
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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Különösen indokolt az intézménytörténész óvatossága az egyházmegyei zsinatokkal
kapcsolatban. Ezek ugyanis nem valamilyen hittani alapigazságból szükségképpen követ
kező vagyaz egyház eredendő, "isteni jog szerinti" szerkezetéhez tartozó intézmények,
hanem az adott körülmények hatására született, nem annyira elméleti levezetéssel, mint
inkább tapasztalati úton megközelíthető jelenségek. Igaz, annyiban mindenképpen
különböznek a szó szoros értelmében vett zsinatoktól, hogy nem püspökök összejövete
lei, ám működésükben mégis szorosan kapcsolódnak a zsinati tevékenység általános
alakulásához.

Az ókori egyháznak az egyházmegyei zsinattól különbözö, mégis bizonyos mértékig
hasonló szerepet betöltő intézménye volt a presbitérium, vagyis a.z egyes részegyházak
( egyházmegyék) presbitereinek testülete. A püspök klerikusainak környezetében élt.
Gyakran találkozhatott velük. A papoknak és a püspöknek alkalrnuk volt megvitatni
egymással az egyházmegye életének mindennapi problémáit. Ezek a megbeszélések
folyamatos lelkipásztori továbbképzésként is felfoghatók.

Amikor a VI. századtól kezdve rohamosan elterjednek a falusi plébániák, vagyis a
püspöki székhelyen kivüli, de nem püspökre (khórepiszkoposzra) vagy diákonusra,
hanem áldozópapra bízott lelkipásztori egységek, a helyzet merőben megváltozik. A
falvakban szétszört papság és a püspök között az érintkezés nehezebbé válik. Az a veszély
fenyeget, hogy a papok teljesen elszigetelödnek az egyházmegye kormányzatától. Ennek
elkerülésére a püspökök szabályos időközönként kezdik maguk köré gyűjteni egyházuk
klerlkusait, egyrészt, hogy közöljék velük a többi püspökökkel együttkiadott zsinati
rendelkezéseket, mondjuk a tartományi zsinatok határozatait, másrészt azért is, hogy
felügyeljenek arra, hogy papjaik életükben és munkájukban megtartsák az egyházi
fegyelem szabályait. Ezeket az összejöveteleket már méltán nevezhetjük egyházmegyei
zsinatoknak. 2

Noha - mint látjuk - az egyházmegyei zsinat eredendően a klérus és a püspök
együttműködésénekformája, nem idegen tőle a világiakbizonyos mértékű részvétele sem.
A 693-as Toledói zsinat 7. kánonja szerint például, melynek szövege a Decretum
Gratianiban is megtalálható (D. 18 c. 17), világiak is hivatalosak voltak azokra az
összejövetelekre. amelyeken a püspöknek a tartományi zsinat határozatait kellett közölnie
híveivel.3 Ezeknek a gyűléseknek azonban még csupán ismeretközlő, kihirdető jellege
volt. Bíröi, közigazgatási vagy a törvényhozást előkészítő tevékenységet nem folytattak.

A középkor egyházmegyei zsinatai .

A középkor legelején az egyházmegyei zsinatok megrendezésére még ritkán és elég
rendszertelenül kerül sor. A karoling korban azután gyakoribbakká válnak, hiszen az
átfogó reformok megvalósításához a klérus tájékoztatására, ellenőrzésére, sőt folyamatos
képzésére is szükség van. Ez a képzési vagy akár nevelési szerep a középkor későbbi

századaiban az egyházmegyei zsinatok fontos jellemzőjévé válik. A X- XI. század az
egyházmegyei zsinatok megritkulását hozza. AXII.századtól fogvaviszont ezek rendszere
sek lesznek, szabályos időközönként kezdenek egybegyűlni. Ezt a fellendülést részint a
VII. Gergely pápa nevével fémjelzett gregoriánus reform kibontakozásának, részint a
fokozódó városiasodásnak, a városi plébániarendszer általános kiépülésének, részint
pedig - a XII. század mezőgazdasági és demográfiai fejlődésével összefüggésben - a
falusi plébániák megsokasodásának tulajdoníthatjuk.

Ugyanakkor a plébánosokra számos kötelezettség is hárult akár a szorosan vett
lelkipásztori teendők terén, akára plébánia kormányzásában, akár pedig olyan helyzetek
ben, amikor segítséget kellett nyújtaniuk a püspöknek vagy az egyházmegye vezetésében
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tevékenykedő nW személyeknek (például az archidWconusoknakvagya helynököknek),
mondjuk: közigazgatási vagy peres ügyek kapcsán. A XII-XIII. századtól fogva a
plébánosoknak a fejlődő skolasztika sodrában egyre nagyobb szakszerúségi igénnyel
megfogalmazott egyházi tanítást kellett továbbadniuk híveiknek. Ezeknek a híveknek a
kulturális színvonalapedig - az általános fejlődésselpárhuzamosan - szintén emelkedni
kezdett. így érthető, ha a virágzó középkor egyházmegyei zsinatainak legjellemzőbb

feladata épp a klérus pasztorális képzése volt. A XIII. század elejének lelkipásztori
megújulását viszont nem utolsósorban a teológiai alapon álló szentségi pasztoráció
kifejlődésejellemezte.4 Apapság tanbeli és lelkipásztori képzése egyikfő törekvése volt az
egész középkor legegyetemesebb reformprogramot kidolgozö zsinatának, a lY. Lateráni
zsinatnak (1215).

Már ezt a zsinatot megelözöleg is kialakult az egyházmegyei zsinatok rendszeres
megtartásának szokása. Sok helyütt évente kétszer került sor ezekre a gyűlésekre.

Hazánkban példáulKönyves Kálmán azt írta elő (Kálmán I. 2. fej.), hogy az egyházmegyék
ben az ispánok és más világi tisztviselők részvételével évente kétszer vegyes zsinatot
tartsanak. A lY. Lateráni zsinat konstitúcióinak 6. pontja azonban, mely első ízben teszi

, kötelezővé az egész világegyházban az egyházmegyei zsinatokat, évente egyszeri megren
dezésüket kívánja. Ez az előírás azt tartja szem előtt, hogy ugyanaz a konstitúció elrendeli
az évenkénti tartományi zsinatokat. Ezek határozatainak közlése, ismertetése továbbra is
az egyházmegyei zsinat egyik jelentős feladata marad. A Lateráni zsinatnak ehhez a
rendelkezéséhez - mely későbbbekerüIt lX. Gergely dekretális gyűjteményébeis (X S.
1. 25.) - a kortárs magyarázók, például Vincentius Hispanus és Damasus (Hungarus)5
hozzáfűzik, hogy az egyházmegyei zsinatot a tartományi zsinat után hat hónapon belül kell
összehívni. Mások azt hangsúlyozzák, hogy a tartományi zsinat határozatait "ugyanolyan
mödon" kell megismételni az egyházmegyei zsinaton is.6 A tartományi zsinat és az
egyházmegyei zsinat viszonyát illetőenjelentősfejlemény, hogy éppen a lY. Lateráni zsinat
idézett konstitúciója az, amely az addig uralkodó és olykor még a későbbiekben is
felbukkanó terminológiai bizonytalanságot meghaladva a szóhasználat terén is különb
séget tesz a püspökökből álló valódi zsinatok ( concilia) és az egyetlen püspöktőlfüggő

egyházmegyei zsinat ( episcopalis synodus) között,
A virágzó középkor egyházmegyei zsinatai többnyire igen rövid ideig ( egy-két napig)

tartottak. Ennek okát egyesek a plébánosokat terhelő útiköltségek súlyos és terhes vol
tában, mások inkább abban látják, hogy a vidéki papok felhasználták az alkalmat a hosz
szasabb városi időzésre, bevásárlásra, esetleg a megütközést keltőviselkedésre is.?Egyéb
ként mindezeknél a magyarázatoknálvalószínűbbnektűnik,hogy e gyűlések rövidségének
legfőbb oka magában az összejövetel természetében, feladatkörében keresendő.

Noha a jogszabályok szövegéböl úgy tűnik, hogy a középkori egyházmegyei zsinatok
legfőbb dolga a felsőbb egyházi szervek rendelkezéseinek rögzítése és elterjesztése volt,
tevékenységük mégsem merült ki ebben. Elláttak közigazgatási, bírói, törvényhozói
feladatokat is, noha illetékességi körük ebben az időben nem nyert általános és pontos jogi
meghatározást. Lényegében a megyéspüspöktöl függött, milyen szerepet szán az általa
összehívott gyűlésnek ezekben a kérdésekben. Mindenesetre a püspök csak kikérte az
egybegyűltek véleményét; döntéseiben független maradt. Az egyházmegyei zsinatokon
többnyire egyházmegyei határozatokat ( statuta dioecesana) is kihirdettek. Ám az
egyházmegyei zsinat inkább csak alkalmul szolgált közlésükre. elősegítette elterjedésü
ket, de nem volt szerzöje, kibocsátó hatósága ezeknek a szabályoknak. Az egyházmegyei
jogszabályokat egyedül a püspök adta ki. Már a középkorban is ő választotta meg, hogy
egyházmegyei zsinat keretében vagyazon kívül hirdeti ki öket." Míndenesetre amikor a
püspök a határozatok előkészítésébenis igénybe vette az egyházmegyei zsinat segítségét,
aligha tudta elkerülni az egybegyűltek kritikus megjegyzéseit. Ily módon ezek a zsinatok
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már a középkor folyamán is hozzájánIltak a püspök törvényhozói tevékenységének
gyakorlásához. Ez a szerepük a XII. századtól kezdve fokozatosan erősödik. A bíráskodás
ban való részvételük viszont - különösen a XIII. század végétől, az officiálisi bíróságok
elterjedésétől fogva - jelentőségét veszti.

Magyarországon a virágzó középkorban szarnos egyházmegyei zsinat ülésezett. Az 1252
és 1371 köztí időből csaknem egy tucat ilyen gyűlésről van tudomásunk. Noha az írásos
emlékek pusztulására tekintettel feltételezhetjük, hogy ténylegesen ennél több egyház
megyei zsinatot tartottak, annyi bizonyos, hogy a Lateráni zsinat által megkívánt évenkénti
rendszerességet nem sikerült megvalösítaní.?

Az egyházmegyei zsinatokról fennmaradt legfontosabb emlékeink maguk a zsinati
határozatok. Ezek az egyedülállóan érdekes szövegek nem csupán az egyetemes egyházi
tanítás és fegyelem leírását tartalmazzák, hanem arról is tudósítanak, hogy hogyan
értelmezték, fogalmazták meg és alkalmazták a gyakorlatban ezt a tanítást és fegyelmet az
egyes konkrét egyházmegyei közösségekben. A zsinati határozatok liturgikus és jogi
kézikönyvül is szolgáltak a lelkipásztorkodó papság számára. Nem csoda tehát, ha liturgia
és jogtörténeti szempontból értékes forrásoknak tekintik őket. De az erkölcsök és a
gazdaság történetének is jelentős bizonyságai. Helytörténeti, történeti földrajzi szempont
ból is szarnos információt tartalmaznak.

Az újkori egyházmegyei zsinatok

Az egyházmegyei zsinatok intézményének újkori alakulását a Trentói zsinat határozta meg
(sess. 24 c. 2. 18 de ref.; sess. 25. c. 2.4. 10 de ref.). Fenntartotta azt az előírást, amely
szerint az egyházmegyei zsinatoknak évente kell összeülniük, s továbbra is szigorúan
szankcionálta mind az összehívás, mind a megjelenés elmulasztását. Némileg növelte is e
zsinatok hatáskörét, mivel tanácsadói szavazati joggal ruházta fel őket az egyházmegyei
bírók kijelölése tekintetében, jóváhagyásukat kívánta a zsinati vizsgálók kinevezéséhez, s
jogot adott a püspököknek arra, hogy az egyházmegyei zsinat keretében redukáljanak
hizonyos misekötelezettségeket.

Részben talán a megnövekedett jogkör is, főként azonban a mélyreható trentói
reformok gyakorlatra váltásának igénye okozta, hogy az egyházmegyei zsinatok a XVI
XVII. században gyakorivá, jelentőssé váltak. Egyes nagy püspökegyéniségek egyházme
gyéjükben egész sor zsinatot rendeztek. Borromei Szent Károly tizenegy, Szalézi Szent
Ferenc tizenhárom egyházmegyei zsinatot tartott.

Az egyházmegyei zsinatok szerepe ebben az időben főként a püspök által előkészített és
elrendelt határozatok »elfogadásában» állt, bár a magasabb rangú zsinatok rendelkezéseinek
a helyi sajátosságokhoz való alkalmazására és különleges ügyekben való döntéshozatalra is
találunk példát. Nem volt jogosult az egyházmegyei zsinat tanbeli kérdésekben döntést
hozni, sem pedig olyan határozatokat kiadni, amelyek az egyetemes joggal ellenkeztek

Maguk az egyházmegyei zsinatok elvben nem tartottak tovább három napnál Ezért
szükség volt a gondos előkészítésres arra is, hogy a résztvevők előre ismerjék azokat a
témákat vagy tervezeteket, amelyekről tárgyalni fognak. A zsinatok résztvevői a klérus
soraiból kerültek ki. Elvilegaz egyházmegye egész papságát meg kellett volna hívni. Anagy
létszám miatt helyenként a megjelentek számának megszorítására, másutt esperesi
kerületenként néhány zsinati tag kijelölésére került sor. Maguknak az egyházmegyei
zsinatoknak háromféle ülésük volt szokásban: a bizottsági ülés, a teljes ülés és a nyilvános
ülés. Az első két típus színhelye többnyire valamilyen egyházi középület volt, s ezeken
végezték a munka érdemi részét. A nyilvános üléseket jobbadán a székesegyházban
tartották, liturgikus keretben. Az utolsó ilyen ülésen hirdették ki a határozatokat is.

810



Az egyházmegyei zsinat szerepével kapcsolatban az 1786-os pistoiai egyházmegyei
zsinat radikális újításra tett kísérletet: a megjelenteknek valódi döntési jogkört tulajdoní
tott. Amikor VI. Pius pápa a pistoiaiak tanait elítélte (Const. .Aucrorem fidei", 1794. aug.
28., prop. 9. 10. 11), egyben állást foglalt amellett, hogy az egyházmegyei zsinaton az
egyetlen törvényhozó és bíró a püspök.

Különösen nagy hatást kölcsönzött az újkori egyházmegyei zsinatoknak, hogy határoza
taik nyomtatásban is megjelentek, mégpedig külön kötetekben, majd sok helyütt
terjedelmesebb gyűjteményekbenis. Az egész világ egyházmegyei zsinati határozatokat
tartalmazó kiadványainak beszerzését tűzte ki célul Lamberto de Echeverría, aki 1980-ban
ezt a gazdag kollekciót a Salamancai Pápai Egyetemnek ajándékozta. A gyűjtemény

katalógusa képet ad ezeknek a határozatoknak a széles körű elterjedéséről.'?

A XIX. század első felében az egyházmegyei zsinatok igen ritkává válnak, szinte
működésükmegszűnésérőlbeszélhetünk.

Az egyházmegyei zsinatok századunkban

Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv a 356-365. kánonban foglalkozik az egyházmegyei
zsinatokkal. Jogi arculatukat lényegében megőrzi,bár néhány változtatással. Ezek közül a
legfeltűnőbb, hogy már nem évenkénti, hanem tízévenkénti megtartásukat írja elő (356.
k. 1. §.). Egyesek szerint épp ez a ritkább zsinattartásra kötelező, realisztikusabb előírás

serkentette a Codex kiadása után az egyházmegyei zsinatok létrejöttét.'! Természetesen
ebben az időszakban sem rendezték meg míndenütt egyformán gyakran az egyházmegyei
zsinatokat. Mindenesetre ahol sor került rájuk, az 1917-es Codexben foglalt egyházfegye
lern elterjesztését, megvalósítását szolgálták. Ebben az időszakban egyházmegyei zsinatot
tartottak például Vácott (1921,1930), Veszprémben (1923,1935), Székesfehérvárott
(1924, 1934), Szombathelyen (1927), Kalocsán (1928), Győrött (1935), Pécsett
( 1936), Nagyyváradon a szatmári és nagyváradi egyesített egyházmegyék részére ( 1938),
Esztergomban (1941) és Egerben (1942). Pannonhalmán a rendi nagykáptalanok
kapcsán szokták a zsinatokat megrendezni ( 1921, 1926, 1934, 1940).

Mivel az egyházmegyei zsinat fejlődésének mai helyzetéről nemrégiben adtunk
összefoglalást,12 befejezésül csupán utalunk arra, hogy a II. Vatikáni zsinat és az új Egyházi
Törvénykönyv átfogó teológiai- egyházfegyelmi újdonsága és pasztorális programja máris
az egyházmegyei zsinatok új hullámát indította el, 13

JEGVZETEK: l. De synodo dioecesana I, l, N, Ferrariae 1767, I.4.- 2. Pontal. O., Lesstatuts synodaux (Typologíe
des sources du moyen ~e occidental, Fasc. ll), Thrnhout 1975, 18. - 3. vö. Gaudemet.]., Le gouvemement de
I'EgJise ~ l'époque dassique. Ile partie. Le gouvemement local (Histoire du Droit et des Institutions de l' Eglise en
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