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Szinódus a Regula ösvényén

Ferenc pápa a 2021-ben meg-
hirdetett Szinódussal egyházunk megújulását kívánja előmoz-
dítani  A pápa mostani reformjavaslata nem az egyház életének 
egyik vagy másik területére irányul, amilyen például a liturgia 
vagy a katekézis  Azt sem tűzte ki célul, hogy valamelyik kulcs-
fontosságú egyházi csoport – például a papok, a szerzetesek, a 
családok vagy a lelkiségi közösségek – életéhez és küldetéséhez 
adjon irányelveket  A mostani Szinódus célja, hogy az egész egy-
házban helyi szinten induljon meg a párbeszéd. Méghozzá a legalsó 
szinten, a bázison: a plébániákon és a még kisebb közösségek-
ben, lehetőleg minél több hívő bevonásával 

Miért van szükség erre a párbeszédre? A Szinódust előkészítő 
dokumentum, a Vademecum így fogalmaz: „nők és férfiak, fiata-
lok és idősek meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, 
hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait”  (Vademecum 1 2) A 
keresztségben és a bérmálásban ugyanis mindannyian megkap-
tuk a Szentlelket, hogy figyeljünk indíttatásaira, és vezetésével 
keressük Isten akaratát személyes életünkben és közösségünk 
„együtt utazásában” (szinódusában) is  A Szinódusnak egyetlen 
nagy kérdése van: „Hogyan folyik ma ez az »együtt haladás«, 
amely lehetővé teszi az egyház számára az evangélium hirde-



tését? A kérdés másik fele pedig így szól: Milyen lépésekre in-
dít minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk?” 
(Vademecum 1 3)

Ferenc pápa voltaképpen megtérésre hív minket  Arra buz-
dít, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat  Ha eddig úgy 
tekintettünk az egyházra, mint egy lelki szolgáltató vállalatra, 
amelynek mi fogyasztói, ügyfelei vagyunk, akiket megkeresztel, 
hittanra tanít, elsőáldoztat, megbérmál, asszisztál a házasság-
kötésünknél, végül pedig eltemet, akkor most szakítsunk ezzel 
a mentalitással, és ismerjük fel, hogy az egyház mi vagyunk, s 
hogy ez a közösség a mi keresztény életünk által tesz tanúságot 
Jézus Krisztusról  Amikor a pápa arra biztat, hogy minden hívő 
mondja el, miként látja ezt az „együtt haladást”, akkor az egyhá-
zért vállalt, cselekvő társfelelősséget kívánja mindannyiunkban 
felébreszteni  

A Szinódusnak ez az újdonsága, hogy minden Krisztus-hívő 
elmondhatja, milyennek látja az egyházat, nem azt jelenti, hogy 
mostantól „egyházi parlamentet” hozunk létre, ahol „képvise-
lőknek” képzeljük magunkat, akik vitatkoznak egymással, aztán 
szavaznak, végül határozatokat hoznak  A Szinóduson egyálta-
lán nem erről van szó  Ezeken a beszélgetéseken a meghallgatá-
son van a hangsúly, egymás meghallásán és a Szentlélek üzene-
tének meghallásán  Ezért helyezzük szinódusi beszélgetéseinket 
(a konzultációkat) imádságos keretbe  Minden alkalommal kö-
zösen elmondjuk a Szinódus imáját, amelyben így könyörgünk: 
„Jöjj közénk, Szentlélek, hogy a Szinódus megtapasztalásával ne 
hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígít-
suk föl a próféciát, és ne vesszünk el a meddő vitákban!” Ennek 
az imádságos keretnek része az igeolvasás, s a felolvasott igén 
történő közös elmélkedés, amelyben azt kutatjuk, mit üzen most 
nekünk e szentírási részen keresztül az Úr  Végül is a szinódu-
si beszélgetések legfőbb célja, hogy az igére figyelve és egymást 
meghallgatva együtt keressük, mi számunkra az Isten akarata, 
merre vezet minket a Szentlélek?

Van-e kapcsolat a mostani Szinódus és Szent Benedek lelki-
sége, Regulája között? Meggyőződésem, hogy igen: amit most a 
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Szinóduson teszünk és megtapasztalunk, mélyen az ókeresztény 
egyház lelkiségében, azon belül a benedeki lelkiségben 
gyökerezik  A következőkben néhány olyan helyet szeretnék 
idézni Benedek Regulájából, amelyek a Szinóduson oly nagy 
hangsúlyt kapó meghallgatásról tanítanak  

A meghallgatás már a Regula kezdődőmondatában az első 
helyet kapja: „Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és haj-
lítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya intéseit 
készségesen és tettekkel teljesítsd…” (RB Prol 1) A Regula kezdő 
szava, az „ausculta” az egyik kulcsszó a bencés lelkiségben  A Re-
gula-kommentátorok szerint a Prológus eredetileg az apát buz-
dító beszéde volt egy beöltöző és fogadalmat tevő testvér előtt  
Olyan beszéd, amely a szerzetesélet legfontosabb gyakorlataira, 
a lényegre buzdította a belépő testvért  Az „ausculta” első hely-
re állítása azt üzeni, hogy a szerzetes mindenekelőtt tanítvány, 
akinek feladata, hogy hallgassa a Mester, Krisztus tanítását, és enge-
delmeskedjen neki  A szerzetesi életet, de a keresztény életet is leír-
hatjuk ezzel a fogalompárral: „meghallgatni és tettekkel teljesíteni”. 
Hogy mennyire fontosnak tartja Benedek a szerzeteséletben ezt 
a párost, mutatja az is, hogy az a kezdőmondat után még kétszer 
megjelenik a Prológusban olyan szentírási idézetekkel összekap-
csolva, melyek jelentését elmélyítik  

Először a Prológus 9–10 verseiben tér vissza egy zsoltáridé-
zettel megerősítve: „Nyissuk meg szemünket a megistenítő fény-
nek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a minden 
nap felénk kiáltó isteni szózat: »Ma, ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek szíveteket!« (Zsolt 94, 8) ” (Prol 9–10) Benedek 
a „megdöbbent fül” képével a novícius megérintődésére céloz, s 
arra buzdít: engedjük meg, hogy Isten igéje megdöbbentsen 
minket  Ugyanerre biztat az idézett zsoltárvers is, amikor a szív 
megkeményítésétől óv  Az ige befogadása ugyanis az ember szí-
vén múlik  Ha megkeményített, érzéketlen szívvel hallgatom az 
igét, ha bezárkózom előítéleteimbe, ideológiámba, közömbössé-
gembe, akkor az ige nem tud szívem jó földjébe hullani, benne 
a mag kicsírázni és termést hozni, azaz a meghallgatásból nem 
születnek gyümölcsöző cselekedetek  
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A megkeményített szív a farizeusokra és az írástudókra emlékez-
tet  Akik ugyan hallották Jézus beszédeit, de nem engedték, hogy 
megérintse őket  Megértették tanítását, hiszen művelt, a Tórát jól 
ismerő, kiváló teológusok voltak, szívük azonban zárva maradt  
Bennünket, mai keresztényeket is megkísért, hogy farizeus egyház 
legyünk  Dicső múlttal, szép hagyományokkal, nagy tudással, 
kiváló teológiai koncepciókkal, de szív nélkül  A szinodális egyház 
ott születik meg, ahol érzékeny szívvel együtt meghalljuk az evangéliu-
mot, és meghalljuk egymást 

A „meghallgatni és megtenni” fogalompárral másodszor a 
Prológus 33  versében találkozunk újra: „Aki hallja szavaimat és 
megteszi azokat, a bölcs emberhez hasonlítom, ki házát kősziklá-
ra építette ” (Prol 33) Benedek itt ismét a Szentírást idézi, a Hegyi 
Beszédet lezáró példázatot a sziklára és homokra épített házról, 
a bölcs és bolond emberről  Atyánk szerint igazán maradandó 
szerzetesi Ház (közösség), soha össze nem omló monostor ott 
épül, ahol a testvérek hallgatják Jézus szavát, és engedelmesked-
nek neki  Lehet, hogy elsiklottunk fölötte, pedig fontos rá felfi-
gyelni, hogy Benedek nem azt nevezi sziklára épített Háznak, 
amelyet jól megterveztek és felépítettek, sem azt, amelyik meg-
bízható anyagi forrásokkal rendelkezik, sem azt, amelyik rendkí-
vüli műveket hozott létre vagy amelyik ragyogó intézményeket 
működtet, még csak azt sem, ahol sok hivatás van, hanem egye-
dül azt, ahol hallgatják Jézus szavait, és megteszik azokat.

Korunk kereszténységét is megkísérti, hogy épületekbe, intéz-
ményekbe betonozott egyházat építsünk  Intő jel, hogy szinte a sze-
münk előtt „dőlnek össze”, néptelenednek el az Európai Egyház 
nagy intézményei: iskolák, templomok, szerzetesházak, amelye-
ket eladnak, mert nincsenek már, akik megtölthetnék élettel  A 
szinodális egyház ígéret arra, hogy sziklára épített Házzá, maradandó 
közösséggé válunk, mert benne a tanítványok meghallgatják egy-
mást és együtt Jézus szavait, s ezekből a meghallásokból enge-
delmesség születik, az irgalmasság, a segítő szeretet tettei 

Ha arra a kérdésre keressük a választ, miért fontos számunk-
ra a Szinódus, miért olyan sürgető a hívás, hogy szinodális egyház-
zá váljunk, akkor ehhez is kapunk szempontokat Szent Benedek 



Regulájából  A Regula 3  fejezete arról szól, hogy a testvéreket 
meg kell hívni a tanácskozásra  Ezt írja: „Valahányszor valami 
fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja egybe az apát 
az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó  És 
miután meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában, 
s amit hasznosabbnak ítél, azt cselekedje  Azért mondjuk, hogy 
mindnyájukat hívja meg a tanácsra, mivel gyakran a fiatalabb-
nak nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb ” (RB 3,1–3) Tehát 1500 
évvel ezelőtt Szent Benedek monostorában – az apostoli egyház 
hagyományát követve – szinodális folyamatban történt a döntés-
hozatal, az apát minden fontos ügyben meghallgatta a közösség 
tagjait  Ez azonban soha nem jelentette azt, hogy az apát tekin-
télye megkérdőjeleződött volna  A Regula 2  fejezete világosan 
fogalmaz: „Hisszük ugyanis, hogy az apát Krisztus helyettese a 
monostorban ” (RB 2,2) Ezért a testvérek meghallgatása után a 
döntő szót mindig ő mondta ki  Ezt a Krisztusra mutató apáti 
tekintélyt Benedek a tanácskozásról szóló 3  fejezetben is hang-
súlyozza: „A testvérek pedig adjanak alázatosan, teljes aláren-
deltséggel tanácsot, nézetüket pedig makacsul védeni ne meré-
szeljék, és inkább az apát ítélete legyen a döntő, úgyhogy amit ő 
üdvösebbnek ítél, annak mindnyájan engedelmeskedjenek ” (RB 
3,4–5) Midőn a szinodális utat járjuk, jó a korai egyház szövegeit 
újra olvasnunk, mert ezek világossá teszik, hogy a Szinódus nem 
a modern demokrácia modelljéhez hasonlít  A modern demok-
ráciában a döntéshozatal alapja a többségi szavazás  Az az érték, 
az az érdek fog érvényesülni, amelyhez több döntéshozó szava-
zatát sikerül megszerezni, nemritkán igen kétes eszközökkel  A 
szinodális egyház döntéshozatala azonban nem így történik  Itt a 
közösség meghallgatása után az egyház apostoli vezetője a püs-
pök, illetve az Egyetemes Egyház vonatkozásában a pápa a püs-
pökök testületével fog döntést hozni 

Miért van akkor szükség a Szinódusra? Nem formalitás-e 
annyi beszélgetést, konzultációt rendeznünk, ha végül úgyis a 
püspök hozza a döntést? Valóban, a Szinódus könnyen forma-
litássá válhat, ha pusztán emberi konstrukcióként működik  A 
szinódusi út és modern demokrácia között azonban éppen az a 
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lényegi különbség, hogy a Szinóduson egymást meghallgatva is a 
Szentlélekre figyelünk, Isten akaratát keressük, míg a demokratikus 
parlamentben a döntéshozatal mindvégig az emberi gondolko-
dás és érdekérvényesítés síkján marad  Szent Benedek annak 
idején azért hívta meg a testvéreket a tanácskozásra, mert hitt ab-
ban, hogy minden testvérben működik a Szentlélek, sőt még azt 
is mondja: „gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt, 
ami jobb”  A döntéshozatalnál az apát vezetésével a közösségnek 
éppen azt kell megérteni, hogy mire hív bennünket a Szentlélek, 
és mit kell tennünk, hogy ennek a hívásnak együtt engedelmes-
kedjünk 

A mostani Szinódust az a hit hívta életre, amely Benedek ko-
rában még oly elven volt, aztán hosszú évszázadokon keresztül 
elhomályosult, hogy minden megkeresztelt emberben jelen van 
és működik a Szentlélek, hogy az egyház minden tagján keresztül 
üzenni és cselekedni akar az Úr. Arra kapunk meghívást, hogy a 
klerikális, szolgáltató egyházból missziós egyházzá váljunk, amelynek 
minden tagja szívügyének tartja a Jézus Krisztusról szóló tanú-
ságtételt  Millió jel figyelmeztet arra, hogy a szolgáltató egyház-
nak meg vannak számláva a napjai, a szekularizáció folyamata 
gyorsul, csökken a keresztények száma, a fiatalok „kibérmálkoz-
nak” az egyházból, a papok túlterheltek, sokan közülük kiléptek, 
mások kiégtek, nincs már idejük, energiájuk a valódi lelkipász-
tori szolgálatra  Közben az egyház megkeresztelt tagjai közül 
sokan csak passzívan vannak jelen közösségeinkben  A klerika-
lizmus – mely szerint minden hatalom és minden szolgálat az 
egyházban a papokat illeti – nemcsak a visszaélések (szexuális 
bántalmazások, gazdasági visszaélések) melegágya, de az egy-
ház missziójának is nagy akadálya  Ferenc pápa a szinódussal 
megújulásra hív  Szabadítsuk fel azt az életenergiát, amely még 
rejtve van, alszik az egyházban! A Szentlélek titokzatos jelenléte 
ez, amely ott van minden hívő szívében  Az Ő megnyilvánulását, 
az Ő színre lépését szeretnénk elősegíteni a szinódusi folyamat-
tal, s ezt kérjük, a Szinódus imájával:
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Jöjj, szeretet Szentlelke,
nyisd meg szívünket a meghallgatásra! 
Jöjj, szentség Lelke,
újítsd meg Isten hűséges szent népét! 
Jöjj, teremtő Lélek,
újítsd meg a föld arcát! Ámen”

Halmos Ábel
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Néhány szerzőnkről

Bazsányi Sándor – irodalomkritikus, esztéta, egyetemi oktató, a Digitális 
Irodalmi Akadémia munkatársa; folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja  
Legutóbbi kötete: Nádas Péter (Jelenkor, 2018)  

Brys Zoltán – a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete, 
valamint a BME munkatársa, jelenleg PhD-hallgató  Tagja volt az ELTE–
UNESCO Agenda 2030 Humánökológiai Szakkollégiumnak  2012 óta ír a 
fenntarthatósági tudomány területén közleményeket, amelyekben termé-
szettudományos és társadalomtudományos problémákat tárgyal  

Halász Rita – író, művészettörténész, tanár  2017 óta publikál irodalmi folyó-
iratokban  Első regénye Mély levegő címmel 2020 októberében jelent meg a 
Jelenkor Kiadónál  Jelenleg második regényén dolgozik 

Horváth Kornélia – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtu-
dományi Intézetének oktatója, habilitált egyetemi tanár  Kutatási területe a 
'45 utáni magyar irodalom, irodalomelmélet (azon belül is líraelmélet), 19  és 
20  századi olasz és orosz irodalom, valamint Dante, Boccaccio és Leopardi 
írásművészete 

Kárpáti Tamás – felnőtt klinikai szakpszichológus, a pécsi székhelyű INDIT 
Közalapítvány Addiktológiai Ambulanciájának és MBT Ambulanciájának 
szakmai vezetője  A Pécsi Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanul-
mányok Tanszékének mesteroktatója 

Lichter Péter – filmrendező, filmesztéta  2009-ben végzett az ELTE filmtudományi 
képzésén  Jelenleg a Prizma folyóirat szerkesztője és a Pécsi Tudományegye-
tem adjunktusa  Hat filmtörténeti ismeretterjesztő könyv szerzője, illetve 
számos kísérleti film rendezője  

Mélyi József – művészettörténész, műkritikus, kurátor  A Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének adjunktusa  A kilenc-
venes évek közepe óta publikál tanulmányokat és kritikákat magyar 
szakfolyóiratokban  Fő kutatási területe a 20  századi és a kortárs művészet, 
a köztéri művészet és az intézménykritika  Számos kiállítás kurátora, a Pan-
nonhalmi Főapátság művészeti tanácsadója 

Nádori Gergely – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium természetismeret ta-
nára, több pedagógiai szakkönyv szerzője, a Tanárblog szerkesztője 


