek en
ge délyezés e meghaladja az egy házügyi előadó

hat áskör ét." Az Allami Egyházü gyi Hivatal el
nöke végül, immár Gr6sz József kalocsai érsek
és Papp Kálmán vála szszövegén ek ism eretében
- megerősítve korábbi állás foglalásá t - , 1959.
szep tember 17-én úgy döntött , hogy mivel azok
nem megfelelőek, a Vatikánba nem lehet őket ki
k űldeni. " Korábban már ugyan felmerüIt il kér
dés, hogy "nem lenne-e kívánatos megfelelő szö
vegű vála szt a püspökök álta l mégis kiküldeni



Rómába, amely figyelembe venné a római katoli
kus egyház helyzetét és perspektíváját egy szocí
alizmust építő országban"," a Vatikán szocialista
országokkal szembeni "ellenséges magatartására"
való tekintettel végül mégis elvetették ezt a lehe
tőséget, elvárva. hogy elóbb a Szentszék tegyen
pozitív lépéseketY

A Zsinati ElőkészítőBizottság levelének és az
arra adott válaszoknak a sorsát a többi püspöki
aula esetében a rendelkezésre álló források birto
kában nem áll módunkban hasonló részletesség
gel nyomon követni. Olt Károly Köteles István
számára szeptember 9-én készített feljegyzéséből
mindenesetre annyi derül ki, hogy a Hivatal in
formációi szerint addig GrőszJózsef kalocsai ér
seken kívül, Hamvas Endre csanádi, Papp Ká
mán győri, valamint Dudás Miklós hajdúdorogi
görög katolikus püspökhöz érkezett meg Tardini
bíboros levele. A feljegyzés időpontjáig azonban
csupán a kalocsai érsek és a győri püspök vá
lasztervezete jutott az AEH birtokába, a csanádi
püspökrőlpedig csak annyit tudtak, hogy ő is
készített javaslatokat." Hamvas Endre 1959.
szeptember l-jén kelt választervezetét végül ma
gyar fordításban szeptember 23-án kapta meg az
AEH központja Rátkai János egyházügyi főelő

adótól." A másik két püspök válaszához hason
lóan Hamvas javaslatainak kiküldését is leállí
tották október 13-án. 16

Nem rendelkezünk információkkal arról, vajon
Dudás Miklós püspök tett-e lépéseket a Zsinati
Előkészítő Bizottság levelének megválaszolá
sára," azt azonban biztosan tudjuk, hogy az Olt
Károly által felsorolt négy püspökön túl legalább
még egy személyhez megérkezett a javaslatokat
kérő vatikáni levél. Shvoy Lajos - a működőme
gyéspüspökök között az állam szemében .Jegre
akciósabbnak" számító székesfehérvári püspök
- igyekezett megőrizniegyházkormányzati sza
badságát, és ezért az ügyek intézésében gyakran
eltért a hivatalos rendtó1. A székesfehérvári püs
pöki aulába 1959. július 17-én beérkező vatikáni
levélről" sem adott tájékoztatást az AEH megbí
zottjának, és szeptember 3-án elkészített válaszja
vaslatainak Rómába küldését is titokban intézte.
Egy kevéssel az első zsinati ülésszak kezdete előtt

keletkezett állambiztonsági dokumentum fényé
ben feltételezhető,hogy Körbler Walter bodajki
orvoson keresztül jutatta ki az országból a leve
let." Jelenlegi ismereteink szerint ez a később Né
metországból postázott levél az egyetlen magyar
válasz, ami ténylegesen meg is érkezett a Zsinati
ElőkészítőBízottsághoz." Shvoy püspök javasla
tainak kijuttatását többek között éppen az tette le
hetövé. hogy az állami szervek csak jelentős ké
séssel értesültek létezéséró1: a püspök titkára 
az ebben az időben "Doktor" fedőnevet viselő
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ügynök - csak 1962 júniusában tudta az állam
biztonsági szervek számára megszerezni Kisberk
Imre segédpüspök javaslattervezetét, valamint
Shvoy Lajos Rómába elküldött levelét. Jóllehet a
Zsinati ElőkészítőBizottsághoz beküldött javasla
tokat - köztük a székesfehérvári püspökét is 
1960-ban Rómában publikálták. Szeifert József
rendőr őrnagy két évvel később csak valószínűsí

teni tudta, hogy a dokumentum megérkezett a
Vatikánba."

Az egyes püspökök által elkészített dokumen
tumok sorsán túl forrásaink némi betekintést
nyújtanak elkészítésük körülményeibe is. Legha
marabb Grősz József kalocsai érsek válaszlevele
készült el, 1959. augusztus 24-én. Ez a tény kicsit
meglepőnek tűnik annak fényében, hogy Szakács
Gyula egyházügyi főelőadó feljegyzése szerint a
Zsinati ElőkészítőBizottság felkérésével kapcso
latban a dokumentum érkezésekor az érsek nem
mutatott különösebb érdeklödést." A látszólagos
érdektelenséget azonban minden valószínűség

szerint inkább "elterelő hadműveletnek"kell te
kintenünk: a kérdés súlyának bagatellizálásával
akarta talán Grőszelérni, hogy későbbne gördít
senek akadályt az elkészített javaslatok kiküldése
elé. Végeredményben azonban ez a taktika éppen
az ellenkezőjére fordult. Amikor Olt Károlya ja
vaslatok Rómába küldésének megti1tását rendelte
el, a dokumentumok tartalmának nem megfelelő

volta mellett - éppen Grőszmegnyilvánulására
utalva - arra hívta fel a figyelmet, hogya"püs
pöki kar sem mutat különösebb hajlandóságot a
javaslatok küldésére"." Pedig éppen Grősz Jó
zsef zsinat iránti érdeklődését mutatja, hogy
olyan gyorsan elkészítette Rómába küldendő

válaszlevelét.
Míg Grősz József kalocsai érsek esetében nem

tudjuk, kért-e valakitó1 tanácsot zsinati javaslata
inak elkészítésekor, valamivel többet tudunk a
többi válaszlevél készítésének hátteréró1. Hamvas
Endre csanádi püspök három papját, Pongrácz
Lóránt apátfalvi, Hanzély Lajos békési, valamint
Marosy Endre békéscsabai plébánosokat kérte fel,
hogy dolgozzanak ki javaslatokat a zsinat számá
ra. Hamvas Endre a Pongrácz Lóránt által készí
tett tervezetre támaszkodott (számos passzust szó
szerint át is vett belőle), de azt átdolgozva és saját
gondolataival kiegészítve írta meg válaszlevelét.
A Hanzély Lajos által írt rövid javaslattervezet
nem igazán volt alkalmas arra, hogy figyelembe
vegyék. Meglepő viszont, hogy a Marosy Endre
által előterjesztett tervezet megegyezik azzal, amit
a rendelkezésünkre álló források egyhangúlag
Papp Kálmán győri püspöknek tulajdonítanak: a
jelenleg hozzáférhető magyar nyelvű szövegek
ben van ugyan némi eltérés, de ez feltehetően csu
pán a közös latin eredetire visszamenő fordítási



különbségeknek köszönhető.Nem világos, mikor
és hogyan került a békéscsabai plébános tervezete
a győri püspökhöz oly módon, hogy azután Papp
Kálmán javaslataként elóbb jusson az AEH birto
kába, mint Hamvas Endre levele és az általa fel
kért tanácsadók tervezetei."

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök sem
egyedül készítette el javaslatait, hanem - mi
ként azt a Vatikánba küldött kísérőlevélben is
említette - kikérte néhány megbízható papjá
nak véleményét." Többek között segédpüspö
két, Kisberk Imrét kérte fel egy tervezet megírá
sára, majd ennek az 1959. augusztus 21-én kelt
dokumentumnak az alapján készítette el szept
ember 3-án a végül Rómába küldött válaszleve
lét.26 Erdekes, hogy jóllehet az elküldött javasla
tok tartalmazták a Kisberk által előterjesztett

pontokat is, a dokumentumot a segédpüspök
nem írta alá, mint arra más országok esetében
találunk példát," hanem egyedül Shvoy aláírá
sával küldték el a Vatikánba.

A magyar püspökök válaszai - mint azt Tar
dini bíboros levele kifejezetten kéri is - kivétel
nélkül latin nyelven íródtak. Jelenleg azonban
csak Grősz érsek és Shvoy püspök votumai ese
tében ismerjük az eredeti latin szöveget, míg a
többi tervezet és válaszlevél magyar fordításban
áll rendelkezésünkre. A válaszok legfeltűnóbb

közös vonása, hogy többnyire a gyakorlati ta
pasztalatokból kiindulva, rövid pontokba szed
ve, címszavakban fogalmazzák meg a zsinat által
tárgyalandó kérdéseket, gyakran anélkül, hogy
azoknak teológiai indoklást, vagy akár csak meg
oldási javaslatot is adnának. Az előterjesztett

témák túlnyomó része konkrét egyházfegyeimi
kérdésekre vonatkozik, amelyek bemutatásában
könnyen fel lehet fedezni a szerzők alapvetően

jogi, szabályokhoz kötött gondolkodásmódját.
Míg Grősz érsek és Hamvas püspök igyekeztek
a teológiai tárgyaknak megfelelőencsoportosítva
tárgyalni az egyes javaslatokat (Grősz: egyház
fegyelmi és erkölcsi kérdések; liturgikus kérdé
sek, doktrinális kérdések; Hamvas: hitigazságok,
erkölcs, egyházfegyelem, liturgia), a többi votum
esetében ez a rendszerezés hiányzik.

A javaslatok nagy érdeme, hogy híven tükrö
zik azokat a gyakorlati problémákat, amelyekkel
a katolikus lelkipásztorok az 1950-es évek Ma
gyarországán szembesültek. Természetes tehát,
hogy mindegyik szövegben nyíltabb vagy bur
koltabb formában megjelenik az egyház életkö
rülményeit meghatározó ideológiai és politikai
rendszer, a kommunizmus kérdése. Grősz érsek
igen árnyaltan fogalmazott: nem a tévtanok elíté
lését követelte, hanem az egyház álláspontjának
leszögezését szorgalmazta a leginkább vitatott
kérdésekben - köztük név szerint is felsorolva a
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materializmust, a szocializmust és a kommuniz
must. Egyúttal igyekezett rámutatni a közös pon
tokra, és különbséget tett a kommunizmus esz
méje és gyakorlata között. Hangsúlyozta, hogy az
egyház nem az eszmét, hanem az istentelenséget
ítélte el és az emberek szabadságát védelmezte
minden társadalmi rendben. Hamvas püspök
azzal kívánta a marxizmus elítélését kérő javas
lat élét tompítani, hogy általánosabb összefüg
gésbe helyzete a problémát, melynek gyökerét
- más tévedésekhez hasonlóan - a gondvise
lésről szóló hittétel ismeretének hiányában látta.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az eredeti
leg a problémát csak általánosságban felvető ter
vezethez a csanádi püspök kapcsolta hozzá konk
rétan is megfogalmazva a marxizmus kérdését.
Sőt, tovább menve, a két tökéletes társaságról
szóló tanítás hivatalossá tételét kívánta a zsinat
tól, hogy ezzel védelmezzék az egyház jogait az
állam teljes hatalmát hirdető totalitárius rendsze
rekkel szemben. Shvoy püspök meglehetősen

nyíltan kérte a materializmus minden formájának
elítélését, beleértve ebbe a kapitalista rendsze
rekre jellemző konzum-materializmust is, "ami
megmérgezi a hívők lelkét, minthogy az idó1eges
javak és földi gyönyörök követését hirdeti". Az
ideológia elutasításának igényén túl a szocialista
diktatúra konkrét gyakorlatának közvetett elíté
lését célozták továbbá azok a javaslatai, amelyek
a püspökök egyházkormányzati szabadságának
kinyilvánítását, illetve a hierarchia joghatóságá
nak a hit és erkölcs kérdésein túl az élet más te
rületeire való kiterjesztését szorgalmazták.

A pápai aggiornamento szándékával egybevá
góan számos javaslat célozta a hívek életének egy
szerűbbé tételét, illetve az apostoli munkába való
bevonásukat a megváltozott világban. Az összes
püspök egyetértett abban, hogy az adott - nem
egyszeruen csak szekularizált, hanem egyenesen
harciasan ateista - magyar viszonyok között fon
tos a vasár- és ünnepnapi misehallgatás, a böjt, a
szentségek vételével kapcsolatos előírások rugal
masabb szabályozása. A liturgia területén javasolt
konkrét változtatások - egyszerúbb és a nép
nyelv használatának kiterjesztése révén közérthe
több szertartások - is jórészt ugyanebbó1 a meg
fontolásból fakadtak. Egyedül Shvoy Lajos
hangsúlyozta a hívek liturgikus cselekményekbe
való fokozottabb bevonásának fontosságát, bár
ezt ő is pápai dekrétumok útján vélte megvalósít
hatónak. Ugyancsak a székesfehérvári püspök
volt az, aki - ha csak általánosságban is, de - rá
mutatott a modem eszközök alkalmazásának le
hetőségére az evangelizáció területén, valamint
felvetette a teológia megújításának és gyakorlati
asabb oktatásának szükségességét. Míg Papp Kál
mán és Shvoy Lajos püspökök fontosnak tartot-



ták a házasság szentségével való visszaélések
megakadályozását, és hangsúlyozták a gyerme
kek elfogadásának és vallásos nevelésük vállalá
sának szükségességét, Hamvas püspök egyálta
lán nem emelte be votumába Pongrácz Lóránt
tervezetéből a házassági erkölcs kérdéseit igen
részletesen tárgyaló pontot. A csanádi püspök el
hagyta az eredeti tervezet azon pontját is, amely a
cölibátus fenntartásának követelménye mellett az
aposztata papok státusának megoldására tett ja
vaslatot. A magyar püspök cölibátussal kapcsola
tos hagyományokhoz ragaszkodó álláspontját így
egyedül Shvoy Lajos levelében találjuk meg. Hi
vatásuk könnyebb megéléséhez a székesfehérvári
püspök ugyanakkor a közösségi életformát aján
lotta a világi papoknak is. Az aggiornamento kér
dését ellentétes módon fogta fel Papp Kálmán és
Shvoy Lajos a cenzúra kérdésében: míg a győri

püspök szerint a tiltott könyvek listáját meg le
hetne szüntetni, addig a székesfehérvári ordinári
us a jegyzék felülvizsgálatát és annak az új kom
munikációs eszközök figyelembevételével való
megújítását tartotta szükségesnek. Hasonlókép
pen nem találunk egységes álláspontot a magyar
püspököknek az ökumenizmussal kapcsolatos
hozzáállásában sem. Papp Kálmán javaslatterve
zete erélyes fellépést kívánt a különböző feleke
zetek közötti vegyes-házasságok ellen. Nem ked
vezett a keresztények közötti egység ügyének az
egyetlen dogmatikai jellegű javaslat sem: Szűz

Mária kegyelmet közvetítő szerepének hangsú
lyozásával Hamvas Endre éppen ebból a megfon
tolásból nem értett egyet. Ugy tűnik, hogy bár a
különböző felekezetekkel való jó viszony igénye
nem állt távol a magyar papságtól, a keresztények
közötti egységet a többi egyháznak a katolikus
egyházba való visszatéréseként képzelték el. Erre
utal a fenti javaslatok mellett a székesfehérvári
püspök előterjesztéseis, amelyben megértő sza
bályozást kért "az egyház kebelébe visszatérő kü
lönbözó felekezetek pásztorai és hívei számára".

A magyar votumokrólösszefoglalóan elmond
hatjuk, hogy - miként az várható volt - a zsinati
javaslatoknak abba a kategóriájába illeszkednek,
amelyek inkább kapcsolódnak a megelőző száza
dok egyházképéhez, mint a jövendő zsinatnak az
"idők jeleit" figyelembe vevő új szemléletéhez.
Ezek a megközelítésükben inkább egyházjogi
kazuisztikus, semmint pasztorális votumok az új
latin országokban hegemón helyzetben lévő egy
házak püspökei mellett a más felekezetű vagy
ellenséges politikai környezet által fenyegetett
helyi egyházak hierarchiájára voltak a legjellem
zóbbek" A magyar püspökök konzervatív felfo
gása többek között abból táplálkozott, hogy a val
lásellenes kommunista rendszer keretei között
nem láttak más lehetőséget az egyház fennmara-
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dására, mint a belső egyházi fegyelem megszi
lárdítását és a külső szabadság biztosítását. Az
egyházfegyelem erősítésére való törekvésük
ugyanakkor nem zárta ki, hogy pasztorális meg
fontolásokból több terűleten kérjenek rugalmas
ságot vagy enyhítéseket. Eppen ezeken a javasla
tokon keresztül nyerhetünk egyfajta állóképet a
magyar katolikus egyház II. Vatikáni zsinat előtti

állapotáról, melyre az uralkodó konzervatív
szemléletból fakadó, elsősorban elvi síkon jelent
kező szigorúság és a körülményekhez való alkal
mazkodási kísérlet kettőssége volt jellemző.

Az elkészült - bár a Zsinati Előkészítő Bizott
sághoz el nem jutó - javaslatok száma és a vá
laszok gyorsasága arra utalnak, hogy jóllehet a
magyar püspököket számos sürgető belső egy
házpolitikai kérdés foglalkoztatta, a zsinat előké
szítő munkájával szemben sem voltak érdektele
nek. A Zsinati Előkészítő Bizottsághoz csak azért
érkezett egyetlen magyar javaslat, mert a Szent
székben fő ideológiai és politikai ellenfelét látó ál
lami vezetés ekkor még mindenfajta kapcsolat
felvételt veszélyesnek tartott, és a zsinatot is
elsőrendűen politikai kérdésként fogta fel. Amíg
a zsinatban nem fedeztek fel a rendszer érdekeit
szolgáló lehetőséget, hanem csupán a kommuniz
mus elítélésének és egy összkeresztény anti
kommunista egységfront megteremtésének al
kalmát látták benne, mindenfajta párbeszédtől

elzárkóztak. Az egyház szabadságát komolyan
korlátozó pártállamban csak az ellenőrzés elke
rülése, az "illegális csatornák" használata bizto
sított szabad kapcsolattartást a Szentszékkel.

FEJÉRDY ANDRÁS

'Vö. Storia delconcilio Vaticano II diretta da Giuseppe
Alberigo. Volume L Il cattolicesimo verso una nuova
stagione. L'annuncio e la preparazione. Gennaio 1959
settembre 1962. Leuven-Bologna, 1995, 114.

21959-bena 11 magyar katolikus egyházmegye kö
zül 7 élén állt megyéspüspök: Mindszenty József esz
tergomi érsek 1956.november 4-e óta az Amerikai Kö
vetségen volt belső száműzetésben, Pétery József váci
és Badalik Bertalan veszprémi püspököket pedig 1953
ban illetve 1957-ben Hejcére internáIta a kormány, az
egri érseki szék pedig még 1956 márciusában, Czapik
Gyula halálával üresedett meg.

3Máté-Tóth András: A II. Vatikáni zsinat ésa magyar
elhárítás. A történetihivatalban fellelhető levéltári anyag
alapján. http://www.vallastudomany.hu/Members/
matetoth/vtmtadocs / m-taIl, vatikani_zsinat. (utolsó
letöltés dátuma: 2008. október 31.) 8-9.

'Olt Károly Köteles István számára írt feljegyzésé
ből tudjuk, hogy Grősz József, Hamvas Endre, Papp
Kálmán és Dudás Miklós püspökök kaptak meghívót:
Magyar Országos Levéltár (= MOL) Allami Egyház-



ügyi Hivatal Szigorúan titkos iratok (= XIX-A-21-d)
0037-2/1959.15. Olt Károly feljegyzése Köteles elvtárs
részére. Budapest, 1959. szeptember 9. A felsoroltakon
kívül Shvoy Lajoshoz is megérkezett a meghívó, miként
az válaszleveléből kiderül: Acta et documenia Concilio
Oecumenica Vaticana II apparanda. Series I. (Antepraepara
toria), Vol.II. Consilia et vota Episcoporum ac Praelato
rum. Pars II. Europa. Cittá del Vaticano, 1960,521.

sMOL Állami Egyházügyi Hivatal. Elnöki iratok (=
XIX-A-21-a) K-28-2/1959. 2. Szakács Gyula kézzel írt
feljegyzése Tardini levele magyar fordításának hátol
dalán, datálatlan.

6MOLXIX-A-21-a K-28-2/1959. 1. Olt Károly kéz
zel írt feljegyzése a püspökökhöz szóló meghívólevél
magyar fordításának alján. 1959. július 31.

7MOLXIX-A-21-d 0037-2/1959.15. Olt Károly fel
jegyzése Köteles elvtárs részére. Budapest, 1959. szep
tember 9.

'MOL XIX-A-21-a K-28-2/1959. 1. Miklós Imre
kézzel írt feljegyzése a püspökökhöz szóló meghívó
levél magyar fordításának alján. 1959. augusztus 5.

9MOLXIX-A-21-a K-28-2/a/1959. 6. Miklós Imre
kézzel írt feljegyzése Olt Károly számára Szakács Gyu
la Bács-Kiskun megyei egyházügyi főelőadóGrősz Jó
zsef javaslatait kísérő levelén. 1959. szeptember 2.

IOMOL XIX-A-21-a K-28-2/a/1959. 6. Szakács
Gyula egyházügyi főelőadó levele Miklós Imrének, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettesének. Kecs
kemét, 1959. augusztus 28.

llMOL XIX-A-21-a K-28-2/1959. 17. Olt Károly
kézzel írt feljegyzése. 1959. szeptember 17.

12MOL XIX-A-21-d 0037-2/1959. 15. Olt Károly
feljegyzése Köteles elvtárs részére. Budapest, 1959.
szeptember 9.

13MOL XIX-A-21-d 0037-2/1959. 15. Kézzel írott
megjegyzés Olt Károly Köteles István számára írt fel
jegyzése margóján: "a szoc. országokban a Vatikán neg.
állásponton van, ők tegyenek poz. javaslatot". A kéz
írás talán Olt Károlyé.

I4MOL XIX-A-21-d 0037-2/1959. 15. Olt Károly
feljegyzése Köteles elvtárs részére. Budapest, 1959.
szeptember 9.

ISMOL XIX-A-21-a K-28-2/c/1959. 8. Rátkai János
Csongrád megyei egyházügyi főelőadó levele Csala
László részére. Datálatlan.

16MOL XIX-A-21-a K-28-2/c/1959. 9. Miklós Im
re Csala László számára kézzel írt feljegyzése, október
6-án: "Tudomásul szolgál. Ki nem küldhető." Csala
László kézzel írt feljegyzése, 1959. október 13-án: "EI
intézve! Rátkai e-val megbeszéltem."

17'fardini bíboros levelének az MSZMP KB Agitá
ciós és Propaganda Osztályának iratanyagában fellel
hető másolatán tollal írt feljegyzés szerint mindenestre
Dudás Miklós "kijelentette: nem kíván válaszolni". A fel
jegyzést, mint Grősz József hasonló jellegű kijelenté
sét, mint alább látni fogjuk, nem biztos, hogy komo
lyan kell venni. MOL Magyar Szocialista Munkáspárt
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Központi Bizottsága (= MSZMP KB) Agitációs és Pro
paganda Osztály (M-KS 288. f. 22. cs.) 1959. Egyházzal
kapcsolatos iratok (= 1959/4. Ő. e.) 263.

18A dátum Shvoy Lajos püspök válaszleveléből

tudható. Lásd Acta et dacumenta Concilio Oecumenica
Vaticana II apparando. Series I. (Antepraeparatoria). Vol.
Il. Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum. Pars
II. i. m. 521.

19A rendszer által veszélyesnek tartott székesfehér
vári püspök kapcsolatainak felderítésére - a püspöki
aulában élő "Doktor" fedőnevűügynök jelentéseiból és
más forrásokból szerzett információkra támaszkodva
- komoly erőfeszítéseket tettek az állambiztonsági
szervek. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció jelentős

része megtalálható a magyar egyház külföldi - első

sorban vatikáni - kapcsolatainak felderítésére és ter
helő adatok összegyűjtésére1961.október 16-án nyitott
"Canale" elnevezésű objektum-dossziékban. Állam
biztonsági Szervek Történeti Levéltára (= ÁBTL)"Cana
le" objektum-dossziék (= 0-14963/ l-lQ.) AHiidegard
Steiger ügyében "Turista" fedőnéven végzett nyomo
zás eredményeinek 1961.november 29-i összefoglaló je
lentése megtalálható: ÁBTL 0-14963/1. 313.

Feltételezésünket a következő dokumentumrészlet
támasztja alá: rr.. .felhasználjuk azt a - ma már a Szé
kesfehérvári aulában is ismert - tényt, hogy a rendőr

ségnek tudomása van arról, hogy Körbler Walter bodajki
orvos illegálisan levelet juttatott ki Mester Istvánnak
Rómába Shvoy, illetve Kisberk Imrétől." A II. Vatikáni
zsinattal kapcsolatos operatív terv. Budapest, 1962. au
gusztus 6. ABTL0-14963/2.249.

2°A püspökök javaslatairól szóló összesítő jelentés a
Magyarország címszónál a következőket közli: "Un
gheria: Ha risposto solo il Veseovo di Székesfehérvár
(Alba Reale), ma la lettera risulta spedita dalIa Germa
nia." (Dott, Piero Doria, a Vatikáni Titkos Levéltár tiszt
viselőjének írásbeli tájékoztatása, 2003. február 18.)
Ennek fényében teljesen tévesnek ítélhető a Belügymi
nisztérium III/I Csoportfőnökségének1962. szeprem
ber 8-án kelt tájékoztató jelentése, amely 31 magyar
egyházi személy - Hamvas Endre, Kovács Sándor és
Mindszenty József kivételével egyik sem püspök 
nevét tartalmazza, mint olyanokét, akiktől javaslat ér
kezett a Zsinati ElőkészítőBizottsághoz. Mindenesetre
a jelentés is kéri a megbízhatónak nevezett forrásból
származó értesülés ellenőrzését.ÁBTL0-14963/3. 62-
63. Tájékoztató jelentés. Budapest, 1962. szeptember 8.

2
1ABTL 0-14963/2. 161-165. Jelentés a székesfe

hérvári püspökség vezetőinekII. Vatikáni zsina tra kül
dött dokumentumairól. Budapest, 1962. június 25.

22MOL XIX-A-21-a K-28-2/1959. 2. Szakács Gyula
egyházügyi főelőadó kézzel írt feljegyzése Tardini le
vele magyar fordításának hátoldalán. Datálatlan, Grősz
a feljegyzés szerint így kommentálta a levelet: "Nem
bír különösebb jelentőséggel. Annyi bizonytalanság
van még az egész zsinat-ügy körül, hogy tanúi lehe
tünk még meglepetéseknek is." Arra a kérdésre pedig,



hogy a püspöki karnak lesz-e valami javaslata a zsi
nathoz, így felelt: "Nem igen lesz; bár sose lehet tudni,
hogy a mi okosaink nem sütnek-e ki valami újat, amit
majd kellő módon továbbítunk."

23MOL XIX-A-21-a K-28-2/1959. 17. Olt Károly
kézzel írt feljegyzése. 1959. szeptember 17. A zsinattal
kapcsolatban a Grősz Józseféhez hasonló "elterelő

hadművelettel"találkozunk a Hejcére internált Pétery
József és Badalik Bertalan püspökök esetében is. Az
Állami Egyházügyi Hivatalból Hejcére látogató Madai
és Lopkovicz elvtársaknak arra a kérdésre, hogy ki
akarnak-e menni a zsinatra, a püspökök azt válaszol
ták, hogy "ők már idősek és nem szándékoznak még
képviseltetni sem magukat Rómában". (ÁBTL Badalik
Bertalan személyi dosszié. 6. kötet (= 0-12547/6) 90.
A BM Borsod Megyei RendőrfőkapitányságIII/III-1
osztályának jelentése Badalik Bertalan ügyében. Mis
kolc, 1962. október 4.) Ezzel a látszólagos érdektelen
séggel szemben valójában nagy érdeklődést tanúsí
tottak a zsinat iránt, és a meghívást sem egészségi
állapotuk miatt mondták le, hanem mert tudták, hogy
úgysem mehetnek el. Vö. ÁBTL 0-12547/6.103. "Pé
ter Pál" fn. ügynök jelentése, Miskolc, 1962. október 30.

24PappKálmán és Hamvas Endre válaszlevelei. va
lamint a három plébános tervezetei rendre megtalál
hatók: MOL XIX-A-21-a K-28-2/1959. 7. 10-16.

25Acta et documenta Conci/io Oecumenico Vaticano II
apparando. Series I. (Antepraeparatoria). Vol. II. Consilia
et vota Episcoporum ac Praelatorum. Pars II. i. m. 521.
Az "Aspiráns" fedőnevűügynök (aki azonos a később

"Doktor" fedőnévenjelentő személyével) egy jelenté
séből tudjuk, hogy Shvoy Lajos Molnár Gyula és Né
meth László nevű papjait kérte fel az egyetemes zsi
natra szóló javaslatok kidolgozására. ÁBTL "Áruló"
(Kisberk Imre) személyi-dosszié (= 0-13581/3.) 176.
"Aspiráns" datálarlan jelentése. Másolat.

26Kisberk Imre és Shvoy Lajos püspökök javaslatai
magyar fordításban fellelhetők: ÁBTL 0-14963/2.
161-165. Shvoy Rómába kiküldött előterjesztésétere
det latin nyelven lásd Actaet documenta Coneilio Oecume
nicoVaticano II apparando. Series I. (Antepraeparatoria),
Vol. II. Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum.
Pars II. i. m. 521-523.

27Storia del concilio Vaticana II diretta da Giuseppe Al
beriga. Volume I. i. m. 113.

28Staria del cancilia Vaticana II diretta daGiuseppe Al
berige. Volume I. i. m. 124-131.
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