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A világ felfigyelt arra az eseményre, amelynek a lebo-
nyolításában bíboros úrnak oroszlánrésze volt. A szi-
nódusra gondolok, amelynek az első félideje lezajlott, és
Ferenc pápa bizonyára meg volt elégedve az ön teljesít-
ményével, mert továbbra is önt bízta meg a főrelátori te-
endőkkel. Hogyan élte meg ezt az izgalmas időszakot?

Rendkívül érdekes tapasztalatot jelentett. A gond-
viselés útjai kifürkészhetetlenek, de valahogy
úgy adódott, hogy az utóbbi tizenöt évben gya-
korlatilag talán egy kivételével minden szinódu-
son részt vettem valamilyen minőségben, még a
Közel-Keletről és az Afrikáról szóló szinódusokon
is. Úgyhogy volt összehasonlítási lehetőség. És úgy
érzem valóban, hogy ez egy rendkívül eleven, élénk
szinódus volt, ahol különböző vélemények is
megfogalmazódtak, hogy merre tart a további gon-
dolkodás, ezt majd meglátjuk. Az biztos, hogy a
téma nagyon fontos. Tehát a család, a család sze-
repe az evangelizációban, azt hiszem, hogy mind
az egyház, mind az emberiség számára nagyon
fontos. Szoktuk azt mondani II. János Pál pápa ta-
nítására is utalva, hogy a család pótolhatatlan ér-
ték, kincs az emberiség számára. Az emberi sze-
mély a családban növekedik, a családban sajátítja
el azokat az értékeket, amelyekre a társadalomban
pótolhatatlanul szüksége van. Tehát nagyon nagy
jellemnek kell lenni annak az embernek, akinek
nem adatik meg, hogy családban nevelkedjen, és
mégis megtanulja, hogy hogyan kell a másik em-
bert megérteni, tisztelni, hogyan kell megosztani
a javakat és a lehetőségeket. Azt hiszem, nem vé-
letlen, hogy karácsonykor mindig a családot állítjuk
a középpontba, mert a megtestesüléssel maga Is-
ten mutatta meg, hogy milyen az ő antropológiá-
ja, hogyan nézi ő az embert. Azt látjuk, hogy sze-
génységben születik, azt látjuk, hogy Jézus egy
elnyomott kis nép gyermekeként jön a világra, de
nem akar lemondani arról, hogy családba szüles-
sen és családban nevelkedjék. Tehát azt hiszem,
hogy az ember számára alapvető értékről van szó.
Éppen ezért fontos az, hogy a mai időkben, a mai
általános, intézményes válságok és átalakulások ko-
rában is meg tudjuk mutatni a világnak a család
értékét, segíteni tudjuk a családokat abban, hogy
a hivatásukat teljesítsék, és észrevegyük, hogy az
egyháznak is majdnem hogy a legfontosabb funk-
cióit a családok hordozzák, tehát magát a misszi-
ót is. Azt látjuk, hogy a világon mindenütt kelet-
keztek családokból álló közösségek a plébániákon,

a lelkiségi mozgalmakban, és legtöbbször ezek nye-
rik meg a távolabb álló embereket a hitnek a ba-
rátság útján. Ők azok, akik a legtöbbet tudnak se-
gíteni a krízisbe jutott házaspároknak, vagy akár
anyagi és egzisztenciális problémák, munkanél-
küliség és betegségek esetén. A rokonságok nagy
kötelékei mára igencsak meggyengültek már a har-
madik világban is. A család azonban olyan érték,
amiről nem lehet lemondani, tehát a családot min-
denképpen védeni és erősíteni kell, ez azt hiszem,
közös felismerése mindannyiunknak.

A szinódus első félideje után van egy majdnem egy éves
szünet, de ez munkával telik. Mi várható, milyen fo-
lya matok indulnak be ahhoz, hogy a második félidő ered-
ményes legyen?

Noha a püspöki szinódusnak van szabályzata, és
az kitér az előkészítés és a levezetés feladataira is,
azonban ennek a szabályzatnak a gyakorlati meg-
valósítása azért szinódusonként más és más arcu-
latot mutat. A 2014-es szinódus rendkívüli szinó-
dus volt, tehát a püspöki konferenciák elnökei
hivatalból vettek rajta részt. A ’15-ös rendes szi-
nódus lesz, ahol a püspöki konferenciák a tagjaik
sorából választanak képviselőket, mégpedig a na-
gyobb konferenciák többet, a kisebbek kevesebbet.

Legalább kétszer annyi résztvevője lesz a következő, a
második félidőnek.

Több lesz a résztvevő, és meglátjuk, hogy milyen
lesz a pontos összetétel. Nyilván a Szentatyának
is megvan az alapvető joga nem is csak a szinó-
dus szabályzatában, de ott is arra, hogy a saját kez-
deményezésre is nevezzen ki tagokat. Tehát
ezeknek a számát illetően és a konkrét szemé-
lyeket illetően ő szabadon dönthet. Természete-
sen a szinódusi aulának azért megvan a maga ka-
pacitása, tehát mondjuk a szakértőket akkor
máshol kell elhelyezni, ha az ember az aulának
minden ülőhelyére tagot akar kinevezni. Tehát azt
majd meglátjuk, hányan is lesznek pontosan.

A II. Vatikáni zsinat a Szent Péter-bazilikában volt,
legalábbis az ünnepélyes ülések.

Azért azt a Szentatya az utóbbi hetekben hangsú-
lyozta, hogy a püspöki szinódus nem az egyház
parlamentje. Tehát nem arról van szó, hogy minél
nagyobb legyen, és nem is egy jogi értelemben vett
képviselet zajlik ott. Gondolom, ez azért is került
szó ba, mert a püspöki karok választják ugyan a szi-
nódus tagjait, de nem kötött mandátumuk van a
szinódusi atyáknak. Tehát nem úgy áll a dolog,
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hogy a kérdésekben haza kellene telefonálniuk és
megkérdezni a saját konferenciájuk plénumát,
hogy hogyan szavazzanak, vagy milyen véle-
ményt fogalmazzanak meg. Természetesen, ami-
kor felolvassuk a saját jelentésünket vagy a saját fel-
szólalásunkat, akkor abban a püspökkari küldöttek
elmondhatják, hogy a püspökkarral egyeztettet vé-
leményről van szó, vagy „a püspöki kar közös ál-
láspontját tolmácsolom a jelenlévőknek”, de utá-
na azért a vita szabadon folyik és bárki felvethet új
gondolatokat, illetve meg is változtathatja a véle-
ményét. Azért vagyunk együtt, hogy az érveket is
meghallgassuk, és figyeljünk egymásra.

Az előkészítés során volt egy kérdőív a világ püspöki
konferenciái, szerzetesrendjei, lelkiségi mozgalmai kö-
rében, illetve voltak olyan helyi egyházak, amelyek fel-
tették a saját honlapjukra, bárki válaszolhatott rá, és
ezeknek a feldolgozása segítette a munkadokumentum
első változatát. Most mi várható?

Ezeknek a feldolgozása technikailag nem volt
ilyen homogén, hanem két kategóriára kellett osz-
tani a beérkezett anyagokat, egyébként nem lettünk
volna készen vele. Egyfelől a válaszok. Válaszokat
azok küldtek, akiket megkérdeztünk, vagyis a püs-
pöki konferenciák és a dikasztériumok. Másfelől a
hozzászólások, amiket bárki más is küldhetett, ha
akart: egyének, családok, mozgalmak, esetleg kí-
vülállók. Természetesen az internetes körkérdés
nem volt hivatalos műfaj, sőt az egyik sajtókonfe-
rencián Baldisseri bíboros, a szinódus általános
titkára jelezte is, hogy nem arra való ez, hogy az in-
terneten válaszoltassuk rá az egész világot. Gon-
doljuk meg, hogy az interneten bárki válaszolhat,
legyen az katolikus hívő, vagy más világnézetű, és
meg lehet azt is tenni, hogy egyvalakinek a vála-
sza tízezer válasznak tűnjön. Csak technika kérdése.
Tehát azt hiszem, hogy ez nem a hivatalos kon-
zultáció formája volt. Viszont azért olyan nagyon
nem bánta a Szentszék ezeket a jelenségeket sem,
tehát nem ítélte el vagy bélyegezte meg azt sem,
ahol ilyen történt, a közbeszédet bizonyos helye-
ken ez is befolyásolhatta. Most újra az egyházon
belüli, széleskörű konzultáció ideje jött el. Újra kap-
tunk kérdéseket. Ennek az első okmánynak több ré-
sze van. A legelső részét alkotja az őszi szinódus-
nak a záróokmánya, benne azzal a három pont tal
is, amely a kétharmadot ugyan nem kapta meg, de
a Szentatya határozata folytán ugyancsak publi-
kálásra került. Természetesen vannak benne ösz-
szefoglaló megjegyzések is, amelyeket utólag a szi-
nódus titkársága fűzött az anyaghoz, és vannak új
kérdések. A kérdések közül nem kevés arról szól,
hogy a gyakorlatban a családokért mit teszünk,
hogy a családoknak milyen funkciója van a helyi
egyház életében. Nagyon értékes tapasztalatokat
hallok magam is nap mint nap itt, Magyarországon

is. Tehát lesz miről beszámolni a pozitív tapaszta-
latok között is.

Mi lesz a kétharmados többséget nem kapott néhány
kérdés sorsa? Azok lekerültek a napirendről?

Újra és újra felvetik azt a néhány pontot, amely az
előző szinóduson nem kapta meg a kétharmadot.
Ezek az újraházasodott elváltaknak a szentáldo-
záshoz járulásával, illetve a homoszexualitás prob-
lematikájával foglalkoznak, de nem abban az ér-
telemben, hogy azt is házasságnak ismerjék el, ezt
mindig elutasították mind a püspöki konferenci-
ák, mind maga a szinódus. A szinódusi záróok-
mányban tartalmilag az apostoli szentszék koráb-
bi megnyilatkozásai vannak megismételve, azt
hiszem, hogy kifogástalan módon. Más kérdés,
hogy egyesek azt mondják, ennek önmagában ér-
demes volna egyszer egy külön vizsgálatot szen-
telni, de nem a család összefüggésében. Mások azt
mondják, hogy miért ne, ott is helyénvaló. Ezek te-
hát az úgynevezett kényesebb kérdések. Azonban
ami világméretekben és statisztikailag a legerőtel-
jesebb és a legújszerűbb, az alapvetően két pont. Az
egyik a polgári házasság intézményének a gyen-
gülése. Tehát hogy rohamosan csökken azok szá-
ma, akik polgári házasságot kötnek. Ez a világnak
majdnem minden régiójában jellemző. A másik fon-
tos jelenség, hogy az egyházban a plébániákon rend-
re megjelennek a hívő családokból álló közösségek,
és ezek viselik a terheknek, a feladatoknak egyre
nagyobb részét. A gondviselés kegyelméből csa-
ládegyházzá válunk, miközben azért ez nem min-
dig volt felülről pontosan előírva. Úgy tűnik,
hogy ez valóban az idők jelei közé tartozik. A má-
sik jelenség is, tehát az intézményektől való tá-
volságtartás, szintén egy szélesebb körű folya-
matnak a tünete. Tehát nemcsak a házasság
intézményével kapcsolatban van ilyen, hanem
nagyon sok egyébbel összefüggésben is. Hogy mást
ne mondjak, korreláció figyelhető meg, ahol erre jogi
lehetőség van, azok száma között, akik házasság
nélkül, de tartósan élnek együtt, és azok aránya kö-
zött, akik semmilyen hivatalos módon nem teme-
tik el a halottaikat. Tehát hazaviszik például a sze-
retteik hamvait, és otthon, lakásban tárolják, vagy
elszórják, de nem hivatalos szertartás keretében. Az
az ember érzése, hogy az izoláltság, ami a mai em-
bert sokszor jellemzi, megmutatkozik az élet nagy
pillanataiban is. Tehát hogy nem is nagyon tudunk
mit kezdeni a társadalmi relációkkal, vagy ne-
hezen kapcsolódunk az intézményes világhoz.
Ugyan akkor a házasság és a család természetük-
nél fogva azért intézmények. Nagyon is megvan a
szociális hatásuk. Egyébként annak is üzenete
van az élők számára, hogy egy társadalom hogyan
kezeli a halottait, tehát a halottak megbecsülése még
lélektanilag sem közömbös dolog.
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