
dezése . hanem saját bels ő pro blémái nak megoldása . a zsinat i reformok v éqre
hajtása . a sokrétű váls ág e l l e n ő rz ése és rneqold ási kis érterei. az Egyháznak
e9Y új vil ágba való szerves beépülése.

Vill ut kard inál is jól Ismeri a helyzetet . nyi to tt szernmel néz a problémákra.
II leYV<Jn benn e a kezdem én yer ők bátor sága és a v éqr e ha jt ók energiája : ezek
IIl1:1 tt tek intünk reménységgel az u kinevez ésere .

T. I.

AZ APRILIS 28·i KONZISZTORIUM KUROL

VI. Pál az ápr il is 28·i titkos konzisz tór iumon 33 új b íbo rost kreál t. Ezen
kívül még .tn pect ore" két b íborost nevezett kí; ezekne k nevét eddig még
nem ismerjük . Ime a 33 új b íboros neve . születési éve. nem zet isége és
rangja :
_ . Baggi o Sebast iano. 1913. olasz címzet es érsek. bra zíl iai apos toli nuncius

Bertoli Paolo . 1908. olasz cí mzetes érsek. fra nciaor szági apostoll nuncius
- Carberry Juhn J.. 1904. Saint Lou is (USA) érseke

Casariego Marío. 1909. guatemalai érsek
Cooke Terence James. 1921. New York ér seke
Daniélou Jean SJ. 1905. teológus. a pár izsi Inst it ut Catho lique teológ iai
fakultásának dékánja
De Araújo Sales Eugeni o. 1920. Sao Salvad or da Bahia [Brazi l ia ] érseke
Dearden John Franc is. 1907. Detroit (USA) ér seke
Enrique y Tarancón Vicente . 1907. Toledo (Spanyolo.) érseke
Flah iH George Bernard, 1905. Winnipeg (Kanada) érse ke
Gouyon Paul. 1910. Rennes (Franciao.) érseke

- Gray Gordon Joseph . 1910, St . Andrew s és Edinburqh (Skóci a) érs eke
Guerrl Sergio , 1905. olasz prelátus
Höffner Joseph . 1906. Köln ér seke
Kim Sou Hwan Stephan.. 1922, Seuul iK or eaI érseke
Malula Joseph. 1917. Kinshas a (Kongó] érs eke
Marty Francois . 1904. Pár izs érseke

- McKeefry Peter Thomas . 1899. Wellingtun (ÚJ·Zé land) érs eke
Miranda y Gom ez M igu el Dar io. 1895. Me xikó érseke
Munoz Vega Pablu SJ, 1903, Quito [Ecuador) érseke

- Nasall i Rocca di Corneliano M ar io . 1903, olasz prelátus
Odd i Sllv io. 1910. olasz püspök, Belg ium és Luxemburg apos tol i nunctusa

- Parecattil Joseph , 1912. Ernakuiam (Keralal malabár érseke
Paupin i Giuseppe, 1907. olasz cí mzetes érsek . ko lumbiai apos tol i nun ciu s
Ponia Antonio. 1910. Bologna érseke
Rakotomalala Jéróme. 1913. Tananar ive [ Madaqaszk ár l érse ke
Rosales Julio . 1906. Cebu (Fülöpszigetek) érseke

.- Scherer Alfredo v lccnre. 1903. Porto Alegre (BraziliaI érseke
. Tabera Araoz Arturo, 1903. Pamplona (Spanyolo I érseke
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- Vlolardo Giacomo. 1898. olasz címzetes érsek
- Willebrands Jan. 1909. ho lland clmzetes érsek , az Úniós Titká rság elnöke
- Wright John Joseph, 1909 Pittsburgh (USA) püspöke (Villo t utóda lett a

Papok Kongrégációjának élén)
- YÜ Pin Paul. 1901 , Nanking [Kína) érseke.

+
A Szent Kollégiumnak most 136 tagja van , de kettóról nem lehet tudni ,

hogy kicsoda . ugyanis a Szentatya e kettőnek a nevé t nem hozta nyilvános.
ságra .

A b iboros i Kollégium eredete a középkorba nyúlik vissza. A .Card inal is "
szó tulajdonképpen olyan papot jelentett. akit valamelyik nagyo bb templom
szolgálatára véglegesen kijelöltek , az Illető templom mellé inkardlnáltak.
Kezdetben Róma 25 plébániájának és 7 di ákoni ájának a vezetöi vo ltak a pápa
közvetlen tanácsadói. Ezekhez járultak késöbb az u. n. palotadiákonusok és
a rómakörnyéki szuburb ikárius püspökök. A 25 plébános , a 7 város ban szol
gálatot tev ö és a 7 palota-dlákonus. valamint a 7 püspök 115G-töl már kollé
glumot alkotott. A kollég ium déká nja mindíg az ostiai püspök vol t. mí g a
. Carnerlenqo" a kollégium java it kezelte . 1179 óta a pápát kizárólag ez a
kollégium választotta.

A XII. században jött szekasba. hogy a pápa a bíborral a távoli egyházak
főpapjait is kitüntette . Ugyancsak a XII. századtól a biboros ok rangban nem 
csak a püspököket. hanem az érsekek et ls meg elö zték; te ki ntélyük egyre
nagyobb lett. annyira. hogy a XV. századtól rang ban fö lötte álltak még a
pátriárkáknak is. Számuk a XIII.. XIV. és XV. században általában nem volt
harmincnál magasabb. V. Sixtus pápa viszont 1586-ban 7G-ben határozta meg
a Szent Kollégium létszámát, ésp edig úgy. hogy püspök i rendjébe 6 szuburbi
kárlus püspök . pap i rendjébe 50 presbyter és szerpapi rendjébe 14 diákonus
bíboros tartozott.

Am ikor az egyhá z központi hivatalait, a kongregáci ókat megszervezték.
ezek élére több bíborosból álló testüle t került . I:ppen erról a testületről ne
vezték el ezeket a központi hivatalokat kongregáclőknak . Ered et ile g a dlá
kenus-bíborosok valóban csak szerpapok, a presbyter-bíboros ok meg csak
papok voltak . Később a Szent Kollégium két alsóbb rendjének valamennyi
tagj a pap volt. XXIII. János pápa 1962-ben úgy rendelkezett, hogy a Szent
Koll égium valamennyi tagja püspök legyen . Igy vette elejét annak aklnos
kérd ésnek . amely esetleg a zsinaton felmerülhetett volna , ti. hogy milyen
jogon előz i k meg a püs pöki méltósággal nem rende l kező diákonus -blborosok
a keleti egyház apostoli székeinek nagyte klntélyü főpapja i t , a pátriárkákat.

XII. Pius pápa ls gondol t arra, hogyabib orosi Kollégium létszámát növeli.
Amikor egyik munkatársa f igye lmeztette, hogy V. Sixtus pár: e Kollégium
létszámát egys zersmindenkorra 70-ben áll apította meg Ihetvea.n vol tak azok
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a tanítványok is . akiket az Úr Jézus Izrael városa iba és falvaiba az örömhirrel
sz étk üld ött l . XII. Plus erre az ellenvetésre csak ennyit válaszolt : .K ladok egy
új rendeletet és az előző érvényét vesztl" . XXIII. János pápa nem adott kl
ugyan il yen rendelkezést. de a Szent Kollégium létszámát már első konzisz
t öriurna alkalmával jelentősen felemelte . Tette ezt azért . hogyabiborosok
testülete az egyetemes egyházat jobban képviselje . Ugyancsak e célból ha
tározta meg VI. Pál pápa 1965. februárjában kiadott motupropriojávai a keleti
egyházak pátrlárkáinak a Szent Kollégiumban elfoglalandó helyét. Mert jelen
leg a keleti egyházak főpapjai közül is nem egy tagja a bíborosi Kollégiumnak.

Azt mondtuk, hogya két utolsó p áp ár az egyház nemzetek-fölöttiségének
a kidomborí tása késztette a biborosok számának a felemelésére . Lássuk csak.
menny ire jut érvényre ez a szándék a 35 új taggal bővült testületben. (Tulaj
donképpe n csak 134 bíborost vehetünk számba. mert kettőről nem tudjuk.
hogy kicsoda. Különben János pápa is kreált ilyen .In pectore" bíborost. de
t itk át magával vitte a sírba.) Nos. földrész és ország szerint hogyan oszlanak
meg a bíborosok? Európa 16 országáből 84: Afrika 7 országából 7; ~szak

Amerika 2 országából 14; Dél-Amerika 11 országából 17; Azsia 8 országából
10 és Oceánia 2 országából 2 főpap hordja jelenleg a bíbort. Tehát a legtöbb
bíborosa Európának van. E földrészen is Olaszország vezet 41 biborossal. de
az olaszok az összlétszámnak egy harmadát sem érik el. Európában a máso
dik helyen a 11 f rancia bíboros áll. A spanyol egyháznak 6. a német egy·
háznak meg 5 főpapj a tagja a Szent Kollégiumnak. Angliát 3: Belgiumot. Ir
országot. Hollandl át . lengyelországot. Portugállát. Svájcot és a Szovjetúnlóban
é lő népek közül ke ttőt 2·2 bíboros képvisel . míg az osztrák. a csehszlovák. a
jugoszláviai és a magyar egyháznak csak egy-egy főpapja viseli abibort.
Afr ikában az algériai. a fels ő-voltat. a kongó i. a madagaszkárI. az egyiptomi.
a déiafr ikai és a tanzániai egyháznak egy-egy főpapja tagja a bíborosi testű

letnek . Eszak-Amerlkában az Egyesült Allamoknak 10. Kanadának pedig 4 bl
borosa van. Déi-Amer ikában viszont 5 bíborossal a brazil egyház éli az első

helyen. Argent inában és Mexikóban is még 2 biboros van. de a többi egyház:
Bolivla. Chile. Kolumbia. Equator . Guatemala . Peru. Uruguay és Venezuela
egyháza csak egy biborossal dicsekedhet. Azsia országai közül a FOIöpszi·
getek és India két bi borossal van jelen a Szent Kollégiumban ; Ceylont. Klnát,
Koreát. Japánt . Indonézlát és libanont viszont 1-1 blboros képviselI. Ami
Ausztrá llá t és Oceánlát illeti: mindegyik egyháznak egy-egy bíborosa van.

Valam it talán a biborosek életkoráról is . 58 a múlt században született.
tehát 70 évesnél Idősebb . 5 bíboros viszont még nem érte elSO. életévét.
A bíborosi Kollégium átlagos életkora jel enleg 69 év. A Rómában élő bíborosok
életko ra át lagosan számltva 12 év. míg a világegyházban kormányző bíboros
főpásztorok átlago s életkora 66 év. A IIszaboni pátriárka. Cerejelra blboros
közel 40 éve: a francia egyház szeniorj a. lIénart blboros 39 éve. a Szent
Kollégium Jelenlegi dékánja. Tlsserant bíboros 33 éve. Plzzardo bíboros pedig
32 éve kapta meg abiboros i kalapot.
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Ez a 15·15 bojttal ekesrtett es rn éret erben nunden Jlilpl katapo t meahalado
piros kalap volt a bíborosi méltóság föj elvénye . Még János pápa is ezt a
kalapot adta át a Szent Péter bazilikában tartott ünnepélyes konzisztóri umon
az eléje hossz ü selyem uszályban felvonuló új biborosoknak. Pál pápa il beik 
tatásnak ezt a módj át elhagyta. a biborosok ú] ruházat i szabályzatával a bl 
borosi kalapor. a .gallero rosso " -t is kivette az egyházfejdelmek ruhat árából.
Most csak piros birétumot és gyúrút kapnak a pápától. (A gyúrú t VI. Pál a
Szent Péter bazilikában koncelebrált mise közben. a homilia után adta át az
új bíborosoknakI .

A bíboros i méltóságnak az egyházjog szamos történelmi krvaltsaqot bizto
sltott . E jogok közül néhányat a pápa utóbbi rendelkezésével töröl t . amennyi
ben a bíborosok római cun templo m ának a lelkipásztori gondjat a tituláris
bíborosok jogköréból kiemelte és ma már ezekben a templomokban is a pápa
róma i helynöke irányi t ja a lelkipásztori munkát és a javadalmakat is ó oszt ja
kl. A Szent Kollégium tag jainak legelsó kiváltsága . a pápaválasztás joga és
minden más jog . ami evvel együtt jár . változatlanul érvényben van.

t
VI. Pál a kon ziszt órium soran bejelentette. hO!JY teológiai bizottsagot lctc

sit. Ez a nemzetköz i szerv a Hittani Kongregációt sequi. Tagjai - a pápa teo
lógusán. Mgr C. Colombon kivül - , a következök (nemze tek szeri nt csopor
testtjuk öket) :
- Ot francia: Bouyer or atoriánus , Conqar OP. Feuillet szulpicianus. Le GUlI

lou OP. de lubac SJ.
- Négy német: K. Rahner SJ. Hatztnqer . Schnackenbnrg . Schürman n.
- Három latinamerika i: Gera (Argentina) , Medina (Chile l , Roxo Mascaren-

has (Brazi lia) .
Három északamerikai : Ahern és Burghardt SJ (USA) . l.onerqa n SJ
(Kanada) .
Két svájci: Urs von Balthasar. Feiner

- Kát belga: Delhaye. Philips .
- Kát holland: Grossouw, Maltha OP.
- Kettó Azsiából : Khallfé (maron ita , libanon), a megyar szarmazásu Nemes·

hegyi SJ (Japán) .
- Egy olasz: Vagaggin i OSB.
- Egy osztrák: lakner SJ.
- Egy jugo szláv: Saq i -Bun i ő . kapu crnus.
- Egy lengyel : Olejn ik.
- Egy spanyol : Gonzalez de Cardenal
- Egy afr ikai : Mgr Tshlban qu [Konq ó-Kinsha sa!

+
Ugyancsak a konzisztór ium alatt jeletelle be a Papa. hogy IJj Ordo Missae·l

és új liturgi kus naptárt tesz közzé. Föntebb röviden ismertettük az is te nti szlet
reformjának e két dokumentumát.
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