
TOMKA MIKLÓS

Zsinati folyamat
,,AzEgyházat a Szentlélek űzi és hajtja, hogy munkálkodjék együtt vele, és így váljék
valóra Isten terve." (Lumen gentium ll.) ,,Az egyház kötelessége, ... hogy
szüntelenül vizsgálja és az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit, enélkül
ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszeru választ az örök
emberi kérdésekre." (Gaudium et spes 4.)

Az egyház küldetéséből szüntelenül adódik az önvizsgálat kötelessége, a mérleg
készítéséé és a mültröl való elszámolásé, a nem keresztény környezettel való viszonyának
vizsgálata, a jövő tervezésének követelménye. Ezek nem időhözkötött feladatok, ám néha,
főleg amikor átmenetileg feledésbe merültek, különösen sürgetően jelentkeznek. A
magyar katolikus egyház körül az elmúlt fél évszázadban többszörösen megváltozott a
világ. Ezt az egyház szervezete is súlyosan megsínylette. A kereszténység társadalmi
szerepe csökkent. AJézust tudatosan követők csoportja - főleg az elmúlt húsz évben 
láthatóan összezsugorodott. Már nem lehet arra számítani, hogy ajö hírt maga a hivatalos
kultúra s annak eszköztára közvetíti. Avallásos hit továbbadása megoldatlan és megoldan
dó kérdéssé vált. Már nem lehet abból kiindulni, hogy mindenki tagja valamely egyháznak.
A kereszténységet ezután nem csak őrizni kell, s nemcsak a fiatal generációnak kell
továbbítani, hanem a nem hívőkfelé is meg kell fogalmazni és érthetővé kell tenni. Avilág
változása elfogadhatatlanná teszi a sündisznóállást. a saját Iében fövést, a hagyományban
megragadást. Mint minden korban, ma is meg kell találni a kereszténység és a keresztény
kozösségí kapcsolatok legmegfelelőbb formáit.

Ha az egyház önmagától nem ébredt volna rá az önvizsgálat s a közös jövőteremtés

szükségességére, figyelmeztetnek mindazok, akik kopogtatnak. A fiatalok többet
akarnak tudni a kereszténységről, és azt kérdezik, Van-e Jézusnak megoldása az ő

nehézségeikre? A társadalom számos morális kérdéssel küszködik - a családok
bomlásától a munkaerkölcs lazulásáig -, s közben a vallásos emberekre tekint,
feltételezve, hogy az ő elveik és gyakorlatuk kiutat kínálhat. Az államszervezet mai
erőfeszítéseiben mindenki együttműködésétvárja, s mérlegeli, hogy például az egész
ségügy és a szociális gondozás egyes területein mit várhat az egyházaktól. A keresztény
közösségnek minderre kétféle választ kell adnia. Az elsőt elkötelezettséggel, példával,
vállalással. Amásodikat nyitottsággal, a keresztény örömhír - nem hagyományos vallási
stílusú - újrafogalmazásával.

Magyarországon dialógus folyik. Alkalomadtán tudós filozófusok, teológusok közön,
napról napra a munkahelyen, a szomszédságban, az élet jóformán minden színterén
hívők és nem hívőkközött. Mások is szeretnék tudni ( és ha őszinte a párbeszéd, joguk is
van tudni), hogy mi rejlik a keresztényekben, közösségeíkben, egyházukban. A hívek
maguk még inkább kell hogy tudják, mi a keresztény önazonosság lényege, mire képes az
egyház és merre tart. Önmagában senki sem tud választ adni: sem egyszerű, sem tanult
ember, sem püspök, sem világi hívő. Aválaszadásra az egyház csak együttesen képes. Úgy
is nagy nekikészülésbe, erőfeszítésbe kerül.

Az idők jeleinek közös értelmezésére és a közös válaszadásra az egyháznak van egy
nagy múltú intézménye, amire a II.Vatikáni zsinat atyái nyomatékosan emlékeztetnek. ."A
szent egyetemes zsinat óhaja: a szinódusok és zsinatok tiszteletre méltó intézményei
éledjenek újjá, hogy annál megfelelőbben és eredményesebben történjék meg a
gondoskodás az egyházakban a hit gyarapodásáról és a fegyelem megőrzéséről, a kor
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körülményeihez alkalmazkodva." (Határozat a püspökök lelkipásztori hivatásáról,
"Christus Dominus" 36.)

Honnan? Hová? Kivel?

Legalább három kérdésre kell választ adni. Az első, hogy ma hol tartunk? A pénzügyi
mérleg nyelvezetében ez a források és a kötelezettségek, vagyaz eszközök és a feladatok
szembeállítása, ami nem végezhető el a környezeti tényezők ismerete nélkül.~
helyzetfelmérésnek átfogónak kell lennie. Tartalmaznia kell a hitbeli, a lelkipásztorkodási,
a személyi, a szervezeti, az anyagi, az intézményi és ezer egyéb adottságot s mindegyik
mellé a tennivalókat. A tények összegzése minden továbbgondolás előfeltétele.A "leltár"
ellenben nemcsak holt tárgyakra vagyszervezeti formákra kell hogy kiterjedjen, hanem
magára Isten népére is. Hányan vagyunk? Mit teszünk és milyen, eddig fel nem használt
energiákkal rendelkezünk? A valódi helyzet feltárásához alighanem meg kell kérdezni,
meg kell szélaltatni míndazokat, akik "tőkeerejéről", az egyház életébe és munkájába
fektethető energiájáról rajtuk kívül senki sem tud nyilatkozni: magukat a híveket.

A mérleg másik oldala, a feladatok vagy kötelezettségek köre már nem pusztán leírás,
hanem önértelmezés és célkitűzés egyszerre: mit vállalok magamra, mit tart az egyház
saját feladatának? S ha nem csupán általános elvekről és parttalan lelkesedésről,hanem
komoly eltökéltségrőlvan szö, úgy a kiindulás egyértelműkérdése: mit lehet, mit szabad,
mit kell felvállalni a jelen adottságok közönzEz a kiindulás alternatívák megfogaIniazására
késztet. Adott mennyiségűeszközt hogyan osztok el? Korlátozott számú munkatárs esetén
egyik, vagy másik feladatot kell előnyben részesíteni? Mia következménye az egyik és mi a
másik választásnak? A dolog azonban ezzel nem fejeződikbe! Ugyanis az erőforrások - a
lelkesedés, az együttműködési készség, az adakozás stb. - nagysága nem önmagában
adott, hanem maga is a célok függvénye. Alternatívánként tehát újra meg kell nézni,
miképpen változnak az eredetileg feltételezett források. Így az eszközök és a feladatok
egyensúlyának megteremtése többlépcsős"optimalizációs folyamat", amelyben rninden
fokozat (a kidolgozott, ámde csak átmeneti értékű alternatívák) után újra felülvizsgálan
dóak a források, azaz a hívek egyetértése és megvalósítást biztosító áldozatvállalása.

A "hová?"kérdése útrakelést, változást jelez. Kikerülhetetlen kérdés, hogy ki ~ változás
alanya, kit érint a változás? Szervezeti, csupán a hivatalnokok életét alakító változásról van
szó?Vagya "vezető beosztású és főállású" egyháziak, a papság helyzete, szervezeti viszonyai
változnak? A II. Vatikáni zsinat nyilvánvalóan az egyház egészéről beszél. A különbözö
kihívásokra is csak az egyház egésze, nők és férfiak, papok és világiak, tanultak és
tanulatlanok, fiatalok és idősek, szerzetesek, kisközösségek tagjai és közösségen kívül élők
együttesen tudnak válaszolni. Ez az "együtt" nem lehet közfelkiáltás, hiszen különbözö
nézetből.különbözö életkörülmények között másként fogalmazódik meg a lehetőségek és
igények sorrendje. Az "együtt" a különböző szemléletek, meggyőződések és érdekek
egyeztetésének folyamata - és eközben nemcsak az akcióegység, hanem az igazi közösség
fejlődéséé,éréséé is. Ez pedig feltétlenül megéri a ráfordított időt, fáradságot!

Esemény, folyamat

Egy egyház eszmélése, önvizsgálata, jövőtervezése óriási esemény. Olyan nagy, hogy
éveket vesz igénybe. A II. Vatikáni zsinatra a katolikus egyház három és fél évig készült.
Maga a zsinat közel ugyanannyi ideig tartott. Azóta több tucat nemzeti és több száz
egyházmegyei zsinat zajlott. Az előkészületet legtöbbjük nem tudta kettő-négy évnél
rövidebbre szabni. Igaz, azután a zsinatok csak másfél-két évig tartottak. Nem véletlenül
alakult ki a "zsinati folyamat" kifejezés. A dolog logikája olyan lépcsőzetes munkát és
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fejlődést követel, ami időbe került. (Emellett szinte mellékes szempont, hogy egy
egyházmegyei vagynemzeti zsinat esetén a résztvevőket nem is lehetne egyetlen, több
hónapos időre kivonni a világból és zsinati munkára .függetleníteni'") Az idő azonban itt
nem ellenség, hanem munkatárs. A szakaszosság és az időbeli eltolódás teszi lehetövé az
alaposabb meggondolást, az ötletek érését, a széles körű megbeszélést, az egymástól
valaha távol álló nézetek közeledését.

A zsinat: tanulási folyamat. Az első helyzetfelmérés és véleménygyűjtés eredményeit
összegezni, majd minél szélesebb körben ismertetni és vitatni kell. Csak így dönthető el,
önmagára ismer-e az egyház - a hívek közössége - ebben az első "gyorsfelvételben".
Miután ez az első lépés megtörtént, csak akkor érdemes a zsinat fő témaköreit kijelölni.
Azokról témavázlatoknak kell késZülnie (bizonyára bizottságok fárasztó munkájával). Az
érdemi vitát lehetövé tevő vázlatokat ismét a hívek kritikájának kell alávetni, majd annak
alapján újrafogalmazni, hogy a zsinat foglalkozhasson velük. S lépésrőllépésre mindenki
nek, a híveknek és a papoknak, a szakértőknek és a .Jaíkusoknak" idő kell ahhoz, hogy az
elért eredményeken. az azokból adódó új kérdéseken és a felmerülő feladatokon
gondolkodhassanak.

Ez a tanulás gyors ütembennövelheti az egyház ügyei iránti érdeklődest és elkötele
zettséget, és csökkentheti az egyház különbözö tagjai - vezetők és nem vezetők,

földrajzilag egymástól távol levők, különbözö körűlmények között élők - közötti
távolságot. (Az eddigi nemzeti és egyházmegyei zsinatok egységesen ezt tanúsítják.) A
tanulás tehát közösséget teremt, feltétele viszont a tájékoztatás és a zsinat menetébe való
betekintés lehetősége.

A zsinat: a közösségteremtés folyamata. Talán még pontosabb lenne, ha az egyház
újjáéledésének folyamatáról beszélnénk. hiszen nem egyszeruen elszigetelt közösségek
születnek, éppen ellenkezőleg,a sokféle közösség együttesen alkot egy nagy communiót.

A zsinat előkészítésénekelső lépése az alapgondolatok közösségi megvitatása. Előbb
össze kell gyűjteni mindazokat az egyházközségeket, kisközösségeket, mozgalmakat,
szerzetesközösségeket, hivatási és szakmai csoportokat stb., amelyek készek erre a közös
gondolkodásra, és mindenütt újra feltehető a kérdés, hogy kit kellene még megkérdezni,
bevonni? Ezzel a "hólabda-technikával" elég hamar, elég jól fel lehet deríteni az összes már
létező közösséget. (Ezek listája, az egyházi önismeret szempontjából önmagában is fontos
eredmény. ) Egyúttal a keresztények összessége számára is nyilvánvalóvá válik, hogy ki hol
és hogyan tud bekapcsolódni.

Az első vázlat, majd minden további anyaggal kapcsolatos ima és vitatkozás - és ezek
révén az egyház konkrét lehetőségeiről,gondjairól és feladatairól való gondolkodás 
erősíti a közösségeket, A különbözö közösségek állásfoglalásainak megismerése pedig
összekapcsolja az addig egymás mellett, elszigetelten élőket. A kölcsönös ismerkedésnek
hagyományosan két módja van. Egyes közösségek és csoportok saját pozíciójukat maguk is
nyilvánosságra hozhatják, megküldve azt más személyeknek, csoportoknak. A zsinatot elő

készítőbizottság vagyiroda pedig kivonatos formában adja közre a megkapott megjegyzése
ket, kiegészítéseket. (Az előkészítő bizottságnak tehát ebben kulcsfontosságú szerepe van.)

A zsinat: egy új egyházszervezet kialakulásának folyamata, ami egyszerre jelenti a
papság és a világi hívek viszonyának megváltozását, az egyház zsinat előtti, piramísszerü
elrendeződésénekátalakulását és az érintkezési rendszer átformálódását.

Az egyház életének egyik központi kérdése a világi hívek teljes jogú részvétele, azaz az
általános papság gyakorlati megvalósítása. Ennek akadálya az a hagyományos beidegződés,
ami az egyházban adódó munkát, felelősségetés tekintélyt a papi szerephez (a szolgálati
papsághoz) kapcsolja. A régi rendszertől való eltérés kísérleteinél a világiak félnek, hogy
munka talán igen, de döntési jogkör, felelős és önálló részvételi lehetőség nemigen
kínálkozik számukra. A zsinat egyik nagy lehetősége abból adódik, hogy a hivatalos
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egyházszervezeti rendszer érintése nélkül tudja a világiak részvételét - nőkét és férfiakét
egyaránt - biztosítani az egyház jelenéről és jövőjéről való gondolkodásban, eközben a
világiak különféle szak- és egyéb tekintélyét és illetékességét valóban - akár intézménye
sen is - el tudja ismerni, s végül a világiak együttműködéseés javaslataik komolyanvétele
útján bizalmat tud teremteni, elfeledtetve korábbi (vélt vagytényleges) sérelmeket.

Egy zsinat más vonatkozásban is megújíthatja az egyházszervezetet. Összekapcsolhatja
az egyházon belüli összes közösséget és ezerféle kezdeményezést; a szervezet stabilitását
és állandóságát dinamikával tölti meg: az idők jeleinek értelmezésével, a mai embert és
társadalmat foglalkoztató kérdésekben való útmutatással. Ez minőségi változás, aminek
biztonságát nem a kipróbált tradíció, hanem a jövő felé vezető Szentlélekbe vetett bizalom
adja. S a megújulás nem korlátozódik néhány évre. Mindaz a felismerés, ami a zsinaton
munkacsoportok, bizottságok, vagy akár önálló intézmények felállításához vezet, továbbra
is érvényes, annak az új útnak és szervezeti formának része, amit a zsinat kialakít. Részben
évtizedes hiányok pótlására kell sort keríteni és - a körülöttünk zajló társadalmi
átalakulástól sem függetlenül - az egyhazban szervezett keresztény élet normális
életfeltételeit megteremteni (mint ahogy Jézus a feltámasztott leány szüleít arra
figyelmeztette, "hogy adjanak neki enni", Lk8, 55 ), részben a jövő feladataira kell készülni.

Mind a bizalomkeltés, a világiak bevonása, az egyházszervezeti gazdagodás, mind pedig
a többi egyházakkal vagy éppen a nem hívőkkelvaló kapcsolat szempontjából a zsinat - s
általánosabban az egyház élete - számára döntő jelentőségű a nyilvánosság, a pontos,
gyors és korrekt tájékoztatás. A híveknek nemcsak azt kell tudniuk, hogy véleményük
eljutott .föntre", hanem azt is, hogy ott miként fogadták. A gyors visszajelzés ("visszacsa
tolás") csökkenti a "fent" és a "lent" távolságát, és partneri viszonnyá tudja változtatni azt.

Az egyházon belüli tapasztalatcsere és érintkezés bővülésének másik, talán még
fontosabb eredménye, hogy megtanít a közösségben, az egészben gondolkodni, azaz
felkészít a másikért és a teljes egyházért való felelősségvállalásra. A kommunikáció
megszüntetí az elszigeteltséget, megengedhetetlenné teszi a csupán saját portával
(egyházközséggel, intézménnyel) törődést, tapasztalati ténnyé teszi, hogy az egyház az
egység szentsége. Rendszeres információáramlás nélkül zsinat alig, közösséggé szervezö
dő egyház pedig egyáltalán nem képzelhetőel.

Témák, munkaterületek

Ha végignézzük a ll. Vatikáni zsinat, vagy a nemzeti és egyházmegyei zsinatok történetét.
meg kell állapítani, hogy nem jósolható meg előre, mivel fog foglalkozni egy zsinat. Az
első, vezetők és szakértők által összeállított témajavaslatokat az élet szinte mindenütt
tökéletesen átformálta. Ebből okulva számos helyi zsinat nem is tématervvel. hanem a
hívek, a papok, a szakértők vagy bárki más által fontosnak tartott kérdések összegyűjté

sével kezdte munkáját. Ez az ötletgyűjtés nálunk is helyénvaló lehet.
Az egyház küldetéséből kiindulva a legelsőrendűbb feladatok (s emiatt a zsinat első

számú témái): a kereszténység megőrzése, mindenekelőtt az ifjúság vallásos nevelé
sében; a közösség ápolása, azaz az egyház élő és szerves egységgé alakítása; a Jó hír
továbbadása, a kereszténység képviselete a nem hívőkfelé, azaz az evangelizáció; és végül
a keresztény meggyőződésnekés kultúrának korunk követelményeihez igazodó megújí
tdsa. Speciálisabb, de nem alacsonyabb rendű témák: a nők helyzete az egyházban; a
keresztény értelmiség nevelése; a falusi és városi lelkipásztorkodás különbözősége és
egymásrautaltsága; a spiritualitás ápolása; a liturgia; a lelkipásztorkodás szervezete, a
funkcionális lelkipásztori munka (például egyetemi hallgatók vagy a kallódó fiatalok
irányába) beindítása stb.

A zsinat nemigen kerülheti ki a személyi állomány vizsgálatát, a papkérdést. a világi
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diakónusok státusának módszeres átgondolását, az egyhází alkalmazottak kiszolgáltatott
ságának tárgyalását, a pap és diakónus nélküli plébániák ellátásának kérdését, az önkéntes
munkatársak jogainak és kötelességeinek rendezését stb.

Mind az egyházon belüli, mind egyházon kívüli tényezők sürgetik az egyház szervezeti
kérdéseinek alapos újragondolását. Ide tartozik a szerzetesrendek, az egyházi intéz
mények ( az iskoláktól a sajtón és könyvkiadókon át a szociális intézményekig) és a vallásos
és kulturális szervezetek kérdése. A magukat függetlennek nevező sajtótermékek
megjelenése a piacon és általában a tömegkommunikáció gyors ütemű differenciálódása
éppúgy új helyzetet teremt, mint a különböző új - jogi helyzetükben részben bizonytalan
státusú - társadalmi-kulturális tömegmozgalmak megjelenése és a várható új egyesületi
törvény.

Aszervezeti, intézményi és személyi célkitűzésekhezés feladatvállalásokhoz szemügyre
kell venni az egyház mai anyagi belyzetét, a feladatok költségigényét és ezen költségek
biztosításának lehetséges módjait. Eközben minden bizonnyal előkerül s rendezést
követel az egyházi pénzkezelés egész rendszerének szükséges újbóli átgondolása és
nyilvánossága. Egyrészt az egyház életében való részvétel a hívek anyagi felelősségvál

lalását is kell hogy jelentse. Másrészt a hívek bőkezűségénekfeltétele nemcsak az, hogy
tudják, mire adakoznak, hanem az is, hogy a gyűjtést értelmesnek és fontosnak tekintsék.

A magyar egyház nem légüres térben lebeg, egy egyházmegye helyi egyháza pedig még
kevésbé. A zsinat szembekerül a "külkapcsolatok", éspedig azegyház egyéb részeivel való
kapcsolat és a nem katolikusokkal való viszony kérdéseivel. A "külkapcsolatok" első

feléhez olyan témák tartoznak, mint a magyar egyházon belüli, egyházmegyék közötti
kölcsönös felelősség és segítes, mint a határon kívüli magyar katolikusok lelki-Vallási
gondozásában való részvétel. Ide tartozó kérdések a világegyház zsinat utáni fejlődésének
tudatosabb hasznosítása; felelősségünk a harmadik világ népeiért és katolikusaiért; vagy
éppen a pápa látogatása. A témakör második feléhez olyan kérdések tartoznak, mint a más
keresztény testvérekhez fűződő viszony, az ökumené és mint a nem keresztényekhez,
nem hívőkhözés az ateistákhoz való viszonyunk. (Ma, amikor három gyermek közül egyet
nem keresztelnek meg, ez utóbbi kérdés különösen egetö.)

Végül az egyház a magyar társadalom és intézményrendszer egy része, azaz társadalmi
szerepével és tevékenységével is foglalkozni kell. Noha az egyház társadalmi megítélése
nem egységes, kétségtelen, hogy nyilvános erkölcsi fóromnak tekintik. A profán intéz
mények oldaláról egyre gyakrabban fogalmazódik meg az az igény, hogy az egyház
érvényesítse erkölcsi súlyát egyes fontos össztársadalmi kérdésekben. Bizonyára igen sok
meghatározója van annak, hogy az egyház miben érzi magát hivatottnak és illetékesnek. A
lehetséges témák között szerepelhet mindenesetre a keresztény álláspont olyan dolgok
ban, mint a magzatelhajtás, a család, a válás. Felmerülhet az egyház korábbi felelősségeés
mai önkritikája korábbi kivételezett hatalmi helyzete, vagya magyar zsidóság üldöztetése
és elhurcolása idején való hallgatása miatt. Felmerülhet a mostanában kezdődőtársadalmi
program és a demokratizálódás támogatása - és sok egyéb.

Az elvi állásfoglalásokon túl az egyház profán társadalmi jelenléte főleg szociális
intézményeiben valósul meg. Az egészségügyi és szociális gondoZásban való részvétel
mértéke és iránya gondos tervezést és gazdálkodást igényel, és szorosan kötődikszámos
egyéb, zsinaton szóba hozható témához.

A lehetséges témák szaporítása előbb-utóbb ijesztővé válik. Pedig valóban ilyen sok a
megoldásraváró kérdés! Ám egyetlen zsinat sem képes minden kérdés megoldására. A né
met nemzeti zsinatra begyúlt javaslatokból több ezer témát különítettek el. A II. Vatikáni
zsinat első másfél évi előkészítésének anyaga 15 kötetre (majdnem 10000 oldalra) cúg, s
hogy magaa zsinat milyen témaváltoztatásokat hajtott végre, az közismert. Az előkészítés
szakaszában tehát nem a témák nagy száma, hanem éppen szűkösségelenne káros.
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Előkészület

A magyar egyház éppen csak ébredezik több évtizedes (évszázados?) álmából. A belső

nehézségek és a környezet elvárásai azonban nern sok időt hagynak az eszmélésre. A
felkészülés munkái sürgetnek. Ebben az időszakban különösen nagy felelősség hárul az
előkészítésre. Minden plébános egyéni lelkipásztori feladata, hogy egyházközségében
megindítsa a zsinati folyamatot, így gondolkodó közösségek létrejöttét ösztönözze,
biztosítsa a közös gondolkodás eredményeinek írott rögzírését, és ahol több csoportban
folyik munka, ott elvégezze a többféle eredmény szembesítését, Hasonló kötelesség hárul
a kisközösségekre él! mozgalmakra, hiszen a zsinat meghirdetése meghívás a közös
feladatra - "az Úr ugyanis azt kívánja, hogy világi hívők is terjesszék országát"! (Lumen
gentium 36.)

A közösségí előkészület mellett a szervezök és a szakemberek szakavatott tájékoztatá
sára is szükség van. Szükség van továbbá előadásokra. tájékoztatókra és más országok ta
pasztalatainak megismerésére. Egyfóegyházmegyei zsinat mintául szolgál mások számára
is. Így ebben az időben a magyar katolicizmusnak aligha van ennél fontosabb belső ügye. A
katolikus sajtónak külön stratégiát kellene kidolgoznia arra, hogy miképpen tud a leg
eredményesebben közrernűködni,(És bizonyára lehetne' még "feladatokat osztogatni".)

Végül az előkészítő bizottságnak valószínűleg önálló intézménnyé, irodává kell
fejlődnie. hogy a készület szervezeti részét irányítani tudja; hogy a papok és a hívek
tudjanak hová fordulni; hogy megfelelőhivatalossággal kérhessen fel együttműködésre 
és így tovább. Ennek a központnak a létrejötte az előkészület hatékonyságának és
tudatosságának egyaránt kulcsa.

ERDŐ PÉTER

Az egyházmegyei zsinat
intézménye a történelemben

Az egyházmegyei zsinatok megjelenése

Az egyházi intézménytörténet művelői még századunkban is gyakran úgy igyekeztek
felderíteni az egyházmegyei zsinatok eredetét, hogy ennek az intézménynek valamelyik
újkori meghatározásából indultak ki, s ehhez hasonló formákat kerestek a keresztény
ókorban. Mondjuk XIV. Benedek pápa barokk kori definícióját vették alapul, amely szerint
az egyházmegyei zsinat "a püspök által egybegyűjtött törvényes összejövetel, amelyen
egyházmegyéjének papjai és klerikusai vesznek részt, valamint azok az egyéb személyek,
akik kötelesek ott megjelenni, és ahol a lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos dolgokról
kell tárgyalni és döntéseket hozni"} Noha a hatályos egyházjogban sokszor lehetséges és
szükséges is pontosan meghatározni az egyes intézményeket, ezek történetének vizsgála
takor kockázatos dolog egyetlen, teljesen precíznek és kimerítőnek szánt definíciót
alkalmazni a különböző korok egymással több-kevesebb rokonságban, történelmi össze
függésben álló intézményes formáira.
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