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ELŐSZÓ

Veszprémben az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően 1923-ban, majd 
1934-ben tartottak egyházmegyei zsinatot, az új Egyházi Törvénykönyv (1983) 
szabályai szerint pedig 1996-ban rendeztek főegyházmegyei zsinatot. Ha vissza-
tekintünk az 1848-as egyházmegyei tanácskozásokra is, akkor az a forrásanyag, 
amely ebbe a kötetbe össze lett gyűjtve, másfél évszázad egyházmegyei történetére 
vet fényt. 1848-ban Zichy Domonkos megyéspüspök arra kérte a gyűlés résztvevőit, 
hogy higgadt komolysággal, szerény őszinteséggel és szeretettel nyilatkozzanak meg, 
mert a katolikus egyház szabadságának, jogainak és a papság jogállásának biztosítá-
sáról kell tárgyalniuk. A főpásztor szózata az egybegyűltekből élénk helyeslést vál-
tott ki, mely kifejezésre juttatta, hogy az egyházmegye papjai „egyedül a katholika 
egyház közjavai érdekében lelkesülnek”. 

Mi minden történt az 1848-as egyházmegyei tanácskozás és az 1996. évi főegy-
házmegyei zsinat között hazánkban és a magyar egyházban? Két szabadságharc vé-
res leverése, két vesztes háború, mindezek súlyos következményei, majd magyar egy-
házunk vaskalitkába zárása 45 éven keresztül, és a szabadulás utáni suta szárnypró-
bálgatás. A világegyházban – a teljesség igénye nélkül – az egyház világi hatalmának 
teljes elveszítése, a pápák útmutatásai a 19. század végén és a 20. században az encik-
likák által, majd a II. Vatikáni Zsinat. Mindezek tükröződnek a helyi zsinatokat elő-
készítő tanácskozásokban és a zsinati határozatokban.

Az 1923. évi zsinatot Rott Nándor megyéspüspök hívta össze, a határozatok elő-
készítésében pedig jelentős szerep jutott Kránitz Kálmán segédpüspöknek,  Káuzli 
Dezső szemináriumi rektornak, Beőthy István és Gutheil Jenő kanonokoknak. A fő-
pásztor a zsinaton buzdító beszédeket intézett papjaihoz, melyek szépen állítják elénk 
a lelkipásztor eszményképét. A határozatok rövidesen nyomtatásban is megjelentek, és 
az egyházmegye működésének normájává váltak. A papság lelki életével és általános 
kötelességeivel foglalkozó fejezet lényegében viselkedési kódex, amely kiterjed a lelki 
és közösségi élet minden területére. A pap társadalmi tevékenységéről szóló részben 
főleg a városi lelkészek fi gyelmét hívja fel a zsinat arra, hogy éljenek élénk összekötte-
tésben a munkáscsaládokkal, mert így jobban fognak a munkások az egyházhoz ra-
gaszkodni. A plébánosok és káplánok jogait és kötelességeit  tárgyaló rendelkezések 
különösen nagy fi gyelmet szentelnek az igehirdetésnek és a liturgia végzésének: köte-
lessége a lelkipásztornak az igehirdetést tervszerűen végezni, tanításaiban az összes 
hitigazságokat felölelni; fektessen nagy súlyt a liturgikus beszédekre, és legyen sajátos 
kötelessége a hitoktatás. A szeminárium elöljáróit és tanárait pedig arra utasította a 
zsinat, hogy növendékeikben az egyházias érzést neveljék. 

Rott Nándor megyéspüspök a második zsinatot 1934-ben rendezte. Annak el-
lenére, hogy a kitűzött cél a korábbi rendeletek felülvizsgálata volt, s a munkálatok 
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nagyobb része ténylegesen is csupán a szövegrevízióra korlátozódott, az 1934-es zsi-
nat határozatai újdonságokat is tartalmaztak. Ez részben a magasabb szintű egyházi 
és állami jogszabályok adaptálásának követelményével függött össze (szemináriumi 
oktatás rendje, egyházközségek, anyakönyvi utasítások), részben Rott Nándor püs-
pök plébánialátogatásokon szerzett tapasztalataiból adódott. Érdekes kezdeménye-
zése volt a zsinatnak, hogy a püspöki ad limina látogatás mintájára előírták: három-
évenként minden plébános, adminisztrátor és helyi káplán megjelenni tartozik 
Veszprémben, ahol be kell számolnia főpásztorának a rábízott feladatok teljesítésé-
ről. Ennek a zsinatnak a határozatait is külön kötetben jelentették meg. 

Szent II. János Pál pápa első magyarországi látogatásakor (1991) a püspöki kar-
hoz intézett beszédében felszólította a főpásztorokat: „itt az ideje, hogy országotok-
ban kidolgozzátok a korszerű lelkipásztorkodás alapelveit”. Ezzel összefüggésben az 
egyházmegyei zsinatok szerepére is utalt, és dr. Szendi József, a Veszprémi Főegyház-
megye első érseke az elsők között jelentkezett a zsinat megtartására. A veszprémi 
Egyházmegyei Hatóság élénk fi gyelemmel kísérte az Esztergom-Budapesti Érsekség 
és a Szeged-Csanádi Püspökség előkészületeit. A zsinat tanácskozásait 1996. június 
18–20. között tartották, a zsinati rendelkezések pedig 1996. december 1-jén léptek 
életbe. Nem csupán az 1923-as zsinat témái lebegtek a szervezők szeme előtt, hanem 
látták a modern élet ezernyi kihívását és változását, s ezekre keresték az egyház vála-
szát és útbaigazítását. Ha a kedves olvasó elolvassa az 1996. évi főegyházmegyei zsi-
nat ajánlásait, nem kételkedhet abban, hogy az előkészítő bizottság minden tagja 
becsületes munkát végzett, ajánlásaik tele vannak jó és javító szándékkal, s a rendel-
kezésekben is ugyanez a szándék tükröződik. Ha az azóta eltelt két évtized valóságát 
vizsgálja, akkor szomorúan láthatja, mi mindent felülírt az élet és a mindennapi gya-
korlat. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy a zsinat tanítása és útmutatása termé-
keny talajra talál azok lelkében, akikhez szól.
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