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A világiak felelőssége

II. János Pál pápa 1991-ben magyarországi látogatásakor azt kérte
a püspöki kartól, hogy az egyház megújulása érdekében tartsanak
egyházmegyei zsinatokat: "A Zsinat után... sok helyi egyházban
tartottak egyházmegyei zsinatot. Ezeken Isten egész Népének - a
papoknak, a szerzeteseknek és a világi híveknek - megadatott az
a lehetőség, hogy együtt imádkozzanak és gondolkodjanak, azután
pedig közös munkatervet dolgozzanak ki, amelynek megvalósítá
sán mindannyian együtt fáradoznak. Itt az ideje, hogy a ti országo
tokban is elinduljanak hasonló kezdeményezések, amelyek hozzá
tartoznak az egészséges egyházi élet szokásos gyakorlatához/t.l.A
pápa kérése összecsengett a világegyházban a II. Vatikáni zsinat
ajánlása nyomán kialakult gyakorlattal: "A szent egyetemes zsinat
óhaja: a szinódusok és zsinatok tiszteletreméltó intézményei éled
jenek újjá" (CD 36). Azóta Rómában intézményesült a püspöki szi
nódusok rendszere, s újjáéledtek az egyházmegyei zsinatok is: az
elmúlt három évtizedben sok egyházmegye tartott zsinatot a II. Va
tikáni zsinat szellemében, majd - megjelenése (1983) után - az új
kódex előírásai szerint. Ezek a zsinatok nem csupán az egyházme
gye lelkipásztori munkájának, hitéletének adtak új lendületet, ha
nem új egyházképet és új egyháztudatot is formáltak.

Az egyházmegyei zsinatokon a régi kódex szerint csak papok
vettek részt. A mostani zsinatokon viszont (általában a papsággal
közel azonos vagy azt meg is haladó létszámban) világi hívek is.
Ez a változás megfelelt a II. Vatikáni zsinat egyházképének: min
den krisztushívő azonos méltósággal rendelkezik Krisztus egyhá
zában. A világiak jelenléte a zsinaton nemcsak új szempontokkal
gazdagította a munkát, hanem új közösséget is teremtett a papok
és a hívek, a papság, a hívek és a főpásztor között.

A magyarországi zsinatok résztvevőinek legnagyobb élménye
mindenütt a communio-egyház eleven megjelenése volt. Legfőbb

eredménye pedig az lehet, hogy ez az újfajta közösségi egyháztu
dat nem vész el a zsinat befejeztével, hanem hatékonyerőként

működik közre az egyházmegye újjáéledésében. A zsinaton köz
vetlenül résztvevők száma természetszerűen erősen korlátozott
volt: mintegy 40-60 civil vett részt rajtuk. Növelte viszont ezt a
hatást, ennek dinamikus kisugárzását, ha a zsinati előkészületek

során sokakat bevontak a helyzetelemzésbe, a feladatok és prob
lémák vizsgálatába, a közös gondolkodásba s ezzel a közös fele
lősségvállalásba is. Ilyen módon több százan kapcsolódhattak be
le aktívan az egyház életébe. A jövő mutatja meg, hogy mindez
egyszeri fellángolás marad-e, vagy pedig növekvő élethez vezet
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Azsinat a
rendszerváltozás

korában

A megtartott
egyházmegyei zsinatok

egy-egy egyházközség, egyházmegye életében. Sikerül-e csökken
teni a távolságot a papság és a hívek között? Sikerül-e felébresz
teni a hívőkben az egyházhoz tartozás, az egyházért való felelős

ségvállalás s ennek nyomán a világban betöltött apostoli hivatá
suk tudatát? Másrészt viszont sikerül-e ráébreszteni a papságot
arra, hogy lelkipásztori munkájuk is csak akkor lehet eredményes,
ha minden - egyházközségi, egyházmegyei és országos - szin
ten igénybe veszik a laikus hívek szakértelmét, hozzáértését, s
nemcsak vezetői a rájukbízottaknak, hanem testvérei is.

Magyarországon különös várakozás előzte meg és kísérte az
egyházmegyei zsinatokat. Két okból is. Egyrészt, mert a politikai
helyzet évtizedeken át nem tette lehetővé megtartásukat: a leg
több egyházmegyében több mint fél évszázad telt el az utolsó
egyházmegyei zsinat óta. Másrészt: az elmúlt évtizedekben hatal
mas változások zajlottak le a világegyházban, az elmúlt hét-nyolc
évben pedig itt Magyarországon is. A II. Vatikáni zsinat legfőbb

határozatait végrehajtották ugyan, de arra eddig nem nyílt lehető

ség, hogy egészében gondoljuk végig, milyen változásokat tenne
szükségessé a zsinat egyháztudatunkban, egyházlétünkben. az
egyházhoz tartozásunkban, egyéni keresztény életvitelünkben.

1989-90 gyökeresen megváltoztatta az egyház működésének

mozgásterét: új lehetőségeket és feladatokat, de új nehézségeket is
hozott. Hét év telt el a fordulat óta. Az új, szabadabb világban
sok helyi és központi kezdeményezés indult: az iskolai oktatás
ban teret kapott a hittan, szabadon bontakozhatott ki a plébániai
hitoktatás, katolikus iskolák nyílhattak, új templomok, közösségi,
lelkigyakorlatos, továbbképző központok ép ülhettek, új egyesüle
tek alakulhattak, a szerzetek újrakezdhették életüket és munkáju
kat. Sorolhatnánk az elért eredményeket... Mégis hozzátehetjük:
mindez úgy jött létre, hogy nem készült előzetesen az egész ma
gyar egyházat vagy akár egy egyházmegyét átfogó lelkipásztori
terv. Az élet adta, a szükségletek diktálták ezeket a spontán, ám
mégis a krisztusi küldetésből fakadó helyi és országos kezdemé
nyezéseket, amelyek összességükben a magyar katolikus egyház
megújulásának eredményeit, jeleit hordozzák.

Arra azonban mindeddig nem került sor, hogy akár egyházme
gyei, akár országos szinten elkészüljön az elmúlt öt-nyolc év mér
lege: s esetleg alkalmasabb struktúrákkal, egyházmegyei, regioná
lis vagy országos összefogással szervezettebbé, hatékonyabbá te
gyük az egyház lelkipásztori tevékenységét.

A ma élőknek egészen új feladatra kellett vállalkozniuk az egy
házmegyei zsinatok megrendezésével. 1994-ben megtartották az
első ilyen zsinatot, s 1997 végéig a magyar egyházmegyék túlnyo
mó többsége megélhette a zsinati egyház születésének nehézsége
it és örömeit is. Hosszabb előkészületek után elsőként az Eszter
gom-Budapesti Főegyházmegye tartott zsinatot 1994. július 3-tól
9-ig. Ezt követte a Szeged-Csanádi Egyházmegyéé 1995. június
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19-től 24-ig, majd a Váci Egyházmegyéé 1995. november 21-22-én,
a Veszprémi Főegyházmegyéé1996. június 1B-20-án, végül az Egri
Főegyházmegyéé 1996. október 6-tól ll-ig. A kalocsai főegyház

megye az eddig lefolyt zsinatoktól eltérő utat választott: az 1995.
június 27~én meghirdetett zsinat több esztendős folyamatot ölel
fel, minden évben két-két témakör kidolgozásával.

Mindegyik zsinat befejezte után könyvalakban megjelentették a
zsinat anyagát; a zsinati nyilatkozatokat és határozatokat a ká
nonjog előírása szerint (466. kánon) az illetékes főpásztor jóváha
gyásával hirdették ki.

A zsinatok félidejében járunk. A hat egyházmegye Magyaror
szág nagyobbik felét magában foglalja, meglepetések tehát aligha
várhatók a további zsinatoktól. (A Székesfehérvári Egyházmegye
1997. június 24-2B-ig a Szombathelyi Egyházmegye 1997. novem
ber 4-B-ig tartja zsinatát, s folynak a zsinati előkészületek a Pécsi
Egyházmegyében is.) Egységes kép rajzolódik elénk a magyar
egyház belső életéről, a pasztoráció jelenlegi stílusáról, a legfonto
sabb tennivalókról. Ennek a képnek néhány jellegzetességére pró
bálnak rámutatni számunk írásai.

Zsinati témák Mindegyik zsinat igyekezett áttekinteni az egész egyházi életet.
Erre alkalmasnak kínálkozott a hagyományos hármas felosztás:
Krisztus és az egyház hármas - tanítói, papi, pásztori - külde
tése. A témakörök tehát lényegében azonosak mindegyik zsina
ton, bár néhány jellegzetes eltérés szembeszökő: Szegeden a
szentségi pasztorációval foglalkoztak a legrészletesebben - a töb
bitől eltérőert náluk ez a sorrendben is első, Esztergomban vi
szont az új egyházmegyei struktúrák felállítását tartották a leg
fontosabbnak: ezen a téren Magyarországon egyedülálló kezde
ményezést indítottak útjára. (A témakörök persze nem választha
tóak el mereven. A papszentelés és a házasság szentsége szerve
sen illeszkedik a papi élet, a papképzés és a papi hivatások téma
köréhez, a házasság szentsége pedig a családi élethez: Szegeden e
témaköröket a megfelelő szentséggel kapcsolatban tárgyalták, a
többiek viszont külön fejezetet szánnak a családpasztorációnak, a
papi életnek, a hivatásgondozásnak.) Az egyes fejezetek beosztása
nagyjából hasonló mindegyikben, átvették tehát az Esztergom-Bu
dapesti Főegyházmegyeáltal kipróbált - de természetszerűen is
kínálkozó - szerkezetet: helyzetkép, javaslatok, határozatok.

Korunk kihívásai

Egyik zsinat sem tekintette feladatának, hogy vizsgálat alá vegye a
tágabb társadalmi környezetet: az elmúlt évtizedekben-években
végbement változásokat s ezek következményeit az egyházban, a
lelkipásztori munkában, a papság és a hívek életében. A helyzetle
írások csak az egyház belső életének jellegzetességeit elemzik. Szór
ványos utalásokat azonban találunk: másod-, harmadgenerációsan
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Társadalomelemzés
hiánya

A család szerepe

hit nélkül felnőtt nemzedékek gyermekei a hittanosok, a lakótele
peken élők egymástól s az egyháztól is elszigeltek.

Nemigen esik szó arról az uralkodóvá lett életszemléletről,

életmódról sem, amely pedig hat a híveinkre is: a fokozódó erköl
csi relativizmusról, a növekvő individualizmusról, a bűnözésről.

alkoholizmusról stb. Ha egyszer sor kerül egy nemzeti zsinat
megrendezésére, akkor a mélyebb elemzés mindenképpen szüksé
gessé teszi majd a híveink és az egyház életét meghatározó kör
nyezet alaposabb ismeretét, a különböző hatások vizsgálatát, a
környezetből adódó nehézségek és lehetőségek feltárását.

A családpasztorációnak külön figyelmet szenteltek mindegyik
zsinaton. (A legalaposabb az egri helyzetelemzés.) Talán további
hasznos szempontokkal bővülhetett volna tudásunk, ha nemcsak a
keresztény családok szemszögéből vizsgálódunk, hanem a család je
lenlegi válságának mélyebb, társadalmi méretű elemzéséből indu
lunk ki. Hiszen a nemzet egészét is sújtia a családi élet pusztulása. A
születések számának drámai csökkenésével az egyháznak minden
erejével szembe kellene szállnia: legalább az egyháznak mindenre el
szántan harcolnia kellene a "halál kultúrája" ellen, és minden esz
közt felhasználva "gyermek- és család-barát"-nak kellene lennie ab
ban a társadalomban, amely egyre erőteljesebben elveti a családi élet
alapvető értékeit.

A demográfiai zsugorodásnál kevésbé látványosan jelentkezik
ugyan, de legalább ennyire káros következményekkel jár, hogy a
gyermekek jelentős része valódi családi és szülői nevelés nélkül nő
fel, úgy, hogy élete meghatározó éveiben nem lát igazi példát maga
előtt a tisztességes emberi életre, az igazi örömre, a szeretetben élő

közösség légkörére. A család meggyöngült közössége képtelen arra,
hogy ellensúlyozza a társadalomban jelentkező negatív jelenségek
káros hatását, és pótolja az iskolai nevelés hiányosságait is.

A keresztény alternatíva

A család válsága azonban csak egyik tünete annak az általános ér
tékvesztésnek, amely korunkat jellemzi. Az egyházra azért is hárul
óriási felelősség, mert megtörtsége, négy évtizedes peremre szorí
tottsága ellenére az egyetlen olyan értékközvetítő intézmény ma
radt, amely hitelesen hirdetheti meg az erkölcsi megújulás prog
ramját. Az egyházmegyei zsinatok ebben az irányban csupán az
első lépésnek tekinthetők: hiszen saját jelenlegi problémáinkat tár
ják fel, azok megoldási lehetőségeit keresik, az egyházi életben ki
alakult rossz szokásokat próbálják helyreigazítani, hogy az egyház
hatékonyabban fejthesse ki tevékenységét az emberek között, s hitele
sebben váljék önmagává. Az így megújult egyház lesz képes arra, hogy
meghirdethesse a nemzet erkölcsi megújulásának programját, s annak
megvalósításához hatékony segítséget is nyújtson. (Bára folyamat ennél
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bizonyára összetettebb: a belső megújuIás és a világnak krisztusi
küldetésből fakadó szolgálata egymást segítő folyamatok.)

Erkölcsi megújulás Ez természetesen nem vezethet eredményre úgy, hogy az egy-
ház csupán hirdeti az egészségesebb, emberibb élethez nélkülöz
hetetlen életelveket, hanem csak úgy, ha ez a valóságban is meg
jelenik a keresztény emberek, az egyház közösségének életvitelé
ben. Akik erre vállalkoznak, azoknak persze számolniuk kell av
val, hogy a lelkiismeretes, becsületes, mások segítésére is kész
életvitelt ma nem feltétlenül övezi társadalmi megbecsülés; a mé
diumok és a közerkölcs gyakran éppen azt sugallják, hogy az
erőszak, az ügyeskedés, a másokat eltipró agresszivitás révén le
het az életben érvényesülni. A tudatos és felelős életre vállalkozó
embereknek nemcsak arra kell felkészülniük. hogy környezetükben
hátrányos helyzetbe kerülnek, hanem feladatuknak kell tekinteniük
azt is, hogy erőikhez és lehetőségeikhez képest törekszenek a társa
dalmi környezet megváltoztatására. "A pluralista demokrácia" és
gondolkodás lényegesen más feladatok elé állítja a keresztény em
bert, mint a diktatúra négy évtizede vagy a háború, netán a háborút
megelőző kor. E kor más erényeket kezd ki, más erények bizonyul
nak az erkölcsiség megtartó erejének. Régen az üldöztetéssel, később

a hátrányos helyzetbe kényszerítéssel kellett számolni, ma inkább a
sokfelől érkező, sokféle csábítással, amelyet felkorbacsolnak az ön
zés, az élvezetekre csábító médiumok, reklámok is.

A ma társadalma Mire kell felkészíteni ma híveinket? Milyen világban élünk?
Milyen világban kell hirdetnünk és élnünk-tanúsítanunk az Evan
géliumot? - tehetjük fel a kérdést. A mai kereszténynek "miliő

rezisztens", tehát a környezeti hatásoktól függetlenülni képes, erős

azonosságtudattal rendelkező, de párbeszédre, együttműködésre és
szolgálatra kész embernek kell lennie. A kereszténység olyan alter
natív életforma, amelynek következetes vállalása nemegyszer evilá
gi hátrányokat jelent. Régen ezek inkább a jogi-közéleti-érvénye
sülésben, ma főleg anyagiakban jelentkeznek.

Új egyháztudat felé

Az egyház mint
közösség

A zsinatokon résztvevőknekszinte kivétel nélkül legnagyobb élmé
nyük az egyház közösségi, communio-jellegének megtapasztalása
volt. A papság valóban presbitériumot alkotott a megyéspüspök
körül, a laikusok pedig az egyház teljes joggal és felelősséggel ren
delkező tagjainak érezhették magukat. Azokban az egyházmegyék
ben, amelyekben a zsinatot valóban széleskörű vizsgálódás, a "nép
között", egyházközségekben, kisközösségekben folytatott megbe
szélések előzték meg, ott lényegesen többen érezték meg az egy
házhoz tartozásnak eleven tudatát, s váltak elkötelezettebb keresz
tényekké. Reméljük, hogy ezekben az egyházmegyékben nagyobb
hatásfokkal hajlják végre a zsinati határozatokat is. Talán a rendel-
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kezések valóra válásánál is fontosabb volna azonban, hogy az egy
házmegye valóban egyre jobban átélje hitbeli összetartozását.

Ezen a téren bizonyára sok a tennivaló. Sok évszázados be
idegződéseknek kell feloldódniuk ahhoz, hogy az egyház ketté
osztottsága megszűnjék. A félig-hívők, sajnos nemegyszer még a
rendszeresen templomba járók is az egyházban csupán szolgálta
tó intézményt látnak, amely az élet fordulóin ünnepélyesen meg
rendezi az öröm vagy a gyász a pillanatait.

Ez a helyzetkép rajzolódik elénk a zsinatok leírásaiból is. Ör
vendetes azonban, hogyegyértelműen meghatározzák a szüksé-o
ges változtatások irányát (a legkövetkezetesebben az esztergom
budapesti zsinaton érvényesült ez a törekvés): az egyháznak közös
ségibbé, közösséggé kell válnia, ehhez pedig személyesebb, "lélektől léle
kig" szóló pasztoráció, tudatosabb közösségépítés szükséges. Az intéz
ményes formák önmagukban üresek: a plébániáknak egyházi kö
zösségekké, a közösségeket összefogó közösséggé kell válniuk, a
papnak pedig a közösségek belső és egymás közti egységét kell
szolgálnia. Mindez megtérést kíván, az egyház valódi értelmének
és küldetésének újrafölfedezését, személyesebben és tudatosabban
elkötelezett hitet mind a hívek, mind a papok részéről.

A mozgástér mindehhez sajnos meglehetősen szűk. S ebben
nemcsak az anyagi és személyi hiányok játszanak szerepet, ha
nem - a civilek részéről - az egyháztagságról alkotott hamis el
képzelések, a papság részéről pedig nemritkán a hagyományos
pasztorációnak szinte változatlan, kritikátlan, merev folytatása.
Bármilyen sok valóban szép kezdeményezést látunk, számuk még
mindig nem elég; s az új törekvéseknek olykor hitelét rontják a
szélsőséges törekvések.

*
/

n

A zsinati könyvek Krisztus és az egyház hármas küldetése kö
ré csoportosítják témáikat: Néhány közös megállapításukat itt is
összegezhetjük.

1. Mindegyik könyv - természetszerűen - igen gyakran idézi
a kánonjogi kódexet. Egész kánonokat emel át saját szövegébe,
hosszan idéz a CIC kánonjaiból, s úgy is, hogy hivatkozik a CIC
megfelelő kánonjára.

2. Sok olyan utasítást, ajánlást, határozatot, sőt rendelkezést ta
lálunk, amely mindössze azt kívánja, hogy "szigorúan tartsuk
magunkat az egyházi előírásokhoz!" E javaslatok tehát szabályta
lan gyakorlatok megszüntetését sürgetik - némelyik bizonyára
máskor is megjelent már egyházmegyei körlevelekben. a zsinat
mindössze nagyobb nyomatékot adhat a főpásztor sürgetésének,
feddésének, utasításának.

3. Az esztergom-budapesti zsinat vállalta az úttörés szerepét.
Saját utakon jár a szeged-esanádi, az egri és a kalocsai zsinat is;
tartalmi, olykor szövegszerű párhuzamok itt is akadnak, ez ter
mészetesen adódik abból, hogy azokat a közös irányelveket köve-
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tik, amelyeket a II. Vatikáni zsinat és a hatályos egyházi előírások

megszabnak. A váci zsinati könyv szinte teljesen, némi változtatá
sokkal átvette az esztergom-budapesti zsinat szövegeit. Keszthelyi
Ferenc váci megyéspüspök írja a Zsinati könyv előszavában! ,;Az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinati könyvét küldték
meg az egyházmegye papságának, világiaknak, főbb katolikus
mozgalmak képviselőinek. A címzetteknek arról kellett nyilatkoz
niuk, hogy a zsinati könyvből szerintük mi érvényes a Váci Egy
házmegyére is, és milyen elhagyásokat, módosításokat, új téma
köröket kell terveznünk a mi zsinati könyvünk számára".

A részletek összehasonlító elemzéséből világosan kirajzolódnak
az adott helyzetelemzések közös megállapításai és a hasonlókép
pen vagy azonosan kitűzött célok és feladatok is. Érdemes ezeket
összefoglalnunk.

Az egyház tanító küldetése

A hitoktatás leszűkül a
gyermekkorra

Hitoktatás 
takaréklángon

A zsinatok egyöntetű megállapítása szerint a hitoktatásban nagy
részt csupán a 14, 12, sőt 10 éven aluli gyerekek vesznek részt (EB
1217; Vá 30; E 2.2.3; Ve 23. még konkrétabban fogalmaz: "a folya
matos és rendszeres hittannak akadálya a csak elsőáldozási és bér
málási cél"), az ennél idősebbeknek csupán töredéke. Ha ehhez
hozzátesszük, hogy a hitoktatói zsargonban a 15-17 éves korosztály
már "ifjúsági hittanra" jár, akkor hamar nyilvánvaló, hogya 18-25
éves korosztálynak valóban elenyésző része tart kapcsolatot bármi
lyen módon az egyházzal (Ve22: "Nem sikerült felébresztenünk az
ifjúsági és felnőtthittan igényét"). Ebből alakult ki aztán az a nézet
még a vasárnapi templomjáró hívek körében is, hogya templom
(az egyház) a papokon kívül a gyerekekre (és az idősekre) tartozik.
Az aktív korú felnőtt népesség a világban él és dolgozik, a templom
és a vallás életének csupán a peremén húzódik meg, hite pedig nem
nő túl a 10-12 éves gyerekek értelmi színvonalán.

Mindegyik zsinat sürgeti ajánlásként vagyelőírásként a heti
második hittanóra bevezetését. Magyarán: az adott hitoktatási le
hetőségeknek országosan csupán a felét vesszük jelenleg igénybe!
Arra vonatkozóan azonban nem születtek konkrét javaslatok, ho
gyan lehet ezt a hiányt ("kényszerhelyzetet" - Ve 30) megszün
tetni. Erre pedig annál nagyobb szükség lenne, mert a hittanra já
ró gyerekek többsége nem kapott hitbeli nevelést a családban. Ré
gen a hittantanítás csak folytatta, rendszerezte, kiegészítette az
otthoni keresztény oktatást és nevelést. Ma ezt szinte teljes egé
szében át kell vennünk, sőt el kell vállalnunk a szűlők evangeli
zálásának feladatát is.

Az egyházmegyei zsinatok rámutatnak jelenlegi hitoktatásunk
hiányosságaira és egyoldalúságaira. Nem elég a kinyilatkoztatást
csupán ismertetni, akár bibliai történeteken, akár hitigazságokon
keresztül (Sze 305: "Tanácsos, hogy a jelenlegi ismeretközpontú
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A korszerű igehirdetés
problémái

A nem-hívők

megszólítása

hitoktatásról térjünk át az életközpontú hitoktatásra"). A kinyilat
koztatás a hitben ver gyökeret, s személyes kapcsolatot teremt az
élő Istennel. Élet tehát, amelybe belé kell nevelődni, amelyhez föl
kell nőni, ennek természetes táptalaja pedig a hívő közösség.
Nem elég az erkölcsi parancsokat megtanítani, a keresztény élet
eszményt az életben is ki kell próbálni, s gyakorolni kell.

Az igehirdetés - évszázados hagyományokat követve - a hí
vők számára szólt. Ez a módszer ma már elégtelennek bizonyul,
hiszen a valóban elkötelezett hívők egyharmadát sem alkotják
azoknak, akik időnként kapcsolatba kerülnek ugyan Istennel, egy
házzal, vallással, de életelveik ingadozóak, hitük homályos és bi
zonytalan, nem kötelezték el magukat igazán egyetlen egyház mel
lett sem. (E 1.2.11: "A vasárnapi igehirdetések stílusa és formája
inkább az idősebb hívők körében elfogadott, a fiatalok számára
gyakran unalmas".)

Az esztergom-budapesti zsinat leszögezi ugyan, hogy "az igehir
detés legyen korszerű" (2348), azt azonban nem fejti ki, hogy ez mit
is jelent valójában, és hogyan érhető el. Hogyan tud az igehirdetés
megszólítani olyanokat is, akiknek a hit idegen vagy legalábbis is
meretlen? Milyen nyelven kell megszólalnia ahhoz, hogy az átlag
ember is megértse azt? Miről kell szólnia ahhoz, hogy rezonálni tud
janak rá azok, akikben van jószándék, akik törekednének értelmes,
becsületes, jobb életre (Vö. EB 1221; E 1.2.13)?

Meglepő a zsinatok elemzéseiben, hogy az igehirdetésben vi
szonylag kevés hiányosságot jeleznek (Sze 051, 067), s csupán azt
a természetesnek látszó óhajt fejezik ki, hogy a szentbeszéd tema
tikája és nyelvezete igazodjék a hallgatósághoz. Holott számos új
feladat vár arra, aki ma homilia mondására vállalkozik. A bibli
kus tudományok rohamos fejlődese alapos előkészületet kíván, ha
a prédikáló pap valóban biblikus beszédet akar mondani, a há
rom vasárnapi miseolvasmányra építve. Ugyanakkor nehéz ko
runk változó kultúrájának nyelvére "lefordítani" az Evangélium
üzenetét. Végül megnövekedett formai elvárásoknak kell megfe
lelnie ahhoz, hogy meghallgatásra találjon.

Külön feladatot jelent, hogy a magukat katolikusnak vallók
nagy része sem igazán tartozik az egyházhoz, beéri avval, hogy
életének fordulóin - egy-egy szentség, illetve a temetés szentel
ményének alkalmával kerüljön kapcsolatba az egyházzal.

Közhelynek számít, hogy nem a szavak indítják meg az embe
reket, hanem az élő tanúságtételek. Keresztény körökben manap
ság többnyire a védekezés légköre uralkodik: hogyan tudom
megvédeni saját hitemet és gyermekeimét a hitetlen külső világ
támadásaitól, a különböző oldalakról érkező csábításoktól, ho
gyan vértezhetem fel őket a keresztény életelvek követésére egy
olyan világban, amelyben ezeket gyakran lenézik, kigúnyolják?
Alig-alig fogalmazódik még meg, hogy a misszió az egyház lé
nyegéhez tartozik: a keresztényeknek kell tanúságot tenniük hi-
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tükről, "számot adniuk reményükról" a nem-hívó vagy másként
hívő emberek előtt - s ez nem(csak) a papok dolga, hanem min
den krisztuskővetőé is. A határozatok ötleteket kínálnak (például
a lakótelepi misszionálásra, a templomba nem-járókkal való kap
csolatkeresésre vö. E 1.3.6) - a konkréten megvalósítható (és
megvalósításában ellenőrizhető) programot azonban még ezután
kell kidolgozni (E 1.3.11).

A hitoktatás Ez a kihívás a legsürgetőbben a fiatalok körében jelentkezik. A
hitoktatás elvben ma két fórumon történik: az iskolában és a
templomban. A zsinatok megfigyelése szerint faluhelyen inkább
az előbbi, városokban inkább az utóbbi az elterjedtebb. Belenyu
godhat-e az egyház abba, hogyelsőáldozásuk, bérmálkozásuk
után elveszti híveinek nagy részét, hogy nem tudja megszólítani
az állami-önkormányzati középiskolákba járó fiatalokat? Érthető,

hogy nincs bennük igény, érdeklődés, hiszen már a szüleik sem
tanultak hittant, nincsenek ismereteik az e~l.házról, Krisztusról. A
tapasztalat szerint csak azok tanulnak közűlűk hittant, akik vala
milyen kisközösséghez, ifjúsági csoporthoz tartoznak. A "tanítási
órának" nincs vonzó és megtartó ereje e fiatalok számára, a kö
zösségnek viszont igen. Hogyan tudjuk fölkelteni ezt a missziós
küldetéstudatot fiataljainkban?

Világviszonylatban nagy haszonnal járt a felnőttkeresztelés

szertartásának bevezetése s az avval kapcsolatosan létrehozott ka
tekumenátus intézménye. Több zsinat is hiányként említi, hogy
hazánkban ez mindmáig nem történt meg.

A zsinatok is utalnak rá, hogy vannak olyan lelkipásztori alkal
mak (temetés, esküvő), amikor a papoknak lehetőségüknyílik ar
ra, hogy az örömnek fölemelő vagy a gyásznak megrendítő pilla
nataiban szóljanak számos nem-hívő emberhez is (E 1.3.2: "A
szentségek kiszolgáltatása kiváló lehetőség az evangelizálásra").
Igen nagy a felelőssége a rádió és a televízió katolikus műsorai

nak is, hiszen ezeket sokan nézik olyanok, akik távol állnak hit
től, egyháztól. Óriási kérdés, mennyire használja fel az egyház
ezeket az alkalmakat, hogyan tudja tágítani vonzáskörét, fölkelte
ni az emberek érdeklődését, párbeszédet kezdeni velük.

A felnőttképzés Egyre gyorsabban változó korunk arra kényszerít bennünket,
hogy folyamatosan tanuljunk, bár a papság mintha nehezebben
fogadná el ezt. Ennek oka bizonyára elsősorban a túlterheltségben
rejlik, másoknál talán a hitigazságok állandóságába, az egyház té
vedhetetlenségébe vetett bizalomban, de okozhatja a beszűkülés,

a minden újtól elzárkózó előítélet, vagy a szellemi erőfeszítésre

való restség is. Mindegyik zsinat törekszik arra, hogy új alapokra
helyezze s így hatékonyabbá tegye a papság továbbképzését.

Örvendetes változást hozott a teológiai képzés különféle formái
nak megindulása. Sokan azért végzik a teológiát, mert hittanárok,
hitoktatók akarnak lenni, igen sokakat azonban "egyszeruen" érde
kel a teológia, magasabb szinten akarják ismerni a hitüket.
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A zsinatok sürgetik, hogy minden plébánián legyen felnőttképzés.

a gyakorlatban azonban ez csak kevés plébánián folyik, s többnyire
csekély hatásfokkal. Csak ott ér el igazi eredményt, ahol közösségek
hez kötődík, s a közösségek életén belül folyik. Bevá1hat az a mód
szer is, amelyet a váci zsinat javasol: konkrét feladatokat kell kitűz

ni, s azokhoz kell kötni különböző képzéseket.
Az a belátás sem terjedt még el igazán, hogy a prédikáció nem

lehet a tanítás egyetlen műfaja a felnőtt hívek számára. A felnőttok

tatásra más fórumokat is kell találni, amelyeken a biblia-magyarázat,
az egyházi élet időszerű kérdései, a teológia (ökumené!) újabb fejle
ményei kerillhetnek szóba.

Az igehirdetés legmélyebb kérdése azonban: valóban életre kelti-e
lsten Igéjét? "Szívhez szólóan" hitet, krisztusi életet terem-e a hallga
tókban, akik ezáltal az egyház elkötelezett, élő tagjaivá válnak?

Az egyház papi küldetése

A szentségi
pasztoráció túlsúlya

Az egyház legfőbb lelkipásztori gondja, hogy sokan kellően tudatos
hit, felkészülés és elköteleződés nélkül kívánják fölvenni a külön
böző szentségeket.

Több évszázad folyamán megmerevedett hibás gyakorlattal kellett a
n. Vatikáni zsinatnak szembenéznie. A hitbeli meggyőződés, a szentsé
gek és a közösség életének eredeti egysége a középkor végére meg
bomlott. Az egyház pasztorációs élete egyre inkább a szentségekre
koncentrálódott, lsten Igéje és a krisztushívők közössége csupán alá
rendelt szerephez jutott. A szentségek felvétele pedig önmagában nem
biztosíthatta az egyház eleven életét. A zsinat ezért radikális változta
tásokat írt elő az eredeti hármas-egység (Isten Igéje, az egyház szent
ségi és közösségi élete) helyreállítására. VISSzaadta az igeliturgia méltó
helyét a szentmisében; elrendelte, hogy a szentségek felvételéhez is
kapcsolódnia kell igeliturgiának. Másrészt visszaállította a liturgiának,
a szentségek ünneplésének (tehát nem "kiszolgáltatásuknak"), a szent
misének, egyáltalán az egyház egész életének közösségi jellegét.

A szentségekhez kapcsolódik ma a pasztoráció legtöbb gyakor
lati gondja. Nem véletlen, hogy a szeged-csanádi zsinat 60 olda
lon foglalkozik velük (ez csaknem 40%-a a teljes szövegnek, bár a
fejezetbe beleépül a családpasztoráció és a papképzés is, amelyet
más zsinatok külön fejezetben tárgyalnak), de a többi zsinaton is
kiemelten foglalkoztak e témával. bár a veszprémi zsinati könyv
jobbára csak adminisztratív jellegű ajánlásokat tesz, és az előírá

sok megtartását sürgeti.
Alapvető feladatnak látszik az egyházkép és az egyháztudat

megújítása. A szentségek csak akkor válhatnak hatékonyabbá, ha
többé nem (megfizethető vagy ingyenes) szolgáltatásnak tekintik
az emberek, hanem az egyház életmegnyilvánulásainak, az egy
házat pedig a krisztushívők életközösségének tartják, amint ezt a

490



A keresztség és a
házasságkötés

II. Vatikáni zsinat egyetemesen kötelező érvénnyel megfogalmaz
ta. Páratlan esély, 'de óriási felelősség is az új életet kezdő magyar
egyház egészének és minden tagjának, hogy elmélyül-e a zsinati
egyház szellemiségében, és azt igyekszik-e egyéni életében, közössé
geiben, az egyházközségekben, az egyházmegyékben valóra váltani.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha megszűnik a szentségi paszto
ráció kizárólagossága, és kiegészül a kérügmatikus és a közösségi
pasztorációval: ha a szentségek valóban az egyház(közösség) élet
megnyilvánulásai lesznek, s közös ünneplésük során részesednek
bennük az egyház tagjai ezáltal is éltetve-erősítve-felmutatva az egy
ház eleven, a Lélekből táplálkozó közösségét. Mindez tehát nemcsak
az Ige és a közösség szolgálatának újszerű - az ősegyházhoz

visszanyúló - értelmezését jelenti, hanem magának a liturgiának és
az ünnepnek újraértékelését is az egyház életében.

A zsinatok helyzetleírásai igen kritikusan elemzik a jelenlegi
állapotokat, az ajánlásokon és rendelkezéseken azonban inkább
csak rövid távra szóló kisebb korrekciókat javasolnak. Megfogal
mazásukon érződik, hogy számolnak az adottságokkal, s ezért
többnyire kompromisszumos jellegűek.

A legtöbb vita a keresztséghez kőtődik, A zsinatokon is össze
csaptak egymással a jogi minimalizmust védelmezők s a lelki
pásztori buzgóságból fakadó maximalizmus hívei - ennek nyo
mai még a zsinati szövegekben is megfigyelhetőek. Milyen krité
riumok döntik el, hogy a megkeresztelendő gyermek későbbi ke
resztény nevelése biztosított? Hogyan kell megállapítani a szent
ség fölvételére való alkalmasságot? A kérdés erősen foglalkoztatta
a szeged-csanádi (014) és az esztergom-budapesti zsinatot (EB
2106; a hozzá kapcsolódó rendelkezésben viszont már kompro
misszumos: 23-24.§; Vá 27-28.§ egyetlen szócskát változtat EB
szövegén: a feltételek hiánya esetén a keresztelést el "kell", Vá
szerint csupán el "lehet" halasztani); nemigen vetődött viszont fel
Egerben (Sb), Veszprémben (142,143).

A gyermekkeresztelés csodálatos lehetőséget kínál, de nagy fe
lelősséggel is jár, hiszen azt feltételezi, hogy már kiskoruktól a hit
légkörében nőnek föl a megkereszteltek. Ha ez nem így történik,
akkor nagy a veszélye annak, hogy tovább szaporodik a megke
resztelt hitetlenek száma. Az eddigi zsinatok tapasztalatai szerint
végleges és biztos megoldást egyik szabályozás sem kínál. Valódi
eredményt csak akkor várhatunk, ha a szentségek jobban hozzá
kapcsolódnak az igehirdetéshez és a közösséghez: az élő hitkő

zösségek, a hitben élő emberek közös kegyelmi ünnepeivé válnak,
ha a keresztség valóban a hitre épülhet: felnőttek esetében a meg
térőnek személyes döntésére, gyermekkeresztelés esetén hívő

vagy legalább hitre törekvő, hitében erősödni kívánó családi vagy
rokoni környezetre, vagy legalább egyetlen olyan személyre, aki
től megalapozottan lehet remélni, hogy személyes kapcsolatban
tud maradni a növekvő gyermekkel, és fokozatosan bevezethetí
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őt a hitbe. A gyermekkeresztelés többnyire missziós érzékenységet
és küldetéstudatot kiván a felelős lelkipásztortól.

Több zsinaton elhangzott, hogy egyre többen kérik felnőtt ko
rukban a keresztséget. A felnőttek keresztségét megelőző "kateku
menátus rendjét" a Szentségi Kongregáció 1972-ben adta ki köte
lező érvénnyel; ezt mindmáig nem vezették be Magyarországon,
állapítja meg az esztergomi-budapesti zsinat (EB 2107; ugyanez
Vá 90). Amíg ez el nem készül, a gyermekkeresztelés irányelveit
kell követni, teszi hozzá. A rendelkezés pedig a jogi minimumra
szorítkozik (EB 26.§; Vá 30.§). Szeged viszont két fontos elemet 
a katekumenátust "kezes" választásával - ajánl is a felnőttke

resztelés szertartásának nálunk még be nem vezetett rendjéből

(021).
Fájdalmas lelkipásztori tapasztalat, hogy az egyházi házasság

kötést kérők jelentős része valójában nem él elkötelezett, hívő ke
resztény életet, a hitben és a keresztény erkölcsökben sem járatos.
Életük jelentős fordulóján az egyházhoz fordulnak ugyan, de ez
kivételes, ünnepi pillanat marad. A népesség többségét kitevő, a
"maguk módján vallásos" emberek életében ez az egyik ritka al
kalom, amikor kapcsolatba kerülnek az egyházzal. Kérdés, sike
rül-e valóban kapcsolatot létesíteni velük, bekapcsolni őket az
egyház közösségébe, fölkelteni bennük az intenzívebb hitélet vá
gyát? - A súlyos gondot mintha csupán a szeged-csanádi zsinat
próbálna orvosolni: előírja, hogy a nem hívő vagy nem vallásos
jegyespámak legalább fél évvel a tervezett házasságkötés előtt

kell jelentkeznie plébánosánál, a keresztségben még nem részesül
teknek pedig egy éves előkészületrevan szükségük (EB 265; 267).
Az előírt felkészítés azonban a minimumra szorítkozik. (Az EB
272. nyolc előkészítő oktatást ír elő a vallási ismeretekkel nem
rendelkezők részére. Ugyanezt rendeli el a veszprémi zsinat 85.§
a is. Vajon ennyi idő alatt hogyan lehet bevezetést kapni a keresz
tény hitvilágba és a keresztény élet gyakorlatába?) Az esztergomi
(s nyomán a váci) zsinat mindössze annyit javasol, hogy a hitben
járatlanok részére az egyéni plébániai jegyesoktatás többszöri al
kalommal végzendő, mert alaposabb előkészületre szorulnak (EB
2127).

Átmeneti megoldásként bizonyára szükség van az adottságok
hoz és lehetőségekhez igazodó, a megvalósítás esélyével elrendelt
korrekciós intézkedésekre. Valódi megoldást azonban csak az egy
házközösség és a szentségi ünneplés gyökeres újragondolása s en
nek a gyakorlatba való átültetése hozhat.

A közösség szolgálata

Az egyházközségek
megújítása

A plébániák jelentős részén három krisztusi feladatkör közül csak
az első kettőt ismerik: a misét és a szentségeket, de az egyházköz
ség nem válik a hívők közösségévé.
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Kisközösségek,
megújulási mozgalmak

Azegyházmegye:
"helyi egyház"

A közösséggé váláshoz az első lépés, hogy (a kötelezően előírt)

egyházközségi képviselőtestületvalóban aktívan s ne csupán for
málisan működjék. Az esztergomi zsinat szerint "sajnálatos, hogy
több plébánián a képviselőtestület ennek megfelelően még nem
alakult meg" (3319). A helyzet másutt sem jobb: "Elenyészően ke
vés plébánián újult meg a képviselőtestület a püspöki kar szándé
ka szerint" (E 11.2.5). A szegedi zsinat rendelkezésben írja elő a
képviselőtestületi szabályzatban előírt munkacsoportok megszer
vezését is (618). Új lendületet adhat a képviselőtestületek munká
jának nemrég megalakult országos tanácsuk is. Ennek létezéséről

azonban mintha egyik zsinat sem venne tudomást.
Valódi közösségi élet azonban csak azokon a plébániákon ala

kulhat ki, amelyek különböző célokkal és rétegeződésben (felada
tok, tevékenységi, érdeklődési körök, életkorok, életállapotok sze
rint eltérően) sokféle csoportot hoznak létre. A plébánia itt való
ban otthonává, összefogó közösségévé válik a különféle kisközös
ségeknek: a "közösségek közösségévé" (E 11.3.4; Vá 346, 355).
Ezek pedig méretüknél és kohéziós erejüknél fogva igazán szemé
lyesen tudják magukhoz kapcsolni az egyeseket, akik így az egy
házközség egészét, magát az egyházat is sokkal inkább a magu
kénak érzik. A szegedi zsinat ezért is szentel különös figyelmet a
kisközösségeknek, egyáltalán a világi hívőknek, sőt külön is a
nőknek (596-622). Eger óvatosabb a világiakkal szemben: "bár a
világiak tevékeny részvétele fokozódott, azonban ez nem problé
mamentes" (E 11.2.5). Még tartózkodóbb Veszprém: "Ez a kapcso
lat nem problémamentes, főként akkor, ha némelyek szítják is az
ellentéteket. Gondoljunk csak a nyugaton megrendezett egyházi
népszavazásra". A bekezdés utolsó mondata pedig mintha a II.
Vatikáni zsinatot megelőző egyházképet idézné fel: "Ezért a zsi
nat elsősorban a papokhoz szóljon, de szóljon a világi hívekhez
is, akiknek szintén részt kell vállalniuk az intézményes Egyház
munkájából" (Ve 309).

A már létező kisközösségek többsége különböző lelkiségi moz
galmakból született. A zsinatok többsége számos ajánlásban buz
dítja a lelkipásztorokat, hogy tegyék közösségibbé plébániájukat
(EB 3323-3324), ajánlják a "katolikus lelkiségi mozgalmak befoga
dását és támogatását" (E 11.3.11), "az egyház által elismert vallá
sos csoportokat és egyesületeket" (Ve 315), előírják, hogya "plé
bános támogassa a hitelesen egyházi testületek és mozgalmak
működését" (EB 65.§; Vá 75.§). Minél több közösség, egyesület,
csoport működik a plébánián, annál élőbb és tevékenyebb, szemé
lyesebb és közösségibb az egyházközség (Sze 602, 606). Fontos
természetesen, hogy a különböző csoportok legyenek szoros egy
ségben lelkipásztorukkal (Sze 609).

A zsinatok többsége sürgeti az egyházmegyén belüli kapcsola
tok erősítését is: a papok közösségi összetartását, az egyházközsé
gek egymással való találkozásait, a megyéspüspök szorosabb kap-
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"Küldetésünk a
világban"

Rövidítések:
EB:

Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Zsinati

Könyve

Sze: A Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Zsinat

Könyve

E: Egri Főegyházmegye
Zsinati Könyve

Vá: Jöjjön el a Te
Országod! (A Váci

Egyházmegye Zsinati
Könyve)

Ve: A Veszprémi
Főegyházmegye Zsinati

Könyve

K: Együtt a szinódusi
úton, Szinódusi Értesítő

1-9.

csolatát papjaival és híveivel. A legnyíltabban mintha Szeged tár
ná fel a problémákat (191-208). Két zsinat elrendeli a II. Vatikáni
zsinat által javasolt s azóta ismételten sürgetett egyházmegyei
Pasztorális Tanács létrehozását (EB 51-56.§. már a szabályzatát is
tartalmazza), Eger a kerületi Pasztorális Tanácsokét is (9.3.2-9.3.8).
Veszprém csupán óvatosan említi: "Megfontolandó a létesítése,
mivel a jog nem teszi kötelezővé." (430)/ Vác is csak a lehetőségé

ről szól (268). Szegeden "papokból és világiakból álló bizottság
felállítását" javasolják a zsinati folyamat további támogatására
(209).

Eltérő terjedelemben és hangsúlyokkal, de mindegyik zsinaton
foglalkoznak az egyház külső kapcsolataival:

- a karitatív tevékenységekkel (Sze 471-522; E 17. fejezet EB
4401 fejezet EB 4401-4422; 76-77.§; 4121-4132; 70.§; Vá 436-453; 98
102.§; Ve 359-369; 179-185.§);

- az ökumenével (EB 4201-4216; 71-75.§; Vá 427-430. és 94
96.§ itt nem veszi át EB-t, csupán néhány általános elvet és előírást

idéz; Ve 370-391.; 186-196.§; Sze 523-531/ bár a rövidre sikerült fejezet
címe félrevezető; Eger jóval körültekintőbb: 14. fejezet);

- az újabb vallási csoportokkal (szektákkal: Sze 532-535; Vá
97.§; Eger itt is alapos helyzetképet és ajánlásokat ad a 15. fejezet
ben);

- az egyház jelenlétével a társadalomban (E 16; Sze 440-470/
EB 4501-4523; 78-79.§; Vá 454-480 átveszi EB pontjait): azon belül
kiemelten a tömegkommunikációs eszközökkel (Vá 103.§ kiemeli
az Egyházmegyei Médiabizottság tevékenységét).

A zsinatok véget értek. Evvel azonban - amint a legtöbb fő

pásztor hangsúlyozta záróbeszédében - "csak az ülésszak fejező

dött be. Feladatainkat az elkövetkező időben papoknak, szerzete
seknek, világi híveknek egyaránt teljesíteniük kell" (Paskai Lász
ló). A zsinatot akkor mondhatjuk eredményesnek, ha az egyház
megye papjainak, híveinek mindennapi vallásos élete fog meg
újulni" (Keszthelyi Ferenc), "azt szeretnénk, ha mindnyájunk élete
megújulna" (Szendi József). "Kérésem: vigyük szét az egyházme
gyébe ennek a zsinatnak a légkörét.. .. Igazi megújulással indul
junk haza" (Gyulay Endre); "törekedjünk egyházi életünk meg
újulására" (Seregély István).

Hogyan mehet végbe ez a megújulás? Az esztergom-budapesti
zsinat elsődlegesen az új egyházmegyei struktúrákban (a szakvi
kariátusokban) meginduló tevékenységektől várja ezt; Szegeden
zsinati csoport felállítását határozták el, Kalocsán ilyen csoportok
végzik a folyamatos, éveken át tartó zsinati munkát. Hányan, ho
gyan s mikor fogják átvenni a zsinati szellemet? Célszerű lesz né
hány év múlva újra mérleget vonni az elért eredményekről, a si
kerekről és a kudarcokról, s újra levonni a tanulságokat.
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Összehasonlítá táblázatok

Érdekes tanulságokat kínál annak összehasonlítása, hogy az egyes zsinati könyvek
milyen terjedelemben foglalkoznak egy-egy témával. A zsinati dokumentumok tematikus
elemzését Bakos István, Németh György és Szabó László, a Piarista Hittudományi Főis

kola növendékei végezték el. Ök készítették el az alábbi grafikonokat.

Oktatás, képzés

A zsinati témák közül mindegyik egyházmegyében megkülönböztetett figyelmet szentel
tek az oktatásnak és képzésnek. Az egyes táblázatok a hitoktatás, az egyházi iskola, a felnőtt

képzés, a diakonátus intézménye és a papképzés témáját mutatják be egyházmegyénként, s
arról kísérelnek meg képet adni, hogy az egyes egyházmegyékben milyen arányban foglal
koztak a fenti témákkal javaslatok, rendeletek formájában, s melyik egyházmegyében kísérel
tek meg helyzetképet nyújtani az egyházi oktatás és képzés helyzetéről.

Helyzetkép • Hitoktatás

mDiakonátus

D Iskolák

• Papképzés

• Felnóttképzés

Esztergom- Veszprem
Budapest

Vác Szeged
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Rendeletek
• Hitoktatás

11III Diakonátus

D Iskolák

• Papképzés

• Felnöttképzés
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Esztergom
Budapest

Szentségi élet

Veszprém Vác Szeged
Csanád

Eger Kalocsa
Kecs kemét

Külön oszlopok jelzik, melyik szentséggel hány pontban foglalkoztak, s hány rendelke
zést hoztak az illető szentséggel kapcsolatban. Mindkét adat sokatmondó: az is, hogy
mekkora súllyal szerepeltek az egyes szentségek, s az is, hogy milyen részletes tárgyalás
után születtek meg a rendelkezések.
Keresztség ;Bérmálás

Eucharisztia
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Betegek kenete
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Szerveze~ közösség, kapcsolatok

Mindegyik zsinat természetszerűen foglalkozott szervezeti kérdésekkel; nyilvánvaló,
hogy e témában erősen támaszkodtak a Kánonjogi Kódexre, ennek aránya azonban már
eltérő. Eltérő súllyal foglalkoztak az egyh ázkö zsé gi élettel és a világiak helyzetével is.
Egészen sajátos terül etnek bizonyult az egyház jelenléte a társadalomban és a sajátos
lelkipásztori szolgálatok: itf találjuk a legnagyobb eltéréseket az egyes zsinatok között.
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