
AEGYHÁZA Z VILÁGBAN
A PÜSPÖKI SZINODUS HÓMÁBAN

A most befejeződő 1969-es évben az
egyház életének legfontosabb eseménye
kétségkívül a Rómában megtartott püs
pöki szinodus volt. Az alapító okmány
értelmében ún. "rendkívüli" szinodus
volt ez, amelyen a püspöki karok elnő

kei vettek részt. A szinodus szellemi
előzményei jól ismertek. Az utóbbi hó
napokban gyakran idézték VI. Pál pápa
aggodalommal teli beszédét, amelyet az
idei húsvét nagyszombatján mondott el,
és amelyben az egyházat átjáró "skiz
matikus erjedés" veszélyéről szólt, Ez
az erjedés voltaképpen már a zsinat óta
tart. A zsinat (az I. vatikáni zsinat ere
detileg tervezett, de a bekövetkezett ka
tonai események miatt elmaradt ilyen
tárgyú döntését pótolva) kimondotta a
püspökök kollegialitását, a pápai primá
tus kiegészítéseképpen. Adós maradt
azonban a kollegialitás tartalmának és
következményeinek pontos teológiai
megfogalmazásával, s részben ennek
következménye volt az a feszültség,
amely - Suenens bíboros kifejezésé
vel élve - a "központ", vagyis a ró
mai Kúria és a "periféria", vagyis a
helyi egyházak között támadt. Ez a fe
szültség egy bizonyos ponton annyira
tarthatatlanná vált, hogy ez késztette
VI. Pál pápát arra, hogya rendkívüli
szinodust összehívja.

"Némelyek azt hiszik - írta a szino
dussal foglalkozó beharangozó cikké
ben Mario von Galli, a népszerű jezsui
ta publicista az Orientierungban,
hogy a szinodus összehívására a püspö
ki karoknak a születésszabályozásról szó
ló enciklikával kapcsolatos reagálása
adott eredetileg okot. Tény az, hogy sok
püspökkari nyilatkozat e tárgyban kitért
az elől, hogy az enciklikából a gyakor
lati következtetéseket levonja és meg
kérdőjelezte az enciklika bizonyításait
is ... Ezek az események minden bizony
nyal mély benyomást gyakoroltak a pá
pára. A szinodus összehívásá nak és té
maválasztásának azonban nem ez volt
az oka, mint az René Laurentin abbé
részletes apró munkával bebizonyította.
Tény az, hogya Humanae Vitae 1968.
július 25-én kelt; viszont a Szeritatya
már június ll-én közölte a pápai kor
mányzat első minisztertanácsán (új in
tézmény ez, amely egy asztal köré gyűj

ti össze a vatikáni »díkasztéríumok«,

kormányzati hivatalok, valamennyi ve
zetőjét) bizalmasan közölte azt a ter
vét, hogy szinodust kíván összehívni ez
zel a témakörrel: »A püspökkari kon
ferenciák és a Szentszék közötti vi
szony«, és míndjárt megfelelő anyagót
is kért az egyes szakágazatokból. Ez az
elhatározás még egy május lO-i, a szi
nodus állandó titkárával, Rubin püspök
kel folytatott tárgyalásra nyúlik vissza.
Akkor hivatalosan is közölték, hogy az
a megbeszélés a június ll-i ülés előké

szítéséül szolgált. Eszerint tehát a szi
nodus témája egy-két hónappal a Hu
manae Vitae közzététele előtt már rög
zítve volt; semmiképp sem lehet az en
ciklíka által kiváltott reakció következ
ménye."

Mario von Galli a továbbiakban rész
letesen foglalkozott a szinodus előkészí

téséről kiszivárgott hírekkel s termé
szetesen felveti ebben a cikkben azt a
kérdést is, hogy mi várható a szinodus
tól. Post testa ezek a fejtegetések már
nem annyira érdekesek. Itt talán csak
annyit idézzünk belőlük, hogy a szinodus
hatékonyságánál nagyon sok függ a sze
replők személyiségétől és beállítottságá
tól és így elsősorban magának a Szent
atyának felfogásától. "VI. Pál pápa 
írja Mario von Galli -, kétségkívül egy
olyan egyházfelfogásban nevelődött,

amely többé-kevésbé az 1908-ban meg
halt Palmieri gondolatvilágából ered.
Eszerint az egyházon belül minden ha
talom a pápától ered, még a zsinaton
is. A pápa viszont ma már minden bi
zonnyal nem osztja ezt a felfogást, kü
lőnben nem változtatta volna meg kolle
giális szellemben azt a formulát, amely
lyel a zsinat a határozatokat és rendel
kezéseket kibocsátotta. A szinodus per
sze nem zsinat, még akkor sem, ha a
pápa gyakran nevezte a püspöki kollé
gium »tükröződésének«."

A szinodus, mint a zsinat óta min
den, ami az egyházban történik, a tö
megkommunikációs eszközök legnagyobb
érdeklődésétől kísérve ült össze, napila
pok, rádió és televíziós állomások kom
mentátorai találgatták hasábos cikkek
ben. hogy milyen szenzációk várhatók
tőle. Amiről azonban lényegében szó
volt, azt talán Marc Oraison foglalta
össze a legtalálóbban a Témoignage
Chrétien hasábjain írt és római impresz
szióiról beszámoló cikkében. "Valahol,
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nem túl távol innen - írja - vastag
erődfal mögött, amelyet farsangi jel
mezbe öltözött idegen zsoldosok őriznek,
egy csomó ember, aki többé kevésbé a
világ minden részéből jött ide, azon vi
tatkozik, hogy mit csinál, hogy rní az
értelme annak, amit csinál és hogyan
kell ezt a munkát megszervezní. Ami
ről vitatkoznak, az az egész világot ér
dekli, mínthogy nem kevesebb a sze
repük, mint akikristályosítása, fölélesz
tése egy különös történetnek: egy bizo
nyos Jézus, aki meghalt és föltámadott,
kiszabadítja az embereket ellentmondá
saikból és az idő börtönéből." Oraison
cikkének utolsó bekezdése pedig így
szól: "Majdnem egy jó órát töltöttünk el
egy kedves, mosolygó emberrel: egy

A pápa megnyitó beszéde és az első viták

Ma már tudjuk, hogy Marc Oraison
reménykedése nem volt teljesen alap
talan. A szinodus ülésszakának első nap
jait azonban még a válság szimptómái
jellemezték, s a világsajtó nem is mu
lasztotta el, hogy· megfelelő szenzációt
csináljon ebből. Október ll-én nyitotta
meg VI. Pál pápa a Sixtus-kápolnában
a szinodust, egy nagyon kiegyensúlyo
zott beszéddel.

"Tekintettel arra a tényre - mon
dotta a beszéd elején a pápa -, hogy
a püspök hivatala jogszerű utódlása az
apostolok tisztségének, akik egy Krísz
tustól kiválasztott és általa akart cso
portot alkottak, szerenesés vállalkozás
nak látszott, hogy ismét fölvessük a
»kollegialitás« fogalmát és elnevezését
és a püspöki hivatalra alkalmazzuk azt.
»Amint az Úr Jézus rendelkezése sze
rint Szent Péter és a többi apostol egy
apostoltestületet alkot - mondja a zsi
nat -, hasonlóképpen kapcsolódnak
egymáshoz a római püspök, Szent Pé
ter utóda, meg a püspökök, az aposto
lok utódai (Lumen Gentium 22. sz.)«."
"Úgy hisszük, hogy szándékunkat, amely
arra irányul, hogy a püspöki kollegiali
tást gyakorlati növekedéséhez segítsük,
ténylegesen bebizonyítottuk, akár a püs
pöki szinodus felállttásával és a püspök
kari konferenciák elismerésével, akár
pedig azzal a ténnyel, hogy néhány püs
pök-testvérünket az egyházmegyékben
működő püspökök közül szolgálattétel
re Kúriánkba hívtuk be. Ha Isten ke
gyelme segít bennünket és testvéri egyet
értés könnyíti meg kölcsönös kapcsola
tainkat, akkor a kollegialitás gyakorlása
más egyházjogi formák között, még szé
lesebb körű fejlődésnek indulhat."

A beszéd további részében az egység
és rt szeretet szükségességét hangoztat-

püspökkel, aki részt vesz a szinoduson.
Egy csésze fekete mellett nagyon szívé
lyes volt a társalgás. Jobban megértet
tem, mílyen nehézségek állanak a »meg
teendő út« előtt. Ennek a nagyon jó
szándékú és figyelmes embernek pél
dául fogalma sincs a modern antropo
lógiáról és így érthető, hogy minden
jószándéka ellenére nehezen érti meg,
hp gy mi történik. S közben az a benyo
más támad bennem, hogy most már sok
kal jobban értem, mennyire nehéz volt
számára az elhatározás, hogy megfon
tolja azt, ami nem is egészen világos
neki. S ha a mostani találkozó során
valóban ez történik Rómában, mégpe
dig a legszélesebb síkon, akkor azt hi
szem, bízvást reménykedhetünk."

ta a Szentatya, majd, a beszéd végén
még egyszer visszatérve a kollegialitás
problémájára és saját eltökéltségére.
hogy azt továbbra is lojálisan elismeri,
felhívta a Szeritatya a figyelmet arra,
hogy az egyház vezetése nem igazodhat
a világi kormányok kűlső formaságaí,
szerint. "Az egyház vezetésének - mon
dotta itt VI. Pál pápa - megvan a ma
ga törvényszerűsége, amelynek külső

kifejeződési formáiban is láthatóvá kell
tennie isteni alapítójának bölcsességét
és akaratát. Ezzel kapcsolatban emlé
keztetnünk kell saját legmagasabb fele
lőssógünkre, amelyet Krisztus azáltal
kívánt ránk bízni, hogy Péternek adta
át a mennyország kulcsát és egyházá
nak alapkövévé tette őt. Krisztus bízta
Péterre a súlyos karizmát, hogy meg
erősítse testvéreit (Lk 22, 32) tőle hal
lotta Krisztus a sziklaszilárd hitvallást
(Mt 16, 17) és tőle követelte, hogy sajá
tos módon háromszor biztosítsa őt sze
retetéről, amelynek elsősorban a főpász

tori szeretetben kell kifejezésre jutnia
(Ján 21, 15 stb.), Olyan felelősség ez,
amelyet a hagyomány és a zsinatok egy
aránt, mint Krisztus helytartójának,
mint az apostoli kollégium fejének, mint
az egész egyház főpásztorának és Isten
szolgái szolgálójának tulajdonítanak, és
amely sohasem kerülhet függő viszony
ba a püspöki kollégium mégoly magas te
kintélyével szemben. Ennek a püspöki
tekintélynek elsőként kívánunk tiszte
lettel adózni, azt védelmezni és előmoz

dítani akarjuk. Mégis ez a tekintély so
hasem lenne az, ami, ha nélkülözné tá
mogatásunkat."

Voltaképpeni munkáját október 13-án
kezdte el a szinodus az apostoli palotá
ban a ·"töröH koponyák termében". VI.
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Pál pápa ezen a munkaülésen, és szer
dát, a nyilvánosk.ihallgatás napját ki
véve, a többieken is végig ott ült és,
mint a tudósítók írják, nagy figyelem
mel követte a vitát. Ez a vita eleinte
meglehetősen éles hangvétellel kezdő

dött, Ennek az volt az oka, hogya szi
nodus ügyrendjét előkészítő bizottság
által elkészített séma, amelyet már hó
napokkal ezelőtt kiküldtek a nemzeti
püspöki karoknak. általában nem találrt
tetszésre. Minthogy a szinodus titkársá
ga hozzászólásokat is kért a tervezett
sémához, nagy számmal érkeztek be
olyan észrevételek, amelyek kifogásol
ták, hogy a séma túlságosan általános
ságokban mozog. Valószínűleg ennek
volt a következménye, hogy Franjo Se
per bíboros, a hittani kongregáció pre
fektusa, egy olyan vitaindító felszólalást
olvasott fel. amely az eredeti sémánál
sokkal konkrétabb formában nyúlt hoz
zá a szinodus témájához, az apostoli
Szentszek és a püspökkari konferenciák
kapcsolatának kérdéséhez. El is hangzott
az az óhaj, hogy inkább Seper bíboros
relatiója szelgáljon a vita alapjául és
nem az eredeti séma.

Az általános vitában, amely öt na
pig tartott, a szinodusnak úgyszólván
valamennyi résztvevője felszólalt, oly
kor meglehetősen éles hangon, és ekkor

. alakult ki a világsajtó szerint az a két
front, amelyet a napilapok tudósttói a
"papalisták" és a .,kollegialisták" front
jának neveztek el. A valóságban persze
a dolog korántsem ilyen egyszerű, a
fr,ontok egyáltalán nem voltak élesen
kírajzolódottak. Az egyhetes vita inkább
arról tanúskodott, hogy a vita valamény
nyi résztvevője a legkomolyabb felelős

ségérzettel nyúlt hozzá a nehéz és sok
szor kényes' kérdésekhez.

Az első rr.unkahét végén, október
IB-án, szombaton, John Carmel Heenan
angol bíboros tartott sajtókonferenciát.
Itt elmondotta azt, hogy bőségesen be
bizonyosodott, mennyire alaptalan volt
a félelem, hogy a püspöki színodus rend
kívüli ülésszakára "mindent előregyár

tottak". A szinodus résztvevői nem ha
boztak. hogy magának a pápának jelen
létében is kifejezésre juttassák bírála
taikat a Szentszék némely szarveinek
mu n kamódszerével kapcsolatban. A pá
pa viszont a maga részéről egy egész
sor nagyon fontos teendőjét halasztotta
el azért, hoav jelen lehessen a szinodus
ülésein és ilyen módon konkrét példát
szolaáltasson a kolleaíalitásból. Heenan
bíboros szerinf a 'szinoduson nem me
rültek fel áthidalhatatlan ellentétek.
Minden személyes elkötelezettség elle
nére, á"'so>:ónokok nem estek elfogultság-
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ba és nem került SOl' összecsapásra Ll

püspöki kollégium és a római Kúria
között. A pápa és a püspökök is őszin

tén törekedtek arra, hogy megtalálják
Ll Szentszék és a világegyház közötti
együttélés legmegfelelőbb módját, "Al-,
talában mindenki megegyezett abban 
mondotta szószerint Heenan bíboros -,
hogya kollegialitás gyakorlását előbb

meg kell valósítani, mielőtt hozzáfog
nánk a helyi egyházak tekintélyének ki
terjedését és határait megállapító teoló
giai definíciók megszerkesztéséhez."

Heenan bíboros szerint a főprobléma

az, hogyan lehet megőrizni az egységet,
ha a püspökkari konferenciák hangját
ma az egyházon belül mértékadóként
hallgatják meg, holott az egyház eddig
azt szokta meg, hogy kizárólag a Szent
székhez forduljon, hogy minden ügyben
tőle kapjon utasítást. A nemzeti püs
pökkari konferenciák nem cselekedhet
nek magukban anélkül a veszély nélkül,
hogy nemzeti egyházakká alakulnak,
ami szétrornbolná a római egyház egy
ségét és katolicitását. Megfordítva vi
szont a központi tekintély sem hozhat
többé egyetlen. az egész egyházat érin
tC> döntést sem, anélkül, hogy előzőleg

az egyes egyházi területek képviselőivel

részletesen konzultalt volna.
Heenan bíborossal együtt vett részt a

sajtóértekezleten Gérard Philips, belga
teológus, aki elmondotta, hogya két
nagy gondolati árarnlatot, amelyek kö
zül az egyik a púpaí primátust, míg Ll

másik a püspöki kollegialitást hangsú
lyozza nyomatékkal, olyan dialektikus
feszültségben kell látni, amely teljesen
sohasem oldható fel Philips is hangoz
tatta. hogy az első munkahéten a püs
pökök a lehető legnagyobb szabadság
gal beszéltek és semmiféle nehézséget
nem rejtettek véka alá. A kollegialitás
Philips szerínt egy olyan igazság, amely
sokáig rejtve volt és most teljes napvi
lágra kell hozni. A mai világ egysége
sülése nyomatékkal követeli ezt a fajta
aggiornamentót.

Október 20-án -- ezen a hétfői napon
kezdődött a szi nodus második munka
hete - nyelvi csoportokra oszlottak szét
a szinodus résztvevői. "Circuli mino
res" ez volt a hivatalos neve ezeknek
a kisebb csoportoknak. amelyek mind
egyikének élén egy moderátor és egy
reláter állt. Összesen kilenc ilyen nyel
vi csoport alakult, két angol nyelvű, két
francia nvelvü, egy német nyelvű, két
spanyol rivelvű. egy olasz és végül egy
latin nyelvű. Ijjas József kalocsai ér
sek. a szinodus magyal' tagja a latin
nyelvű munkacsoporthoz csatlakozott.



Ezeknek a mun!mcsoportoknak részle
tekbe menően kellett a nemzeti püspök-.
kari konferenciák és az apostoli Szent
szék viszonyával foglalkozniuk, és javas
lataikról két nappal később a teljes ülé
sen számoltak be. Ugyanezen az ülésen
zajlott le az első hivatados szavazás is,
amelynek során a következő kérdések
re kellett a szinodusi atyáknak válaszol
niuk: "Egyetértenek az atyák, vagy nem
értenek egyet azzal, hogy a Seper bíbo
ros által felolvasott és a szinodus kez
detén az atyáknak szétosztott Relatio a
kérdés további elmélyítése céljából ala
pul elfogadható?" A szavazás névszerinti
felszólalások formájában történt. A kér
désre 72 szinodusi atya föltétel nélkül
igennel válaszolt, egy nemmel, ketten
tartózkodtak a szavazástól, öt írásban
beadott szavazócédula érvénytelennek
bizonyult, mert nem írták alá. 63 szino
dusi atya fenntartással (juxta modum)
adta le igenlő szavazatát és közülük
harmincöten annak az óhajuknak ad
tak kifejezést, hogya kollegialitás teo
lógiai alapelveinek további tanulmányo
zását bízzák a hittani kongregáció mel
lett felállított nemzetközi teológiai bí
zottsázra,

Október 23-án, csütörtökön délután
Vicente Enrique y Tarancon spanyol bí
boros számolt be a sajt6 képviselőinek

a szinodus munkájáról. "Az egyház nem
demokrácia - mondotta a bíboros ,
de kétsénkívül demokratikus szellem hat
ja át. Isten népének minden tagja lé-

A szinodus megállapításai

A szinodus kéthetes intenzív munká
jának eredményét három kérdéscsoport
ban foglal ták össze. Ezek közül az elsőt,

a kollegialitás teológiai megfogalmazá
sának kérdését, részletes tanulmányozás
céljából átutalták a Hittani Kongregá
ció mellebt felállított nemzetközi teo
lógiai bizottságnak. A második kérdés
csoportot, amely a Szentszék és a püspö
ki konferenciák viszonyára vonatkozik,
összesen tizenhárom pozitív megállapi
tás formájában fogalmazták meg s a
szavazóktól azt kérdezték, vajon helyes
lik-e ezeket a megállapításokat. A tizen
három pont a következő:

r. A szubszidiaritá$ elvével kapcsolat
ban

1. Pontosabban meg kell határozni az
egyes püspököknek és az általuk alko
tott püspökkari konferenciáknak illeté
kességét, A pápa különös módon illeté
kes azokban a kérdésekben, amelyek a
hitbeli egység és a communio megőrzésé

vel kapcsolatosak, valamint azokban a

nyegeben egyenrangú a maga méltósá
gában, így mondta ezt ki a zsinat. Más
részt az egyház, ha nem is demokrácia,
haszonnal alkalmazhat bizonyos demok
ratikus eljárásmódokat, amit nap-nap
után fokozódó intenzitással gyakorlunk."

A kollegialitás különböző aspektusait,
a [ogít, a dogmatikait és a lelkipásztorit,
a kollegialitás lelkének kell áthatnia, 
hangsúlyozta a bíboros. Ennek kapcsán
felsoroLt néhány "kollegiális realitást".
Ezek szerinte: a dialógus egyre Intenzí
vebb klímája az egyházon belül, VI. Pál
pápa jelenléte a szinodus vítáín, a pápa
utazásai, a püspökök gyakori és'SzlVé:'"
lyes kapcsolatai és szuperregíonális kon
ferenciái, így például az elmúlt nyá
ron a svájci Churban. A kollegiális szel
lemnek hatnia kell egyházmegyei síkon
is. Az egyházmegye vezetését nem sza
bad többé a püspök kizárólagos és sze
mélyes feladatának tekinteni, hanem
mínt Isten egész népének a felelősség

ben osztoz6 küldetését. Végül emlékez
tetett a spanyol bíboros arra, hogy azok
nak, akik ettől a szinodustól egy széles
körű és jogászilag megfogalmazott kol
legialitást vártak, nem szabad elfelej
teniük, hogy az élet az egyházban min
dig előtte jár a struktúráknak. Nem ar
ról van szó, hogy a szinodusból végér
vényes struktúrák szülessenek meg,
sokkal inkább arról, hogy a kollegiális
szellem napról napra kiterjedjen és a
keresztény hívó nép magáévá tegye ezt
a szellemet.

kérdésekben, amelyek a legfőbb tekin
tély megítélése szerint az egész egyház
ra nézve közös szabályozást igényelnek.

II. Az apostoli Szeniszék ,és a keleti
egyházak szinodusai, valamint a püspö]c
kari konferenciák közötti egység elő

mozdításának különféle módozatairól
1. Mindenkí vallja a pápának sajátos

hivatalából folyó, és vezetői és tanítói
hivatalának gyakorlásánál birtokolt tel
jes szabadságát, hogy bizonyos ügyeket
a maga számára tartson fenn és döntsön
felőlük. Hogy azonban ez a szabadság
összhangba kerüljön a püspököknek az
egyetemes egyházért viselendő felelős

ségével, a keleti egyházak szinodusai és
a püspökkari konferenciák késznek nyi
latkoznak, hogy segítségére lesznek a
pápának. különösen a fontos ügyek in
tézésénél és mindenekelőtt az olyan
nyilatkozatok és dekrétumok előkészíté
sánél, amelyek vonatkozásban vannak a
hit egységével, vagy pedig az egyetemes
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egyházban megőrzendő fegyelemmel. És
azt óhajtják, hogy a pápa bölcs megíté
lése szerint fogadja el ezt a közrernű

ködest. Ugyanezt az együttműködést te
szik magukévá ők is, azonos szellemben
a pápával, saját nyilatkozata~kkal és
dekrétumaikkal kapcsolatban, ugy hogy
a pápával szoros összeköttetésben vég
zett tevékenységükkel az egyetemes egy
ház és a helyi egyház javát mozdítsák
elő.

2. Megfelelő eszközöket kell megálla
pítani annak érdekében, hogy a keleti
egyházak· szinodusaí, valamint a püs
pökkari konferenciák és a római hiva
talok között szorosabb együttműködés

valósuljon meg, hogy ezáltal fokozód
jék a szinodusok és a konferenciák rész
vétele a kulturális hivatalok tevékeny
ségében.

3. A kölcsönös információcserének
rendszeresnek és folyamatosnak kell len
nie és a legalkalmasabb formában kell
megvalósulnia.

4. Azoknak a kérdéseknek kezelésénél,
amelyek egy egyházmegye, vagy egy
egyháztartomány belső életét érintik,
még megállapítandó normák szerint
meg kell hallgatni a megyéspüspököket,
illetve az egyháztartomány küldötteit.

5. A Szeritszék által kibocsátott nyi
latkozatokat és dekrétumokat a sajtó
ban való mindenféle közlésük előtt lega
lább lényegében ismertetni kell a püs
pökökkel, ha lehet akibocsátásuk indo
kaival és alkalmas nyilatkozatokkal
együtt.

6. A Szentszék gondoskodjék arról,
hogy lehetőleg külőnböző nyelvű hiva
talos lapok kerüljenek kiadásra. Igy
kellene közölni a Szentszék dokumentu
mait, a keleti színodusok és a püspök
kari konferenciák fontos nyilatkozatait
és egyéb fontos dolgokról szóló iriformá
ciókat,

Ill. A püspöki szinodus ról
1. A püspöki szinodus szerkezetét UJ

ra meg kell fontolni és tevékenységet úgy
szabályozni, hogy jobban megvalósuljon
a püspökök kollégiálís gondja az egye
temes egyházért.

2. Újjá kell szervezni a püspöki szi
nodus titkárságát is, úgy hogy az meg
felelő eszközökkel ellátott állandó' in
tézménnyé váljék, amely képes arra,
hogy a szinodusi összejövetelek munká
ját jól előkészítse és végrehajtássa azt,
amit a szinodus javaslatként rögzített
és a pápa jóváhagyott. A titkárságnak
ezt a munkát egyes püspökökkel együtt
működve kell elvégeznie, akiket a pápa
egyetértésével és még megállapítandó
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normák szerint maga a szinodus jelölt
ki erre. Igya titkárság összekötő fonal
lá is válik a szinodus egyes összejöve
telei között.

3. Ugyanez a titkárság működjék köz
re a keleti szinodusok és a püspöki
konferenciák és a Szentszék közötti
kapcsolatok koordinálásánál, minden
olyan esetben, amikor ezek vonatkozás
ban vannak a szinoduson megtárgyalt.
vagy megtárgyalandó tárgykörökkel.

4. Függetlenül attól, hogy szükség ese
tén rendkívüli vagy külön ülésre is ös z
szehívható a szinodus, ha csak lehet ál
talános közgyűlésként minden második
évben püspöki szinodust kell tartani.

5. A keleti egyházak színodusamak és
a püspökkari konferenciáknak jogukban
álljon, hogy a szinodus megtartása előtt

kérdéseket javasoljanak, amelyeket
rnegtárgyalandónak ítélnek.

6. A szinodusok alkalmával a püspö
köknek a különböző szakterületekről

származó peritusok (szakértők) állhas
sanak rendelkezésre, azoknak a normák
nak megfelelően, amelyeket a szinodusok
ügyrendjében kell rögzíteni.

A harmadik kérdéscsoport a püspöki
konferenciák egvmásközőtti viszonyát
ölelte fel. Itt öt megállapítást szövegez
tek meg és ezekről kellett az atyáknak
szavazniuk. Az öt megállapítás a kö
vetkező volt:

1. Az egyház rnissziós tevékenységével
kapcsolatban kívánatos, hogy minden
egyházmegye és minden püspökkari
konferencia a legrövidebb időn belül
váltsa át tettekre azt, amit a II. vatiká
ni zsinat kívánt a missziós hivatások
szellemi és anyagi megsegítése tekinte
tében.

2. Ami az egyes püspökkari konferen
ciák egymáshoz fűződő kapcsolatát illeti,
kívánatos, hogy fokozatosan kiépítésre
kerüljön a szomszédos, vagy az azonos
társadalmi, kulturális föltételek között
működő püspökkari konferenciák kö
zött a kapcsolatok kiépítésének ilyen
vagy olyan formája, míg végső fokon
kontinentális síkon sikerül egyesíteni
(iket.

:J. Meg kell vizsgálni a legmegfelelőbb

módozatokat arra, hogy a papok, a szer
zetesek, valamint a laikusok miként
tudnának jobban együttműködni a püs
pökkari konferenciák nemzetközi cso
portcsulásaival.

4. Az igazság és a béke előmozdításáraa
népek között [avasolják: a) hogy mín
elen püspök és minden püspökkari kon
ferencia világosítsa föl és biztassa a
papságot és a laikusokat, hogya zsinat



szellemének megfelelően műkődjenek

közre minden olyan kezdeményezésben,
amelynek célja az igazság érvényesítése
a szegény népek irányában; b.) hogy a
püspökkari konferenciák a legkonkré
tabb formában támogassak a Szeritatyá
nak arra irányuló kezdeményezését,
hogy Iejlesztési alap létesíttessék a sze
gény országok érdekében és hogy a
,.Iustitia ct Pax" pápai bizottság kezde
ményezze azokat a módozatokat, ame
lyek révén ezek a problémák jobban
megismertethetőek és gyakorlati meg
oldáshoz vezethetők.

5. A tárgykör újabb áttanulmányozá
sa érdekében kívánatos, hogy a színo
dus során elhangzott írásos beszámolók,
szóbeli magyarázatok, feleletek, viták
egyetlen dokumentáció keretében ke
rüljenek összegyűjtésre és ezeket küldjék
meg a püspökkari konferenciáknak, hogy'
azok áttanulmányozhassák és az alapos
áttanulmányozás után véleményüket kö
zölhessék a szinodus titkárságával.

A második és harmadik kérdéscsoport
ban felsorolt összesen tizennyolc meg
állapításról két utolsó, október 27-én és
28-án megtartott ülésén szavazott a szi
nodus. A szavazás eredményéből kide
rül, hogy a megállapítások általában a
szinodusi atyák széles körű tetszésével
találkoztak. A legkisebb számúplacet
szavazat 97 volt, a legnagyobb 134, míg
a placet juxta modum általában 10 és
20 közott ingadozott. A legnagyobb ilyen
jellegű kilengés a legelső, a szubszi
diaritással kapcsolatos megállapításnál
mutatkozott. 143 szavazó közül itt 9B
szavazott placetteL 7 non placettel, míg
:31 placet ju,rtG. modummal, l szavazó
tartózkodott.

VI. Pál pápa az október 27-i ülésen
mondotta el záróbeszédét. amelynek ele
jén köszönetet mondott az atyáknak a
megjelenésükért. Rámutatott ennek a
szinodusnak, mint mondotta, rendkívüli
jellegére. Azért volt ez rendkívüli. mert
olyan alapvető kérdések megoldásával
foglalkozott, amelyek a jövő egyházkor
mányzat.inak gyakorlásával függnek
össze. Meg kel! állapítani azokat az egy
házjogi vonatkozásokat, amelyek a II.
vatikáni zsinat által kimondott két té
nyen alapulnak. Ez a két tény: a püspö
kök kollegiali:tása, és a püspökkari kon
ferenciálc létrejötte kűlönböző nemze
tekben vagy sajátos jellegű területeken.

.Biztosítant szerétnénk önöket
mondta a többek leózött a pápa -, hogy

buzgó fáradozással igyekszünk, inkább
örömmel mint kötelességből, a legna
gyobb figyelmet szentelni azoknak a
szavazatoknak, amelyet önök, tisztelendő

testvérek ma leadtak és a szinodus el
nökségéhez eljuttattak. A tény, hogy
ezeknek a szavazatoknak egy részét
"juxta modum« adták le, még behatóbb
vizsgálatot követel részünkről."

A Szentatya beszédében hangot adott
annak a szándékának, hogy rendszeresen
összehívja ezentúl a szinodusokat, és
pedig áhtalános és rendkívüli szinoduso
kat egyaránt. A Szeritatya a maga részé
ről teljes mértékben helyesli azt a ja
vaslatot, hogy mostantól kezdve rend
szeresen minden két évben összehívják
a szinodust, hacsak a körűlmények nem
követelnek másfajta döntést. Eltökélt
szándéka a pápának az is, hogy megnö
velje a zsinati titkárság feladatkörét és
számba kívánja venni azt a szerinte is
jogos kérést, hogy a világ püspöki ka
rának képviselőit szerosabban kapcsol
ják be a titkárság munkájába. A Szerit
atya mindezzel bizonyítani kívánja,
mennyire megszilárdult bizalma a szino
dus intézményében. Ez az intézmény
távol van attól, hogy az egyházkormány
zati hatalom gyakorlásában rivalizálást
hívjon életre, sokkal inkább az a fel
adata, hogy olyan légkört teremtsen meg
a pápa és a püspökök között, amely a
szorosabb együvé tartozás és szervesebb
együttműködés érdekében áll.

"Szándékunk - mondotta szószerint a
pápa -, hogy a mondottakat mind meg
valósítsuk, miközben teljes mértékben
tiszteletben tartjuk püspöktestvéreink
sajátos felelősségét, egyéni püspöki hi
vatalukban éppúgy, mint amikor a ká
nonjog által megállapított formákban
konferenciára ülnek össze. Érthető, hogy
ugyanakkor semmiképp sem akarunk
lemondani azoknak' a feladatoknak és
különleges felelősségnek vállalásáról,
amelyeket a primátus karizrnáia ró ránk,
azé a primátusé, amelyet Krisztus sze
mélyesen ruházott Szent Péterre, akinek
alázatos, de jogszerű utódai vagyunk. A
pápa kell, hogy az egyház szíve legyen,
hogy lehetővé tegye a szeretet vérkerín
gését, amely szívekből indul ki és szí
vekbe tér vissza. A pápa legyen a kö
zéppontja a szeretet kötelékének. Neki
mindenkit magához kell engednie, mín
denkit szeretnie kell, rnert Krisztus Pé
tert »arnorís sui nobis vicarium relín
quebat«.">

• ;\Iag:;arul: " ... az ő szeretctériek hclytar tójn.kén.t hagyta ránk."
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Szinodusi atyák nyilatkozatai

A szinodus befejeztével a saitó ter
mészetesen a legnagyobb érdeklődéssel

vette körül a szinoduson vezető szerepet
játszó főpapokat. Nyilatkozataikból,
melyek részben a sajtó hasábjain, rész
ben a televízió nyilvánossága előtt

hangzottak el, adunk az alábbiakban
egy kis íze1ítőt.

Poma bíboros, bolognai érsek, az olasz
püspöki kar elnöke, elmondotta, hogy
a szinodus két főfeladata az volt, hogy
megkeresse a kapcsolatok formáit és le
hetőségeit egyrészről a püspöki küldetés,
másrészt a Szentszék sajátos feladata
között, A püspökkari konferenciák in
tenzív fejlődése sürgőssé tette a szoros
együttműködésta pápával. Ezt az együtt
működést a szinodus minden résztve
vője helyeselte. Többen a már meglevő

szinodusi titkárság kibővítése mellett
szálltak síkra. Mások a keleti egyházak
szinodusainak mintá ira szivesebben lát
nának egy állandó szinodust Rómában.
Azokkal a vélekedésekkel szemben,
amelyek szerint a szinodus témaköre
távol esett a mai egyház és világ ége
tó problémáitól, bebizonyosodott, hogy
II püspökök és a Szentszék közöttí kap
csolat alapvető átgondolása javára válik
minden más probléma megoldásának.

Jean Daníelon francia bíboros az AFP
hírügynökségének adott nyilatkozatában
kijelentette, hogy a szinodus munkáiát
nem a konzervatív erők ellenállása egy
részt és a haladó áramlatok törekvései
másrészt határozta meg, hanem abba
döntően széltak bele a harmadik világ
fiatal egyházai is. amelyek telve vannak
dínamízrnussal. Ami a pánaí primátust
és a püspöki kollegialitást illeti, Danielou
.szerint itt nem két egymásnak ellent
mondó valóságról van szó, amelyek kö
zött kompromisszumot kell kötni, ha
nem kát e"!vmást klezészítő valóságról.
Az ő váleménye szerint a szinodus leg
fontosabb eredménve a kaocsolatok
meatavulása a Szentszék és a püspökka
ri konferenciák között,

Jan Bernard Alfrir.k holland bíboros
érsek sa itónyilatkozatában hangsúlyosan
muratott rá. hogya színodus meQ'p"ó<lí
tette a II. vatikáni zsinatnak '" ~G~legia

Iitásról szóló tanítását. Ezen túlmenően

azonban még három fontos dolgot való
sított meg. amelyek a jövő szempontjá
ból nyomatékkal esnek latba. Elérte a
szinodus, hogy létrehozzák azt az állan
dó titkárságot, amelynek tagjait a vég
rehajtó bizottság maga választja meg.
Biztosították a püspököknek azt a [o-

gát, hogy javaslatokat tegyenek a szino
dusokon megtárgyalandó tárgykörökre
nézve, harmadszor pedig a pápa meg
erősítette azt a kívánságot, hogy a szí
nodust minden két évben általános ülés
re hívják össze.

Alfrink szerint sokfelől nagyobb vá
rakozással. néztek a szinodus elébe. így
például várták, hogy sikerül megoldást
találni a papságnak, ha nem is vala
mennyi, de leglényegesebb problémáira.
beleértve a cölibátus kérdését is. Ilyen
megoldásokra azonban még akkor sem
kerülhetett volna sor - mondotta AI
frink - ha a szinodus ülését 14 nappal
meghosszabbították volna. Ezek a prob
lémák ugyanis sokkal bonyolultabbak,
mtnt azt sokan gondolják. Ha a szino
dus most föl is oszlott anélkül, hogy
bátorító szavakat intézett volna a világ
klérusahoz (a szinoduson szó volt egy.
a parisághoz intézendő üzenet kibocsá
tását-ól. de a beterjesztett szöveggel
szemben annyi kifogás merült fel, hogy
inkább eltekintettek a kidásától) mégis
szó esett a papság kérdéséről és a leg
közelebbi szinodusí üléseken minden
bizonnyal megtárgyalják majd.

Snenens bíboros véleménye szerint a
szinodus viszonylazos sikeréről beszél
hetünk. A belga bíhoros egy olyan fel
vonóhoz hasonlította a szinodust, amely
nek az a rendeltetése. horrv a torony
ház tizedik emeletére érjen föl. egyenlőre

azonhan a harmadik emeletnél tart. Ha
alulról nézzük. az az érzésünk, hogy jó
kora utat meatett már. A tizedik eme
Idről nézve azonban látjuk.. hogy még
snk van hátra, míg célját eléri.

Franz Könin bécsi bíboros-érsek, ha
zaérkezése után tartott saHókonferen
ciút. A szinodusnak talán legfontosabb
hah'iroz"lta szerinte az állandó titkárság
fe1,'i1lítflsa. amelvhez a vi1.á~ minden ré
sZ,>r,i'jl származó püspökök tartoznak
majd.

Döpfner bíboros, München-freisingi
érsek. hazaérkezve úgy [ellernozts a szi
nonmi vitákat, hogy azok nyílt és test
'i'P";P~ szellernbon folytak le. Porsze
fennáll az egyháchan a veszély. hogy
bizalmaflansáz íelentkezIk a Kúr!a és
a niisnöki karok kÖ7.i1 f t . Azt h i svern
azonban - mondotta Döntner bíboros
-. hocrv a svínodus szabadszellemű vi
tái kp11őkpnnen blvonvftiálr. hovv al.
egyházért való aggodalom volt a legfon
tosabb.
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