
A II. Vatikáni
zsinat recepciója
a gyulafehérvári egyházmegyében a liturgikus
rendelkezések tükrében

A II. Vatikáni zsinat a katolikus egyház történetében egy korszak le-
zárását és egy új korszak kezdetét jelentette. XXIII. János pápa a zsi-
nat meghirdetésével a katolikus egyházat naprakésszé, korszerűvé
akarta tenni. Noha az állítás közhelyesnek látszik, érdemes megfon-
tolni, mivel az utóbbi években nemcsak a zsinat határozatainak és ha-
tásainak kritikája erősödött fel, hanem a zsinat kiértékeléséről szóló
irodalomban egyre erőteljesebben jelentkezett a kontinuitás herme-
neutikája, amely a zsinat által hozott szemléletváltást megkérdője-
lezte.1 Az aggiornamento címszóval kifejezett pápai eszme a zsinat jel-
szava lett. A pápa szándéka, amelyet a zsinat felvállalt, magában
foglalta a reformot, a megújulást, a tanítás megújítását, a hit továbba-
dásának modernizálást, egyszóval az egyház küldetésének, feladatá-
nak naprakész felvállalását.2 Ez az akarat végigkísérte az előkészületi
időt és a zsinat munkáját és célkitűzéseit is. VI. Pál pápa szerint, aki-
nek feladatául jutott a zsinat folytatása és befejezése, a zsinat útja és
célja maga Jézus Krisztus. „Krisztus a kezdetünk, Krisztus az utunk
és vezérünk, Krisztus a mi reményünk és végcélunk.”3 A zsinati zá-
róbeszédében a pápa az egyház jövendő nagy feladatául a párbeszé-
det és a szolgálatot jelölte meg.4

A zsinat recepciója egy hosszas folyamat, amely bizonyos értelem-
ben ma sem zárult le. A rendelkezések néha több év vagy egyes ese-
tekben egy bő évtized után éreztették hatásukat a helyi egyházakban.
Ez különösen érvényes a kelet-európai térség egyházmegyéire, ame-
lyek a zsinat alatt és az azt követő szinte három évtizedben a kom-
munista rendszerek alatt elszigetelődtek az egyetemes egyháztól.

A jelen tanulmányban a zsinat erdélyi recepcióját vizsgálom, külö-
nös tekintettel a liturgikus rendelkezésekre. A bevezetőben röviden fel-
idézem a zsinat újszerűségét és a romániai képviselők részvételét a zsi-
naton. A tanulmány központi részében a zsinat recepcióját vizsgálom
a gyulafehérvári egyházmegyében. Különösen a zsinat liturgikus elő-
írásainak alkalmazását elemzem, annál is inkább, mivel az erdélyi ka-
tolikus egyházban leginkább a liturgikus reform éreztette hatását.

A II. Vatikáni zsinat újszerűsége

Az előző zsinatokhoz viszonyítva a II. Vatikáni zsinat néhány fi-
gyelemre méltó sajátossággal rendelkezett. Egyik korábbi zsinaton
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sem volt jelen ennyi püspök, és egyetlen zsinat sem volt ennyire
nemzetközi.5 A Nikaiai zsinaton (325) 300, az I. Vatikáni zsinaton
769 püspök vett részt, a II. Vatikáni zsinatra 2460 püspök kapott
meghívót az egész világegyház képviseletében. A legtöbben, 2400-
an a negyedik ülésszakon voltak jelen. A zsinat másik sajátossága,
hogy az Egységtitkárság meghívására, Augustin Bea bíboros és Jan
Willebrands kiterjedt diplomáciai tevékenysége nyomán a keleti és
a protestáns egyházak megfigyelőket küldtek a zsinatra.6

VI. Pál pápa 1963-ban hivatalosan bejelentette világi auditorok
meghívását a zsinatra. A világiak apostolkodásáról szóló dekrétumot
előkészítő bizottságba nyolc férfi kapott meghívást, majd Suenens bí-
boros javaslatára meghívtak nyolc szerzetesnővért és hét világi nőt is.
Patrick Keegan, a Nemzetközi Katolikus Munkásmozgalom elnöke,
világiként beszédet tarthatott az egyik nyilvános ülésen, ez pedig nem
számított mindennapi eseménynek, hiszen utoljára Nagy Konstantin
császár szólalt fel 325-ben a Nikaiai egyetemes zsinaton. Beszédet
mondhatott a francia Jean Guitton és az olasz Veronese Vittorino, de
ők a Trentói zsinat emlékezetére szervezett ünnepségen beszéltek,
nem zsinati ülésen.7

Romániai részvétel a zsinaton

Itt nem célom a püspökök zsinati tevékenységének részletes ismer-
tetése, csupán a történelmi helyzet sajátosságait szeretném kiemelni,
mivel a politikai kontextus érthetővé teszi a zsinat recepciójának ala-
kulását.8 A romániai püspökök részvételét vagy éppenséggel távol-
maradását a kor ismeretében kell értékelni. Az állami hatóságok
ügyeltek arra, hogy kinek engedélyezik a kiutazást Rómába. Első-
sorban a rendszer szempontjából megbízható embereket jelölték ki,
nem titkolt politikai célok elérését remélve.

A zsinat alatt Romániában a hat katolikus egyházmegyében hi-
vatalosan egy püspök működött: a gyulafehérvári egyházmegye
püspöke, Márton Áron. A temesvári, szatmári és nagyváradi egy-
házmegyéket ordináriusok kormányozták. A két román nyelvű egy-
házmegyében, Iaşiban és Bukarestben hasonló módon ordináriusok
irányították az egyházmegyéket.9

Az első ülésszakra Márton Áron gyulafehérvári püspök meghí-
vást kapott, de nem ment el, nem kérte az állami hatóságoktól a ki-
utazási engedélyt. Börtönből való szabadulása után tíz évig házi
őrizetre volt ítélve. 1957. június 6-tól 1967. november 22-ig nem
hagy hatta el a püspöki palotát. Az eddigi kutatások alapján úgy lát-
szik, hogy a püspök javaslatokat sem terjesztett be a zsinat előké-
szítő szakaszában. A harmadik ülésszakra több meghívás érkezett,
püspökök hiányában egyházmegyés papok részére. Márton Áron
ismét elutasító választ adott, arra hivatkozva, nem használna sen-
kinek az, amit esetleg Rómában elmondana.10 A püspök csak a házi
őrizet feloldását követően utazhatott Rómába. Részt vett a püspöki
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szinódus 1969-es rendkívüli gyűlésén, amely a Szentszék és a püs-
pöki konferenciák együttműködését elemezte, majd 1971-ben a szi-
nódus második rendes ülésén, amely a szolgálati papságot és a tár-
sadalmi igazságosság kérdését tárgyalta.

A temesvári egyházmegyéből Konrad Kernweissmegbízott ordi -
nárius kapott meghívást a zsinatra, a liturgikus konstitúció előké-
szítő bizottsága tagjai között szerepel a neve. A rá vonatkozó ada-
tok ellentmondásosak; valószínűbbnek tűnik, hogy nem kapott
kiutazási engedélyt és a zsinati munkában nem vett részt.

Romániából a harmadik ülésszakra ketten utaztak Rómába, Pakocs
Károly szatmári kanonok és Francisc Augustin, a bukaresti érsekség
ordinarius substitutusa. A román kormány magyarországi mintára egy
részleges egyezményt szorgalmazott a Szentszékkel. A zsinatra Pakocs
Károlyt és Francisc Augustint ezzel a céllal engedték ki. Pakocs Rómában
egy kilenc oldalas jelentésben ismertette az egyházmegyék helyzetét.
Jelentése nagyon egyoldalú, és a román kormány elvárásait sugallja.
Pakocs és Augustin zsinati részvételéről nincsenek adatok. Magánki-
hallgatáson ugyan fogadta őket a pápa, de jelenlétükkel nem keltet-
tek jó benyomást.11 Az utolsó ülésszakra Petru Pleşca Iaşi-i egyházmegyés
pap, illetve Hosszú László nagyváradi esperes kapott kiutazási enge-
délyt.12 Hosszú László 1965. október 29-től 1966 januárjáig tartózkodott
Rómában. Több alkalommal tárgyalt Augustino Casaro lival, és VI. Pál
pápával is találkozhatott. Márton Áronról úgy nyilatkozott, mint aki
szálka az állam szemében, szolgálata nem hasznos a romániai katoli-
kus egyház számára, ezért helyesebb lenne nyugdíjazni, és mást ne-
vezni ki helyébe.13

A Rómában székelő Vasile Cristea címzetes püspök, a görög ka -
to likus diaszpóra vezetőjének neve szerepel a keleti egyházakkal fog-
lalkozó előkészítő bizottság tagjai között. Ugyancsak itt szerepel Bejan
Ovidiu prelátus, aki a Rota Romanánál dolgozott. A megfigyelők kö-
zött ott volt az emigrációban élő Andrei Scrima román ortodox teo-
 lógus, aki Athenagoras konstantinápolyi ökumenikus pátriárka sze-
mélyes képviselőjeként vett részt a zsinaton.14

Tehát az erdélyi katolikus egyházmegyék képviselete és részvéte-
le a zsinaton nem volt számottevő. A legnagyobb, gyulafehérvári egy-
házmegye semmilyen szinten nem kapcsolód(hat)ott be a zsinat mun-
kálataiba. A többi magyar nyelvű egyázmegye képviselete jelentéktelen
volt, és nem az egyház céljait, hanem a kommunista rendszer érde-
keit szolgálta. Egyedül a temesvári Konrad Kerweiss járulhatott vol-
na hozzá a zsinat munkálataihoz, azonban jelenléte a zsinaton kétséges.

Mivel a román kommunista kormány 1948-ban egyoldalúan sem-
 misnek nyilvánította a Szentszékkel kötött konkordátumot, felszá-
molták a nunciatúrát, így a püspök kapcsolattartása Rómával körül-
ményessé vált. A magyarországi katolikus egyházhoz fűződő szálak
sem segítettek a Rómával való kapcsolattartásban. A Magyar országon
bekövetkező zsinati recepció majd csak a zsinat utáni évtizedek ben
éreztetette hatását Erdélyben.
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Ha kitekintünk más, a kommunista tömbhöz tartozó országokra, fi-
gyelemre méltó, hogy ezek püspökeitől érkeztek javaslatok az Előké-
szítő Bizottsághoz. Jugoszláviából tíz, Lengyelországból negyvenhá-
rom, Lettországból egy javaslatról tudunk. A keleti tömb püspökei a
helyi nehézségekre, a kommunizmus, a materializmus veszélyére,
a vallásgyakorlat korlátozására hívták fel a figyelmet, de az egyház konk-
rét gondjaira is keresték a megoldásokat. Számos javaslat éppen a li-
turgiára vonatkozott. A püspökök kérték a szentségek szertartásának
átdolgozását, az anyanyelv használatát a szentmisében, a szentségek
és szentelmények szertartásaiban, a krisztushívők bekapcsolódásának
elősegítését a szentmise ünneplésébe, a koncelebrálás szabályozását,
a két szín alatti áldozást. A püspökök kiemelték, hogy a népnyelv be-
vezetése a hívek tevékeny bekapcsolódását segíti elő. Így érvelt pél-
dául Wyszynski lengyel bíboros és Czajka czestochovai püspök.15 Ka-
rol Wojtyła, a későbbi II. János Pál pápa, szintén a népnyelv részleges
bevezetése mellett érvelt.16 Többen Szűz Mária társmegváltói szerepének
kihirdetését és erre vonatkozó ünnep bevezetését szorgalmazták,17 de
tudott, hogy a zsinaton e javaslatot elutasították. Azokról a területek-
ről, ahol a katolikusok keleti keresztényekkel éltek együtt (különösen
a volt Jugoszláviából), az a sajátos kérés érkezett, hogy húsvét ünneplése
egy meghatározott napon történjen.18

E rövid áttekintésből kitűnik, hogy más kommunista országok
egyházaitól eltérően a gyulafehérvári egyházmegye semmilyen
módon nem ve(hete)tt részt a zsinaton, sem annak előkészítő sza-
kaszában, sem a tulajdonképpeni munkálatokban. Annál szembe-
tűnőbb, hogy a zsinat recepciója, különösen a liturgikus reform be-
vezetése nem maradt el Erdélyben.

A zsinat recepciója az erdélyi egyházmegyében

A zsinat erdélyi hatásainak értékelésében nem lehet figyelmen kívül
hagyni azt a történelmi tényt, hogy a zsinat előtti megújulási moz-
galmak az erdélyi egyházmegyébe is eljutottak, és e folyamat előké-
szítette a talajt a zsinati rendelkezések befogadása számára. A bibli-
kus, patrisztikus, egyháztani és liturgikus teológiai megújulási
törekvések közül a gyulafehérvári egyházmegyében leginkább a li-
turgikus mozgalom eszméi éreztették hatásukat. Erről Mailáth Gusz-
táv és Márton Áron püspökök, valamint Erőss Alfréd, Veress Ernő, Fa-
ragó Ferenc teológiai tanárok és Hirschler József kolozsvári plébános
írásai tanúskodnak. Az egyháztani változásokról Erőss Alfréd tudó-
sított a Papi lelkiség című folyóiratban ismertetve XII. Piusz pápa Mystici
corporis kezdetű enciklikáját.19 Az erdélyi teológiai tanárok írásai mel-
lett fontos kiemelni, hogy a magyarországi liturgikusok — Szunyogh
Xavér Ferenc, Korompai József, Kühár Flóris, Radó Polikárp, Halász
Piusz, Cséfalvy Nándor — írásai a papság körében ismertek voltak.
A magyar nyelvterület számára ők fordították és ismertették Roma-
no Guardini, Pius Parsch és Lambert Beauduin műveit.
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A liturgikus reform és a papság nevelése

Noha Márton Áron, a gyulafehérvári egyházmegye püspöke nem vett
részt a zsinaton, a püspök figyelemmel kísérte a zsinat tevékenysé-
gét, és befejeztével folyamatosan ismertette a zsinati dokumentumo-
kat. A zsinat megnyitását megelőzően Márton Áron püspök arra kérte
papjait, hogy ennek jelentőségéről tájékoztassák híveiket, és elren-
delte, hogy „október hónap folyamán a lelkipásztorok híveikkel
együtt ajánlják fel a Rózsafüzér-ájtatosságot erre a szándékra, s ezen
kívül, az egész zsinat egész tartama alatt imádkozzanak”.20 Az egye-
temes zsinat megnyitásának napján, 1962. október 11-én, csütörtökön
éjfélkor „minden plébániatemplomban egy szentmisét mondjanak a
XXI. egyetemes zsinat megnyitása alkalmából”.21 A legtöbb helyen ezt
az állami hatóságok nem engedélyezték. Gyulafehérváron szentmi-
sét végeztek. A plébánia templomokban éjfélkor meghúzták a haran-
gokat, de a szentmise a legtöbb helyen elmaradt.

A zsinat befejezésekor Márton püspök ismét rendelkezett. Azt szor-
galmazta, hogy „december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén az
ünnepélyes szentmisében a prédikáció szóljon röviden a zsinat mun-
kájáról és jelentőségéről”.22 A zsinat befejezésének napján a gyulafe-
hérvári püspöki székesegyházban mondott prédikációban feleleve-
nítette a zsinat célját: az egyház azt kereste, „hogyan teljesítetheti a
Krisztustól kapott változatlan megbízást ebben a nagy változásokon
átmenő világban”. A püspök méltatta a zsinat eredményeit: „az egy-
ház meg akar újulni, olyan értelemben, hogy minél jobban megértse
és megközelítse a világot”.23 Szembetűnő, hogy e gondolatok éppen
a zsinat által szorgalmazott aggiornamento eszméjét fejezik ki.

1964. július 7-én keltezett levelében, a Sacram Liturgiam motu
proprio rendelkezése alapján Márton Áron indítványozta egy „egy-
házmegye-közi liturgikus bizottság létesítését”. A gyulafehérvári
egyházmegye részéről Tyukodi Mihály liturgika tanárt és Veress
Ernőt, a volt spirituálist jelölte a liturgikus bizottságba. A püspök
felkérte a szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék veze-
tőit, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, közöljék saját je-
löltjeik nevét. A bizottság feladata, a püspök szerint, megállapítani
a legsürgősebb tennivalókat, figyelemmel kísérni a külföldi liturgi-
kus bizottságok munkáját, összegyűjteni az egyházmegyék sajátos
szokásait, hogy ezeket követni lehessen az anyanyelvi Rituálék
szerkesztésénél.24 Sajnos az egyházmegye-közi liturgikus bizottság
nem jött létre. Az első találkozóra Gyulafehérváron került sor, de
éjszaka az állam emberei álmukból felköltötték az összegyűlteket és
hazaküldték, azon a címen, hogy illegális gyűlést szerveztek.25

Márton püspök a liturgikus megújulást célzó rendelkezéseket egy-
házmegyéjében alkalmazta, és a papokat türelemre intve bevezette a
reformokat. „A papok számára irányadó nem az, amit hallanak, ha -
nem az, amit saját egyházmegyéjük körlevelében olvasnak. Ha ez ná-
lunk késve történik, legyen türelmük kivárni, mert a körülmények

20GYÉL 1171/1962.

21GYÉL 1225/1962.

22GYÉL 2185/1965.

23Marton József (szerk.):
Márton Áron írásai és

beszédei, II. Gyula-
fehér vár, 1977, 91–92.

Márton Áron
rendelkezései

24GYÉL 1048/1964.
2255 doboz.

25Tempfli Imre: i. m. 896.
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indokolják.”26 Az anyanyelv bevezetése a liturgia ünneplésében al-
kalmanként sietős megoldásokat eredményezett, ezért a püspök is-
mételten türelemre intette papjait. 1967 decemberében keltezett le-
ve lében a felcsíki főesperes a kerületi papság nevében kérte: a
szentmise könyörgéseit is lehessen magyarul végezni, a Szunyogh-
misszálé könyörgéseit lehessen imádkozni a szentmisében. Szu-
nyogh X. Ferenc és Pius Parsch könyvei közkézen forogtak, így azt
kérte, hogy a bevezető gondolatokat ezekből a könyvekből lehessen
felolvasni, a hétköznapi szentmiséken is lehessen egy „néhány szót”
mondani.27 A püspök azt válaszolta, hogy tudatában van az anya-
nyelv bevezetése fontosságának, de a fokozatos bevezetés a járható
út, a cél pedig az, hogy egységes és jó szövegek kerüljenek haszná-
latba. A püspök szerint a liturgiában keletkezett zűrzavarnak első-
sorban a papság fegyelmezetlensége az oka.28 1970-ben a kolozsvár-
belvárosi plébánia felterjesztésére válaszolva Márton Áron a hatályos
előírások betartását kéri. Anyanyelven az engedélyezett részeket sza-
bad végezni, „a szentmise megújított formáit és imáit csak akkor ve-
zetjük be, mikor kezünkben lesz az új misekönyv fordítása”.29

1971-ben a püspök örömmel értesítette papjait az új misekönyv
megjelenéséről. Az Executio Constitutionis de Sacra Liturgia IV. Missale
Romanum instauratum körlevelében öt pontban határozta meg az új
misekönyv használatának fokozatait. Elsőként szükséges az elméleti
és gyakorlati bevezetés és felkészítés. Ennek kapcsán a liturgika ta-
nára beszédsorozatban feldolgozza azt, amit tudni kell a szentmise új
rendjéről. Másodszor, tekintettel arra, hogy a misének két fő része van,
a liturgia verbi és a liturgia eucharistica, a biblikum tanára megkezdte az
olvasmányok feldolgozását, és az anyagot tőle lehet igényelni. A pré-
dikáció kötelező volt vasár- és ünnepnapokon, hétköznap pedig aján-
lott. Harmadszor, a szembemiséző oltár és az ambó felállítása alapos
körültekintést igényel, ezért meg kell találni a legmegfelelőbb megol-
dásokat. Negyedszer, a szembemiséző oltárok felállításához engedélyt
kell kérni, a kéréshez mellékelni kell a szentély alaprajzát, megjelölve
az oltár, az ambó és a székek helyét. Végül a nagyobb templomokban
be lehet vezetni a mikrofonok használatát, mert ez elősegíti a pap és
a hívek közvetlenebb kapcsolatát.30 1973-ban Márton Áron bekérte a
papság módosító javaslatait a misekönyv magyar szövegével kap-
csolatosan. Jelezte, hogy a beérkezett javaslatokat egy bizottság fogja
feldolgozni, addig tilos minden önkényes változtatás.31

Márton Áron különösen a diakónus- és papszentelések alkalmával
beszélt a zsinat tanításáról. Tette ezt abból a megfontolásból, hogy el-
sősorban a papoknak kell elsajátítaniuk a zsinat szellemét, hogy azt
tovább tudják adni szolgálatuk helyén. 1965-ben a szubdiakónus és
diakónus szentelés alkalmával a szentmise két fő részéről beszélt, ki-
emelve az igeliturgia fontosságát és szerepét. A Szentírás az „élet
igéje”, ezért ezt kell hirdetni.32 1972-ben ugyancsak a diakónusszen-
telés alkalmával a püspök arra figyelmeztetett, hogy „a megújított li-
turgiában Isten igéjének nagyobb teret kell biztosítani. A krisztushí-

26GYÉL 110/1964.

27Antal József főesperes
81/1967 számú levele

a papi gyűlésről,
GYÉL 81/ 1967.

28Válasz Antal József
levelére, GYÉL

2493/1967.

29Válasz a kolozsvári
kérdésekre, GYÉL

3488/1970.

Körlevél az új
misekönyvről

30Executio Constitutionis
de Sacra Liturgia IV.

Missale Romanum
instauratum, püspöki

körlevél. GYÉL 750/1971.

31Az új liturgikus
kiadványok magyar

szövegének korrekciója,
GYÉL 1827/1973.

32Marton József (szerk.):
Márton Áron írásai és

beszédei, II, 85–86.
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vők körében nő az érdeklődés a Szentírás iránt. A patrisztika újjáéle-
dése és a teológiai oktatás elmélyülése elősegíti a kinyilatkoztatott
igazságok világosabb kifejtését.”33 1975-ben a szemináriumi lelkigya-
korlat után a papság felelősségéről beszélve a püspök megjegyezte,
hogy a népnyelvű liturgia személyes alkalmazkodást és alkalmaz-
kodó képességet kíván a paptól. A híveket be kell vonni a li turgiába,
és fel kell készíteni a tudatos és tevékeny részvételre, a papnak pedig
gondosan fel kell készülnie az igehirdetésre. A papok körében az in-
dividuális szolgálatot fel kell váltania a kollegiális szolgálatnak. Az
aggiornamento szolidaritást jelent a világgal. A pap tanulja meg tisz-
telni az emberi értékeket, viselje szívén a kor problémáit, legyen szo-
lidáris a nép és az emberiség életbevágó értékeivel.34

1965. nagyszombatján a püspök a hívek papi méltóságáról elmél-
kedett. „A hívek papi méltósága nem felszentelt papság ajándéka
vagy engedménye a hívek részére, hanem olyan eredeti jog és köte-
lezettség, amely a híveket a keresztségnél fogva megilleti.” Ezért az is-
tentisztelet rendjében, papi méltóságuknak megfelelően minél tevé-
kenyebben be kell kapcsolódniuk a szentmiseáldozat bemutatásába.35

A kommunizmus elnyomása és terhe alatt a püspök elsőrendű fon-
tosságot tulajdonított a papság nevelésének. Kiemelte, hogy Krisztus
példája és a politikai helyzet kötelez minden papot az áldozatválla-
lásra. A Presbyterorum ordinis dekrétum magyarázatára több alkalom-
mal visszatért a szentelések alkalmával. A kisebb rendek feladása al-
kalmával 1967–68 között a szolgálat fontosságát hangsúlyozta,
ugyanis a zsinat az egyház küldetéseként és a papság kötelességeként
a szolgálatot állította előtérbe. „Az egyház lelki megújulása és a hívek
megszentelése elsősorban a papságon múlik.” A pap legyen ember az
emberek között.36 1968-ban a papi lelkigyakorlat befejezése alkalmá-
ból Márton Áron ismét hangsúlyozta a zsinat tanítását, a megújulási
szándékot, miközben a helyi kihívásokat is kiemelte: meggyőződése
szerint „meg kell küzdeni az elméleti és gyakorlati materializmus-
sal”, és keresni kell az egységet más keresztény közösségekkel.

A reform első lépcsője a lelki reform, és ezt a papoknak magukon
kell elkezdeniük.37 1971-ben a papszentelési prédikációban újból em-
lékeztetett a zsinat egyetemes papságról szóló tanítására: a kereszt-
ségben a „hívek is részesülnek Krisztus királyi papságából”. A pap
magatartása, cselekedetei az emberek szemében jelentősebbek, „az
egyházat aszerint ítélik meg, amilyennek a papot látják”.38

1972-ben a kisebb rendek feladása alkalmával a papság küldeté-
séről és feladatairól elmélkedve hangsúlyozta: „Jézus Krisztus az
egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. A pap nem közvetítő,
hanem eszköz az egyetlen közvetítő kezében. Az emberek üdvössé-
gét kell szolgálnia. Krisztus tiszta, igazi arcát kell megmutatni torzí-
tás nélkül, a Krisztust kereső nemzedéknek.”39 1975-ben a lelkigya-
korlat után figyelmeztette a teológusokat, hogy a II. Vatikáni zsinat
módosította a papságról alkotott régebbi képet. „A merev, uralko-
dás ra hajlamos és individualista típus helyett, a tájékozottabb és a

33I. m. 142.

34I. m. 159–160.

35Márton Áron: Húsvét.
(Márton Áron hagyatéka
6, szerk. Marton József.)

Mentor Kiadó, Maros -
vásárhely, 2009, 94.

A papság nevelése

36Marton József (szerk.):
Márton Áron írásai és

beszédei, II, 103–105.

37I. m. 110–111.

38I. m. 129.

39I. m. 138–139.
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hivatását szolgálatként felfogó pap személyét ajánlja.” A papi hiva-
tal, mondja a püspök, nem a hatalom gyakorlása, hanem szolgálat.40

1974-ben, a zsinat rendelkezéseit és azok végrehajtását össze-
foglalva, Márton Áron elrendelte az istentisztelet rendjével kap-
csolatos változtatásokat, jelezve, hogy „ezeket híveink mindenütt
örömmel fogadják”. A vallásos élet megújítása mindenkinek a tö-
kéletes keresztény életre való törekvését jelenti. A püspök a keresz-
tények egységére is kitért. Az ökumenizmus a zsinat akarata, a ne-
velésnek és hitoktatásnak, valamint az igehirdetésnek ökumenikus
szellemben kell történnie.41

Márton Áron utóda, Jakab Antal püspök 1986-ben kiadott körle-
velében rendelkezett a liturgiával kapcsolatosan. Körlevelét a Liturgikus
Bizottság javaslatait figyelembe véve fogalmazta meg.42 Kinevezte az
Egyházzenei Bizottságot, a kántorok továbbképzése előmozdítására.
Az Egyházművészeti Bizottság munkáját elemezve megállapította, hogy
sok helyen a liturgikus tér elrendezése még várat magára. Ismételten
felhívta a plébánosok és az egyháztanács figyelmét, hogy ott, ahol nem
kérik ki az Egyházművészeti Bizottság véleményét, és károkat okoz-
nak a templomok berendezésében, a kártérítés az egyházközség ve-
zetőségét terheli. A körlevélben a püspök engedélyezte az Apostoli hit-
vallás imádkozását a szentmisében, az Üdvözlégyben pedig a
„malaszttal teljes” helyett a „kegyelemmel teljes” módosított formát
írta elő. Elrendelte, hogy a szentmise kánonját hangosan kell imádkozni,
alatta énekelni vagy más imádságokat beiktatni tilos.43

A szentségek és szentelmények megújított rendje

A szentségek új, a zsinat szellemében átdolgozott és megújított szer-
tartásrendjét fokozatosan vezették be a gyulafehérvári egyházmegyében.
Márton püspök az új szertartások tervezetét kiküldte a plébániákra.
A papokat a lelkinapok alkalmával, a híveket beszédsorozatokkal ké-
szítették fel az új ordó bevezetésére. A keresztelés szertartását 1975-
ben ismertette és tette kötelezővé a főpásztor.44 A gyulafehérvári egy-
házmegye a Magyar Országos Liturgikus Tanács fordítását vette át.
Az új szertartáskönyv 2007-ben jelent meg nyomtatásban. A román
nyelvű szövegeket a Iaşi-i egyházmegye szertartáskönyvéből, a né-
met nyelvűeket a németországi kiadásból vették át. A házasság új szer-
tartását 1972. október elsejétől tette kötelezővé a püspök.45

Az Eucharisztia tiszteletével kapcsolatos rendelkezéseket 1972-
ben ismertette Márton Áron. A két szín alatti áldozást 1972-ben ve-
zette be felnőtt keresztelés, nászmise, illetve primicia esetében (a
változásra katekézissel kellett előkészíteni a híveket).46 A lehetősé-
geket Jakab Antal, Márton püspök utóda, terjesztette ki.

A bérmálás szentségének új rítusát 1984. január 1-től vezette be
Jakab Antal.47 Az 1982-es körlevélben a szentségkitételről rendelke-
zett.48 A nagymisék utáni szentségi áldást eltörölte, az elsővasárnapi
szentségimádást egy órában határozta meg. A kézbe áldoztatást a

40I. m. 159.

41I. m. 155–158.

42GYÉL 1021/1986.

43GYÉL 1230/1986.

44GYÉL 2800/1975.

45GYÉL 1230/1972.

46GYÉL 1230/1972.

47GYÉL 1290/1983.

48GYÉL 3096/1982.
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romániai püspökkari konferencia nem engedélyezte (a konferencia
latin és görög rítusú püspökökből áll). A napi kétszeri szentáldozás
1987-től engedélyezett.49 A bűnbánat szentsége új formáját is be-
szédsorozatok előzték meg, 1981 virágvasárnapjáig kellett a plébá-
niákon bevezetni.50 A betegek szentségének új szertartására szintén
beszédsorozatokban készítették fel az egyházmegye híveit. A szent-
misében történő ünnepélyes kiszolgáltatást a Liturgikus Bizottság
javasolta, és 1987-ben a papi szenátus elfogadta bevezetését.51

Ami az új temetési szertartás bevezetését illeti, 1978-ban rendelte
el Márton Áron püspök. Erdélyben már a zsinatot megelőzően is
anyanyelven végezték a temetési szertatást, ezért nem vették át a ma-
gyarországi szertartáskönyv szövegét. Az új temetési szertartás elő-
ször litografált változatban jelent meg két füzetben, 2004-ben pedig
a szertartáskönyvben, nyomtatott formában is. A bevezetőben Tamás
József segédpüspök, a Főegyházmegyei Zenei és Liturgikus Bizottság
titkára jelzi, hogy a szertartáskönyv „kézirat gyanánt” van közzé-
téve, a szentszéki jóváhagyásra várva.52 Az Erdé lyi Preorátor átdol-
gozását Tamás József segédpüspök vállalta, és az új kiadás 2003-ban
jelent meg.

A liturgikus reform erdélyi recepciójának tárgyalása végén fel kell
idézni Jakab Antal püspök 1989-ben lejegyzett sorait. A püspök kör-
levélben magyar nyelven közölte II. János Pál pápának a Sacrosanctum
concilium 25 éves évfordulójára kiadott Vicesimus quintus annus kezdetű
apostoli levelét. A püspök arra kérte papjait, „hogy alaposan tanul-
mányozzák [a liturgikus konstitúció] alapelveit, jól megfontolják és uta-
sításaihoz a katolicitás jegyében hűségesen alkalmazkodjanak”.53

Összegzés

A II. Vatikáni zsinat ötvenedik évfordulója a világegyház és a helyi
egyházak életében alkalmas idő az emlékezésre, de különösen a mér-
legelésre. Egyházmegyéink vezetőinek zsinati részvételét vagy tá-
volmaradását, a zsinati rendelkezések alkalmazását csak az adott kor
politikai viszonyait figyelembe véve lehet értékelni. A romániai, ezen
belül az erdélyi hozzájárulás a zsinathoz jelentéktelen. A legnagyobb
erdélyi egyházmegye egyáltalán nem volt képviselve a zsinaton, a
többi egyházmegye képviselete pedig a kommunista rendszer érde-
keit szolgálta. A gyulafehérvári egyházmegye helyzetét tekintve utó-
lag nehéz eldönteni, mi lett volna másként, ha püspöke, Márton Áron
részt vett volna a zsinaton. Ugyanakkor szembetűnő, hogy noha
Márton püspök távol maradt, a zsinat szelleme teljesen átjárta szem-
léletét, körleveleit, rendelkezéseit. Ma a zsinat bírálói megkérdőjele-
zik az aggiornamento eszméjét, illetve a liturgikus reform legitimitását.
Márton püspök azonban azonosult a zsinat célkitűzésével, megér-
tette, hogy az egyház akkor teljesíti Krisztustól kapott változatlan
küldetését, ha felismeri a világban végbement változásokat, képes
szólni ehhez a világhoz, ha szolidáris a világgal, és szívén viseli a kor

49GYÉL 926/1987.

50GYÉL 3096/1981.

51GYÉL 3107/1981.

52Temetési
szertartáskönyv.

Kolozsvár, 2004, 6.

53GYÉL 1457/1989.
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problémáit. Ma is figyelemre méltók a papság szolgálat jellegét, kol-
legiális dimenzióját kiemelő beszédei, a mód, ahogy papjait az ember
és az emberi értékek tiszteletére szólította fel.

Márton Áron liturgikus beszédei és rendelkezései a zsinat alap-
vető szándékait tükrözték. A püspök szorgalmazta a hívek bevo-
nását a liturgiába, felkészítését a tudatos és tevékeny részvételre,
és megértette, hogy a népnyelv bevezetése a tevékeny bekapcsoló-
dást mozdítja elő. A liturgikus reform bevezetése összekapcsolódott
a papság felkészítésével. A püspök felhívta papjai figyelmét a Szent-
írás jelentőségére, az igehirdetésre való felkészülés szükségére, a
hívek fokozatos bevonására a liturgiába.

A zsinati rendelkezések alkalmazása, különösen a liturgikus szö-
vegek bevezetése bizonyos liturgikus és lelki egységet teremtett az
erdélyi és a magyar katolikus egyház között, mivel az erdélyi egy-
házmegyék a magyarországi liturgikus szövegeket vették át. Ugyan -
akkor a kapcsolat egyoldalú volt, mert az erdélyi katolikus egyház
nem vett részt a liturgikus szövegek fordításában, a liturgikus köny-
vek szerkesztésében. A zsinati rendelkezéseket késéssel alkalmaz-
ták Erdélyben. Ez hátrányt jelentett, de annyiban előnyt is, hogy az
elsietett döntéseket el lehetett kerülni.

A múltra való ünnepélyes emlékezés önmagában nem ad választ
a mai kérdésekre és kihívásokra. Ma egyfajta csendes, hallgatóla-
gos leállás tapasztalható. Ismét a védekező, apologetikus stílus a
jellemző. Nagyon sok helyen a plébánia nem a nyitott kapuk egy-
háza, hanem magánvállalkozásnak, személyes kft-nek tűnik, a pár-
beszédre való készség pedig csökken. A papok beletemetkeznek az
egyszemélyes munkába. A világi krisztushívők bátorítás és elfoga-
dás hiányában megelégednek a szolgáltatásokkal.

Ötven év egy zsinat életében nem hosszú idő, egy egyházközség,
egy hívő életében azonban igen. A II. Vatikáni zsinat mássága, új-
donsága, az aggiornamento is történelemmé válik, a kutatók számára
értékes dokumentummá, ha a szellemét nem értjük és éljük. Az el-
telt ötven év alatt a politikai és társadalmi változások új helyzetet
teremtettek. Ma a hasonló gondok és feladatok mellett az újakkal is
szembe kell nézni. Ezért a zsinat szellemiségét, tanítását nem csupán
feladat, hanem kötelesség is gyakorlatba ültetni, és az új helyzetek-
hez alkalmazni. Márton Áron szavaival: „a papnak az emberek üd-
vösségét kell szolgálnia. Krisztus tiszta, igazi arcát kell megmutatni
torzítás nélkül a Krisztust kereső nemzedéknek.”54

Eredmények és
új kihívások

54Marton József (szerk.):
Márton Áron írásai és

beszédei, II, 138–139.
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