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ELŐSZÓ.

Üt szeutséget rendelt Kriszius az egyén meg
szentelésére, kettővel pedig magáról a társada
lomról gondoskodott. Egyik ~Z utóbbiak közül
az egyházirend, amellyel az Cr az ő népét lelki
elöljárókkal látja e); a másik a házasság, amely
által megszenteli azokat, kik földi s égi család
júnak szaporításúra hivatottak.

Az egyházirend tehát, amelyről most tárgya
lunk, adja a világnak lelki vezetőjét, gondozóját:
a papságot.

Ki sem fejezhetően nagy jótéteménye ez ls/en
nek, amelyért azonban a legnagyobb hálátlansá
got aratja, nem csak a nyilt ellenség, hanem gya
korta még a hivek részéről is. A rosszakarat s
tudatlanság okai ennele :\Iert a papra is illik,
amit az Irás az ö isteni Mesteréről mond: <cc vi
lágon "ala... és a vllúg őt meg nem ismeré».
(In. 1. 10.)

l\lert mi a pap a világra nézve'! A lelkek em
bere. Bevezeti a lelket a szent keresztség által
ls/en családi otthonúba az Egyházba. Táplálja a
lelkeket - nem a saját eszméivel, bölcsészeti
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avagy politikai rendszerekkel, hanem a kinyilat
koztatott igazsággal, az isteni igével, amelynek ő
a csatorrrája és edénye. Ez az edény lehet arany,
ezüst, bronz vagy egyszerű agyag, de mindig
lsten igazságait s kegyelmeit rejti s közli a lel
kekkel. Es ha keresztény bukni találna, a pap
az, aki megtisztítja a bűnbánat szentségében.
A pap egyesíti a lelkeket lsten/ikkel az Eucharistia
által. A pap támogatja a lelkeket küzdelmeikben,
vigasztalja szenvedéseikben, megmutatja nekik
az eget, s előkészíti őket, hogy abba belépjenek.
Aztán átadja a porhüvelyt a temető szentelt föld
jének.

Van-e ehhez fogható magasztos hivatás, műkő
<lés? Osszekőtő kapcsa ez a földnek és az égnek,
általa emelkedék minden lélek IsienéhezJ

De ez még nem minden !
A katholikus pap ajándékozta a világnak a ke

resztény művelődést, amelyet számtalanok élvez
nek, kik gyiilölik azt a kezet, amelyből kapták.
A katholikus pap tartja fenn sértetlenül az egész
Krisztusi művet, A felekezetek, amelyek még a
keresztény névvel dicsekszenek, csu pán csak a
katholikus Egyház életnedvéből élőskődnck,ame
lyet a papi munka fejleszt s tart keringésben.

A katholikus pap nélkül csakhamar kihahul
nem csak a kereszténység, hanem egybell nie a
keresztény civilizáció is minden áldásával együtt,
s a világ eszes vadállatok tanyájává válnék, ame-

l Y. ö. Botuuuul : Ke r csz.ténysój; é~ korunk. lY. :li. I.



Iyek annál kegyetlenebbül tépnék és falnák fel
egymást. minél több s borzalmasabb eszközt bo
csájt a fejlett kultúra rendelkezésükre.

Egyszóval az egyesek s az egész társadalom
java, üdve a katholikus pap kezében van letéve.

Ajánlja továbbá az egyházirend alaposabb tanul
mányozását e tárgy szépsége s titokzatos nagy
szeriísége is.

A Stentlélek sehol sem érintkezik állandóbban
s szinte kézzelfoghatóbban a világgal, mint midön
az egyházirend által a különbőző rangfokozatú
papot megteremti. belőlük a fenséges hierarchiát
megalkotja, s ezzel a keresztény társadalmat érző
s mozgató idegeivel ellátja, megszervezi, kiépíti,
s aztán «orcájára leheli az élet lehelletét», életre
kelti. (V. ö. Gen. 2. í.)

Szándékunk megismertetni nzegyházlrendet.min t
életállapotot s mint szentséget, amely az előbbit
létesiti. Röviden összegezni akarj uk mindazt,
ami keresztény, rnűvelt közöuségünket az cgy
házirendre vonatkozólag hit, erkölcs, jog s liturgia
szempontjából csak érdekelheti. miként ezt a
többi szentségnél is tenni igyekeztünk.

Ertekezésünkhöz függeléket is csatolunk a szer
zelesi állapotról. Teljes keresztényerkölcstanból
ez ki nem maradhat, s a lúrgy rokonságánál
fogva, alkalmasahh helyre nem kerülhet. Módot
akarunk nyujtani olvasóiuknak. hogy a szerze
tességet. az egyházirend termő fájának ezt a leg
szebb virágát, helyes megvilágításban lássák, s
minden elfogultságtól s hamis ítélettől, amely



öket netán erre néz "e fogva tartja, magukat
mentesítsék.

Ö isteni főpapunk,Jézus Krisztus! akinek egyet
len igazi, törvényes papságát az egyházirend
fenntartja s a világ végéig kiterjeszti, árassz isteni
Szivedből világosságot s meleget c könyv írójára
s olvasóira, hogy megismerve az emberi nem
üdvére alkotott legnagyszerübb művedet, az egy
házirendet, lelkesülten kiáltsanak fel: «Hálát
adunk neked a te nagy dicsőségedért». (Gloria.)



Az egyházirend mint állapot.

Az ürük papi méllóság.
J~l'ede/e.

Midőn JS/Cll embert teremtett, egyben oly haj
lamokat, képességet s szükségleteket oltott beléje,
amelyek azt a társadalmi, rend, a család, az állam
megalkotására s az ezekkel járó számtalan hiva
táság kiépítésére vezették. Ilyen értelemben tehát
Js/cn a szerzője minden állásnak, hivatal nak,
foglalkozásnak, amelyek nélkül a szervezett tár
sas emberi élet elgondolhatatlan.

Csak egyetlen egy hivatás, állás, állapot van,
amely bár a legszükségesebbek közé tartozik, még
sem az emberi társadalomból nőtt ki, s nem a
természetbe nyujtja gyökereit, hanem egyenesen
s kőzvetlenül JS/Cll müve. Ez az őrök papi mél
tóság.

..t.: lÍs:iívclségbell.

Már az ószovctséglx-n maga az (TI' választja
meg azokat, akiknek sajátos hivatása a k ülőnős

istcnszolgálut s kőzvetités az O istcui Felsége s
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a nép kőzött. A papi hivatal, amelyet kizárólag
Lévi nemzetségére ruházott, három rangfokoza
tot foglalt magában: a főpapit, papi t s a levitákét.
A legelső főpap Aroll volt, akit lsten parancsára
testvére, Mozes ünnepélyesen felszentelt, felkenve
őt olajjal s reáadva az előírt szent ruhákat. (V.
ö. Móz. III. 8. 12.) A. főpap, kinek a papok és
leviták mindnyájan alá voltak rendelve, halálig
viselte hivatalát. Legmagasztosabb íeendője volt
az év bizonyos napján a népet Istennel kien
gesztelni. Az ő kötelessége volt reggel s este az
aral~y füstölőoltáron kellemes illatszereket égetni
az Urnak. Később ezt már az egyszerű papok
is megtehették.

A. főpap volt a legfőbb bíró oly kényes esetek
ben, midőn a világi biróság után hozzá felleb
heztek. A. papok, írástudók és a nép véneiből
alakuló nagy tanácsnak ő volt az elnöke. A kirá
lyok idejében ezek fejkenése is az ö jogkörébe
tartozott. A főpapi állás öröklés útján szállott
.-\roll ivadékaira ; az utolsó időkben azonban
megvásárolható hivatállá süllyedt alá.

Az egyszerű papoknak is Aroll nemzetségéhez
kellett tartozniok, s ugyancsak ünnepélyes felszen
telés útján foglalhalták el hivatalukat. Minden testi
fogyatkozástól mentnek kellett lenniük s hivatal
viselésük idején semmi bort vagy részegitót nem
volt szabad élveznlök. Ruházatuk bár egyszerűbb.
de hasonló volt a főpapéhoz. Kötelességük volt
a főpapnak mindenbcn kezére járni s naponkint
a reggeli és esti áldozntot bemutatni.



A vándorlás idején ők hordozták a frigyszek
rényt vállukon s az ő tisztjök volt a törvényköny
veket őrizni s biráskodni a házassági ügyekben.
ük határoztak a fogadalmak felett, a viszályokat
ők egyenlítették ki, a poklosság s egyéb tisztá
talanság felett ők mondottak véleményt. A tör
vényt magyarázták, az ifjúságot oktatták, a szom
batot s más ünnepeket trombitaszóval kihirdet
ték.

A leviták viszont a papok segédei voltak. Öket
is felszentelték a szentély szelgálatára. (Móz. IV.
8.) Feladatuk volt a papoknak sajátos teendőik
ben segédkezni, a szövetség sátorát s később
a templomot őrizni s rendben tartani, az áldo
zatoknál vízről, fáról s egyéb szükségletekröl
gondoskodni.

Dávid király négy osztályba sorolta őket. Az
elsőbe tartozók a papoknak segédkeztek a temp
lomban. A második osztálvbeliek a szentélvt őriz
ték. A harmadik osztályt a~ zenészek alkották, kik
a zsoltárokat énekelték s hangszereken kisérték.
Végül a negyedik osztálybeliek a nemzetségek
könyveit vezették s a szent könyvek másolásával
foglalkoztak. Valószínűleg ez utóbbiakból szár
maztak a későbbi «írástudók». A leviták részére
J[():es törvénye külőn ruhazatot nem írt elő, azon
ban Dávid és Salamon ideje óta a zenészek s a
frigyszekrény hordozói pamutból készült felöltőt
viselnek. A papok és leviták külön, számukra
kijelölt városokban laktak, ahonnan, mikor a
szolgálat sora reájuk került egy-egy hétre Jeru-
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zsálembe kellett utazniok, hog)' a szövetség sáto
rában, illelőleg a templomban szent hivatásukat
hetöltsék. Szolgálati hetők alalt az áldozati hús
egy része s az egyéb áldozati ajándékok bizonyos
hányada öket illette, otthon pedig csalúdjukkal
együtt a többi nemzetség által nekik szolgálta
tott tizedből éltek. Mert nekik nem mértek ki
külön földterületet ar. igéret földjén. Az ö örök
ségük az Ur vala.

Krisztus idejében a papok rendje mintegy húsz
ezer, a Ievitáké pedig harmincezer tagot számlált,
Gondoljuk el mindehhez a fenséges templomot, az
elsőt a salamonit, amelyet Nabukodonozor lerom
bolt, s a másodikat, amelyet Zorobabel annyi kegye
lettel újra felépített, s akkor némi fogalmat alkot
tunk az ószövetségi kultusz nagyszerűségéről.Ez a
második templom, amely pedig csak árnyéka vala
az elsőnek, oly roppant méretü s kiterjedésü volt,
hogy kiterjedésre még a mai római szent Péter-temp
lomot is alig lehel vele összehasonlítani. Közép
pontja volt ez a vallásos és nemzeli életnek egy
aránt. Melléképületeiben helyet talált a törvényszék,
az akadémia, az iskolák, a bank, a vásár, a felleg
vár, szóval a népnek egész közélete. ,l1oriah he
gyén épült, s igy uralkodott a város felett. Midőn
este a nap Judea bércei mögött alászállott s bú
csúzó sugarai visszaverődtek fl templom aranyos
lemezekkel borított lapos tetőzetén s kupoláin,
ez oly fenséges látvány volt, amely minden zsidó
szivet nemzeti önérzettel s vallásos lelkesedéssel
lölLöll cl.



Ez a nagyszerű kulíusz azonban, amely csak
előképe, árnya volt az újszövelséginek, Kriszlus
idejében már több sebből vérzett s kimúlásának
előjeleit tűntette rel.

Heródes király mindjárt uralkodása kezdetén
feleségül vevén Mariannát Boéthus leányát, hogy
apósat felemelje, főpapnak teszi meg. Boélhus nem
volt A,.oll nemzetségéből való s így feltolakodása
valóságos szentségtörés számba ment. Családjá
ból az úgynevezett Boéihusim papi kaszt alakult.
amely a vallást inkább kizsákmányol ta, mint
szolgálta. Nemsokára a római hatalom Boeihus
elhatalmasodo családja ellen vetélytársat állít a
hasonló szellemü Annásban. aki nem Islelllöl, ha
nem Quirinus követtől nyerte méltóságát, s meg
tartotta azt tizennégy éven át. Tiberius trónralé
pése idején elmozditották ugyan, de ö talált mó
dot, hogy hivatalát öt fiára, sőt vejére Kaifásta
is átszárrnaztassa s így kulisszák mögött mégis csak
ö intézze az ügyek folyását.

Minden jel tehát arra mutatott, hogy a kétezer
éves ároni papság végnapjait éli. És valóban
hivatását már betöltötte s igy helyét át kellett
adnia annak az egyetlen isteni főpapnak, akit
milliónyi áldozataival elöre rajzolt, hirdetett s
jelképezett, a messiásnak, Kr;s:/usllak.Midön Jézust
születésc utáni negyvenedik napon a pap a ternp
lomhan karjába vette s az Urnak bemutatta. ezzel
egyben az egész ószövetségi papság feladatának
s hivatásának csúcspontjára ért. Mert ez a gyer
mek azért jött, hogy «mcgtiszütsa Léui fiait, és
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megpróbálja őket,. mint az aranyat és mint az
ezüstöt, hogy a~ Urnak áldozatokat mutassanak
be igazságban. Es tetszeni fog az Urnak Juda és
Jeruzsálem áldozata, mint a hajdani napokban
és mint a régi esztendőkben». (Malak. :i: 3, 4.)

Hogy pedig a próféta itt nem csak az Arcn-féle
papság megreforrnálásáról, hanem az ezt felváltó
új papságról s áldozatról beszél, világosan elárul
ják könyvének egyéb részei. (V. ö. Malak. l. 10, ll.)

Az újszövetségi papság.
Láttuk az árnyat, fl jelképet, szemléljük most

már a fényt, a valóságot is. Ujszövetségi papság!
Ki foghatja fel magasztosságodat s jelentőségedet ?
Szent Pál apostol a zsidókhoz irt levelében fen
séges szavakkal beszél róla. Az ószövetségben,
úgymond, «többen leltek ugyan papokká, mivel
a halál miatt meg nem maradhattak; ennek
[Jézusnak] pedig, mínthogy örökké megmarad,
örök papsága vagyon, azért mindörőkre üdvö
zitheti is azokat, kik általa járulnak az Istenhez».
(Zsid. i, 23-25.) «~Iennyjyel jobb szövetségnek
kezese tehát Jézus, akinek megesküdött Ur, és
nem bánja meg: Te pap yagy mindörőkké.» (V. ö.
Zsid. i, 21-22.)

Pál ugyan csak egyetlen papról beszél, aki az
ő királyi papságát Melkizedek rendje szerint szá
zadokon keresztül, egészen a világ végéig gyako
rolni fogja. Amde épen ebből ragyog elő az új
szövetségi papság minden emberi fogalmat messze
felülmúló magasztossága.



A katholikus papság tehát, amely kétségkívül
Krisztus rendeléséből létezik, nem lehet más, mint
az Istenember papságában való részesedés.

Nincs több pap, csupán csak egy van. A katho
likus pap tehát csak Krisztus helyettese lehet, az
ii nevében, megbízásából s teljhatalmával csele
kedhetik. A katholikus pnp szerv, organum, amely
által az isteni Főpap hivatását betölti, hatalmát
gyakorolja.

Es valóban a katholikus pap minden papi tény
kedésében egyszerűen csak Krisztus helyettese.
Ugyanazt az áldozatot mulatja be, amelyet a l\Ieg
váltó kinszenvedésének előestéjénbernutatott. «Ezt
cselekedjétek - parancsolja a katholikus papság
első képviselőinek - az én emlékezetemre.»

Krisztus parancsolja meg, hogy az ö kegyelmeit
a szcntségck által papjai a lelkekbe öntsék. O adja
a kegyelmet, ő végzi a megszentelést papjai közre
mükődésével, «Megkeresztelvén öket az Atyának,
Fiúnak és Szenllélcknel: nevéhen.. «\'egyétek a
Szenllelket .Kriszius Lelkét l) akiknek megbocsát
játok bűneiket, megbocsátatnak nek ik.» Azért
találóan jegyzi meg Aramjsz ájú szeni János : «Az,
ami előttünk nm (a szentségek hatása) nem az
emberi erő műve : az, aki egykor cselekedte,
cselekszi azt most is. Mi csak szolgúk vagyunk;
Ő maga azonban az, aki megszeutol és útváltoztat».
«Péter keresztel - moudja szent Agoston nem
kevésbbé jcllcmzően-('Z (l\ris:tllsl az, aki keresz
tel; Pál keresztel, ez az, aki keresztel; Judás
keresztel? ez az, aki korcsztcl.»
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Az Egyház ezt mindig így hitte, taníto Ua. «A mi
Urunk Jézus Krisztus mielőtt a mennvbe ment
volna, a papokat helyettesei gyanánt hagyta hátra»,
jelenti ki a tridenti szent zsinat. S máshelyütt
azt állítja, hogya szentmise a keresztáldozattal
egy és ugyanaz az áldozat, mert benne ugyanazt
az áldozati bárányt ugyanaz a pap mutatja he,
amennyiben Krisztus a pap segitségével magát
feláldozza.

A pap tehát Krisztussal nem csak egyetlen
erkölcsi szernélyt alkot, rniként a király s követe,
hanem valamiképen vele összeolvad. Kriszius ál
tala áldoz, szentel.

Mindaz tehát, ami csak Krisztusrol, az isteni
főpapról elmondható, ráillik a katholikus papra
is. Amit az ószövetség ezredéveken át előkészített,
amit a próféták megénekeltek. az mind Krisziuson
keresztül a katholikus papsághan valósul meg.
Reája vonatkoznak tehát ily értelemben Zakariás
próféta ígéi is. «Végy aranyat és ezüstöt éscsinálj
koronákat és tedd ... a főpapnak Iejére ... Es rajta
leszen a dicsöség, ülni fog és uralkodni királyi
székében és ő pap leszen királyi székéhen.» (Zak.
6, ll-lit)

A katholikus pap lelki méltósága tehát tekintve
eredetét és természetét minden fóldi állást s
méltóságot, ml~g a királyoké t is mcssze fel ülrnulja
s túlragyogja, akár csak a nap a csillagokat.



A. papi hatolom.

Csodálatunk s tiszteletünk az újszövetségi örök
papi méltóság iránt csak még inkább fokozódik,
ha fontolóra vesszük azokat az igazán isteni ha
talmakat, amelyeket az Cr az egyházirend által
minden érvényesen felszentelt pap kezébe helyez.

A katholikus papnak ugyanis felszenteltetése
folytán hatalma van Krisztus igazi leste, személye
felett. Mit jelent ez? Nemde annyit, mint rendel
kezhetni azzal «aki az Alyálól nunden idő előtt
született. Isten az Islenlől, világosság a világosság
tól, igaz lslen igaz Istentől» (Hitvallás.), akinek
minden hatalom adatott az égben s a földön
Olt. 28. 18.) ; aki által mindenek teremtve vannak,
a láthatók s a láthatatlanok (Kol. L 16.), aki hatal
mának igéjével mindent fenntart. (Zsid. L 3.)
Kinél Dávid kulcsa vagyon; amit megnyit azt
senki be nem zárja és amit bezár, azt senki meg
nem nyitja (Jel. 3. 7.) s kinek nevére minden
térd meghajolni kénytelen az égben, földön s a
főldalatt. (Fil. 2. 10.)

Csodáljuk, nemde, Mózes hatalmát, akinek
parancsszavára szétválnak a Föröslenger hullámai
s a szikl úból is viz fakad. Bámulattal olvassuk,
hogy Jozsue szavúra megállott a nap. De mi mindez
a pap hatalmúval szemben, kinek maga mindenek
Teremtője is szót fogad 't

Igen! Az Istenember. Jézus Krisztus alárendelte
magát Jozsofnek s JJáriánllk is s miként az Irás
mondja «engedelmes vala nekik». (Lk. 2. 51.)
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A papnak azonban nagyobb hatalmat enged ön
maga felett. Az ö szavára ugyanis nemcsak kész
ségesen megjelenik az oltárán a kenyér s bor szine
alatt, hanem egészen új létezési módot vesz fel,
amelyet a theologia szentségi nek nevez.'

Krisztus teste ugyanis az Eucharistiában valami
szellcuites módon, kiterjedés nélkül van jelen s
pedig az egész ostyában s annak minden részeos
kéjében is egészen. Jelen van mindenütt az egész
világon, ahol csak az eucharistikus szinek talál
hatók. Szinte kimeriti míndenhatóságát, hogy job
han, pontosabban tudjon... a papnak engedel
meskedni.

A pap hatalmát, mely ily csodákat létesít, vajjon
mivet lehetne összemérni'! A szentatvák n szeut
séges lstencuuja szerepevel igyekeznek i)árhuzamba
állitani. Miként ugyanis Szűz J/ária szavára: «Ime
az el' szolgálólcánya, legyen nekem a te igéd
szerint» (Lk. 1. :iS.) megnyilott az ég s az örök
Atya Igéje leszállott a szűzi kebel he, úgy a papi
szó : "Ez az én testem» (Lk. 22. ln.) az Isten
embert teszi az oltáron jelenlevővé.Miként JJária
beleegyezésével az ls/ell liának emberi létet adott,
akként adju a pap kijelentésével Krisztusnak a
szentségi létezést. Mária csak beleegyezett a misz
lériuruba, mely benne végbemeut, a.. pap szavai
valóban cszközlik, eredményezik az Udvü:ítö cso
dúlntos szclIlségi létét. Es hozzá JJária csak egyszer
adta az ls/ell fiának az emberi természetet, a pnp

I v. Ci. Az ()1t;',I'iszl>nlsl;~ ';2. lnp si h.
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azonban számtalanszor levonja az Úr Jézusi oltá
runkra s helyezi szentségi létállapotba.

Nem ok nélkül nevezik tehát a szent Atyák a
pap hatalmát «uiegrnérhetetlennek», «végtelen
nek», «isteninek». De halljunk néhányat közülük.

Szent Efrém, így áradozik a papi hatalomról
elmélkedve: «O bámulandó csoda, ó kimondha
tatlan hatalom, ó nagy titka a papi méHóságnak,
amely előtt szent tisztelettel kell remegnünk !»

«Nagy és csodálatos a papi méltóság - mondja
Aranyszájú szenl János, - amily távol áll a lélek
a testtől, annyira áll magasabban a papi méltó
ság a királyi méltóság felett.»

Szent Agoston igy ír: «Ami az angyaloknak
nincs megadva, az az emberekre van ruházva.
A pap, a gyarló ember, végzi a titokkal teljes
áldozatot ,s mellette mennyei lelkek segédkez
nek ...)) ('O méltó pap - kiúIt fel ismét ugyanő 
mily tisztelendő vagy te! Ugyanis az Isten igéje,
a második isteni személy a pap kezében mint
egykor a Szüz ölében, ujra teslet őlt.»

Szent Ambrus a kenyél' s bor átváltoztatását a
világ teremtésével állitja párhuzamba. «Mert mi
ként - úgymond - a teremtés elölt nem volt
sem ég, sem föld, sem állat, hanem minden te
remtmény a mindenható lsten legyen szavára
előállott, ép úgy az átváltoztatás elölt nincs egyéb
az oltáron a puszta kenyérnél. Arnde a pap igéire :
«Ez az én testem», a kenyér természete meg
semmisül s Krisztus teste jelenik meg. Van ugyan
az lsten «Legyen» igéje s a pap: «Ez az én tes-
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tem» szavai közölt különbség is. Amde miben is
áJI ez? Abban, hogy míg lsten «Legyene-jére
csupán teremtmények létesültek. a papi igék azt
hozzák elő, aki mindeneket teremtett, aki által
mindenek lettek»,

Nem kevésbbé csodálatos az a hatalom, amelyet
a pap Krisztus mísztikus teste felett gyakorol.

Krisztus míszlikus teste az anyaszentegyház,
Ezt magából a kinyilatkoztatáshól tudjuk. Szent
Pál ugyanis azt állítja az L'dvözitöröl, hogy a
mennyei Atya «mindent az ő lábai alá vetett és
őt tette fejévé az egész anyaszentegyháznak, amely
az ö teste». (Ef. 1. 22, 23.) Nagyon világos, hogy
itt csak hasonlattal állunk szemben. Jellemezni
akarja ezzel a Szentlélek azt a lelki, kegyelmi
vérkeringést, amely Krisztusbol kiíndul s átjárja
minden hivét. Krisztus által élünk malasztos éle
tet s hajtunk végre az örök üdvösségre is érvényes
cselekedeteket.

Ámde ez az egész misztikus test, mondhatnók,
a papi kézre van bízva.

Rendes körűlmények között ő kapcsol beJe a
szent keresztség által új meg új tagot a krisztusi
testbe. O táplálja az oltárnál ezt a testet a szeplő

telen isteni Bárány testével, vérével, hogy «élete
legyen s bővebben legyen». (V. ö. ln. 10. 10.)

A pap az, aki Krisztus testének elszáradt, holl
tagjait a feloldozás által új életre támasztja fel.
á, ha Krisztus azt a hatalmat adta volna meg
papjainak, hogya testileg holtakat «legyen» sza
vukkal feléleszt hetik, bezzeg az egész világ csodál-



kozva s rajongva tolongna kóröttük. Pedig a
Megváltó hasonlíthatatlanul nagyobbra képesítette
öket, midön a lelkeket ragadhatják ki az örök
halál karjaiból s letördelhetik ról uk a sátán bilin
cseit. Amit a világ összes nagyhatalma. hadserege
nem tud elérni. azt teszi a pap, midőn elsusogva
a bűnös felett: «én téged feloldozlak hűucidtől»,

megnyitja a lélek számára a mennyek országát
s bezárja a poklot alatta, Végre a pap az, aki
miután annyi áldást közlött az emberekkel, meg
keni beteg tagjaikat az üdvös kenettel. hogy
győzelmesen vivják meg a haláltusát s ruinden
akadálytól menten érhessék el az égi hazát.

Söt a szentmise bemutatása által a purgató
riumba is átérnek a papi kezek, törlesztgetve
Krisztus érdeméből a túlvilági büntetéseket.

Es most ismét kérdem, van-c az égben s a
földön. ami a papi hatalomhoz, az örök papi
méltósághoz hasonlítható? De szólaljon meg ismét
az aranyszájú egyházi tudós, Konstantinápohj
lánglelkű püspöke, akinél szebben a papi méltó
ságról talán senki sem írt. Az ő szavai foglalják
össze az elmondottakat.

«Gyarló emberekre, a föld lakóira bizták a
mennv kincseinek kiesztását. Altaluk nyerik a
legszentebb titkok befejezésüket. uk eszközölik
a lelkek gyógyulását, az emberi üdvősség nagy
rnunkúját. Nekik - ó csodás és mégis igaz do
log! - oly hatalom gyakorlása van megengedve
itt a földön, amelyet a Mindenható sem az angya
loknak, SCIll a főangyaloknak nem adott meg.



Mert a mennyei lelkeknek sem mondotta azt, amit
a papoknak: Amit megkötöztök a földön, meg
lesz kötözve mennyekben is, és amit feloldoztok
a földön. fel leszen oldozva mennyekben is. Igaz !
a földi fejedelmeknek is van kötöző hatalmuk,
de ez csak a földi életre szoritkozik s csupán a
testekre terjed ki. A pap azonban hatalmát a lel
kek felett gyakorolja s elér vele amennyekig.
Oly nagy az irgalom Atyjának jósága, oly nagyok
kegyel, amelyekkel papjait elárasztja, hogy jóvá
hagy mindent a mennyben, amit szolgái az ő
nevében tesznek itt a földön. Birtokosai ők Krisztus
egész hatalmának. Valóban esziinket kell, hogy
elvesztettük legyen, ha tisztelettel nem vagyunk
oly hivatal iránt, amely nélkül sem a mennybe
el nem juthatunk, sem az örök jutalomban részünk
nem lehet. Mert ha igaz az, amit az evangélium
tanít: ha ujra nem szűletűnk vizből és Szenilélek
ből. nem ,l11ehetünk be Isten országába, ha igaz,
hogy az Ur testének élvezése nélkül az örök élet
ből kizáratunk : hogyan meneküljünk akkor a
pap segits ége nélkül az örök tűztől. hogyan jut
hatunk cl a boldog hnlhatatlanságra, minthogy
ezeket a nagy dolgokat felszentelt kezek intézik
s mindama drága malasztoknak...melyeket üd
vünk érdekében nyerünk, csak az il kőzvctitésük
s hivatalos ténykcdésük folytán leszünk részesévé"!
Való lgaz, hogya papok állal szülctünk lelkileg
Kriszlusban, újraszűletve az ö isteni vérében; a
keresztség állal eltemetterve s új életre kel ve
ővele, AJtaluk egyesülünk azzal a titokkal teljes



testtel, amelynek feje Kriszlus s leszünk az Isten
ember eleven tagjaivá . •• Hányszor támogatják
ők az erőtlen, gyarló lel keket? Hány ezret ragad
nak ki a pokol hatalmából? Egyiknek megköny
nyílik a vétkeivel magára vont büntetést, a má
sikat üdvös intelmeik, oktatásaik s imáik által
szomorú bukástól óvják meg. Üdvünkhöz segíte
nek minket akkor is, ha a keresztség után lsten
kegyelméből kiestünk. Kezükben van az üdvös
ségünk, valahányszor csak igaz töredelem árán
Istennel kibékülni akarunk. Birják a papok mind
azt, ami csak szükséges, hogy a királyok királya.
a mindenség Ura irántunk mcgengesztelödjék..

Tisztelet a katholikus papság iránt.
A papi hivatás fenségére nagyon rávilágit az az

állandó s általános tisztelet, amelyben azt az
Egyház, nevezetesen az lsten lelkétöl áthatott
szentek s nagy ernberek részesitették.

Már az őskeresztény korból szárntazó «Apostoli
Konstitúciók» a papokat prófétáknak, fejedelmek
nek, vezéreknek. királyoknak s lsten és ember
közötti közbenjáróknak nevezik. Másutt ismét az
apostolok, lelkipásztorok, a nép atyái s Kriszlus
helyettesei címekkel tisztelik meg őket.

Az egyháztörténelem is szamos megható esetét
jegyezte fel a paptiszteletnek.

Már a kereszténység első századaiban Cajus
római szeuátor Gabbinus papnak lábait szekta
megcsókolni. Királyok, ha pap járult eléjök, le
szállottak trónjukról, eléjük mcntek kezet csókol-
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tak nekik s mélyen meghajol va áldásukat kérték.
Honorius és l'alentilliánlls császárok leirataiban e
szavak fordulnak elő: «A papok nevét tisztelettel
teljesen olvassuk és az egész világ fejet hajt
előttük»,"Vagy Theodotius császár Meletills püspök
nek nem csak kezét, hanem fejét, száját és szemét
is megcsókolta.

Gunlram francia király rendelete szerint, ha
világi és papi egyén ){,ilálon talalkoznak egy
mással, a világi vegye Ic kalapját az lsten szol
gája előtt. Ha pedig a lovagló világi gyalogos
pa ppal jön szembe, szálljon le lováról s tisztelettel
üdvözölje.

Nagy Károly császár pedig a következőket ren
deli: «Komoly akaratunk és parancsunk. hogy
alattvalóink a papoknak, mint Isten helyetteseinek
pontosan engedelmeskedjenek. Fel nem foghatjuk
ugyanis, tniként lehetnének irántunk hivek és
engedelmesek azok, akik ls/ell és az ö papjai
iránt hűtelenek és engedetlenek. Mindazok, kik a
papoknak nem fogadnak szót, még ha saját fiaink
volnúnak is azok, méltóságaiktól megfoszlandók. Az
ily gonosztevőket nem tűrj ük közelünkben s hitet
leneknek, becsteleneknek és istenteleneknek nvil
vánitjuk és számúzzük öket országunkból. mert
azt akarjuk, hogya mi birodalmunk keresztény
s nem pedig pogány legyen». \'a:lIl császár ezeket
köti fiúnak Leónak szivére : «A papok iránt tanu
sított tisztelet magúra Istenre vonatkozik. Mert,
miként a mi akaratunk, hogy a nép tisztelettel
legyen minisztercink iránt, és pedig irántunk való



tekintetből, épen úgy lsten is megkívánja, hogy
az ő szolgáit tisztelj ük és pedig övégettes.

Hasonló utasításokkal látja el szent István ki
rályunk ííát, szent Imre herceget. «A királyi trónt,
írja István, a püspökök rendje díszíti. Kedves fiam,
ők legyenek tanácsadóid, őrizd meg őket, mint
szemed fényét. Ha az ő jóindulatukat bírod, ne
félj elleneidtől. Ha ők őrködnek feletted, bizton
ságban fogsz lenni. Az ő könyörgésük minden
dologban ajánlani fog téged a mindenható Isten
nek ... az ő közbenjárásuk által töröltetnek el az
emberek vétkei. Ha öket tökéletesen szereted,
magadat 'kétségkh'ül megoltalmazod és országodat
tisztelelreméltóan kormányzod», (III. fejezet.)

A Szentek élete is számtalan remek példával
szolgál a paptiszteletre.

Remete szeni Antal valahányszor pappal talál
kozik, kezet csókol s térdreesve kéri annak áldá
sát. Assisi szetit Ferenc ezt az utasítást adja
tanítványainak : «Isten papjai iránt mindcn tisz
telettel s hódolattal kell lennünk, mert ők lelki
atyái, tehát mintegy lelkök, életök a kereszté
nyeknek. Ha angyalt és papot látnék felém tar
tani, először is a papnak csókolnék kezet és azt
mondanám az angyalnak: Várj, ó angyal, mert
lásd, ennek keze az élet Igéjét érinti s valami
emberfelettivel dicsekszik».

Szienai szent I\atalin és oigniesi szenl Mária a
papok lábnyomait is megcsókolták.

Nem kevésbbé jellemzi a szentek magasztos
véleményét a papi hivatásról az a szent irtózat,
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amely öket arra ösztönözte, hogy méHatJanságuk
érzetében az egyházirend felvétele elöl kitérjenek,
illetőleg arra csupán a szent engedelmesség kény
szere alatt vállalkozzanak. A méltósággal arányos
felelősség tudata csaknem összeroskasztotta öket.

Szent Márk remete csupán jóhiszeműsége által
menthetö, rnidőn levágja inkább hüvelykujját,
csakhogy ily módon pappászenteltetését meg
hiusitsa.

A szeritéletű Mutues apát, kit akarata ellenére
pappá szenteltek, egész életében egyetlen egyszer
sem mert az oltárhoz közelíteni, hogy rajta az
isteni áldozatot bemutassa. Assisi szeni Ferenc
nem ritkán egész testében remegett, midőn meg
gondolta, mily tisztának s szentnek kell annak
lennie, aki a papi ténykedésekre, nevezetesen a
szeutrniseáldozat bemutatására vállalkozik. Eré
lyesen unszolták, hogy \'egye fel az áldozópapi
rendet. A szent épen efelett tűnődik, tépelődik

útjában, midón angyal jelen meg neki, aki ragyogó
folyadékot tartalmazó üvegedényt tartott kezében,
«Lásd Ferenc - szólott - ily tisztának kell a
papi léleknek lennie.» Erre a folyadék szinte
vakító fényt árasztott magából. Szent Ferenc e
perctől fogva még kevésbbé volt rábírható a ma
gasabb egyházi rend felvételére.

f;oyolai szenl ff/wic. iniután pappá szentelték
még egy álló esztendeig készült primiciájára. Páli
szcut "ince nem egyszer ismételte, ha nem volna
már pap, méltntlansága folytán sohasem mcrné
magát még ('gyszer elhalúrozni e szcntség Ielvé-



telére. Felszenteltetése évfordulóján megsiratta azt
a «merészségét», hogy az áldozópapi méltóságra
vállalkozott.

A szentek mindent az örökkévalóság szemsző
géből néztek s telve voltak lsten nagy gondola
tával. Tetteik, nyilatkozataik felkiáltójelek, amelyek
megszívlclendő igazságokra hívják fel Iigyelműn
ket. A papi hivatást illető felfogásuk bizonyára
szent tiszteletet s félelmet ébreszt az egyházi rend
magasztos méltóságával szemben. Ova int rnin
denkit. nehogy hivatás nélkül vakmerően a szcn
télybe tolakodjék. avagy bárkit önző, természetes
okokból a papi pályára rábeszéljen. kényszerítsen.
Arude másrészt ugyancsak a papi mcltóság hal
latlan fensége, amely még a szeuteket is meg
döbbentette, vágyat s szent epedest kell, hogy
keltsen iuindazokban, akiket lsten hintással tün
tet ki. Az ilyeneknek egyhen bóséges támogatást
is igér a terhek viselésére, amely alatt HZ Ú ma
lasztja nélkül az angyali vállak is összeroskad
nának. Epen a szent papok példája hizonyitja,
hogya kegyelem állal segélyezett hivatással mily
nagy dolgokat tehet az em hel' Isten dicsöségére s
a világ javára s mily magasztos polera emelked
hetik az Ul' földi s mcnnyei országában.

A pnpí hivatás.
Mi a hiualás i

A Katholikus Egyhúz tanitása. dc meg az egész
keresztény társadalomnak általános, kőzös nwg-



győződése, hogy papi pályára csak annak szabad
lépnie, akinek erre hivatása van. Mindenki szánja
s elítéli azt a szerencsétlent, aki hivatás nélkül
lett pappá. Ámde mi az a hivatás? Ez a kérdés 
úgy véljük - valamennyiünket nagyon érdekel.
Nevezetesen az ifjúságot, amely az élet nagy válasz
útján pályát akar választani, jövője felett kíván
dönteni. De érdekli másodsorhan a szülöket is,
akiknek gyermekük jövendó sorsa nem lehet
közömbös.

Kétféle hivatást különböztet meg a theologia.
Júilsöt, amelyet a püspök eszközöl, midőn a [el
szentelendöt a szemináriumha felveszi, megvizs
gálja s felszenteli. Ez az ú. n. kánoni hivatás,
amely hál' nélkülözhetctlenül szükséges, de ma
gában véve még nem elégséges. Hogy valaki
lelkiismeret szerint papp:'! lehessen, belso hiva
tásának is kell lennie.

Ez a belső hivatás az isteni Gondviselés őrők

végzése, nnicllvel l'gYl'seket tetszése szcri nt a papi
állapotra s annak teendőire kiválaszt, nekik meg
felelő tulajdonságokat s kegyelmeket adományoz s
szent szándékát valamiképen tudtukra is adja.

A hivatás szúkséqesséqe.
A kinyilatkoztatás mindkét Iorrúsa, úgy a

Szeutirás. lllint a hagyomány világosan tanúsítja,
hogy ez a belső hivatás szintoly sz Ükséges, lllint
a k ülső.

Már az ószön'tséglll'n sem lehetett senki Js/ell
papja, a'"agy prófétájn hivatás nélkül.



«Vedd melléd bátyádat is, Áront - szól az
Úr Mózeshez - fiaival együtt, Izrael fiai kőzől,.
hogy mjnt papok szelgáljanak nekern.» (Móz, II.
28. 1.) Es ismét: «Árollt pedig és fiait papi tisztre
rendeld. Amely idegen .l szolgálathoz járuland.
haljon meg». (Móz. IV. 3..10.) «S ez lőn - mondja
Jézus Sirák lia - neki [Aronnakl és ivadékának
örök szővetségül, mint az ég napjai: hogy a
papságot viseljék és dicséretet mondjanak, és
megáldják népét az ő nevében. üt választotta
minden élő kőzől, hogy az Istennek áldozatot
tegyen és füstölés t és illatszert emlékezetúl és
engesztelésül a népért.» (Jézus S. F. -f:l. Hl, 20.)

A próféták is, kiknek szerepe az újszövetség
ben jórészt a papéba olvadt, hasonló kifejezett
séggel kapják hivatásukat. Igy Jeremiásnak kije
lenti az L'r, hogy már születésc előtt megszen
telte s a nemzetek prófétájává rendelte őt. Hiába
menti magát Jeremiás tapasztalatlanságával s al
kalmatlanságával. Ellenvetésérc az L'r azt feleli :
«Mindazokra, mikre téged küldelek, elmégy és
mind amiket parancsolok neked, beszélni fogod».
(Jer. 1. 7.)

És Isten eljárását az újszövetségben sem vál
toztatja meg. sőt sok és nyomós oka van, hogy
ahhoz még szivósabhau ragaszkodjék.

Hiszen maga szent Fia nunden papi tulajdon
ságot a legfobb mértékhcn egyesít magában :
szcnt, bölcs, áldozatkész. Szent Pál azt állítju
róla: «Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan,
szeplötelen, a bűnösöktől elkülőrizött és az <'gek-
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nél fönségesebb» ... (Zsid. 7. 26.) És ime rnegis :
«Kriszius nem öl/magát dicsöitetle meg azzal,
hogy főpappá legyen, hanem az, ki mondotta
neki: «Fiam vagy te, én ma szültelek téged».
Amint más helyen is modja: «Te pap vagy mind
örökké Melkizedek rcndszerint.. (Zsid. 5. il, 6.)

Ha tehát magának az Istenembernek is hivatás
kellett, hogy pappá legyen, incunyível szüksé
gesehh ez azoknak, kik puszta emberek, s csupán
az ö papsúgában részesednek. Ha az Istenember
meunyei Atyjára bizta, hogy a papságra való
hivassal megdicsőitse ót, mino vakmerőségvolna
a bűnös részéről n hivatás világos jelei nélkül
vállalkozni a Krisztusi papságban való osztoz
kodásra.

Kétségtelen tehát, hogy Isten magának tartotta
fenn a jogot, hogy papnak azt hivjon meg,
akit akar.

Az e-lső tizenkét íőpapjúnuk, az apostoloknak
kiválasztására az Cduö=itö egész éjtszakán út
imádkozva készült. Késóhh nagy nyomatékkal
Ilgyclmeztclte is őket erre: «Xem li választotta
tok engem, hanem l'JI vúlasztottalnk titeket,
s éJI rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt
teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon».
(ln. }."). ](j.)

Az apostolok is világos tudatában vannak,
hogy a hivatás isteni ajándék. ~Iiért is midón a
bukott Judás helyébe új apostoll akarnak válasz
tani, előúllitvún Józselet ('S :\1:Hyúst. előbb igy
imúdkoznnk : «Tc L'ram ! ki mindeuck szi vé!



ismered, mutasd meg melyiket választottad e
kettő közül, hogy elfoglalja a szolgálat és apos
toli hivatal helyét». (Ap. cs. 1. 2-t)

Isten maga dönt Pál és Barnabás meghivatását
illetőleg az apostoli méltóságra. «Válasszátok el
nekem - szól a Szenilélek - Sault és Barnabást,
a munkára, melyre öket hittam.» (Ap. cs. l:-t 2.)

Igy beszélnek a szent hagyomány szócsövei, a
Szeutatyák is. «Gondold meg jól - írja szent
Jeromos egy papjelölthöz - mit teszesz s ha
vajjon van-e hivatásod lstentöl ! Az egész világ
rúd fordítja tekintetét. hogy lássa erényedet vaID'
vétkedet II ••• Szent Efreiu hasonló körűlmények

között igy nyilatkozik: «Iparkodjál tetszeni an
nak, aki téged kiválasztott, hogy az ö harcosa
légy tisztaságban és igazságban, bölcseségben és
ragyogó szüzességbcn.»

«A papi méltóság oly nagy és oly csodálatra
méltó, mondja Aranyszájú szent János, hogy igazán
az isteni kinyilatkoztatás szükséges ahhoz, hogy
csak méltók vegyék azt magukra».

Szent Cyprián szorint : «szentségtörő vakmerő

ségre és romlott lélekre vallana, ha valaki azt
hinné, hogy pappú lehet Isten hivása nélkül.

Még csak szetit Bernát idevágó szavait idézzük:
«Honnét az ember vágyakedása az elsőség (a papi
pálya) után'! Honnét az arcátlan nagyravágyás,
honnét az esztelen fennhéjazás ! Merészelne-e
valaki közületek valamely földi uralkodó hiva
talát az Ü parancsa, söl tilalma ellenére magához
ragadni, foglalkozásúl i utézni, janlit eltulajdo-
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nitani '! ... Igen sokan jönnek ide, de gondold
meg, hogy melyik a hivatolt ? Ugyelj az Ur be
szédjének rendjére. Boldogok - mondja ő - a
tisztaszívüek, mcrt ők Isten fiainak neveztetnek.
A tisztaszívűeket hivja a mennyei Atya, mert
ezek nem azt keresik, ami nekik, hanem ami
másoknak hasznos..Jaj a hűtelen szolgáknak,
akik jóllehet - még maguk sem engesztelödtek
ki, mások kiengesztelésének tisztét veszik ma
gukra ! ... Jaj a harag fiainak, akik a béke köz
vetőinek látszanak. Jaj azoknak, akik, mert a
test szerint cselekednek, nem tetszhetnek Istennek
s öt mégis kiengesztelni akarják l»

Ki oétkezik t
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy "étkezik

elsősorban az, aki tudatosan hivatás nélkül lép
a papi pályára.

Merénylet ez, Isten joga, föurasága ellen. Tolvaj
a hivatástalan pap' - állítja szent Alfonz, mert
a kegyelmet, amely nem neki voll szánva, erő
szakkal ragadja magához, Isten büntetését az
ilyen alig fogja elkerülni.
Midőn Core és levitatúrsui a pusztában, lázong

tak, mivcl lsten a papságot kizárólag AI'onra s
Iluira hizta, Mozes megparancsolá nekik, hogy
másnap tőmjénezővo] álljanak fel a frigysútor
ajtajánál Aronual szemben. Töltsék aztán meg
ők is, mint AI'on, tömjéutartóikat a szent tüzzel,
szórjanak rá tömjént.vs mutassák azt be az Urnak.
Es íme. alig hogy ('Z Ill('gtiirll;nl lsten dksöség<'s



jelenléte fényes felhő alakjáhan [láthatóvá válott
s az Ur Mozesnek és Aronnak megnyilatkozott:
«Váljatok el e felekczettöl, hogy hirtelen elve
szítsem öket. (Móz, IV. 16. 21.)

'" «És legottan, amint megszünt szólni, meg
hasadt a föld lábaik alatt, és felnyitván száját,
elnyelé öket ... és elvenerr szállának lea pokolba» ...
(Móz IV. 16, 31-33.)

«És ami a kevély levitákkal történt - mondja
egy régi egyházi író - akik isteni parancs nél
kül vállalkoztak a papságra, ugyanaz mindazokkal
meg fog történni, akik hivatás nélkül mernek a
püspöki, papi vagy diákoni hivatalba lépni.
Miként azok testét tűz emésztette meg, úgy ezek
szlve is kifog égni.»

De vétkezik a hivatástalan pap a helyes ön
szeretet ellen is. Csakhamar végtelenűl szeren
csétlennek fogja magát érezni abban a légkörben,
amely nem neki való, unlatni, nyomasztani fogja
a papi élet minden kötelessége s teendője, s
gyengének tapasztalja magát azokra az áldoza
tokra, amelyek nélkül a tiszta s szent papi élet
el sem gondolható. Es ily zilált lelkiállapot mel
Jett mily közeli a veszély, hogya szei-encsétlen
pályatévesztett a bűnök s szentségtörésck örvé
nyébe elmerül, sőt nem ritkán a nyilt aposztázia
útjára téved,

Aki előtt tehát tulajdon földi s örök boldog
sága kedves, júl vizsgálja meg magát és hivatá
sát, mielött a püspöki kézfeltétel pappá avatná
mlndörökrc.



Végül bűnt követ el, a hivatás nélkül papi pa
lyára vállalkozó az Egyház ellen is.
Midőn a dicsőségszomj Jozsejet, Zakariás fiát

és Azariást, a seregek Iejedelrnét, a csatába haj
totta, s ezzel nagy szerencsétlcnségnek, számos
derék harcos vesztének lettek okozói, a Szeutirás
vakmerő s oktalan eljárásukat így jellemzi: «azt
vélték, hogy majd vitéz dolgot cselekszenek, holott
ők sem valának azon férfiak ivadékából, kik által
szabadulás lelt Izraelben». (Makk, I. ;l, ;)1;-62.)

Az egyháztörténelemnek legszomorúbb lapjai
bőven igazolják, hogy mennyit ártottak Egyhá
zunknak hivatástalan vagy hivatásukat vesztett
papjai; egy Arius, egy Luther, egy Káloin és a
többiek.

De kétségkivül hibáznak - még pedig mind
a három szempontból - tehát Isten, önmaguk s
az Egyház ellen azok is, akik bár hivatásukat
megismerik, de visszariadva a vele járó áldozat
tól, azt mégsem követik.

Igen! akik a nekik felajánlott hivatást a papi
méltóságra visszautasilják legalább is hálátlanok
a végtelen irgalmú Isten ellen, aki öket milliók
felett kitüntetni kegyeskedett, s munkatársnak
kiszemelt fenséges müvciben.

Hibáznak az ilyenek önmaguk ellen, mert meg
hiusitják a Gondviselésnek reájuk vonatkozó jó
ságos terveit. Megfosztják magukat mérhetetlen
sok kegyelemtől, vigasztól, boldogságtól s dicső
ségtől. amelyet Is/cn nekik szánt és készitett, Oly



ösvénynek "ágnak neki, amelyre nem a hit, hanem
a szenvedély lidérce wt vezérsúgarat.

Végül a hivatásukat nem követők az Egyház
ellen is hibáznak. Megfosztják Isten földi országát
a támasztól s alkalmas munkaerőtől. Hány lélek
fogja örökre siratni, mert nem "olt elég «ember
halász», aki kivetette hálóját a világ tengerére.
Hány szelötöke szárad ki, ahelyett, hogy hő

gyümök-sökct teremne, mert a renyhe rnunkás
nem fogadta el a gazda meghívását, hanern tétlenül
tovább ácsorgott az éld piacán! O! ha a hiva
toltnak nm szivc, ám essék meg a sok szeren
csétlen. elhagyott lelken, szánja Illeg az udvőzitöt,

aki ezekért a szenvedökért is ontotta vérét.

.-l oélek: súlyo.

Mindazonáltal, aki hivatás nélkül ll-p a papi
pályára, feltéve, hogy komoly szándéka "an an
nak minden kölelmét híven betölteni, úgy látszik,
súlyos bűnt nem kövel el. A bocsánatos bűntől

azonban alig mcnthetó, mert mindcn jóakarat
mellett is, amelyet Ieltételczünk, nem kis veszély
nek teszi ki magát. sőt mások lelke üdvét is;
jóllehet a szükséges kegyelmeket Isten az ilye
nektöl sem tagadja meg.

Aki pedig nyilvánvaló hivatását a papi pályára
nem követi, ezért magáért bűnről alig vádolható,
Egyrészt ugyanis Istell a papi illlapottal járó úl
dozatokra kifejezett paranccsal senkit sem köte
lez; másrészt mindcn pályán kész bárkinek meg
adni a szűkséges kegyelmeket. Amdc nagy mu-
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lasztás nélkül a felajánlott örök papi méltóság
visszautasitása nem marad, akár a gyávaság, akár
más rendetlen indulat szolgáltasson is reá okot.
Az effajta «szökevények» rendesen késői, keserű
könnyekkel szekták megfizetni könnyelmüségü
ket.

Kétségkívül halálosan vétkeznek azonban azok,
akik azzal a kifejezett szándékkal lépnek, vagy
adják gyermekeiket a papnevelő intézetbe, hogy
a középiskolák után világi pályára lépjenek. Az
ilyenek az igazságosság ellen is vétenek és az
egyházi vagyonnal szemben visszatérítésre köte
lesek.

A halálos bűntől azok sem menthetők,akik mást,
pl. gyermeküket iqazsáqialan eszközökkel a papi
pályára kényszerítenek, vagy attól visszatartják.

A hivatás jelei.
Az eddig előadottak kapcsim szükségképen fel

merül az égető kérdés, vajjon iniként lehet hiva
tásunkról megbizonyosodnunk, Előrebocsátjuk
Ligouri szent Alfonznak idevágó nyilatkozatát.
«Senki - úgymond a kiváló hittudós - legyen
bármily tanult s vallásos, ne merészeljen a pap
ság szentélyébe lépni anélkül, hogy erre Isten
hivná s bevezetné..

E szerint tehát a tudomány, képzettség, mű
véltség, de még maga a jámborság s vallásosság
sem nyujtanak egymagukban "éve az isteni hiva
tásról biztosítékot. Isten a hivatás dolgában vilá
gosabb s határozottabb módon szekta szándékát

as



tudtul adni. Szent Ignác a Lelkigyakorlatok köny
vében felette becses szabályokkal siet segélyünkre.
hogy e lélekbe vágó ügyben eligazítson.

A választásnak háromféle «idejéről» beszél,
vagyis három alkalomról, állapotról, amelyekben
fontos ügyeket, aminő elsősorban a pályaválasz
tás, eldönteni kell s lehet. Egyben bölcs szabá
lyokat is ad minden egyes időre nézve magatar
tásunkat illetőleg.

Van csel s ez a szent szavai szcriut az első idő,
midőn Is/en oly világosan s határozottan nyilat
kozik, hogy a lélekből, amelyhez szól, a kétség
nek még a lehetőséget is kizárja. Igy beszélt az
L'r pl. Máté/w:, Pálhoz, igy hida meg töbhi
apostolait is.

Máskor ismét a hívás nem jelentkezik bár ily
kézzelfoghatóan, dc oly hathatós kegyelemmel s
vigasszal vonz :IZ Istentöl szándékolt álla potha,
hogy kétségnek nem marad helye. Ez a választás
második ideje.

Végül a választás harmadik idejének nevezi a
Lelkigyakorlatok kőnvvénck szerzője az t a lelki
állapotot. midőn súlyos okok szelnak bizonyos
állapot - a mi esetünkben tehát - a papi
pályaválasztása mcllett, amelyek azonban nem
zárják ki az ellenérveket. Ilyenkor nem marad
egyéb hátra, mint hosszas és buzgó imádság
után - egyes-egyedül a lélek örök crdckcit tartva
szem előtt - vizsgálódva, fontolgatea a mellette
s ellene szóló érveket ősszemérvc, lsten akaratú!
kipuhatolni. Szinte dőutő jclentőségü lehet a ""1-
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lasztásban a tudós és buzgó állandó lelkiatyának
ítélete, véleménye is.

Ettől eltekintve szinte bizonyos jelei a papi
pályára való isteni hívásnak a következőle

1. A tiszta szándék: a papi pályán Istell dicső
ségét s a lelkek üdvősségét keresni, egybekap
csolva a vágyódással az egyházirenddel járó szent
kötelességek és feladatok teljesítésére.

Amde eleve megjegyezzük, hogy búr felette
üdvös és hasznos, hogy az ember lelkesedéssel
tudja követni hivatását, de ez a lelkesedés nem
szükséges. Elég, ha az emlitett tiszta szándék s
vágyakodás meg van az akuratban. Az alacsonyabb
természet ugyanis nem ritkán cllcnszegü I a kegye
lem vonzalmának s kemény harcot indíthat ellene.

"esse ld tehát a pályaválasztó lsten szent szine
előtt a kérdést, vajjon miért akarna pappú lenni '1
Azért-c, rnert lsten dicsőségét, a lelkek űdvét
hordja sxivén, mert magát és másokat mennvoi
örök javakkal akar gazdagítani'? Ha e1"1'(' a kér
désre őszinte igennel felelhet, ezt az isteni híva
tás egyik leglényegesebb jeiének kell tekintenie,

Viszont azonban, aki kénytelen volna önmaga
előtt bevallani, hogy csak azért és nem másért
akar pappá lenni. mert így tisztességes, biztos
megélhetéséről s szüleiről gondoskodva van,
annak nincs hivatása. «Habár az apostoli taníbis
szet-int - mondja a római káté - a természetes
és pozitív törvény azt rendeli, hogy aki az oltár
nak szolgál, az oltárról is éljen, mégis nagy szent
ségtörés az oltúrhoz nyereség végett lépni.»



Hasoulóképen nincs hivatása annak, aki a papi
pályán méltóságokat, zsíros javadalmat, csendes,
nyugodt, kellemes életet keres, vagy szülei s
.rokonai forró kivánságának unszolásának akar
csak eleget tenni. Mily keserves lesz az ily szülő
s gyermeke közőtti találkozás egykor majd Krisz
tI/S ítélőszéke előtt, Mert «sok pflp lesz az itélet
napján elítélve - mondja Liguuri szent Alfon: 
mert hivatás nélkül, csupán szülei kedvéért lett
pappá».

'De még az sem volna a hívatás jele, ha valaki
azért kívánna pappá lenni, hogy elvonult csendes
élettel vezekelje le előző élele vétkeit. Az ilyenek
nek a vezeklő szcrzetesi élet való, nem pedig az
apostoli munkákra kötelező papi állás.

2. Az Cr Jézus iránt való nieleg szerétet szin
tén egyik valószínű jele a, hivatásnak. Hiszen
Pé/eméi is mit tűzőlt ki az L'r a reája nlhúzandó
pásztori hivatal Icltételéül ? Xcmdc a szerétetet.
«Simon, .fÚl/OS Jin! szerétsz-e engem jobban ezek
IH;IB - akkor «legeltesd az én bárányaimat».
(In. 21. Ll.)

Ámde ennek a szerétetnek tettekheu is Illeg
kell nyilntkozni, rnert : «aki parancsaimat birja
és azokat megtartja. az az, ki engem szeret».
(In. 14; 21.)

Az Cr Jézusért s ügyeiért való lelkesedés tehát
felelte kívánatos a papjelőlthen. de csak akkor
mcghizható, ha tiszta szivböl fakad. Aki tehát
szűzességben átélt ifjúsága vagy legalább is a
lisztasúg hosszasabb gyakorlata állal biztositva
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nincs, hogy majd a papi állapotban is teljesen
tiszta életet tuu élni, az egyházirendet a kárho
zat nvilvánvaló veszedelme nélkül fel nem veheti.

Lig;Jl/ri szell! Alfonz e tárgyban igy nyilatkozik:
«Aki az oltár szolgája akar lenni, nemcsak ment
nek kell lennie minden nagy büntől és rossz
szokástól, hanem már a tökéletesség útján kell
haladnia s az erény gyakorlatában bizonyos mérvű
készséggel kell bírnia, ifjúságát tisztán és ártat
lanul kell átélnie, vagy legalább igazán megtérnie
és megtérésbon állhata/osan kitar/ania. Ha nincs
ügy, akkor súlyos hün terhe alatt köteles fi na
gyobb rendék felvételétől visszamaradnia».

'végül ide iktatjuk Diecl.hof] tanárnak idevágó
igen megokolt véleményét: «aki tudja. hogy kivált
a thcológiai tudományokban való kiművelését a
tanulmányi idő alatt nem a legnagyobb komoly
sággal vette és hogy tudása nagyon hiányos, az
nem tekintheti magát addig hivatottnak a papi
állásra. mig c hiányokat ki nem pótolta»,

A papi állapot I..ötelességei.

A. papi w'jtlenség. [Celibátus.'

A katholikus Egyház római szertartású papjait.
az ulszerpupságtól kezdve örükös nőtlenségre és
tökélctes tisztaságra kötelezi. Alig "an intézmény•
amely a századok folyamán annyi támadásnak
lett ,:olna kitéve s amelyet annyian íélrcértcné
nek. Igcn sokat az Egyház iránti gyűlőlet izgat a
celibátus ostromára, a Iegföbh ellenzőjére azon-



ban ráillenek az Irás sza "ai : «a test szerint való
ember nem fogja fel azt, mi Isten lelkéé, rnert az
bolondság előtte és nem értheti, mert azt lélek
szei-int kell megítélni». (Kor. I. 2, 14.)

Az Egyház azonban minden - általa is jól
ismert nehézség ellenére - jóllehet nem dogmá
ról, lianem csupán fegyelmi törvényről nm szó,
szivósnn ragaszkodik a papi nőtlenség intézmé
nyéhez s ki is fog \'CIc tartani a világ végéig
A celihátusbnn egyik fő ütőeret látja, érzi, nem
engedheti azt útmetszcni, Eljárását igazolja a tör
ténelem, a papságnak, sőt az emberiségnek ma
gasabb rendű, életbcvágó érdeke és szükséglete.

A celibátus tÖl'téllclébM•

.-\. celibátus magába az evangéliumba nyujtja
Ic gyökereit s igy voltaképen a katholikus vallás
ból természetszerűen eredt, fejlödött ki. Krisztus
vetelte el magvait, midön tanitotta s megnion
dotta, hogy lesznek Egyházáhan, akik a mennyck
országáért, vagyis a tökéletesség kedvéért szüzes
ségre szánják magukat. Magusahh életállapotnak
jellemezte ezt, midőn kijelenté róla: «nem mind
nyájan fogják Icl az igét, hanem akiknek adatott».
(V. Ö. ~It. Hl, ll. 12.) Amde kérdem, kik lesznek
elsősorban hivatottak felfogni ezt az igét, kik
fogják megkapni az L'rtól a tisztaság kegyelmét?
Nemde Kriszius meghit! munkatársai, választott
apostolai '? Es csakugyan valamennyil arra ösztö
nözte IS/Cll malasztja, hogy a családi élctet oda
hagyva. eg(;sz szivét, lelkét kizárólag Krisziusnal:



adja. «Mert ilyen főpap kellett nekünk, - vallja
rnindannyi vetekedve s lelkesedve, - szent, ártat
lan, szeplőtclen.» (Zsid. 7. 26.) Pál apostol való
ságos dicshimnuszt zeng a celibátusnak. midőn
a korinthusiaknak így ír: «Akarnám, hogy mind
nyájan úgy lennetek, mint én vagyok •..», mert
«aki felest'g, nélkü] "agyon, azokról szorgoskodik,
melyek az Uréi, mint tessék az Istennek. Aki pe
dig feleséges, azokról szorgoskodik, melyek e
világéi, mint tessék feleségének, és megoszlott»
(Kor. I. 7. 7. Wl, 3:l) Tertullianus, Origenes
Eusebius irataihól kitűnik, hogy már az első
két században a papság túlnyomó részben ön
kent lemondott a házas életről, Egyházi tőrvény
azonban a cclihátusra nézve akkor még nem
volt. Nehéz is lett volna uzidőtájt elég alkalmas
nőtelen férfi út a papságra találni, midön a zsidó
ság szeméhen a nőtdenség szégyen számba ment,
a római birodalomban pedig a lex Julia és Papia
joghátrányokkal sujtotta. Az Egyház legfeljebb a
Szenl Pál által előírt korlátozást tartotta be szi
gorúun, amelynel fogva töhbször nősült egyént
pappá nem szentelt.
Külőnös lendületet vett azonban a celibátus a

III-ik századtó] kezdve. «Valami önfcgyelmezésí
düh», furor asceticus «szállotta meg az embere
ket». mondja de .1[aistre gróf. Csak fokozta ezt
az üldözés, amely n hivek ezreit a városokból,
falvakból a vadonba, pusztába kergette, lemon
dásra, nélkülőzésre, világmegvetésre szoktatta s
megízleltette velők az egyedül Istent kereső ma-
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gányos élet éh-eit. A puszták zsoltárénektőlvissz
hangzottak és pompás erényvirágzás támadt a
sivatag Iővényén.

A kegyetlen üldözés vihara elvonult s az Egy
ház egén újra felragyogott a béke napja, de a pusz
ták liliomait el nem fonnyasztotta. Tovább virul
nak s ékesítik Kriszius országát.

.Szent Eucherius meglátogatja a terini puszta
ságot s elragadtatással beszél] el az ott tapasz
taltakat.

«A szentek minő gyülekezetét találtam én ott
a lerini pusztúban ! Valamennyi nuntegy alabas
fromedény volt, amelyből kellemes illat áradt.
Az ember az ő mennyországukhan az erényes,
Istentül kormányzott életnek andal itó illatá l le
helte be. A belső ember szépsége átragyogott az
arcukon. A szeretet egyesitette őket. Alázatban
megelőzték egymást, hogy egymásnak szivességet
tegyenek. A szelídség volt jámborságuk kisérője
s a szent remény szilárdságuk mélységes alapja.
Valahányszor találkozol velök, mindannviszor
felleled Jártuk-keltökben II szerénységet, a" buz
galmas engedelmességet, ajkukon a hallgatást,
homlokukon a derűt, minden mozdulatukban a
nyugalmas méltóságot. Eszedbe juttatják annak
a fenséges rendnek képét, amely a mennyei
karok között uralkodik.»

Ez az inkább angyali, mint emberi élet csakis
a tisztaság talajún tenyészik, Egyiptom, Sziria,
Palesztina s Mezopotamia szinte nyüzsg az aszké
lúktúl és stent Ambrus lelkesedve beszél a Füld-



kiizi-tenqer remetékkel benépesített szlgeteiről,
amelyek úgy húzódnak egyik parttól a másikig.
mint valami drága gyöngyfüzér.

Ily viszonyok közölt ki nem látja be. hogy a
közvélemény Kriszlus papjaitól is a tökéletesebb,
tiszta életet követelte. Es a papságnak erre vál
lal kozuia is kellett, hacsak tekintélv, tisztelet s
bizalom dolgában az aszkéták s szűzek szent
arisztokráciájának nem akarta átengedni az első
helyet. A veszély e tekintetben már-már erősen
fenyegette az egyházirendet. A helyzetnek bizo
nyos kényszere tehát arra birta az Egyházat, hogy
már a IV. század elejétól fogva a celibátust pap
jaira nézve kötelezővé tegye. 305-hen az eloirai
spanyol nemzeti zsinat alkotja meg ez ügyben az
első törvényt, midőn ~:3-ik kánonjában elrendeli,
hogy a püspökök. papok és diakonok felfüggesz
tés büntetésének terhe alatt feleségeiktól tartóz
kodjanak. A példát követték Nyugat többi egyházai
is. A II-ik kárthágói zsinat 390-ben a celibátus
törvénvét a szubdiakonusokra is kiterjeszti.

J. G~r9eLy pápa (590-60-1.) pedig a nőtlenséget
az alszorpapságtól felfelé az egész nyugati Egy
húzban szigorúan kötelezövé teszi. Nagy tudat
lauságra vall tehát a celibátus törvényét.. FIl.
Gerqeu] pápáunk (I07;~-lO~(i.) tulajdonítani. () csu
pán elődeinek rendeleteit, amelyek a hiveket a
nős papok miséjétől eltiltottak. mcgújitotta, sót
azokat. akik a házas papok miséjén résztvesznek.
egyházi átokkal sujtotta, A papi házasságot azon
han ö mt"g semmisnek nem nyilvánitá. hanem
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csupári elmozdította hivatalukhól a papokat, akik
az Egyház szigorú tilalma ellenére is házas életet
élni merészkedtek. Hasonló értelmű rendeletet
bocsátott ki JI. Orbán pápai is (1087-1099). Hogy
pedig a celibátus szent törvénye annál biztosab
han érvényesüljön, Il. Calixt pápa elnöklcte alatt
az 11HJ-i ki rheimsi és az 1113-han tartott első
lateráni, valamint ll. Ince alatt 1139"-hen tartott
második laterán; zsinat a felsőbbrendűek által
kötött házasságot érvénytelennek nyilvánította.
Ezidőtől íogva tehát a papi rend házassági bontó
akadályt alkot.

A trienti szent zsinat főleg a «reformátorok»
ellen hangsúlyozza, ha valaki azt állítja, hogy
a szcnt rendekben levő pa pok vagy ünnepélyes
fogadalmat tett szerzetcsek házasságot köthetnek,

oa\ agy az általuk kötött házasság érnetujes, legyen
kizárva az egyházból. (Sess. XXI\'. dc sacr. matrirn.
H. kánon.) Az új törvénykönyv a cclihátusra vo
natkozólag a következő kanonokat tartalmazza:

A nagyobb rendekben levők (az alszcrpapok,
szerpapok, áldozópapok, püspökök) a házasság
kötéstől el vannak tilh-a s a tisztaság megőrzé
sére kötelesek, úgy hogy az ez ellen vétők szcnt
ségtörésben vétkesek. (la~. k. 1.)

A kisebb rendekben levők ugyan köthetnek
érvényes házasságot, dc ezzel egyszersurind ki is
válnak a pa pi rendből. (l :i:!. k. ~.)

Ha házas egyén apostoli felmentés nélkül akár
jóhiszeműleg is a nagyobb rendeket lelvenné.
ezeknek gyakorlatétól el van tiltva, (1:12. k. it)



Ez utóbbira csak akkor kapna engedélyt, ha a há
zas életről lemond.

A nagyohb rendekben levők által megkisérlett
házasságkötés érvénytelen, (1072. k.)

Ha mégis a nagyobb rendben levők akár csak
polgári házasságot is kötni megkisérelnének, az
apostoli szentszéknek egyszerűen fenntartott ki
közösítés büntetését vonják magukra azokkal
egyetemben, akik velük házasságra lépni merész
kednek. (2388. k.)

Ha valaki nagy félelem behatása alatt vette
volna fel a szent rendeket és később, rnidőn
már a megfélemlítés hatása rnegszünt, nincs
szándéka az illető rendeket gyakorolni, kérheti a
Szentszéket, hogy őt a világi rendbe visszahe
lyezze, Amint ez a birói ítélettel végbement. bár
pap marad mindörökre, de minden papi köte
lezettség s igya celibátus alól is fel nm rnentve.
Ha azonban az illető a megfélemlítés elmultával
a felvett papi rendeket azzal a szándékkal gya
korolta, hogy papi kötelezettségének megfeleljen,
ez esetben már köteles a celibátus megtartására.
amely reá nézve bontó házassági akadályt alkot.
(:!1-l. k, 1.)

A papok óvakodjanak, nehogy nőket, akik gya
núra adhatnak okot, maguknál tartsanak s bármi
ürügyőn látogassanak. (133. k. 1.)

Csak azokkal 3. nőkkel szabad együtt lakniok,
akikhez - a természeti kötelék folytán - gyanú
nem férhet, aminők az anya, nővér, nagynéne.
'"agy akik kiváló, kőzismer! tisztességük és előre-



haladott koruk folytán minden gyanút kizárnak.
(133. k. 2.)

A püspöknek joga s kötelessége a papjai tiszta
életére ügyelni, az öket fenyegetö veszélyt, iIIetö
leg gyanúokot. botrányt megakadályozn i, elhárí
tani. (133. k. 3.)

Minthogy a papi rend akadálya egyházi ere
detű, az Egyház felmentést is adhat alóla. Arra
nincs eset az egyháztörténelemben, hogya pápa
püspöknek adott volna felmentést a házasság
kötésre. Aldozópapoknak azonban, bár igen rit
kim és nehezen, megadja a felmentést és ezt is
csak a már megkisérlett (attentált) házasság ér
vényesitésére.

Az egyháztörféuclembcu szinte egyedülúll'" esel a követ
kező. IV, Vlászló lengyel királynak ](i-t8-ban bekövetkezett
halála után, testvérét, János Kázmér hiboros áldozópapot,
a Wasa csalúd utolsó férfisarját hivták Illeg trónr-a. A Szcnt
szék erre az orszúggyülés sürgető kérésére megengedte.
hogya bíboros pap. Id ll. Káz mér néven foglalta el II trónt
a vili,gi állapot ha visszutérve Gon:aga Ludonika Mária
hercegnőt nöül vehesse. :\linthogy azonhan húzassága 20
éven út gyümölcstelen mnradt s így hazáj únak trónörökös l
nem adhatott, lli1i8·hun lemondott a trónról, újra az egy
ház i állapotba lépett, :\Iinl Xll'. Lajos kegyeltje, SI. Germain
apátja lett és 1i\l2-ben Xevers-hen hunyt el.

A. celibátus okai.
A celibátus tehát csaknem egykorú a katho

likus Egyházzal. Már ez magában "éve sokat
mond, Leheletlen ugyanis, hogy az az intézmény,
amely az emberi természettől oly nagy áldozatot
követel, kibírja az évszázadok heves ostromát,

Az egyhá.zirend.



hacsak a katholikus öntudat nem áll mőgötte,
s az Egyház nem látja benne létérdekét.
Főleg két ok bírja rá az Egyházat, ezt a leg

gyengédebb anyát, hogy szeretett fiaira, a pa
pokra, a celibátus szent igáját rakja. Egyik a pap
méltósága, a másik foglalkozásainak magasz
tossága.

Mert csakugyan a keresztény öntudat a pap
tól valamiképen többet kíván, több önmegtaga
dást, nagyobb áldozatot, mint a közönséges em
berektől. De hatoljunk kissé mélyebbre ! Nem
lesz nehéz ez annak, aki a hit ajándékát nem nél
külözi.

Amint templomaink architektonikus közép
pontja a főoltár, úgy a papi élet centruma, sark
és záróköve az Eucharistia. És ez a belsö viszony
a pap s az Eucharistia között szinte nélkülöz
hetetlenné teszi a celibátust. Es ugyan miért '?
A természet szava itt oly hangos és világos, hogy
hivő, romlatlan, sértetlen szívre szinte felesleges
minden bizonyítás.

Mindig s mindenütt, még a pogány népek kö
zött is, a papot nagyobb tisztaságra kötelezte a
közvélernénv, rnint a többi embert. Állandóan
élt és él az emberiség köztudatában. ki minél
inkább megközeliti az istenséget, annál őrimeg
tartóztatóbh legyen, hogy így az anyagtól ma
gát elvonva, képessé és alkalmassá váljék a. nagy
Szellemmel érintkezésbe lépni. Az ószövetségi
törvény papjaitól ugyancsak legalább időszakos
önmegtartóztatást követelt a szent foglalkozások
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tartamára, s a kitéti kenyeret csak ily állapot
ban volt szabad élvezni és érinteni.

Ennyi tisztaság elégnek mutatkozott arra, hogy
valaki a tipust, az árnyékot szolgálja, a jel
képes áldozatokat bemutassa, kezét tulkok s
bakok vérébe mártsa. De nem követeli-e meg
akkor a józan ész, hogya valóság, a fényesség
papja. az ószövetségi tipusokat végtelenül felül
múló áldozat bemutatója, a tisztaság dolgában
is az ószövetségi papságon szinte végtelenül felül
álljon ! Gondoljuk csak meg, minő áldozat megy
végbe a katholikus pap kezében, s ajkai minő
vértől piroslanak .,.

Gondoljuk csak meg Istennek örök terveit Fiát
illetőleg, akit a papi kezekre bíz!
Minő figyelemmel, mily nagy csodákkal ké

szíti elő azt az áldott földet. amelyből Egyszü
löttének testet fonnút ! Nem lett volna-e elég, ha
a szentséges Szűzet csupán csak születése előtt
szenteli meg, miként ezt előhirnökével, Keresztelo
szenl Jánossal tette? Nem! Az áldott Szűzhöz
léte egy pillanatában sem tapadhatott szennyfolt,
mert az ő véréből lészen egykor alkotva az isteni
áldozat, Krisztus emberi természete.

l~s ez a tisztaságos Szűz, kihez soha a bűn
lehellete sem tapadt, teljesen a Szenlélek műkö

dése által, szűzessége legkisebb sérelme nélkül
adja a világnak az áldozati bárányt.

Vajjon nem tartjuk-e ezt az eljárást Istell vég
telen szentségéhez egyedül méltónak ? Nem látjuk,
érezzük-e a szoros logikát, következést abban, hogy
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«ha Isten születik, az csak szűztől születhetik, s
ha szüz szül, magzata csak Istell lehet 'l«

De íme, ugyanaz az Istenember - rnondhatnók
- naponkint születik a paptól az Eucharistiáhan.
Szűlethetik-emástól, mint abszolút tiszta, szüzies
paptól '?

Nézzük csak a papot, amint az oltárhoz Iel
száll. Az Egyház főldigérő hófehér ruhába bur
kolja, s tömjén füsttel övezi. A nép szent féle
lemmel néz fel utána. Erzi mindcnki, hogy ha
még oly tiszta is, oda felszállani nem jogosult.
Sőt megérinteni a szerit edényeket, a monstran
ciát, kezébe fogni az Is/en fiát! Minö marészség
volna a laikusnak még ilyet gondolni is! F~s a
papnak, ki mindezt megteheti. ne legyen meg
az a minösége, tisztasága, amit a pogány meg
kivánt bálványpapjaitól s Fes/a az ö papnőitől ?

A természet szava, a lelkiismeret követelése e
tekintetben oly élénk, hogy nem lehet azt soká
ellojtnni. meghamisítaní.

Mutatju ezt az eretnekségek története is.
Amint a reformátorok elvetik a papi önmeg

tartóztatást, megtagadják az Eucharistlát is, amely
nek kezelésére most már méltatlanok s alkal
matlanok lettek.

A papi lelket ugyanis zavarta, hogy folytonos
ellentmondásra legyen kárhoztatva élete s híva
tala között. A protestantizmus «papjai» ledobják
magukról a ritnál is szent öltönyöket, amelyek
már hamis dekoráció rajtuk. Fekete ruhájuk olt
az oltárnál gyászát jelenti az ezredéves papi



erény, a tisztaság sírbaszálltának. amely az új
szövetségi papság legékesebb koronája. De aztán
a celibátus után csakhamar megtagadják az
Eucharistlát is, a papi karaktert, a papi jogokat
s hatalmakat, egy szóval mindent, ami csak a
katholikus papot naggyá teszi. És ugyan miért!
Mert már nem bírta el lelkük az Eucharistiát.

J~s valóban érdekes volna tudni, vajjon a XVI.
század «nagy» reformátoral egykor Jézus Krisztus
ítélőszéke előtt a szentmise megsemmisítéséért s
a tabernákulomok lerombolásáért mit fognak
mentségűl felhozni? Talán célszerűbbnekfogják-e
találni azzal védekezni, mert a szeutirási szövegek
az Eucharistiát illetőleg nem elég világosak, vag)'
pedig sokkal inkább be fogják vallani, hogy a
papi tisztaság megtagadása folytán a Krisztus
testének kezelésérc már nem találták magukat
eléggé méltónak s alkalmasnak?

Másik dicsősége a papnak, hogy Istent birói
székében helyettesítheti. Es ez ismét szoros össze
függésben van a celebátussal.

Nézzük a katholikus papot ott a gyóntató
székben. Jönnek hozzá az emberek kisebb s na
gyobb súllyal terhelt lélekkel. Jön a gyermek s
naiv őszinteséggel tárja fel kis szive sérüléseit,
a szűz, ki pirulva vallja be, amit senkinek a
világon sem szabadna tudni. Jönnek komoly,
tekintélyes férfiak, akik talán országos fontosságú
ügyeket intéznek. vag): hibáznak el. Jön a pap,
a püspök. a pápa ... Es valamennyi ezzel kezdi:
«Gyónorn a mindenható Istensek s neked lelki- •
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atyám ...1) igen neked, de senki másnak a vilá
gon. Neked jogod van tudni mindent, mindent.
Lelkem csak akkor nyugodt, ha te tudod ...

Ó nundenható lsten! alkottál-e szebhet. nagyob
bat, erősebbet. tágabbat a papi szivnél. mely ennyi
titok súlya alatt össze nem roskad, meg nem sérül?

És most kérdem, nem méltán követeli-e Isten
és ember egyaránt, hogya papi szív felülemel
kedjék nem csak a posványon, hanem minden
gyengeségerr is, hogy szinte több legyen a pusz
tán emberi szivnél ? Ezt a jelleget, ezt a nimhust
a celibátus adja meg neki. Ez ad a papi szivnek
vonzó erőt, ez kelt bizalmat iránta. Jön a sebe
sült, bánatos, aggódó lélek, mert tudja, hogy a
papi sziv eqészen az ö számára van Istentol ren
delve, s nem osztozkodik azon asszony, gyermek.
A pap családja a bűnősök. A papi szivet nem
lágyítja más könny, csupún csak az, amelyet a
lelki s testi nyomor hullat. Ugy érzi mindenki,
hogy titkait, bármily kényesek legyenek is azok,
bátran öntheti a papi szív tengerébe, mint a
feledés óceánjába. mert a papnak nincsen ott
hon. mint Sámsonnak, Dalilája , aki a hallgatás
szent törvényét kiváncsiságával, féltékenységével,
hízelgéseivel veszélyeztetné. «A világ - mondja
Bouqaud - ösztőnszerüleg megérezte, hogya gyón
tatás ('S hitvesi szerelern nem élhetnek együtt.
Azért, ahol nős a pap. eltünt a gyónás vagy
puszta tormasággá sülyedt» Vedd el a celibátust
és az oltárral együll a gyóntatószék is felesleges

. bútorrú vá lik templomainkban.



A papnak azután vezérnek, példaképnek, tá
masznak kell lennie a tisztaságért küszkődő lel
kek, főleg ifjúság táborában. Amde, ha maga a
vezér félreáll, ha hősi példát nem mutat, a csata
veszve nm. Ki fog magában bátorságot érezni a
hosszas, heves küzdelemre, ha erre a vezér pél
dát nem ad?

A pap minden, még a legnagyobb tökéletességre
törekvö lelkeknek is, tanítója, mestere. De lehet-e
inéltán az, ha maga számára a tökéletesebbről
lemond?

De meg általában, a keresztény nép jól tudja,
érzi, hogya lelki élet Siloe tavát, amelyben szá
mára javulás, gyógyulás, megszentülés igérkezik,
csupán angyali kezek hozhatják mozgásba. Azért
angyalt keres, angyalt akar látni a papjában.

A celibátus által hozott áldozat teszi a papot a
lelkek igazi atyjává, valóságos lelkipásztorrá,

A korán papja, mint fanatikus harcos rohan a
csatába. Megveti ugyan az életet, de maga halált
osztogat. Mennyivel más a katholikus pap ön
feláldozása, aki öldökli magát, természetet, hogy
másoknak életet osztogasson! A protestáns lel
kész is utazik bibliás ládái felelt a missziókba.
«Commis voyageurje», utazó ügynöke lesz a
keresztény szeretetnek, inert nem tud, iniként a
katholikus pap, annak áldozatja s igy apostola
lenni. ~li más a lelkészség, a «papság» a katho
likus papságon kivül, ha nem intézményes, tör
vénnyel szentesi tett, nyírása az. idegen bárá
nyoknak'? Mikor az elevenbe vágó, sírig tarló
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áldozatról 'Van szó, fut valamennyi, Miért fut?
«azért fut, mert béres és nincs köze a juhokhoz.»
(In. 13. 13.) A katholikus pap marad a tisztaság
szent keresztfáján, mert utánozza azt, aki napon
kint kezei közölt áldozat marad; mert jó pásztor,
aki «életét adja az ő juhaiért». (ln. 10. ll.)

Isten mintha csak így szólna hozzá: «Éle
tedet, amelyet nekem adtál, én népemnek aján
dékozom. Veritéked érte folyjék, életeröd érte
emésztődjék. Ha jönnek a csapások. járványok,
üldözések, testeddel fedd a nyájat. Nem szabad
félned a haláltól. Hiszen életcélod az áldozat.
Ne építs magadnak sírboltot, hiszen nem tudod
hova szántalak téged és hol k~1I az utolsó áldo
zati lángnak ellobhannia». Es ha csakugyan
megkondul a vallásüldözés vészharangja. mint
most Mexikobcn, ha a papot szent kötelessége a
kolerás, pestises beteg ágyához, avagy börtönbe,
számkivetésbe hívja, ha a közeli halál vigyorog
szemébe, minő csodálatos erőt s megnyugvást ad
neki az a tudat, hogy «magam vagyok, nincs
mögöttem aggódó feleség, sikoltozó gyermek.»

A papnak az igazság megvesztegethetetlen szó
csővének. az erkölcsi tőrvény szabad s független
őrének kell lennie. De lesz-e ehhez elég bátorsága,
s meg fogja-c védeni Isten s az Egyház jogait a
hatalmasokkal szemben, ha csalúdját e rniatt
veszély fenyegeti, ha attól kell tartania, hogy
feleségét kinezik a társaságból, fiait kiüldözik az
iskolából, leányát nem tudja férjhez adni'? Erzi
ezt az áll.un is és valahányszor az Egyházat
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igába akarja hajtani, eszközül a papi házasságot
"álasztja. Minden forradalom, amely tudvalevő
leg az Egyházban látja mindig a legnagyobb
ellenségét, elveti a celibátust. A keleti császárság
s az orosz cárok is igy tették a papokat a világi
hatalom szolgalelkü uszályhordozóivá. A celibátus
megszüntetésével elrabolták a papság erkölcsi
szabadságát s függetlenségét. Bölcsen mondotta
VII. Gergely pápa: «Nem szabadítható fel az
Egyház a világiak szolgasága alól, hacsak előbb az
egyháziakat meg nem szabaditjuk asszonyaiktob.

Ki tudja, minö küzdelmek "árnak még a jövő
ben Egyházunkra ! Akkor talán látni fogunk
megint Perpetuákai, kik hajukat ékesítik, nehogy
valaki azt higyje, - nekik a martirhalál gyászt
jelent, látni fogunk gyermek Oriqeneseket, kik
nek anyjuk elrejti ruháikat, nehogy gyermek
ésszel a hóhérok karjába rohanjanak s magukat
szükségtelenül vértanuhalálnak adják. Látni log
juk, miként fog a, szüzesség liliomszára vérpiros
rózsákat hajlani. Es akkor hol lesz a katholikus
papság '? Nem ö hivatott-e elsőnek helytállani ?
Amde ehhez nunden köteléktól szabad sziv szük
séges, olyan sziv, amelyet a szűzesség Iitkos szent
vértanúsága, Kriszlusért való kínszenvedesre a
halálra már előkészitett. «Kérlek azért titeket,
atyámfiai - Kriszius papjai - hogya ti testeteket
adjátok élő, szent és Istennek kedves úldozulul.»
(V. ö. Róm. 12. 1.)



Ellenuetések.

Kényszer-celibátus'?!Sokszor vádolják Egyházun
kat napjainkban, nem ritkán még jóhiszemű

katholikusok is, hogy papjait a celibátus ember
feletti áldozatára kényszeríti. Ez a vád azonban
teljesen alaptalan. Az Egyház senkit sem kény
szerít a celibátusra, hanem csupán feltételnek
tűzi a celibátust azok elé. akik saját [oszántukbol
a papi pályára vállalkoznak. A szemináriumban
legalább is négy éven át megfontolhatja a kleri
kus, hogy mire szánja rá magát. Egy 22-23 éves
fiatalember már eléggé kipróbálhatta a tisztaság
dolgában lelki s erkölcsi erejét, A felszentelés
előtt a püspök újból ünnepélyesen felszólítja a
papjelőltet. hogy yessen számot magával s bátran
lépjen vissza, ha magát a tiszta életre örökre le
kötni nem akarja. Ezekután kényszer-celibátusról
beszélni igazságtalansúg az Egyhúzzal szemben.
\'ajjon hosszasabban s megfontoltabban készül-e
az a 22-2:~ éves ifjú a házasságra, amellyel pedig
szintén örökre leköti magát és sokkal inkáhh
kockáztatja földi és örök boldogságát ? ! Úgy a
íölszcnteltetés, mint a házasságkötés egyszer már
a földi éld Hubikonja. Aki egyszer átlépte, vonja
le férfiasan a következéseket.

A. társadalom károsodása.
Mások megint nagy károsodúsat Iáíják abban

a társadalomnak s hazának, ha aiinvi kiváló,
múvelt Iérllú, minók a katholikus papok, csalá-



elol nem alapít. Hivatkoznak evégből II protestáns
lelkészi s görög katholikus papi familiákra.
~ protestáns lelkészek itt szóba sem jöhetnek.
ük csak hadd házasodjanak ; hiszen az egyházi
rendet nem vették fel s igy nem papok. Amit
tehát a celibátusról elmondottunk. reájuk nem
vonatkozhatik.

A görög katholikus papi családok között való
ban "an igen sok mintaszerű és tiszteletreméltó.
Azonban, akinek nm módjáhan a dolgok mélyéhe
tekinteni, nem fogja az ily családos katholikus
papok helyzetét ideálisnak és irigylésreméltónak
tartani.

Eltekintve ugyanis mindattól, amit a celibátus
ról eddig elmondottunk, csupán társadalmi, haza
fias szempontból tekintve a dolgot, a nőtelen
papnak a nős felett két nagy előnye nm.

A nötelen pap ugyanis alkalmas és hivatolt
arra, hogy úgy a házas hűségnek, mint az erkölcsi
tisztaságnak őre legyen s igy nemzeti létünket
biztosítsa. Mert úgy a házas hűség, mint a tiszta
ság (1= önmegtagpdás elllére támaszkodik. Vele áll
s vele bukik. Es ime a nőtelen pap az önmeg
tagadást nemcsak tanítja. hanem annak lehető
ségét példájúval is igazolja. A nőtelen pap "aló
súgos állandó felkiáltó jel s eleven lelkiismerete
a társadalomnak. Es ezzel ('gyben a Iegnagyohh
szolgálatokat teszi :l népesedésnek is. Ime nem a
nőie/eli katholikus pap plébáuiája pusztul ki az
egyke folytán, hanem a nős protestáns lelkész
nyája.



De másrészt a nőtelen pap épen azért, mert
családja nincs, atyja, mindene lehet mindenkinek.
Teljes lelki, szellemi s anyagi erejét a közjóra
fordíthatja. Neveli a jó családapákat s anyákat,
atyja, támogatója minden ügyefogyottnak. a sze
génynek, árvának, O a kőzjó, a társadalom, a
haza épen nem veszít, sót kimondhatatlanul sokat
nyer az ilyen kizárólag neki szentelt élettel.

Adouraini árvaház alapítójával s igazgatőjával, akit álta
laban csak József atyúnak neveztek, valaki a vasuti kocsi
han a celibátus feleli vitába elegyedett. «Ön, nemde pap
kezdi az uli társ - rníért nem házasodik rneg ?»

«r.s ugyan miért kivánja, hogy megházasodjarn ?» kérdi
viszont a megszólitott.

«Hogy gyermekei legyenek !»
«Hiszen van elég, Körülbelül sz áz !»
«Száz gyermeke önnek ~ !"
Jozse] atya err-e bcmutalkozik, mint árvaház í igazgató s

ál nyujtja névjegyét. ,
«És mihől tartja fcnn tisztclendő ll' azt a sok P;YCl"lIlC

keh - folytatja a kérdezősködést az utitárs - rnost 111:'1'

sokkal szerényebb hangon,
«A jol szivek alamizsnájából. Látja uram, ha én Irázas

ember volnék én is csak a családommal törödném. mint a
többi s ez a számtalan gyerme)" akinek nines apja, anyja,
nines otthona, YCS7.\"e volna.»

«Iguza van tisztclcndű ÍJI'! Tegye kérem a dolgút tovúhb
s fogadjon ,-I tölem is árváí szúmúru cgy k ís alam izsnát.»

~:s so frunkot nyujtott i,t a papnak,

A papi botrányok.
Sokan a celibátust Húrt lai,tjúk helytelennek,

inert előnyei nem ellensúlyozzák azt a rengeteg
kárt, amelyet al Ú. n. papi botrányok az Egyház
becsületen és tekintélyén ejtenek. Elörebocsútj uk,
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hogy Magyarországon, Ausztrián és liálián kívül
alig hallani igazi papi botrányokról. Ez a panasz
tehát nem általános jellegű. De legyen! vannak
önmagukról, szerit fogadásukról megfeledkezett,
szentségtörő papok, vannak közismert papi bot
rányok. Szüntessük meg tehát a celibátust? Am
akkor el kellene törölnünk a házasságot, sőt magát
a hatodik parancsot is. mert ezek ellen a dlágon
még sokkal több a vétség, A beteget nem úgy
gyógyítja a bölcs orvos, hogy egyszerűen a tejtót
levágja. Az ilyen «alapos» kurábol ki sem fog kérni.

Az Egyház, föleg az ujabb ülőkben nagy gond
dal válogatja Illeg s neveli papjait s üdvös intéz
kedésekkel s szabályokkal óvja s irányitja a papi
életet. Majd ha az Egyhúz szent szándékai teljes
érvényre fognak jutni, akkor sokkal ritkábbari
fogunk papi botrányokról hallani.

Egyébként Sipos lslnán dr. a celibátusról irt
kitünő könyvéhen a papi botrányokért igen talá
lóan magút az illető társadalmat, tehát jórészt a
panaszosokat teszi felelőssé. «Magára vessen a
nép - írja nevezett kitűnő egyhúzjogászunk
amelynek nincsenek jó papjai. Maga az oka, ~Iert
csak a jó talajból nö ki az életrevaló, gyümölcsöt
termo fa ... A csontig-velöig keresztény nép keb
léből kikérült papok már kiskoruktól kezdve át
vannak itatva maguk is a keresztény szellemtől.
Az ilyen közszellem nem is túri a rossz papot,
hanem elvárja, sőt megköveteli, hogy papjai ki
fogástalanek legyenek .. " Az ilyen nép asszonyai
nem prédának alkalmas Iérfit, hanem J)(IjJo/ lát-
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nak a papban, Isten szolgáját, lelkük gondozóját,
sebeik orvoslóját. akihez még gondolatban sem
közelednek semmiféle tisztátalan gerjedelemrnel.» I

A pap is csak ember.
«A pap is csak ember 1» hangoztatják némelyek,

hogy egyes ballépést védelmükbe vegyenek s
az Egyháznak celibátusra vonatkozó követelését
helytelennek, sőt lehetetlennek tüntessék feJ.
Eszünkbe jut a következő kis eset. A világháború
ban, illetőleg az abhól eredő felfordulásban, sze
rencsétlen véget ért hatalmas orosz cár egy alka
lommal keleti expedícióiról híres mágnásunkat,
Zichy Jeno grófot ,yendégül látta. Bevezette a
gyermekszobába is. Es íme itt a világ sorsát intéző
uralkodó lefekszik a földre s engedi, hogy kicsi
gyermekei játszadozzanak vele, nyargaljanak rajta.
«Mert az orosz cár is csak ember» jegyzé meg a
jelenet egyik tanuja. A pap is csak ember. Min
den fenséges méltósága s lelki hatalma mellett is
csak ember. Legyen is ember; amennyiben meg
érti az embert, részvéttel, belátással s szerétettel
karolja fel minden embertársát. De az emberi
gyengeségek szempontjából valahogyan többnek
kelJ lenni az embernél. Angyalnak kell lennie!
Midőn a marabúk Afrikában meglátták a katho
likus papokat s oldaluk mellől hiányzott az
asszony. felkiáltottak: «Ezek angyalok 1» De inikor
a protestáns pásztorok is megérkeztek családos-

I .\ cellbátus IÖ\'It-IIt'lt' és védelme. (l 0-1. 1.)



tul, dajkástul, gyerekestül, azt mondották: «Ezek
is csak emberek !» A katholikus pap tehát, bár
természetére néne ember, de arra hivatott, hogy
megossza az angyalok sorsát, legyen az emberek
nek látható őrangyala. Az ezzel járó lemondásért,
áldozatért majd kárpótolja őt a lelki vigasz, a
lelki béke, a jövendő örök javak reménysége.
Kárpótolja a leghűségesebb s legboldogílóbb isteni
Sziv bizalmas barátsága, gyengédsége, szerelnie.

A zsolozsma (Brevlárlum).

A papnak nem csupán tisztasága által kell az
angyalokat utánoznia. hanem állandó imádságos
élete által is. Azért az Egyház kezébe adja a zso
lózsmás-könyvet, breviáriumot.

A papi zsolozsma-ima már kb. ezer éves multra
tekinthet vissza, A XIII. században lesz általános a
Breviárium, arnelv már a zsolozsma összes részeit
magába foglalja. f'. Pius pápa Quud a nobis kezdetű
bullájával Iőbx-bnn kiadja s kötelezővé teszi a Bre
oiarium Romanumot, amelyet aztán Ylll.Kelemen,
\'1/1. Orbán és XIII. Leó pápák átjávittattak és
X. Pius Divino afflatll és Abbinc duos a1lnos kez
detü apostoli irataival részben .Iényegesen átala
kított. De a munka nH;g most sincs egészen készen.

Ez a fenséges imádságos könyv, amelyet ezer
év munkája tökéletesített, négy kötetre oszlik.
tavaszi, nvúri, őszi s téli részre és zsoltárokból.
szentírúsi 'helyekből s a szentek élettörténetéből
van összeszerkesztve. Egy-egy napra eső «officium».
vagyis kötelezettség ismét több hosszabb-rövidehh
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«órából» áll, amelyek elvégzése naponkint vala
mivel töhb mint egy órát vesz igénybe.

Némely szerzetesrend a breviárium éjtszakára
cső óráit éjjel, közösen végzi, a pihenést evégből
háromszor megszakítva. A káptalanok s legtöbb
szerzetesrend ugyancsak közösen zsolozsmáznak.
A zsolozsma-ima, a breviárium, az Egyháznak
hivatalos, nyilvános imádsága. Zsolozsmázó pap
jaiban tehát maga a Krisztus Jézus szeplőtelen
jegyese lélekzik könyörög, engeszteli az isteni
Felséget s nyuj t elégtételt neki.

Ugyanezért az egyházi zsolozsmának kétféle
gyümölcse van, egyik az imádkozó érdeméből,
buzgóságából fakad, a másik az Egyház érdemé
ből forrásozik. Ez utóbbi független az imádkozó
pap jámborságától s buzgalmátóJ.

Az Egyház érdeméből eredő gyümölcsökben
részesednek aj az imádkozó maga, b.' akikért az
imádkozó különlegesen felajánlja, c} azok a hívek,
akik a papot fenntartó egyházi javadalrnat (pl.
plébániát, apátságot, káptalant) alapítottak, amely
lyel az egyházi zsolozsma elmondásúnak kötele
zettsége össze van kapcsolva, d] az ősszes hívek,
az egész Egyház..

A zsolozsma ugyanis, miként a szentmise, az
Egyháznak lsten elött való kedvessége folytán
áldást vonz le a magasból a lelkekre.

A zsolozsmának kötelezettsége három forrásból
fakadt: felszenteltetésból. szerzctesi fogadalomból
és egyházi javadalomhól.

Felszentelés eimén minden nagyobb rendet
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telvett egyén tartozik a zsolozsmát végezni, még
abban az esetben is, ha ki van közösitve, vagv
1'('1 van függesztve. Tehát voltaképen még az
aposztaták sinesenek a breviárium végzése alól
felmentve s többekről tudjuk, hogy ennek a köte
lességnek még tévelygésökben is megfeleltek.

Az egyházi javadalmasok. pl. a plébánosok,
akik a zsolozsmát el nem végzik, jövedelmük
bizonyos hányadát a templom vagy egyházmegyei
szeminárium javúra avagy a szegényeknek kötele
sek visszatériteni.

Amit a jámbor Kempis Tamás a szentmiséről
mond: «uiegtiszteli Istent, örömöt szeréz az angya
loknak, épülést az Egyháznak, segíti az élöket,
nyugalmat szeréz az elhunytaknak s a misézöt
nunden kegyelem részesévé teszi», joggal alkal
mazható «az ajkak áldozatát» bemutató zsolozs
mázó papra is.

Mily megható s lelkesítő gondolat ez a papra
nézve e nem csekély fúradsággal s áldozattal járó
kötelessége végzésében. Annyi szerit püspökkel,
pappal, szerzetessel, sőt magával Krisztus földi
helytartójával, a pápával az élén, mint az Egyház
kiküldöttje járul a Magasságbeli trónjaelé. Oriási
erőt s jelentőséget ad ez az ő gyarló imájának is.

Azért szerettél; és becsülték annviru a szent
papok a zsolozsma imát, a breviáriumot. Akár
hányról tudjuk, hogy még halálos ágyán is magá
hoz kérte a breviátiumát : «hátha még tud össze
hozni valamit». Boldog Sarcander a .gyónási titok
vértanuja, midőn börtönében őssze-visszakínzott

A~ egyhhirend. 5 6á



ujjaival nem tUelt:1 Iu-evláriumát forgatui. 11,,,('1
vével lapozott a hhan , csak hogv elvégr-zz« az
«ofüciumot».

A pap a breviárium által éli át a krisztusi
életet.

Adventben növekedőepekedéssei "árja az Üdvö
aitőt, Az adventi zsoltárokból, himnuszokbóJ,
olvasmányokból szinte kisir a vágyódás utána.
A karácsonyi ünnepekben a breviárium odaviszi
a papot a jászolhoz. A nagyböjtben átéléti vele
Kriszlus kínszenvedését. A szentek ünnepei, meg
ható elettörténete lelkesítő példával szolgál neki.

Azonkívül az otthonában, templomban, séta és
utazás közben zsolozsmázó pap felette épületes
példa a hívekre és az egész világra nézve, A katho
likus pap bármerre járjon, zsebéből kikandikál
az aranyos szegélyü hreviá I'Í 11 lll.

Néhány évtizeddel előbb, egyik eucharistikus
lap elbeszélése szerint, bizonyos orosz tábornok
annak a hatása alatt tért a katholikus vallásra,
inert ennek papjait mindeuíelé imádkozni látta,
mig a protestáns s szakadár papoknál ezt soha
sem tapasztalta.

A pap lelkt élete.
Az Egyház, mint hő les {'s tapasztalt édesanyu.

nagyon jól tudja, hogy papjai méltósúguknnk
szintc széditőmagaslatán, angyal i tisztusúgukban s
a tőlük megkövetolt lelki tökéletesség sziuvonnlún
magukat nwg nem őrizhetik, hacsak az erre szol
gúlú ('szkiiziikcot huzgóu nlkulrunzúsh» IWIII veszik.



;\1 j "TI is. nehogv m: emberi g,n'ngeség s állhat» 1
lansúg e tekintetben kibúvót találjon az új kó
dexben maga szuhályozza a papnak lelki életét.

Nevezetesen a cellbátus megőrzésérc s a napi
zsolozsma elvégzésre vonatkozó már ismertetett
törvényeken kivül előírja, hogy

aj papjai gyakori szentgyónás által lelküket
tisztán tartsák;

b/ naponkint bizonyos időt elmélkedésre for
dítsanak, látogassák meg :~ legméltóságosabb
Oltáriszentségben jelenlevő UI' Jézust, mondják
el a szentséges Szűz tiszteletére a szent olvasót
és vizsgálják meg lelkiismeretüket (125. k.);

c/ Jegalább minden három évben a püspök
által meghatározott ('ITe alkalmas helyen (pl.
zárdákhan) s ideig magányba kell vonulniok,
hogy lelkigyakorlatok végzése által lelkületük,
szellemük teljesen felfrissüljön. megújuljon.

Es az a pap, aki a felsorolt eszközöket komo
lvan és lelkiismeretcsen alkalmazza. helvét min
(ieH nagyobb nehézség nélkül tudja megállani.
Az ilyen sohasem panaszkodik, hogy lsten s
Egyháza tőle lehetetlenséget követelnek. Sót ellen
kezőleg mindig áldja Istent hivatása nagy kegyel
méért, amely számtalan embertársa s őnőnmagn
javára s boldogsúgáru bő gyümölcsöket terem.

A pap külső tevékenyséqe.
Nem szándékozunk e helyt a papok műkődesét

s érdemeit a tudományok s művészetek terén
ismertetni: mert jóllehet (' téren is nagysz,'riíekel



alkottak.! de nem mint papok hintek ld. Itt csupán
H szorosan papi tevékenységre mutatunk rá.

Szepen vázolja s mintegy összefoglalja .~zl
Yiannesj János, .lrs szent plébánosa : «Ha nem
volna, úgymond, Egyházirend, akkor nem volna
Udvözí(őnJ.: sem. Mert ki az, aki a lelkeket gond
jaiba veszi, megtisztitja, midőn az életbe lépnek '!
Ki táplálja, erősiti azokat az élet vándorútján '?
Ki készíti elö az Isten elé lépésre, azáltal, hogy
még egyszer tiszLára mossa Krisztus vérével '!
Mit érne a ház telve arannyal, ha senki sem
nyitná ki számunkra annak ajtaját? A pap kezé
ben a kulcs a menny kincseihez: ö az ajtó őre,
Isten kincstárosa, javainak intézője. Pap nélkül
még az Ul' Jézus szenvedései sem válnának hasz
nunkra. Nézzük csak a pogány népeket l Mit hasz
nált nekik, hogy Krisztus meghalt értük? 0,
addig nem lehet részük a megváltás áldásaiban,
amig nincsen papjuk, aki Krisztus vérét számukra
kamatoztatja».

A papot, mint a szeatséges áldozat bemutató
jút s a szeatségek kiszolgáltatóját a szentségekről
irt külön könyvecskeink mutatják be. Itt csak
mint az isteni ige hirdetőjét emeljük ki. Az Üd
vö::itö egyenesen apostolainak s azok jogutódai
nak, a katholikus papságnak, mondja: «Ti vagy
tok a világ világossága [» (Mt, 5. H.) Mély értelmű

szavak l Az isteni világosság nem egyéb, mint a
kegyelmi élet a lélekben. Ahol nincs rnegszen-

l Lásd : Walter János dr. : Egyhúz és kultúra c. kitünő
könyvét. A sacrző k iadásu.



Lelő malaszt, ott sötétség van. A kegyelmi életet
pedig a hit gyullasztja ki s fejleszti. «A hit pedig
az Isten igéje által.» (Róm. 10. 17.)

A katholikus pap a világ világossága; tehát
prédikálnia kell az Isten igéjét. «A kötelesség
kényszerít engem - mondja Szent Pál minden
katholikus pap nevében - és jaj nekem, ha az
evangélíumot nem hirdetem.» (Kor. I. 9. 16.)

Igen, a katholikus pap az isteni igét hirdeti és
nem a világi bölcseség üres, csillogó frázisait.
nem szevirágokat s mulattató meséket. Hirdeti a
krisztusi tant teljes egészében. «Mind, amiket pa
rancsoltam nektek.» (Mt, 28. 20.) Igy csupán csak
a katholikus pap hirdeti azt.

Es egyédül ő hirdeti azt joggal, hatalommal.
Mert, mint Szent Pál mondja : «hogyan tanítanak,
hacsak nem küldetnek '?» (Róm. 10. 15.) Ki k ül
dőtte, hatalmazta fel a protestáns «prédikátort»
s «szuperintendenst» az ige hirdetésére? Egyetlen
egy sem ment be közülök az ajtón a juhok ak
lába, hanem másunnan hágott be. (V. ö. In. 10.1.)

Ellenben minden katholikus pap nyugodt s
bátor öntudattal elmondhatja magáról: «Krisztus
helyett járunk követségben, úgymint az Isten
intvén általunk». (Kor. II. 5. 20.) l\fert az ő meg
bizatása, hatalma II püspök s Kriszius helytartója,
II pápa útján csakugyan Istentől származik.

Azért a katholikus pap prédikál a szegénynek,
mert «a szegényeknek az evangélium hirdettetik».
(Lk. 7. 22.)

De prédikál a gazdagoknak előkelőknek is,
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nem hízelegve hűneiknek. nem félve bosszújok
tóI.

Prédikál' neuu-suk a szószékeu, hanem az isko
Júban, gyóntatószékben, betegágynál, sőt magán
érintkezésben is; mindenütt alkalmazkodva a
körülményekhez, dc következetes hűséggel.

Es «az lsten beszéde eleven és hathatós, át
halóhh nundeu kétélű kardnál és beható az elme
és lélek, az izek és velők eloszlásáig». (Zsid. 4.
12.) Bizonysága ennek szintc az egész egyház
történelem. Csak egy két adatot! Regensburgi
Bcrchtold hires ferences pap 40-;'>0 ezernyi tömeg
nek szokott prédikálni lsten szabad ege alatt.
Minő édes és isteni hatalomról lanuskodik ennek
az 50 ezernyi tömegnek hangos zokogásn, mell
veresc és megtérése ! Kapisztrán szenl .JÚl/OS,

ugyancsak íerencrcndű,a budai hegyoldalon pré
dikál és ime rettenthetetlen bátorság, elszántság
járja út hallgatóit. Otthagyva ővéiket, niennek
kapával, kaszával .Yúnúur{l'hérllúr visszahódítú
sára. Saronarolu, domonkosrendű. az élvhajhászó,
hiú Iirenziek fölött csattogtatja szavúnak láng
ostorát és a lelbuzdult nép hatalmas máglyát
rak elégetesre szánt ókszcreihól.'

Xéhúny gyakorlati következtetés.
Mindabból, amit az egyháairendröl, min t álla

potról elmondottunk. néhány a gyakorlati életre
vonatkozó következtetést kell most már levonnunk.

l v. j',. P. I\i\nig 1\('1.'111l'11 ". r. Ill. «Külrl]. 1'1':0 Ill. 11111111,:',·

sol\al '»

70



A hála papjaink iránt.
Legyen mindjárt legelső a hála Isten s papjaink

iránt. Hiszen, tniként meggyőződhettünk,Istennek
alig van nagyobb jótéteménye, amelyet a világ
nak adhat, mint a jámbor, szentéletű, hivatásá
nak élő katholikus pap. De a pap is méltán há
lát s tiszteletet érdemel, aki életét odaadja az
emberiségért s hosszú, titkos védanuságra szánja
magát a lelkek üdvéért. «Más, ha csalódás éri és
fájdalom, megértést és vigaszt talál a családi
tűzhely puha, gyengéd fészkén, csevegő, csacska
gyermekek között. A papnak azonban, ha estén
ként napi munkája ezer fáradalmától kimerülten
hazatér és talán keserű szívvel, porosan és meg
köpdösödten nyomja le magányos szebája kilin
csét, nem jön elébe senki, nem csókolja le senki
a port homlokáról, sem a verítéket s gyalázatot;
nem becézgeti, babusgatja, 'nem szórakoztatjn
senki sem.»! A jó hívek ismerik rendesen ezt az
áldozatot, amelyet értük hoznak, miért is hálajok
jeléűl a papnak rendesen tisztelettel kezet csó
kolnak. De mennyi főleg napjainkban, aki tisz
telet s kegyelet helyett hálátlansággal fizet. Már
.-lranys:ájtí szenl János szernrehányásokra fakad
az ilyenekkel szemben: «Hálátlanok ti! Ez a
köszönet azokért a szolgálatokért, amelyeket az
Ur papjai javatokra teljesítenek ? Nem a pap keze
által nyertetok-c n keresztségben új életet ? Nem
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az il hivatala által részesültök bűneitek bocsá
natában ? Nem ö tuutatja-c be érettetek a szent
áldozatot, amely Krisztus testét s vérét nyujtá
lelketek táplálására'? Nt'J1J a pap-c az, aki titeket
oktat, gyermekeiteknek az isteni ige kenyerét
szegi, értetek imádkozik s számotokra megnyitja
a mennyek kapuit '!»

lnuulkozzuuk II papokért!

Hálánk legszebb jele, ha papjainkért imád
kozunk, lmádkozzunk naponkint, hogy Is/en Egy
házának szent papokat küldjön s azok a lelki
épségben, tökéletességben megmaradjanak gyara
podjanak. Főkép a negyedéves (kántor) böjtök
alkalmával tegyük meg ezt, amelyeket Egyházunk
épen evégből rendelt.

Egy hercegi vérbül származott Jézus Szioe sze
rinti pap néhány évtizeddel ezelőtt szegény. kösz
vénytől összegémberedett, agyonkínzott asszony
kát vigasztalt a betegágyán. Az asszony bizalomra
hangolódva naiv egyszerűséggel így nyilatkozott :
«Lássa tisztelendő úr, még most is naponkint
egy szent olvasót kell elimádkoznom a papokért,
hog~' a jó ls/ell irgalmas legyen irántuk». (Jansa.
Pred. ll. Ji.) Vajh« mi, legalább egyetlen Mi
atyánket mondanánk el naponkint értük!

Ne itélqesd II papukat !

Semmi oly kcllemcllenül nem érintette Oszlopos
sz ent [)á 11ieli, mint hn püspökök és papok ellen
kifakadásokat kellelt hallania. Ha tanításuk hiú-
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nyossága, vagy előadásuk lü'('nge volta uriatt lell
valaki ellenök kifogást, azt tanácsolta, hogy az illető
imádkozzék a papokért, esdjen Ic számukra fel
sőbb megvilágositást s igyekezzékjámbor könyvek
olvasásából is okulni. Ha pedig valaki a pap er
kölcsi magaviseletét gáncsolta, így szólott eré
lyesen : «Ha úgy van, aminl állítod, ám nkkor
imádkozzál érette és bízd megítélését az Istenre»
Loqolai szcnl Jgnác szerint az egyházias szellem
hiányát árulják cl azok, akik nyilvánosan az (egy
házi) elöljáróság ellen «csaholnak». Azt ajánlja az
ilyeneknek, hogy inkább egyenesen ahhoz a fórum
hoz forduljanak panaszukkal. amely a bajon
segíthet. Mert a tekintély rongálása a társadalomra
áldást még sohasem hozott, de igen sok és nagy
hajnak az okozója.

Född el a papok hibáit!

«Akiknek atyja van, mondja Aranyszájú szent
János, elfödi annak mindcn hibáit, ha mégannyi
van is, miként ina van: «Ne dicsekedjél atyád
gyalázatával. mert nincs dicsőségedre az ő gyalá
zata». (Jézus Sir. f. a. l:!.) Ha áll ez a testi atyákra,
még inkább alkalmazható a lclkiatyákra, a pa
pokra. Es Assisi szent Ferenc halálos ágyán
szive alázatosságában tanítványai előtt így nyi
latkozott: «En félem, szeretem és tisztelem a
papokat, mint parancsolóimat. A hibákat nem
akarem látni rajtok, mivcl az Isten fiút tekintem
bennök t'S mivel ök az én parancsolóim». Bizo
nyos bőlcs egyhúzi iró pedig ez ügyben ezt a



megszívlelendö tanácsot adja: «Ha rosszat hallasz
valamely papról, gondold, hogy a te atyád ő;
kövesd tehát Noé két fiának példáját: takard be
atyád mezitelcnségét a szerétet és hallgatás pa
lástjával, és mint Szemel és Jaietet megáld érette
lslened,»

Ne általánosits l

Főleg pedig egyes rossz papok miatt el lll'

ítéld az egész papi rendet. Szóval ne általánosits !
Szent Agoston idejében bizonyos pap az ö társa

ságából súlyosan elbukott. Sokan megbotránkoztak
ezen s az egész társaságot elitélték. Szenl Agoston
erről az igazsúgtalan eljárásról egyik leveléhen igy
nyilatkozik : «Ti kisebbítetek engem s valamennyi
társamat, mivel egy vétkezett. Mutassatok azonban
nekem társaságo! a földön, amely ment minden
hibától! Nem csoda tehát, ha társulatomhan II

benne uralkodó áhitat s jámborsúg ellenére eg!!
hiházott, hiszen tagjai emberek. Kívánhatorn-c.
hogy társulatom szentebh legyen s tökéletesebb,
mint valamennyi, amelyek előtte a földön létez
tek'! Adám családjában a két fiú egyik testvér
gyilkos lett. Abraluun családjából Hágárt és lzmaelt
el kellett űzni, Izsák családjában Ezsau utálatos
vala ls/en előtt. Jákob családjában egyike a tizen
két fiú közül beszennyezé atyja ágyát, a többi
pedig eladta az ártatlan Józsefet. Dávid család
jában Amnon vérfcrtözö, Absolon pedig lázadó
volt. Akartok tiihlwl ? Jézus Krisztus társaságában
.I,t1c"b 4"S Jállos n:lgyr:"ilgyú \'011. /'/:/('/' IIlcgla-
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gadta az Urat, Júdás pedig clárulia öt és ellcár
hozott. Maritek azért valamennyi szent patriárkát
és családjaikat elítélni, sőt magát Jézus Krisztusi
és apostolainak társaságát, mivel volt egynéhány
közöttük. akik hibáztak ('s kötelességükről meg
feledkeztek'! Belátja bizonyára mindenki, mily
igazságtalan volna így gondolkodni, mily mél
lánytalan így nyilatkozni l"

A szociáldcmokrata s egyél: egyházclleues ujsa
gok szintc naponkint elköveti k ezt a méltány
talanságot és igazságtalanságot a katholikus pap
sággal szemben. Alig van számuk, amelyben va
lamely megtévedt papról szú ne esnék. A. feltálal!
való vagy többnyire koholt papi botránynak ren
elesen ezt a cimet adják: «Megint egy pap l" S ;\
kővctkeztctés, arnelv a cikkből. hírhöl nvilván
kiolvasható : «Ilyenek a papok!" .

Ennek az aljas eljárásnak cáfolatát legcsuttunób
ban maguk a statisztikák szolgúltatják.

CVI/(li tanár kőzőll egy ilyet az 1901-iki !fel/ji
antropológiai kongresszuson. Számításui szei-int
100.000 ember közül büntettet követett el: 87 szü
lésznő, 4,) iró s tudós, -10 művész, :lS gyógyszerész,
28 ügyvéd s jegyző, 18 orvos, 1() Ianitó s tanár
s í J.:ülönbö:ü vallású pap.

Dr. Bertrin párisi egyetemi tanárnak HJO-l-hen
kiadott statisztikája szerint 1898-tól HIOl-ig évente
börtönre ítéltek: 100.000 jogász (bíró, ügyvéd,
jegyző) közül 48-at; 100.000 nnivész közül 20-at:
100.000 orvos kőzül 16·ot: tlHI.OOO vilúgi l:ifIílú
kilzül ji·ol: 11111.01111 ('!{\'h:úi I,,··,úd. kik lu-z a



tem plomszolgákat is hozzászámította. il-al. Erre
a statisztikára vonatkozólag még csak megjegyez
zük, hogy igen sok papot, akik a statisztikahan
szerepelnek, épen az isteni s egyházi törvények
hez való hőslelkű ragaszkodásért ítéltek <>1, s így
nem a bűnösök, hanem a hitvallók és vértanuk
számát szaporítják. Mindent egybevetve tehát a
statisztika a katholikus papságra nézve egyenesen
dicsőséges.
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Az egyházirend minl szeritség.

Az egyházirend természete, fokozatai és
hatásaI.

Az egyházirendbe, mint állapotba. amelyről
könyvünk első részében szólottunk, az egyházi
remi. szentséqe által lehet belépni. Ez közli a papi
méltóságot, hatalmakat s eszközöl egyben a mél
tóan felvevő számára bő és hathatós kegyelme
ket az állapotbeli kötelességek betöltésére. Mielött
az egyházirendnek, mint szeatségnek ismerteté
sébe. tárgyalásába belefognánk, szokás szei-int
tartsunk előbb rövid szemlét ellenfeleink felett.

Ellenfeleink.
A reformáció előtt úgyszólván az egész keresz

ténység az egyházirendet - és pedig annak katho
likus értelmében - a hét szentség kőzé sorolta.
Luther az elsö, aki annak szentségi jelleget tagadta.
Melanchton e kérdésben tétovázik. Kalvin Kris:
tus megsértésének állította, ha valaki Krisztuson
kivül még más papról beszél. A protestáns fel
fogás szerint tehát :1 «pap» nem egyéb, mint az
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«klézvi» válusztottja. llll'ghizottj:l az ige hirdetc
st'rf' s n szentségek kiszolgáltalására. Papi jellege
nincs, tehát laikus, s a laikus Ioglalkozásokhoz
akadálytalan ul visszatérhet,

A presbifteriánol: és baplistál: lagadják a püs
pök s pap közötti különbséget s azt tartják, hogy
a presbyterek minden papi jelleg nélküli igehir
detők s a gyülekezetek vezetői.

Az anqlikáuok szerint papot ugyan csukis püs
pök szentclhet, de ezzel a ceremóniaval kegyel
met nem közöl.

A liberálisok és modernistál: azt hirdetik, hogy
a hierarchia tisztán csak egyházi intézmény.
.\ vénekből, «presbyterekböl» alakult, akik a
gyülekezetekben elnököltek. Később egyet közülük
püspöki (felügyelői) eimmel fejnek ismertek el,
akinek teladata volt a presbytereki-t s hiveket
igazgatni.

A katholíkus bm.

Mindeme téves tanokkal eleve szembehelvezzük
az ősi katholikus tant, amelvet a trienlf szent
zsinat kánonjaiból következőleg összegezhetünk :

1.) Az újszövetségben van látható s külső pap
ság, amelyd Kriszlus az utolsó vacsorán alapitott.
Ezenkivül vannak nagyobb s kischh rendek, ame
lek útján a papsághoz juthatni. (l-sö es 2-ik káuon.)

2,) A papszentelés (ordináció) a mi Urunktól
rendelt valóságos szemség. amely Szeutieiket
vagyis kegyelmet kőzől s jelleget nyom a I<'I<> Im'.
(:I-ik l's -l-ik k:'1I1011.)
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;1.) A püspőkők magasnhbak ,I proshyrerck (id
t1ozópapol,) feleli s hatalmuk \':111 bérmálni (~'S
papol szentelui, (7-ik k ánon.)

A.z egyházirend valésáqos szentség.

Az egyházirendben ugyanis megvan mindaz,
ami csak az újszövetségi szentség jellegéhez tar
tozik s annak lényeget alkotja: Krisztusnak örök
időkre szóló rendelése, a látható jel s az ez által
közlőtt isteni malaszt. Lássuk röviden mind a
hármat.

Krisztus rendelte.

Hogy az Üdvözítő Egyházában a hívektől meg
különböztetett, látható papságot akart létesíteni,
amelyet csakis az eIT<' választott s főlszcntelt
egyének tölthetnek be, - egész eljárásával nap
nál fényesebben igazolta.
Előbb tanítványokat hiv magához, mint And

rást, Jánost. Pétert, Fiilűpőt s Nathánaeli, abból a
célból. hogy később az emberi lelkek gondozá
súl bízza reájuk: «Jőjjetek utánam - szól hozzá
juk - és emberek halászaivá teszlek titeket».
(Mt. 4. Hl.)

Kevéssel utóbb egész éjtszakim út folytatott
huzgó ima után magához szólitva tanítványait.
közülök tizenkettőt apostolainak nevez ki. Eze
ket azután különös gonddal oktatja, parabolái
értelmébe beavatja. majd szertekűldi őket lsten
országának hinlotésére. Nyilvún hangoztatja előt-
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lük: «Nem li választottatok engem, hancin én
választottalak titoket. és én rendeltelek. hogy
r-lmenvén gyümi)ksöf teremjetek. (''S a li K\'iimöl
csótiik megmaradjon». (In, 1;",. lti.)

Lelki hivataluk hetőltésérc külőnös inódon
felavatja, felszenteli öket. Csakis nekik adja a
hatalmat, a kenveret s bort az ö testévé s vérévé
változtatni : "Ezt cselekedjétek - úgymond
az ..én emlékezetemre», (Lk. 22. Hl.)

Orcájuk lehelt csu pán, kijelentvén : «Vegyétek
a Szenllelket. Aki knek megbocsátjátok hűneiket.

megbocsáttatnak nekik». (In. 20. 22. 2:1)
Az ö hatáskörükbe utalja a tanítást, az embe

reknek felvételét az Egyház kebelébe, ami a
keresztség által történik - s az isteni törvé
nyek végrehajtását: «Minden hatalom nekem
adatott mennybcn és földön - mondja feltáma
dása után n galileai hegyen köréje sereglő apos
tolainak. - Elmenvén tehát, tanítsatok minden
nemzeteket, megkeresztelvén öket... tanítván
öket megtartani mind, amiket parancsoltam
nektek ...» (Mt. 28. 1~-20.)

Hogy pedig itt nem átmenö intézkedésröl,
hanem örökre szóló alapításról van szó, világo
san elárulja az apostolok eljárása, akik külső,
látható jellel, vagyis kézfeltevéssel. mindenütt
szent hivatásuk őrökőseiról gondoskodnak. Nincs
kétség benne, hogy ezt csupán az Udvözítö meg
bízilsából s utasitása szerint tették s tehették.

Igy Pál s Barnabás bejárva újból u városokat,
amelyekben elóhh az evangéliumot hirdették



«nekik gyí'lkkel.plcnkinLegyhúzi sxolgáknt rendel
tek», (Ap. cs' H. 22), akiknek hivatása "olt: «nz
anyaszentegyház kormányzása», (Ap. cs. :W. 2s')
«al. Isten litkaival való sáfárkodás», (Kor I. 4,1.)
és «ajándékokat és áldozatokat mulatni be a hú
nőkért». (Zsid. s. l.)

Az apostolok legfőhb hatalmukat az általuk
alapltott egyházak felett olykor megbízottaik,
mint Timotheus, Ti/us és Silás által gyakorolják,
akik az egyházközségeket látogatják, törvénye
kel s ítéleteket hoznak s kézfeltétel által máso
kat szen lelnek, hogy az apostolok halála után is
fenmuaradjon a papság mindőrőkre.

A szcntséget alkotó második elemr-t, (/ külsü,
láthal« Jelet, az egyházi rend feladásánál állan
dóan s következetesen szereplő kézfeltevésben
találjuk meg.

Ez utóbbi álla! kőzlőtt, eszközölt kegyelemrI'
pedig nyilván ráutal szent Pál, midön igy ír
Timotheusho: : «Intelek, hogy gerjeszd fül az
lsten malasztjút, mely benned "agyon az én kezeim
nek rúdtétele által». (Tim. II. 1. G.)

A, stent hagyomány.

EI. í'lgyben u szcnt hagyomány szava is min
den kétséget kizárólag világos. Igy már szent
Agoston nyiltan hirdeti: «Mindkettő, a kereszt
Sl'g és az egyházirend szentség, és pedig eltöröl
hetetlen). Másutt ugyanő így beszél: «Atyámfiai,
ki adja a püspöki kegyelmet, az Is/ell-C vagy az
ember '! Kétségkivül Ist1'11 , lianem al. ember által»,
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Hasonló értelemben nyilatkozik szell t Ambrus is:
"Ember teszi rel kezét, Isten adja a malasztot.
A főpap fölteszi esdő kezét. s Isten megáldja
hatalmas kezével. A püspök szentel és lsten hozzá
adja a méltóságot». Aranyszájú stent János nem
különben: «Felteszik a kezel a férfi ra , de Isten
eszközli az egészet, és az ő keze érinti annak
fejét, akit fölszentelnek». Azért mondjuk vala
mennyien szent Efrémmel: «Dicsőség az Egyszü
löUnek, dicsöség az egyedül Jónak, mert tanít
ványaira az újszövetségben papi hatalmat ruhá
zoU 1» Ahagyomúny bizonyságát csak még job
han megerősíti az a tény, hogy az első száza
dokban elszakadt keleti eretnekfelekezetek az
egyházirend szentségét mind magukkal vitték s
a papszentelési vallják s gyakorolják.

Az egyházi rend fokozatai.

Jóllehet az egyházirend csak egy. mert ugyan
azt a szent célt szolgálja, de tekinh-e az általa
közölt nagyobb s kisebb rangot s hatalmat, több
fokozatra oszlile

A latin egyházban a következők szerepelnek:
ajtónálló (ostiarius), olvasó (lector), ördögűzö

(exorcista), gyertyavívő (acolythus), alszerpap
(subdiaconus), szerpap (diaconus), áldozópap
(presbyter), püspök (episcopus). Minthogy pe
dig sok hittudós a theológia fejedelmét, Aquinói
szeni Tanuisi követve, a püspökséget csu pún az
áldozópapság kiegészítésének s koronájának



tekinti, flz('rl a fokozatok számát hétre vonja össze,
másokkal szemben. akii, azt nyolchan állnpit
ják meg.

Bizonyos az, hogya negy elsö a felsoroltak
közül csupún egyházi eredetű s igy szentségi jel
leggel nem bir. Ez legalább most az általános
vélemény a hittudósok kőzött, Az is bizonyos,
hogyaszerpapság, áldozópapság és püspökség
isteni eredetűek s szeirtségi jellegűek.

Az alszerpapság szentségí jellege felett vitat
koznak. A tagadó vélemény sokkal valószinűbbnek
látszik. .

Mindazonáltal a római egyház az alszerpapsá
got a püspökséggel, áldozópapsággal s szerpap
sággal együtt az Ú. n. nagyobb rendel: közé sorozza,
míg a többi négynek a kisebb rendel: nevét adja.
A nagyobb rendék kőzős elnevezése a felsorol
tnkra nézve már csak azért is megokolt, mert
kizárólag velők jár az egyházi rend fokozatai kö
zött a celibátus- és breviárium-rnondás kötelezett
sége.

A keleti egyház az alszerpapságot a kisebb
rendek közé sorolja s ezen kivül még csak két
kisebb rendet ismer: az olvasóét és néhol a
zsoltároset (énekesét).

A rendeket megelőzi az Ú. n. hajkorona (ton
sura), amelyet bár az új kódex a rendek között
sorol fel (950), de ez semmiesetre sem veendő
szoros értelemben. A hajkorona csupán szentel
mény, amely az egyént a klérus (papság) tagjává
avatja s annak kiváltságaiban részesíti.



Az egyházi rend hatásai.

A hatásokról általában.

Miként cmlltettük, "annak az egyházi rendnek
szentségi jellegű fokozatai, amelyek közé a szer
papságo I, áldozópapságot és püspökséget sorol
tuk. Akiket tehát ezekre a fokozatokra szen
telnek, azok valóságos szentséget "esznek fel.
A többi fokozal felvevői csupún szentelményben
részesülnek. Lényegesen elterök eszerint a külőn

hőző rendék által kifejtett hatások is.
A szcntségi jellcgű rendek, a szerpapság, áldozó

papsúg s püspökség hatásni általában véve a
következők :

1.) gyarapítják a mcgszenlelő malasztot. mint
hogy az egyházi rend az élők szentségci közé tar
lozik ;

2.) segitő malasztokat eszközöl nek a papi hiva
tásnak s kötelességeinek jó tcljesitésére :

:l.) eltörölhetetlen jegyet (karaktert) nyomnak a
lélekbe, s pedig miuden rend újahbat :

4.) lelki hatalmat adnak az illető rend tényke
déseinek végzésére.

A megszentelő malaszt gyarapodásában és Sl'

gítö malasztokhan csak az részesül, aki az egy
ház] rendet a kegyelem állapotúban s így méltá
modon fogadja; az eltörölhetellen jegyet s a lelki
hatalmat azonhan mindenki megkapja. aki az
egyházirendet Jrvényesen "eszi fel.

A nem szcntségi jellegű rendék általános hatá
sai pC'dig ozck :
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1.) az Egyház által adott felhatalmazás egyes
szertartások végzésére;

2.) az Egyház imádsága által kieszközölt segítő

malasztok a rendi cselekvények méltó végzé
sére.

A hajkorona és a: egyes rendel: hatásai.

A hajlcorona hatúsai : Jóllehet a hajkorona fl

rendék közé nem tartozik, hanem csupán azokra
előkészít, mindnzonáltal az Egyház szándéka és
intézkedése folytán sok hatást lejt ki és nagy
kiváltságokkal kapcsolatos. A hajkorona ugyanis:

l.) a laikust, egyházi férfiúvá teszi;
2.) kiveszi a világi joghatóság alól, amelynél

íogvu viselője egyházi engedély nélkül világi
biróság dé nem állítható;

it) közli fl kánoni kiváltságot, amelynek értel
mében mindazok, akik a hajkorona viselojét
tettleg húutalrnazzák, egyházi büntetésbe esnek;

-t.) képessé tesz egyházi javndalom elfogadására;
ő.) képessé tesz rendi hotalmot nem iflényhi egy

házi joghatóság gyakorlására, egyhúzkormány-
zati ténvkedésekre :

G.) al kal massá tesz az l'gyházi rendok felvéte
lére.

A: ajtonullol: rendje (ostiariatus) felhatalma
zást ad a templom őrzésére, kapuinak nyitására.
zárására. a hívek összehivására s a méltallanok
nak, aminők a hitetlenek, eretnekek. s kikőzösi
lettek eltávolításúra.

J: I//I'flwík I'('TlIUI' (1<'('\ol';lll1s) tolhntnlmn« a



Szeritirásnak a templombau való nyilvános olva
sására, a leckéknek a szent misén kívül - a zso
lozsmában s egyéb szertartásokban való ének
lésére, a hitelemzésre. a kenyérnek s az új ler
ményeknek megáldására.

Az ördögiízűk rendje (exorocistatus) hatalmat
kőzöl az ördögűzésre, exorcismusra, amely a
gonosz szellemnek a megszállottakból való eltá
volltására s egyéb kártékony hatásainak megtö
résére irányul.

Tulajdonképeni ördögűzést a mai egyházi fe
gyelem szerint csupán a püspöktől erre külön
felhatalmazott áldozópap végezhet. Egyéb ex or
cismusok némely szentséggel s szentelménnyel
kapcsolatosak.

A. gyertyavivők rendje (acolythatus) felliatal maz
az ünnepélyes misékben a gyertya hordására. vala
mint arra, hogy a felszentelt az Eucharistia anya
gául szolgáló, kenyeret s bort az oltárhoz viheti,

Az alszerpapok rendje (subdiaconutus) hatal
mat ad az ünnepélyes szentmisékben való segérl
kezésre, a szerit lecke éneklésére s kehelvkendók
és korporalék kimosására. -

A. ezerpapok rendje (diaconatus) hatalmat kő
zöl, hogy a felszenteli az ünnepélyes szentmisék
ben az áldozópapnak kőzvetlenül segédkezzék,
az evaugcliurnot énekelje, a keresztséget ünne
pélyesen kiszolgáltassa, a híveket áldoztnssa és
az isteni igét hirdesse.

Azonban keresztelni!', áldoztatnia s prédikálnia
csupán a plébánosnak kellő okokból megadott
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engedélyével szabad, sőt a prédikáláshoz a püs
pöktől nyert megbízás is szükséges.

Az áldozopapi rend (presbyteraius) hatalmat ad
Krisztus valóságos és misztikus teste felett, vagyis
a misézésre, gyóntatásra s azoknak a szeatségek
nek kiszolgáltatására, amelyek püspöki rendet
nem kiváunak : a keresztény hit tanítására, s az
áldás-adásra,

.-l piisflöki rend (episcopatus) végül felhatalmaz
a bérrnálásra, a püspöki s egyéb rendék feladá
sára s az istentisztelethez szükséges tárgyak meg
szentelésére.

.-lqllinói szent Tamás szer int valamennyi rend
az Eneliaristiára vonatkozik s mintegy arra «ren
dezi» a lelkeket. A pap (püspök) az Eucharistlát
előállítja, a szerpap kiszolgáltatja, az alszerpap
a szentség anyagát a szerit edényekbe késziti
elő, a gyertyavivő ugyanerről az anyagról még
nem szent edényekben gondoskodik; az ördög
űző megtisztitja azokat, akiket az ördög az Eucha
ristia vételében akadályozni akar, az olvasó
oktatja azokat, akik az Eucharistia fogadására
készülnek, az ajtónálló az Eucharistiától távol
tartja a hitetleneket,

Az összes rendeknek az Eucharistiára vonat
koztatása bá r szellemes s nem unuden alap nél
küli, dc egybcn-másban mesterkéltnek látszik;
legalább is a kisebb rendék szentségi jellegére
belőle következtetést vonni - miként ezt néme
lyek teszik - Iwm lehet,



Az egyházi rend anyaga és alakja.

Altalános megjegy:ések.
Miként a többi szentség, úgy az egyházi rend

szentségi (külsö, látható, érzékelhető) jelében is
bizonyos még meghatározandó s egy meghatá
rozó elemel, más szóval anyagot s alakot külön
böztet meg a katholikus thcológia.'

A kisebb rendele (és az alszerpapság) anyagú
nak s alakjának megjelölésében senuni nehézség
sincsen. Hiszen ezeket az Egyház létesitette s igy
azoknak külső jeiét. anyagát s alakját ő állapítja
meg. Ugyanezért. ha a kisebb rendék feladásánál
valami hiba csúszott be, az Egyház teljhatalmú
val pótolhatja il hiányokat.

Másként áll a dolog a szentségi jellegű rendék
nél: a szerpapságuál, papságnál s püspökségnél.
Ezeket Krisztus alapította s igy minden lényeges
eleműket is ö hatúrozia meg. Ezeken az Egyház
nem változtathat s ha az anyag vagy alak közül
lényeges hiba eseti, csupán a szcntség újból való
feladása segíthet. Hendkívül fontos tehát tudni,
hogy mi a szentségi jellegű rendeknek Krisztustol
megállapított anyaga s alakja.

Az Egyház ez ügyben hivatalosan még soha
sem nyilatkozott. Az új törvénykönyv is csak
annyit moud, hogv a rendele feladásúban az elő
irt szertartúsoknt II /c!l('tii l('!II/olI/osabball kell he-

I V. j'I, ,\1 is hu i Ill:Ji:ls/lr"'l. IkH'/l'lii :o h,'( SZ('IlIs("~"l'/,

/;1. lal'.



tartani s azokat semmiféle okból nem szabad
mellőzni vagy felforgatni. (1002. k.)

A Szenllélek által kormányzott, tévmentes Egy
ház tehát biztos tudatában van annak, hogy a
szent rendeket éroétnjesen s jól adja fel, úmde
tartózkodik annak hivatalos meghatározásától.
hogy n szentelésnél alkalmazott gyönyörű imák
nak s szertartásoknak mi a magva, vagyis Illi az
illető rendeknek tulajdonképeni lényeges szerit
ségi anyagja s alakja. E tek intethen tehá t az
elméleti vilákra tág tél' nyílik. Ha a nyugati s
keleti egyházak szertartáskőnyveitegybevetj ük, a
szentségi rcurlek leladásánál a következő mozza
natokra találunk. Kezdettől Iogva s mindenütt
szerepel a kézfelteoés (cheirotonia), azután a rendi
öltönyöknek. minó a stóla, rniseruha stb. feladása.
Késöbb a római egyházban IX-X-ik századtól
kezdve - valószinűleg a laikus invesztitura hatása
alatt - egyes szcrtnrtúsi túrgyak. mint a kehely,
paténa, evangélimnos könyv átnyujtása s azok
megérintése. Ugyancsak késöbb keletkezett fi pa pi
rendnél a kezeknek a katecluuuenek olajával s
II püspőkszentelésuél fi fej nek krizmával való
megkenése. Mindcz természetesen bizonyos imák
s kijelentések kiséretében történik.

Próbáljuk most már ezekbő] kihámozni II krisz
tusi eredetűt, fi lényegest.

Ami a rendi öltönvökbc való öltöztetest s a
külőnbőző kenl'seket' illeti, sr-nk i SI'III tartotta
vagy tartju a szenlsl'g I,"nyeges unyagánuk. Ezd;.
l'SUPÚII I;.jegl"szítii s III:Igyarúzú szt-rtartúsok.



Egyes régi skolasztikusok az egyházi rend szent
ségi anyagát az egyházi szerek, kehely stb. át
adásában látták.

Amde ennek a nézetnek ellentmondanak a kö-
vetkező tények: .

aj A Szentírás és szent hagyomány, a hitnek c
kettős forrása az egyházi szerek átadásáról a fel
szentelésnél mit sem tud;

b) miként Van Rossum bíboros és Vermesjen
tudományos kutatásai kétségtelenné teszik, az
egyházi szerek átadása csupán a IX. és X-ik szá
zad folyamán egyes püspökök nem hivatalos kez
deményezésével jön gyakorlatba s csak a XIV.
században vált általános szokássá :

c/ fl görög egyház, amelynek szenteléseit a
római egyház érvényeseknek elismeri, a szerek át
adását sohasem alkalmazta;

d] sőt maga a trienti szerit zsinat, amelynek atyái
pedig a skolasztikus theologia hívei, az utolsó
kenetről beszél vén, azt állítja, hogy azt csak «a
kézfelleoés állal törvény ezerint felszentelt papság»
adhatja fel.

i\lindezeket tekintetbe "én>, még ama kitűnő
hittudósoknak. mint Bellarminonok. Luqonalc,
Yasqueznek, Xlaldonatnak, Bitlotnak s Gutberletnek
véleménye is elavultnak mondható, akik a szcrek
átadúsában a szentelésnek legalább lhlyegesl'n
kiegészítö mozzanatát látják.

Még ha az Egyháznak volna is hatalma a szent
ségek anyaga s alakja kőrül valamit szabntcsab
ban s kifejezőbben meghatározni, iniként a neve-

no



zeit theológusok gondolják, de semmi sem bizo
nyitja, hogy ezt a hatalmát valóban akarta is
használni.

Csupán egy mozzanat marad tehát hátra, ame
lyet a Szeutirás és szeut hagyománya püspök-,
pap- s diakon-szentelésnél kizárólag emleget, az
Egyház mindig s mindenütt gyakorlatba "ett s
ez a kézfelleués, cheirotonia. Ezt kell tehát kizá
rólag erkölcsi bizonyossággal az egyházi rend
anyagának tartanunk. Napjainkban ez a nézet
általánosnak mond ható.

Ez a kérdés azonban, a gyakorlati életet alig
érinti. Az Egyház ugyanis, amely a lelkek érde
kében a szentségek kiszolgáltatásánál nundig a leg
biztosabbra törekszik. tekintettel a százados gya
korlatra s komoly szaktudósok ellenkező nézetére.
mind a kettőt: it kézfeltevést s szerek átadását
szigorúan előírja és pedig olyannyira, hogyha az
utóbbi elmaradt volna, a felszentelést feltételesen
ismételtet].

Az egyes rendel: anyaga és alakja,

Nehogy untató ismétlésekbe legyünk kénytele
nek bocsátkozni, itt az egyes rendok anyagúra s
alakjára csupán röviden mutalunk rá, Bővebben
szólunk majd róluk, midön a szeutelés magasz
tos szertartásait előadjuk.

.-\ kisebb rendék anyaga az illető rend teendő
jére emlékeztető tárgyak átndása, illetőleg meg
érintése. A kapusnak kulcsokut, az oluasonak s
iJnlögií:ünck szent könyveket, a gyél'tyavivönek



gyertyával ellátott gyertyatartót s üres arnpolná
kat nyujtanak át.

Az als::erpapsáy anyaga az üres kehelynek s
patenának és a rnisckőnyvnek átnyujtása, illető

leg megérintése.
A formát pedig úgy a kisebb rendék nél, mint

az nlszerpapságnál azok a szavak alkotják, ame
lyekkel a felszentelő a szerck átadását kiséri. rövi
dell figyehneztdve az illető rend felvevőjét, hogy
rendi hivatalát gondosan s lelkiismeretesen
töltse be.

A s::erpapsáynál kezdődik a kézfeltétel, amely
általános felfogás szerint a három felső fokozat
nak (a szerpapságnnk , áldozópapságnak és püspök
ségnek) egyedüli lényeges anyaga. A formát azok
a szavak alkotják, amelyekkel a püspök a Szeut
lelket lehívja, átadja.

A:: úldo::ópajlsúgnál három kézleltétel is szcre
pel. Először a püspök mindkét kezét a felszentc
lenrló Iejére teszi, semmit sem szólva. Másodszor
kiterjeszti jobbját, imákat s pretáctót mondva,
Harmadszor a mise végén, amelynek folyamán a
felszentelés végbe mcgy, mindenegyes felszen
teltre rúteszi kezeit kijelentve: «Vedd a Szeul
lelkel: akinek megbocsátod bűncit ... s lh.».

Ez az utolsó kézfeltevés. mint szentségi anyag
nem jöhel szóha, inert hiszen a felszentelés ekkor
már bizonyosan végbement s az új papok a püspök
kel egyC'temlWll már miséztek. nt' az első kéz
fe/l('v!'s Sl'lIl lehel' egY/l/agúba/l anyag, lllert mel
Idll' a püspők alakot 1I(,1ll alkalmaz. TC'h;'11 ;1



lényeges anvngnak n középső, imákkal kapcso
latos kézteltevést kell lekintenünk s a kisérő imák
han a [ormát látnunk. Meglehet azonban, hogy
ez a második kézfeltevés az elsővel egy liturgikus
egészet alkot,

A püspöl, ezeukivűl bort tnrtulmazó kclvhet s patenút
l,enyé'l"I"l'\ is nyujt út a fe lszcnteltcknck. Ezl a sZ(,l"lm't:'sl
uzonban. mlut az előzőkben 1Il:'I' k lfejtettük, lé'n~'q;he\''''g'''
nal; nem t nrtjuk Fonloss"gúl'a azuubnu j('lIE'mzii. hogya
sZ"1I1 Oflil'iulII újubbn n n:i!l!1 jan. II-é'lI. illl'liileg 1!100 ja n.
li-é'n) ket esethen is ,,!I'('II,kll,':, sZl'nll'ks ldté'lt'ies 'lIl'g
ú j itús át, midűn l'gyik ulk alouunul a kehelylx-n U('III vult hol'
s a mús ik alk nlom mnl a pn téuúu nrm volt ostya, ,\1. is fon
'os. hogy az l'szl,i',ziik lIh'g('I'illl('se a z :'hl',zúpapi n'nd 1',,1·
vcvője r('súriil liz ikni lq.()"l'n.j,·,lIehd a szeut Of'licium ú jn h
hall érvénvesnek m iuős il ct t« :I II nak a relsz('nll'lé's(,t, aid
csakis a J;at~n;'lt érintette nwg az ostyával ,'gyütl. (l/l!li
m:'re.17-én,)

A püspökszentelésnél ugyancsak két kézfeltétel
szerepel. Először a felszentelő s a két segédkező
rúteszik kezüket a Ielszcntelendőre és imádkoz
link: Vedd a S=cntlelkef... Aztán ugyancsak
imádsúg közben egyedül a felszentelő végzi a
kézleltevést. Minthogy az első, Szenllélekérl kö
nyörgö imádság \'(/11 ROSSlIlII megállapítása szerint
csupán a X IV-ik század óta szercpel s a keleti egy
húzban ismeretlen, azért tehát fl második kézfel
tevést s az azt kisérő imát kell a püspökszeute
lés lényeges anyagának, i1Jehileg alakjának tekin
tenüuk.



Az eg~·húl.i rend klszolqáltató]«.

il s: cnlsl;!li .idle!!ii rerulek /;iszl)lfláll(/lt~i(/·

A szentségi jellegű rendék érvényes kiszolgál
tatója a püspök. Ezt fl püspökségre s áldozópap
ságra nézve mint valóságos hitágazatot kell el
fogadnunk; a szerpapságra nézve pedig bizonyos
nak mondható. A floreuel szent zsinat határozata
szerint ugyanis Ice s:cn(séy» (az egyházi rend) ren
des kiszolgáltatója a püspök. ;\Júr pedig a szer
papság is biztosan szentségi jellegű. A trienti szent
zsinat is hasonló értelemben nyilatkozik.

I~s ebben a tényben az isteni Gondviselés intéz
kedését kell látnunk s imádnunk. I~s ugyan miért ?

(CA papnak roppant hatalmat adott Jézus Kris:»
(LIS - de az egység okáért egyet megtagadott tőle.
A pap nem teremthet papot. Meddőn hal meg s
"ele meghal egyháza (pléhániája) is. Láttuk Japán
ball. Voltak itt vértanuságra kész hívek. Voltak
itt kitűnő, hős papok. De püspökök már nem
voltak és a roppant és nagyszerű kereszténység
elenyészett. Csak a püspök teremthet papokat.
Ez a hatalom a püspöknek járó, fenntartott és
közölhetetlen hatalom. Ezáltal nemcsak fensőbb
elöljáró, egyházi fő, hanem a papokban össz
pontosult, egyesített plébániáknak középpontja.
mint aki egyedül adhat azoknak tartós, folyto
nos életet, mert egyedül ő teremthet papokat.
Körötte, általa és benne képződik és él a lelkek
második csoportozala az Egyházban: az egyház-

H~



mcgye.» l Az egyházmegyék püspökcikkel viszon I
<l legfőbb püspök. a pápa körl- csoportosulnak,
aki az egység összekötö kapcsa, centruma.

Hogy püspökö I, papot csakis püspök szentel
het, az Egyház mindig hitte, tudtu, vallotta.
A Szeritirás tanusága szerint a hívek által válasz
tott hét férji út kizárólag maguk az apostolok
szentelték kézfeltevés állal diakonokká. (Ap. csel.
li. 6.) Mennyivcl inkább szükséges volt, hogy ök
szenteljék fel azokat, akik az áldozópapságra
lettek kiválasztva. Es csakugyan úgy találjuk az
Apostolok cselekedeteinek könyvében, hogy Pál
l'sBal'1labásJ\isázsia keresztény községeiben «papo
kat rendelnek». Pál továbbá Timotheus! püspőkké

szenteli s öt, valamint Titus püspököt megbízza,
hogy városonkint «véneket» azaz püspököket s
papokat rendeljenek. (Tit. 1. 5.) Ellenben annak,
hogy valaha egyszerű pap világi embert pappá
szentelt volna. semmi nvoma a Szentirásban. Az
egyháztörténelem ugyan mutat fel ez irányban
kisérleteket, amelyeket azonban az Egyház min
dig erélyesen visszautasít. Midőn az áriánusok
azzal vádolják Athanai püspököt, hogy Jschyras
papnak kelyhét összetörte, az alexandriai zsinat
azzal a kíjelentéssel utasítja vissza az áskálódó
kat, hogy Isclujras nem volt pap, mert az egyházi
rendet Coluihus kezéből vette fel, aki nem püspök,
hanem egyszerű áldozópap.

Ugyancsak a negyedik században bizonyos

1 1\0111-(:111<1 : .\ la'rc~zl~nY~l'g l'~ kruunk. rv. :ri. I.



.urii,» a ruiutfi bosszúból, h()g~' pűspőkk é nem
választották, azzal az állitással lépett fel: ,,1\ püspök
nem áll felelte a papnak. mert hatalma seuuni
ben sem különbözik II papétól », Es Íme e miatt
szcnt Epiphonius és szent Agoston tanusága szei-int
üt az egész Egyház eretIIck/lek tartotta. Es való
ban szépcn s találóan írja ez ügyben szeul l~i)ipllQ
uius : «A püspöki méltóságnak kiválóari az a
rendeltetése, hogy atyákat létesítsen. A pap az
újjászületés fürdője által csak gyermekeket ad az
Egyháznak, mort atyákat (püspököket s papokat)
adni nincs hatalmában». Szent Jeromos ugyan. aki
minden tudománya és életszentsége mellett sem
szűnt meg hevesvérű dalmata lenni, az áldozó
papság védelmélx-n ezeket a merész állításokat
kockáztatta meg: «Mit csinál a püspök (I szcnle
lés! kinéve, amit az áldozópap is meg nem te
hetne '1» c("egyék eszükbe a püspökök, hogy
ill k«hl) szokás alapján, mint az Ur rendelkezése
értelmében állanak az áldozópapok felett». Maguk
ezek a nyilatkozatok is, főleg ha a szent egyéh
higgadt kijelentéseivel egybevetj ük, nyilván el
árulják, hogv n nugy egyháztudós teljesen katho
Iikus álláspontot foglalt ('1 rnindenkoron.

Azért jól mondju a hires Loeordairc .' «Egyesül
jön bár Europa, "ngy az egész világ összes ural
kodója, hogy "alakit pappá tegyen, egyebet mél
tósilg nélküli, ncn'lségl's alaknál 1H'1ll lognak
tudni Iehnutatui».

Azonban nunden felszentelt püspök, ha meg
van a kellő szandeka s a lénvegos szertartúsoknt



botartja, (;rlll;n!Jcsell adhatja rcl az <'gyhúzi rend
minden fokozatú l még abban az esetben is. ha fl

püspökségról lemondott, ha felfüggesztették. 1<'
rették, avagv az Egyházhól kirekesztették.

A püspöki rend ugyanis «ltőrőlhetellen jeid
nyom a lélekbe, amely a püspököt az ö sajátos
rendi tevékenységére - tehát a papszentelésre s
hérmálásra - minden viszonyok között képesíti.
Ha a püspök elszakad az egyháztól s pápától,
ezzel egyben minden jvglwtciságáL elveszti, Nem
kormányozhat tehát jogosan egyházmegyét, nem
gyóntathat érvényeseu. mert ezekheza rendi liatal
mon kívül joghatósúg is szükséges. Amde a szoro
san s kizáróan rendi funkciókat, a papszentelési
x bérmálást nunden kőrülménvek közt érvénve-
sen - húr tilosan - végz]. . .

A szakadárok rs a: eretnel..relekezelek papsúga.

Ehhől kifolvólag azoknál a szakadúroknál 1'5

ere/nek [elekezeteknél. amelyek az egyházi rendet
megtartották s a püspököket magukkal vitték,
a szorosan rendi tevékenység tovább folyik.
A püspökök érvényesr-n szcutelnek püspököket.
papokat s bérmálnak ; az által uk felszentelt áldozó
papok érvényesen misézuek, áldoztatnak s látják
el a haldoklókat az utolsó kenettel. Sőt érvénves
feloldozást is adhatnak. de csakis a halálveszélv
esetéu, arnidőn - tniként :1 penitenciatartás
szeniségnél tárgyaltuk 0_- az Egyhúz nunden fel
szentelt papnak megadjl-l II joghatóságot.

Az f·~l'h.7.irelld, i



Igy az apostoloktól leszármazott, érvényesen 1"1'1-,
szentelt püspökeik s papjaik vannak a keleli
nem egyesült «gyházakuak : oroszoknak. gőrö
gölmel{, románoknak. szerbekuek, ruténeknek.
bolgároknak. örményeknek. koptoknak sth, A jan
zenistáknak, ókatholikusoknak és maravitáknak
is megmaradtak az érvényesen szeutelt püspökeik
s papjaik. Ellenben megszakadt az apostoli le
származás az anglikán, dán és svéd protestáns
felekezeteknél jóllehet II hirarchiát külsőleg meg
tartották.

.4= angol szentelések.
Az "ngol ~Z~Jllel,'~d; l'nl'J1Y~ sol;úi~ vit a lill'gy'út t .. tI ..,

míg \"'gr~ Xl LI, Leo pápn hosszns tnnnlmány ~ vízsgálu!
után a kérdést Aposlolicae curae kezdet li bullájában y~g
érvényeseu eldöntötte. «Tvh á t - mondja ebben a pápa -
mínden elődünknek ez iigyb~n hozoli hut ároznt ait helycsclvc,
legteljesebb mértékbcn rnegcrösitve ,'s ~".iúl tck íntélyünkkel
nuntegy megújí lvn snjút clhntúrozúsunkból, bizlo~ tudús
sal kijelentjük ~ nyilvún itjuk , hogy "Z angol ~zl'rlarlússal
történt tclszcntclésck teljcsen étrénutelenek s c/-(y:'Jlalúll sem
misek,»

.-\ szakadús idejé n ugyan tl:,:l-l-l:'-li.)" püspök- ~ pap
szcntelések egyelőre még rendben foly tal" de azután rt,
Eduard "lat t fijll'/( Cranmer ősztönzésére protestúns be
Iolyús alatt a szeutclés formájáhól szúntszúndék kul kikűszö

bölték mindazt, ami az Euchru-ist íúru vonutkozik. ~IiJlthog:
pedig az cuchmlst ikus áldozur lx-mutntásúra vonutkozó 1",
t alom a pap~úg lényegéhe: tartoz il" az ily meghamlsltott
rorrnút alkalmazó püspőkh«] 111:'1' luányzott a szándék is
i/(HZi papol szentclni. ,-\ jck-nlcgl aJlgol (protestúns) klérus
iisél Parker Jltilél 111;'11' al EdIJárd·f"le hclvtclcn ritussnl
szentclték. Benne khút al. apostoli lesz<Íl'mazi;s megszakadt .
Az általa ~ utódjal úJlal e~lközi)1t püspök- s papszentelések
IIIinc! érvény telenek. Xcm bl'~z,'1 ii nk alon ban it I alnlo'úl :IZ



{Iugol pnpokról, akii, mal\ul, is kC:·tcll,,,d\'c; {ll. {lllj(ul S7.<'IIl,'
lések érvényében, külíöldöu a jauzeuistn püspöktől vették
ld az egyházirendet.

A többi protestáns Iclckexet az egyháztrendet elvben is
iuegtagadta, s igya «püspöki, papi» newt, nrnelyc! (;Ö7i\,,·
si-~('s ln ik usok ra i-uh úz, csupán bitor-olja.

Az (/lszerpapsirg kiszolqáltatoja

Az alszetpapságnak rendes kiszolgáltatója ugyan
csak a püspök; jóllehet - csupán szentelmény
ről lévén szó - ennek a rendnek feladása egy·
sz('rii úklozópa pra is rábízható. Ez a megbízás s
felhatalmazás egyedül a pápa joga. amelyet azon
han újabhan sohasem szokott gyakorolni.

Hajdanúban a szcrzetcsn pátok az alszerpa p.
ságot is Ieladhatták, sót állítólag nil. 11/('1' pápa
l-t8Ü·bcn, a cilcau.ci és más négy ciszterci apátot a
szorpapság feladására is teljogosította. Bármint
"an a dolog. annyi bizonyos, hogy XIII, 1.('1; f'ú/,a
1!I02 júl. 30-im kell «Ne tncdiocri» kezdétü brévé
jével az apátok hatalmát a hajkorona s a kisehh
reudek feladásúra korlátozta.

:t 11(/';1.'01'011(/ é« a kisebb rendel:
kiszolflál/ utoja.

A hajkorona s a kisebb rendok feladására maga
az egyházjog a püspökökön kívül másokat is
felhatalmaz. Nevezetesen a bíborosokat, apos
toli vikáriusokat s prefektusokat. a saját terű
lettel bíró apátokat s prelátusokat, íováhhá a
szerzetesapátokat, akik azonban a hajkoronát s
kisebb rendeket csakis a saját szerzctoseiknek
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adhatják fel érvényesen; végül mús egyházi fér
liakat. akiket a római szeritszék ezzel esetről

esetre megbiz.

•\ 1Jl('Yl'I/!lt'ddI kis:oLUtÍlI"ltÍs [elletdá.

Az Egyház a szent renelek kiszolgáltatását a
legfontosabb életműködései közé sorozza, Miért
is úgy azok megengedett feladását, mint szabad
felvételét bizonyos feltételektől teszi függővé. Itt az
előbbiről szólunk. Hogy tehát a szentelés meg
engedett legyen, a felszentelő részéről a követ
kezők szükségesek :

II J a felszentelő a római szeritszékkel közös
ségben élő, minden egyházi fenyítéktől s szabály
talanságtól men les s a felszentelendővel szemben
illetékes legyen.

b) tartsa be pontosan a felszentelésre vonatkozó
egyházi törvényeket. A felszentelésre vonatkozó
törvények föbbjei pedig a következők:

l. A. [otszentelés szertartása. E tekintetben fl

Pontificale Honranum által előírt módot minden
kihagyás és változtatás nélkül kell betartani.

2..-\ [otszentetés ideje. A haj koronát bármely
napon fel szabad adni. A kisebb rendék vasár
nap vagy valamely jelentősebb szerit (duplex)
napján délelőtt adhatók fel.

A nagyobb rendék (alszerpapság, szerpapság s
áldozópapság) feladásának ideje a négy kántor
bőjti szornbat a fekete vasárnapot megelőző szorn
bat s nagyszombat. Súlyos okból a püspök a fel
szentelést vasárnap vagy k ülsóleg megülendő



ünnepnapon is végezheti. Dc a szcntelésnek miu
dig szentmisével kapcsolatban kell történnie. A
püspökszentelés ideje vasárnap vagy az apostolok
ünnepei. Azonkívül az egyes szentelések között a
lehetöség szerint bizonyos idűkö:lIek kell eltelnie,
hogy azonközben a felvett rend gyakorolható
legyen.

3. :1 [elszent elés helye, A felszentelés rendesen a
székesegyházban, a kanonokok jelenlétében ünne
pélyes nyilvánossággal menjen végbe. Ha nem
a püspöki székhelyell történik, akkor legalább
az illetö hely elsö templomában a papság jelen
létében kell azt végezni.

A püspökszentelés rendes helye Róma, yagy az
illetö püspök székesegyháza,

Az egyház már a III. század óta nagyon bölcsen
úgy intézkedett. hogya szeutelés rnindig nagy
nyilvánosság dön, a papság jelenlétében történ
jék, hogy így II szabályok s szertartások pon
tos betartása ennek a közjóra oly végtelenűl
fontos szeniségnek kiszolgáltatásánál ellenőriz
hetö legyen.

4. llletélcesséq. A püspök a rendeket lIIegell!}ede/l
modon csak azoknak adhatja fel, akikkel szem
ben (l szentelésre illetékes.

Illetékes pedig a püspök a sI/jál klerikusaival
s azokkal az idegen klerikusokkal szemben, akik
előtte a saját püspökük vagy <'gy házi halóságuk
elbocsátó levelét s engedélyét a szerit rendt-k fo
gndúsál':\ felmutatják.

Sujtiljtillt/k pedig :l püspilk azokal :l klerik u-
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sokat tekintheti, akik az ó egyházmegyéje terü
letén születtek vagy legalább olt állandó lakó
hellyel bírnak, avagy más egyházmegyéből elbo
csátást s a felszentelő püspök egyházmegyéjébe
bekeblezést nyertek.

A püspökszentelés a római pápának van lenn
tartva olymódon, hogy püspökke szentelni sen
kit sem szabad, míg erre a pápai engedély meg
nem érkezett. Miért is a püspökszentelés előtt az
erre vonatkozó pápai okiratot egész terjedelmé
ben fel kell olvasni, A felszentelő püspöknek más
két latin vagy görögszertartású püspök segédkezik,
akiket azonban apostoli engedéllyel két áldozó
pap is helyettesíthet. Hajdanában, midőn pápa
szentelt püspököket - megkülönböztetésül
segédkező püspökök nélkül tette azl.

Az egyházirend alanya.

J\i neheli fel croétujeseu,

Az egyházirend csupán Ille!lke/'es:lcll [érfiúnal..
adható fel érvényesen. Nyilvánvaló, hogy az egy
házi rend fogadásának nélkülözhetetlen feltétele
a keresztség. Miként viseljen valaki az Egy
házban méltóságot s gyakoroljon hatalmakat,
mielőtt annak tagja lenne '? :\Iúr pedig az Egyház
tagjává a szent keresztség teszi az embert.

A egyházirend egyébként megkeresztelt (,SI'('SI'

lIlőknck is hvhlyes('n Ieladható, mikénl ez II kO}l

loknál divatos. X IV. Benedek pápa :l csecsemői
felszentelését lIgY:lIl elítéli, d(' érvényességét e1-



ismerl.s Ha azután az ily gyermek felserd ül,
szabadon választhat az egyházi s világi állapot
között, Amennyiben az egyházi pályát választja,
annak betöltésében s a vele járó kötelmek telje
sítésében ki kell tartania,

Az egyházi rendet továbbá csupán férfi veheti
fel érvényesen. A Szentírás e tekintetben kétség
telenül tanuskodik. Már az ószövetségben papi
szolgál atot csakis férfi teljesíthetett, az újszövet
ségben pedig épen szerit Pál, a keresztény sza
badságnak s egyenlőségnek ez a lánglelkű szó
szólója hirdeti a legnagyobb eréllyel: «Az asszo
nyok az egyházhan hallgassanak, mert nem en
gedtetik meg nekik, hogy szóljanak, hanem, hogy
engedelmesek legyenek». (Kor. I. l-l. :-:14.) Többi
levelében is hasonló értelemben nyila tkozik.
A hagyomány bizonysága is világos és határozott.
A legszentebb s kiválóbb nők sem kaptak valaha
papi tisztel. Es midőn a montanistúl: s kolliridiú
Ilusok rést akartak ütni ezen az elven, az egész
Egyház élénk tiltakozását hívták ki maguk ellen.

Voltak ugyan az ősegyházban úgy nevezett
diakonisszák, kiknek tisztjük az volt, hogya női
hitjelölteket előkészítsék s megkeresztelésüknél 
amely teljes alámerítéssel történt - az illedelem
okáért segedkezzenek. Búr kézfeltétellel avatták
fel őket, de nem a papi tisztségnek. hanem az
Egyház karita Ih- feladfltainak hetöltésérc.

()k:t pedig annak, amiért II Ilii az ('gyházi
'HEl) (fUH1H\'is h"ltlphl"(") 1i.('Zlh:ltj p;',pa i ul,.i)"••I, 17~:, IIt:·I~

ju- -l-ik i kelettel.



rendekből ki van rekesztve Iegkevéshb« sem a
női nem kevesebb értéke, hanem egyszerűen a
természet rendje, amelyet a Teremtő megálla
pított. Akárhány nő tehetségben. erényben, főleg
áldozatkészségben. nernk ülönben a kegyelem aján
dékaiban felülmúlja a férfiakat. ámde a papi
tisztség betöltésére természeténél Iogva mégis al
kalmatlan. IS/Cll ugyanis a nőt, mint «segítő tár
sat», a férfi alá rendelte, nem hivatott tehát az
Egyházban yezetö szerepre. Azonkivül a férfiút
önállóbh, objektívebb jelleme biztosabb, határo
zottabh ítélőképessége s erélye inkább hivatotta
leszik a kormáuyzásra s a lelkek vezérletére.
Ezt maguk a nők is - úgy "éljük - készségesen
s őszintén elismerik és tapasztalják. Végül az
sem jelentéktelen ok, hogya nl) a papi hivatás
által kénytelen volna női zúrkózottságáhól kilépni,
kísértéseknek lehelne kitéve, avagy azt okozhatna.

/l.i ochcti {cl II/I'Y/'II!//-dd/I'II ~I

Ezen kivül az egyházi rend megengedett fel
vételéhez még szamos mús kellék is szükségcs,
Hőviden megismertetjük azokat.

1. Yilúgi pappá csak az lehet, aki a püspök
itélete szerint szükséges "agy hasznos az egyhúz
niegye szúmára. (nm). k. l.)

:!. .Iogtalnnsúg húrkit s luumi módon a papi
púlyúra kl·'nyszl'rítelli. ,\ l'I"II~'szeríll'll q,.(.\'l··lIcgyhúzi
PI'I'('S 1'11011 kcrlu-ti, hogy :l \ilúgiak sorúba visszu
helyeztessék s ig~' :l pa pi kőtelezcttségcktől «('pIi
bátus. hrcviúrium slb.) mClIll'sillcssc."k. (:!l-l. k. 1.)
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A kényszerí lii pedig, még ha püspök vagy
bíboros is - kikőzösitésbc esik. (2227. k. 2.)

Ugyancsak jogtalanság az alkalmasat a papi
pályától visszaríasztani.

3. A papi pályára készülőneka szemináriumban
kell legalább is négy éven út tartózkodnia. (972. K.)
E törvény alól a püspök csak igen fontos okból
adhat felmentést. dc il" esetben is a Ielszentelendő
jámbor s alkalmas i)ap felügyeletére bizandó.
(!li2. k. 2.)

-1-. Az veheti fel II hajkoronát. akinek szútulél:«
/11111 az áldozópapságig eljutni. (\17:1. I,. 1.)

.i. Püspöknek legszigorúbb lelkiismereti köte
lessége a felszentelendők alkalmas és méltó vol
lúról megbizonyosed n i. (\17:1. k. il.)

lúilt'ílllc!fes fel/delek.

Az új ('gyhúzjog még a következő feltételekhez
szahja a renelek megengedett lelvételét. (117,l. L)

l. A Ielszcn lcleudő legyen III (,!/hállltÍ//lII,
2. \fegfelelöen l'l'kiiicsiis /('!f!ll'll, amit a szeuri

núi-ium rektorúnak igazolnia kell.
:1. .-\ lcánoni 1;111'. A hajkoronút :\ theológia ele

jén, tehát 1,- JK éves korhan. fl kisehh rendeket
ezután fokozatosan szabad lelvenni. (!l7K k. 2.)
Az alszerpapi rend a bevégzett 21-ik; a szerpapI
a bevégzett 22-il,. az úldozópapi a Iw\'égzelt 2.J.-ik.
a pű spők i a I)('\'("gzell :1O-ik ,'", ulúu vehető rel. (1Ii;-,.)

I. A I'dszl'nh'Il'IHIc'inek lIH'gl'elt'lii tudással i..,
1"'11 hiru ia. miért is ,'izsg:'1I I{('II tennk-, NI'\"('z('
h'sl'lI az alszl'rpaps:'lg a IIwolúgia hurunulik l"'t'-



11I'k végen, a szerpupság a negyedik t'" elején. az
áldozópapság a negyedik év középén adhaló fel
(976. k. 2.)

A theolegiát nyilvános hittudományi intézetben
kell végezni, amelyben két évig bölcseletet s négy
évig hittudományt adnak elő. (976. k. 3; 1365 k.)
A tanévnek kilenc hónapból kell állnia.

5. A megelőző rendel: felvétele. Tilos tehát vala
mely rendet mellőzni, átugrani. Mindazonáltal az
ilymódon felvett rend érvényes volna, kivéve 
úgy látszik - a püspöki rendet, amely csak fel
szentelt áldozópapnak adható fel érvényesen.
Vannak azonban tekintélyes tudósok, mint Ma
billon, Mar/elle, akik az utóbbi véleményt nem
osztják s állításukat történeti példákkal támo
gatják.

H. Kánoni cini. Az Egyház csak olyanokat enged
íelszentelni, akiknek állásukhoz mért anyagi ellá
tásról kellően gondoskodva van, Azt a forrást,
amelyből a felszentelt élni fog. nevezik kánoni
címek, amelyre t. i. felszentel ik.

Ilyen kánoni címnek lehetnek az egyházi java
dalom, családi vagyon, penzió "agy évjáradék,
az egyházmegye avagy a külmissziók szolgálata
A szerzeteseket többnyire «a szegénység» eimére
szeutelik feJ.

7. A világi és szel'zl'l('s papjelőlteknek idejebvn
jd(,/I/kezniök kell a püspökuél. aki II hirdetés! akúr
csak a házasságkötés előtt elrendeli.

A hirdetés a felszentelend/i pléhániájának lemplo
lllában történik s pedig II végből, hogv a hivek
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az esetleg tudomásukra jutott akudályoknt !lejl'
Ien thessék.

.\ felszentelendöknek a kisebb rendék felvétele
előtt teljes háromnapi, a nagyobb rendek előtt
teljes hatnapi lelkigyakorlatut kell fl szerninárium
han vagy valamely zárdában tartaniok. Ezeken
kivül az alszetpapság elölt a trienti hitvallást
s a X. Pilis által előírt antimodernista csl.űt is
kötelesek letenni,

A püspök, illetőleg a szerzetes rendfőnök az
alszerpapi szeutelés megtörténtéről értesíti azt a
plébánost, akinek plébániáján a felszentelte l meg
keresztelték. hogy ez "a felszentelés tényét a ke
resztelési anyakönyvbe bevezesse,

Jegy:et .Jcllcmző a nag~' gondossúgra, amellyel az Egyház
luveínek miuél képzettebb Ielkípúsztor-okut adni igyekszili,
az a körülmény is, hogy mái' munkatérre kihocsátott papjait
is további tanulásra, önképzésre kényszcritt. Előírja, hogya
theológia elvégzése után a vilúgi papok három, a szerzctes
papok öt éven át évenkint II hittudományok egyes szakat
hól vízsgáazanak. A gyóntntáshoz sz űkséges joghatósúg.
s az engedély a hltszónoklásru csupún vizsgálat után ad
hutú meg. A gyóntatót s szónokot a püspök újabb vizsgáru
h kéuyszerithetl, ha képességeik felől kétsége van, Vizs
gilznia kell annak is, Ilki valnuu-ly pléhúnia javadalom
elnyerésére pályúzili,

A tetszeutelés akadályai.

AI. Egyh:'!z, hogy az nlkalnuulun \'ugy )w\'I'sbJH',
nlkalmas t'g~úlekel :1 rerulek Iclvótelétől, illi'tiileg
;17.01, gynkorJ::llútúl vissza tartsu, bőlcsen akudú
1."01\:11 állitott IH. Ezl'kt'l is vázlntosuu lIH'gismel'-
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lctjűk, nmenuyibcu katholikus közőnségünketér
elekelhetik. Az új egyházjog kétféle akadályt isrner :
az ú. n. szabálytalanságokat s az cgyszerií akadá
lyokat. Az előbbiek általában véve állandó jelle
giiek, az utóbbiak a körühnények változásával
maguktól elenyésznek. De Jássuk most már az
akadályok mindkét faját kissé részletesebben.

A szobálutalansáqok.

A szabálytalansúg eredetét tekintve lehet egy
húzi eredetű s lehet isteni eredetű. Igy pl. a né
maság vagy őrültség isteni jogon akadályoz a
rendék felvételéhen.

Lehet továbbá a szabúlytalanság a rendék fel
"ételét megelőző vagy a felvételt követő : lehel
teljes avagy részleges. Ez utóbbi ismét akadá
lyozhatja a rend fel"ételét, de annak gyakorlatát
l'gészen vagy részben megengedhetí. Igy pl. a
vakot ugyan nem szahad felszentelni. dl' ha már
mint pap vakult meg, gyóntathat, sőt pápai ell
gcdéllycl bizonyos fellételek melJelt misézhet is.
A szabálytalanság nem ismerése nem ment fej a
szabálytalanság alúl. (!lI'S. k.)

A sznbálytalansúgok két nagy csoportra oszla
nak. Vannak Idányból s vannak bűncselekmémj
biil eredőek.

,-I hilÍnylllil S:1Í1'IIWZI) szabátyla/anslÍgok.

Az t'gyh:'lzi IÖl"\'l'II~' h,'" ilyl'l it/lit feJ. Szahalv
lulnnok :

l. A /iir/lt:/lylc/('/I s:tinlll/:lÍsllllt.-, "agy akik lIir-



vényesnek vél! házassúgból szülellck. Ez fl sza
hálytalanság is bár magúban véve állandó jellegű,

de mégis minden felmentés nélkül megszüuhetik,
a tormészctcs szülök későhhi házassága. avagy
az ünnepélvos szcrzetesi fogadalom által. Vannak
azonhan egyházi méltóságok , amelyektól még az
utólag törvényesítettek is el vannak tiltva. Igy
nem lehetnek bíborosok, püspökök sth.

2. Oly fesli hibában szenuedök, amely iniatt a
szent ténykedéseket biztonsúggal s méltósúggal
nem végezhetnék. Ilyenek a vakok, süketek. né
mák. törpék, csonkák sth.

3..-l. nyavalyalóriisök, orúllek s a .l!0IlOS:: szellcin
h'íl meqszúllotlak.

-1. Akik kél vagy liib" ál'/;lll/es há:asslÍyol 1..li
tottek: ('!II/más u/án.

5. .4 joyilay becstelenek. Ilyenné lesz az ember
pl. az Oltáriszentség mcgbecstelenitése, a pápa,
bíboros vagy pápai követ bántalmazása; púr
bajozás vagy ennél segédkczés, érvényes házasság
ellenérc új házasságkötés, nemkülönben fl szcn
tisztaság elleni HI/önös kihág ások állal. Ez uh' II
biak közé tartozik a vétek kiskorú val (16 éven
alulival) az erőszak, a sodornia s vérfertözés.

6. .-\ biró, aki (búr igazságos) halálas itéletet hoz.
7..-1. holler, aki a halálos ítélet végrehajtásában

onként segédkezik.

Jegyzet. A f"boroll csetek ki'>zi'>lI í al álunk o lyanoknt ,
umelvek semmitele bűnnel sem kupcsolal osnk s nem meg
h('iye/(ziik (pl. a hi ró szen'lll·). csuk al Egyhúz IWIIl tn lúljn
a pnpsilgl(a I qO'\'liill\'k.



., bűnesclel..lII(;nyhiiL S:IÍI'IIHI:ti

S: l/blíLyl Illi,nsúqok.

Az Iq kodex ugyancsak hét il~'(>l :'dlapil 1111'10(.

Ezen a eimen szabálvtalanok :
1. A_ hitf'lwgyúk, eretnekek, szakudárol..
2. Akik a végszükség esetét kivéve nem lcathn

tilens állal leereszteitetil... meq maoukat.
:\. Mindazok, aki bárcsul.. civil luí:((S.wígra lépni

mcrészkednének, jóllehe/ érvényes lu;zasslÍygaL,
inaqasabb egyluí:i renddel yagy szerzeiesi for/wil/
Lommai, még ha egyszerű és ideiglenes is az,
kötve vannak, avagy ha a nö van hasonló foga
dalmakkal yagy érvényes házassági friggFI k
kötve.

4. Akik készakana emberi öl IIeI.. yagy nuurzat»!
hajtanak d.

A katonúk azon han, ak ik a háborúban ölnek, nem esnek
szubálytalanságba, I;h-én', ha a hadijog ellenére magán
személyt gyltkolnak. Hasonlóképen nem lesz szabálytalan
:IZ scm, aki önvédelem ből, szükséges ('lildl(yitzat betart ású
"al, .öl embert.

5. Akik magukat meqcsonkilják yagy óll!lyilkos
slÍ!)i kisérietet tesznek.

It Az egyháziak, akik nekik tiltott orvosi vay!!
sebészéti gyakorlalo/ [olqtatnak, ha ebből ember
halál következik.

i. Akik a szeni rendel: gyakorlatállal oisszoélnek,
pl. magasabb rendet gyakorolnak, mint aminőt
felvettek.
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.1 {ds:rnld(:si akar/til!l0l...

Az új lürn:nykiiIlY\' szintén hét ilyet sorol 1'('1.
Akadályozva vannak a renelek felvételében :

J. A 'fle/ll kalhulileuso}: !I!I/'rm/'k/'i, amíg szüleik
a tévelygésben kitartana k.

~. Azok a férfiak, al..il.nel: feleségiik uau.

Az új kódex szcrínt feleséges ernher csakis akkor v ... het i
I'iil a szent rendeket, ha felesége meghal, "agy ünnepélye-,
sz,'rZl'lesi fogadalmal lesz, avngy új húzusságr« lép·; ha "
p"pa a hózassúgot felbontja, :n'agy " h:\zasrelel;:IZ úgy'''')
s aszl:lIlól örökrc szétválasztatnának.

:t Akik valamely az egyháziakna/: tuu.u úllásl
töltenek be, avagy ügyletet végeznek. amíg csak
az ezekkel járó összes kötelezettségektől Illeg

nem szahadultak.
·t A rabszolqál., mig szabadságukat vissza 1H'1lI

nyerték, ahol ez az intézmény még fennáll (?)
:i A világi törvény szerint /:11101111 kűtelesettet .,

III íg c kötelmüknek eleget nem tettek.
fi• .-:\.: újonnan nieqlcereszteltck.
I. A Iw'sll·lrlls(;!! hirében állók,

Felmenles // fe1S:('IIIe1é,~ akadályai alol.

Az Egyház az általa létesített akadályokat meg
felelő fon tos okokból el is mozdithatja. Neveze
lesen felmentést adhat:

1. A pápa minden egyházi akadály alól. Ezt a

~ Ily eset pl. akkor fordulha t elő, ha zsidó vagy pogány
házasfelek közűl II f"l'j megkercsz tclkedik, a nő pedig más-
sa l I~Jl háznssúgra. .



halnlmat az II nevétx-n a szcntségck fcgy('lm('l
intéző Szenl Kongregáció, némely esethen CI Zsi
nati Bizottság gyakorolja.

~•• \ /III'YII/;spiispiik. d" csak litkos eSI-It-khen.
hizonyos korlátok kőzt.

;1..-1 yyún/o/(í. sürgős szükség eselén. ugyan
csak korlátozottan.

A felszentelés szertartásai.
Az egyházi rerrd valnmcnnvi fokozatának szer

tartásait teljes egészökhen. magyarázatokkal ki
séne - sajnos - nem adhatjuk. Erre külön
könyv volna szükséges. Igyekszünk tehát azokat
megismertetni annyira, hogy értelmükről s nw
gasztosságukról bárki tiszta fogalmat alkothasson
magának.

.-\ hujkorona feloc/ása.

A hajkorona (tonsura ) a szentmiséu kiül! is.
bármely napon s helyen kiszolgáltatható, rende
sen azonban ünnepélyes főpapi tuisén az Introitus
\"agy Kyrie után adják azt fel.

A klerikusjelöltek fekete papi őltőnyhcn (reve
rendában), halkarjukon knringgc], jobbkezüklx-n
égő gyertyával jelennek meg n püspök előtt.

A püspök az Intróitus (vagy Kyrie) után leül
az oltár közepe előtt, a süveggel fején . Jegyzóje
most névszerint előszólítja azokat, akik hajkoro
nát kapnak. Mindegyik azt feleli': «Jelen vagyok».

Most az összes jelöltek térdre borulnak, körben
a püspök előtt, jeléül alázatos engedehuességük-



nek s Iiúi szerctetüknck :1Z iránt, akinek a pÚP:1
után a legnagyobb méltóságot adományozta Istell
az egyházirendben.

A püspök errc - ha még más rendék is ki
szolgáltatandók - kihirdctteti, hogy kiközösítés
terhe alatt senki a szent rendeket felvenni ne
merészkedjék, aki egyházilag akadályozva van,
nincs megvizsgálva s névleg felhíva,

Ezután a püspök a jelenlevőkkel buzgón kéri
ls/elit, hogya megnyirandóknnk adja az Ö 5:1.'1l/
lelkét s amint hajuktól való megfosztás által kűl
sejökben megváltozunk. úgy az erényben növe
kedjenek s minden lelki vakságtól megszabadulva,
a kegyelem világosságában részesüljenek.

Most :1 kar a til-ik zsoltár mondásába kap.
miközben :1 püspök minden klerikusjelölt hajá
hól ollóval levág egy keveset a homlokon, a tar
kónál, a két fül táján s a fej tetején. A jelölt
ped ig, mialatt ez rajta végbemegy, :1z. említett
zsoltár ötödik részét imádkozza : «Az er az én
örökségem és kelyhern része, te vagy, ki vissza
adod nekem örökségemet».

A haj levágása jelképezi a világ hiúsúgairól
való lemondást, de cmlékeztet a hajkorona, a me
lyet mostantól fogva a klerikus viselni fog,
Krisztus tőviskoronájára, de egyben királyságára
is, amelynek :1Z egyházirend részesévé tesz.

Xliután valamennyien felkapták :1 hajkoronát.
a püspök felemelkedik (os imádkozik Istenhez,
hogy az új klerikusokat tartsa meg szerétethen s
óvja a hűnnek nundeu szeunyétól.

Az egyh:izio'cIld.



Ezután a püspök megható imák kiséretében a
klerikusokat a karingbe öltözteti, mondván :
«Öltsön téged az Ur új emberré, ki ls/en szerint
terem letett igazsághan és valósilgos szentséghen».
(V. ö. EL 4. 2·!')

Végezetül a püspök intelmet intéz hozzájuk,
hogy méltó tagjai legyenek fl klerusnak. amely
nek kiváltságaihan fl tonsura (hajkorona) folytán
részesülnek.

.cl.: ajtónálló szentelése.

A püspök figyelmezteti az előtte térdelő haj
koronásokat a telveendő rend kőtelezettségeire:
s inti öket, hogy azokat híven teljesítsék. Neve
zetesen az ti hivatniukhoz tartozik csengetni s
harangozni, az egyház és sekrestye ajtait kinyitni
és bezárni, a kőnvvvl, arnelv a szentleckéket
tartalmazza, a tflniÚlsl tartó számára felütni. Az
ajtónállók kötelességcikhez tartozott továbbá haj
danilban a híveket s a keresztségre készülöket az
isteni szolgálat alatt egymástól elkülöniteni, az
utóbbiakat fl pogányokkal együtt a közös oktatás
végén a templomból eltávolítani: végül az üldő

zések idején, midőn n hivek csak titkon gyülhet
tek össze, a püspök megbízásából a hiveknek az
összejövetel helyét s őrájút titokban tudtul adni.
Innen ered a nevezet ük is. ~lil'rL is cl püspök
ennek a rendnek feladását úgy eszkőzli, hogy
teendőik jelképét a templomkulcsokat odanyujtja
a szentelendőknck, mikőzben c szavakat mondja :
«egy járjatok d, miut akiknek ls/en elött számot
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kell adniok mimlnzokról, amik e kulcsokkal el
vannak zárva». Ezután a székesegyházi főesperes
a templom ajtajához vezeti öket s azt bezáraíja
s kinyittatja velük. Azután kezükbe adja a harang
kötelet vagy csengetyűt s harangoztat, illetőleg
csengettet velük. Miután pedig a püspök elé
visszatértek, ez süveggel fején feléjük fordul s
felhívja a jelenlevőket, hogy vele együtt kérjék
Js/en áldását az új ajtönállókra. Imádság után
megáldja őket.

Az aj tőnállo rend feladása Illa sem céltalan.
Figyelmezteti szüntelen s felhatalmazza a papot,
nevezetesen a plébánost, hogy temploma épsé
gére, díszére, a szent edények s ruhák tisztasa
gára, az istentisztelet pontos kezdésére s meg
tartására nagy gondot forditsen s ügyeljen, hogy
a templomban mindcnki illendően viselkedjék.

A.: olvasó S:('1I/el(;SCo

Az olvasók rendje' az ősi Egyházban nagy
becsben állott. Már s:1'1I1 Jusztin vértanu s 1'<'1'
lulián a második századhan cmlegetik. I~s midőn
S:('1I/ Cijpriún Aurelius (;8 Cclcrinns ifjakat hősi
hitvallásuk elismeréséül lektoroknak (ol vasók
nak) szentelte, ezt mindcnki nagy kitüntetésnek
s jutalomnak tekintette.

Az ajtónállók szentelése után a püspök ismét
az oltár közepe előtt foglal helyet s süveggel fején
előadja a felvecndó olvasósággal júró jogokat s
kötelmeket. Az olvasónak ugyanis a templom
bnn nyilvánosan Szentirúst 1\.(,11 olvasnia, leckét
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énekelnie. kenyeret s új gyümölcsőket áldania.
Figyelmezteti a szcntelendőket, hogy az olvasást
emclvényról, érthetően s épületesen végezzék s
amit olvasnak, azt higyjék s meg is cselekedjék,
hogy így a hallgatóságot példával is oktassák,
Mindennck jelképéül átadja nekik érintésre a
leckéket tartalmazó, lwagy a misekönyvet ezek
kel a szavakkal: «Vegyétek és legyetek az Isten
igéjének olvasói, amely hivatalt, ha híven s hasz
nosan teljesítitek, részetek lesz azokkal, akik az
isteni igét kezdet óta jól kezelték».

Hogy fl szent iratok, főleg a vasárnapi szerit
evangélium épületes s érthető felolvasása s fl jó
példaadás a papra 1}(;Z\"e napjainkban is mekkora
gyakorlati jelentőséggel bir, bövebben kifejtenünk
felesleges.

.-1: iirdögü:ö szentelésc.
Az ördögűző «exorcista. nevével az Egyhúz

nyelvén azokat jelezzük, akik nz Egyház nevében
s megbizásából a gonoszlélektől megszállottakra
ráteszi k kezeiket s öket ilvmódon a démoni be
hatásoktól megszabaditják:

Szentelésűk úgy történik, hogy megfelelő inte
lem után a püspök átnyujtja nekik érintésre az
ördögűzés szertartúsát tartalmazó egyházi köny
vet, miközhen e szavakat mondja : «Vegyétek s
véssétek emlékezetbe ('S legyen hatalmatok Iel
tenni kezeiteket úgy a megkeresztelt. mint a ke
resztségre készülö mcgszúllottakra»,

Az ördögüzö hatalom, amelyet a pap a meg-
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szállottakkal szemben csak ritkán, püspöki enge
déllyel, a szcntségek s szentelmények kiszolgálta
tásánál azonhan gyakran igenyhe vesz, nngy s örök
Ilgyelmeztetés a paprn nézn'. Mcrt, tniként a
római Rituálé mondja : Annak, akinek az ördög
űzést végeznie I..ell, n megfelelő erkölcsi tulajdon
súgokkal : jámborsággal, okossággal, feddhetetlen
élettel, alázatossággal, lstenben való bizodalom
mal, önérdeknél küli felebaráti szerctettcl, állha
tatossággal kell felruházva lennie a megki vántátó
mértékben, érett korunak és erkölcsi komolysága
folytán tiszteletreméltónak. Stent C!lpri/ín pedig
így ír ez ügyben : "Aki tiszta életű, szeplőtelcn
lelkű lIs feddhetetlen erényű, az kap hatalmat,
hogy a tisztátalan és állhatatlan lelkeket, akik
az embereket nyomorgatják hogy őket elveszít
sék, tcuvcgetések últal vallomásra hirja s kiűzhesse,

öket nehéz csapassal megdorgálhassa : őket

- jóllehet ellenállnak, ordítanak és sóhajtoz
nak - szenvedésük nagyobbítúsával clűzhcsse,

mindjárt büntcthesse és tiiz által kinoztathassa».

A. uyerlYl/uipii szcnlelésc.

A püspök Ilgyclmcztcti az előtte térdelő fe1
szentelendöket a gyertyavívő n'IHI, az acolytatus
kötelmeirc. A gvcrtyavivők tartozunk a templom
km a gYl'rtyatarlót hordozni, ugyanott a lámpú
knt meggvujtani, a szcnt áldozathoz szükséges
kenyérről s borról gondoskodni. Egyben inti
öket a püspök, hogy amint gyertyát hordanak
kezökben, vessek is maguktól el a söletSl\g III ií-
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veit, öltsék magukra a világosság fegyverzetét s
emlékezzenek meg arról, hogy az isteni áldozat
hoz csupán akkor fognak méltó módon kenyeret,
bort szolgáltatni, ha tiszta s jámbor életükkel ön
maguk is lsten előtt tetsző, kedves áldozúttá válnak.

.-\. püspök ezután gyert~'atartúl nyujt út nekik
égő gyertyával, «Vegyétek - úgymond -- a
gyertyatartót a gy('rtyá"al s tudjátok meg, hogy
ti az egyhúzban. a világosság gyujtására vagytok
lcíoglnlva az Cr nevéhen. Amen.» Majd üres
ampolnát (kannúcskút ) nyujt nekik érintésre eme
sznvakkal : «Vegyétek az ampolnát, hogy hort és
vizet nyujtsatok Krisztus "érének áldozatához az
L'r nevében. Amen»,

Végül a püspök az (r áldását kőnyőrgi ll' az
új acolytusokra,

:\agyon Ionlos kőtolmckct vállalt minden pap
magam az acolytntus Iclvctclévcl, uruelvek ('gl'sz
életen út kisérik. Szellemileg, lelkileg világosnak
s fényesnek kell lennie, vagyis hittel, tudomány
nyal, kegyelemmel, jócselekedetekkel ragyognia
s magát főleg a szent celibátus által jó illatú,
szeplótelcn áldozalul bemutatnia.

A gycrtyavivői rend feladása után valamennyi
felszentelt visszatér helyén'. A püspök folytatja
a szentmisét, "agy esetleg II nagyobb rendok
Idadásilt kezdi .

.-\. Ielnjauláskor, miutún elmondotta az oílcr
tóriumot, fején a süveggel ismét leül az oltár
közepe előtt. Most a felszenteltek mindnyájan
kettesével eléje júrulnak s térdcnúllvn felajánlják
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neki a most meggyújtott égő gyertyát, megcsókolva
azt s a püspök kezét. Erre ismét visszatérnek he
lyökre s a püspök folytatja a szentrnisét

A szentmise végén a püspök áldást ad, leül az
oltár előtt s igy szól a felszenteltekhez :

«Legkedvesebb fiaim! fontoljátok meg a rendet,
amelyet felvettetek s a terhet, amelyet vállatokra
helyeztek; igyekezzetek szentül s buzgón élni és
a mindcnhaíó Isiennek tetszeni, hogy kegyelmét
megnyerjétek. amelyet nektek irgalmasan meg
adni kegyeskedjék.

Mindnyájan, akiknek a haj koronát s a négy
kisebb rendet feladtuk. végezzétek el a hét töre
delini zsoltárt a litániákkal, versekkel s imákkal.
(~s a mindenható Istenhe: érettern is imádkozzatok».

Valamennyien felelik: «Szivesen !»
A püspök'az oltárhoz fordulva az utolsó evau

géliumot olvassa s a szeutmisét befejezi.

.-\: alszetpap szentelése.

A püspök a felszentelendökhöz fordulva ünne
pélyesen inti öket, hogy jól Iontolják meg a teendő
lépést. Most még szabadok, . ha tetszik a világi
állapotban visszatérhetnek. Amde. ha az alszer
papságot felveszik a nőtelen. tiszta életben s az
egyhúz szolgálatáhan mindvégig ki kell tartaniok.

Erre minrlnvájan arccal II földre borulnak s a
püspök térdenállva elkezdi a mindeuszcntek litá
niáját. ~ridőn pcdig:t Iitániáunk ama verséhez
ér : «Hogya kimult hiveknek örök nyugodalmat
adni méltóztnssúl», II püspök felkel s az arcra-
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borult felszentelendöket keresztvetésekkel meg
áldja, rnondván : «Hogy e választottakat megáldani
méltóztassál !l) «Hogy e választotlakat megáldani
és megszeirtelni méltóztassúl !» «Hogy e válasz
tottakat megáldani, meg- és felszentel ni méltóz
tassúl !ll A körülálló papok mindannyiszor azt
felelik: «Kérünk téged, hallgass meg minket [»

A litánia végeztén-I a püspök HZ előtte térdelő

felszentelendóknck előadja az alszorpapi rend
kötelességeit. Az alszerpa punk az cucharistikus
áldozat számára, vizet kell készítenie, a szerpap
nak a szcntrnisénél szolgálnin, az oltárabroszokat.
korporálékat, kchclvkendőkct kimosnia. a hívek
által felajánlott kenyérből az oltárra annyit he
lveznie. amennyi az áldozni kíváno hívek szá
nlára szükségcs.

Mindehhez a püspök komoly s megható intel
met csatol, Iclszólitva a Ielszeutelendóket, hogy
hnrrninők voltak is eddig. dc ezentúl az Ef/Y/Ili:::
szolqálalában s:;;()J'f!"lmasak. éberek, niselctúkben
józanul.' és tisztá): leyyr:nek.

Erre a püspök üres kelyhet s pníénát, a fo
esperes pedig két horral s vízzel töltött ampolnát
a hozzájuk tartozó tálcaval s kéztörlővel nyujt
át nekik, hogy jobbkezükkel érintsék, mikőzben
a püspök így szól hozzújuk : «Lássátok, minó
szolgálatot adnak út nektek: azért intelek titeket,
úgy viseljétek magatoka l, hogy Istennel.. tessetek»,

Ezek után a piispök két könyörgést végezvén,
megáldja (iket, majd meglelelő szavak kíséretében
rájuk ölti sajátos reluli szcnt ruháikat. a váll-
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kendőt (humerálét), karöltöt (manipulusf), a kön
töst (tunikát), végre megérinteti velök a mise
könvvet, hatalmat adva a szeritleckét mondani,
éneleeini az élőkért s a holtakért.

Most helyükre mennek egynek kivételével, aki
hangosan elolvassa vagy énekli a szentmisc leckéjét.

A felnjánlúskor nunden ügy megy végbe, mint
a kisebb rendeknél láttuk.

Az Agnus Dei után egyik felszentelt a püspöktől
Pax-ot, vagyis békeölelést kap, II szerétet jeléűl,

arnelvet társainak közvetít. Mise közben mind
nyújan megáldoznak a püspök kezéből. A mise
végén a püspök újra buzditja őket s leladatul
kiszabja számukra a napi zsolozsma egyik szaka
szát (nokturnumát).

A s:erpap szenlelése,

A szentlccke után a püspök leül székére. mirc
a tőesperes a feJszentclendökcl előhíva a püspök
höz ezeket a szavakat intézi: «FőtisztelendőAtya!
A Katholikus Egyház kivánja, hogy a jelenlevő
alszerpapokat a szerpapsúg terhének viselésére
szenteljétek fel l))

«Tudod-e, hogy méltók '?» kérdi erre a püspök.
Es II főesperes: «Amennyiben az emberi gyar

lóság engedi, tudom is, bizonyitom is, hogy ök
méltók e hivatal terhének viselésére», Erre a
püspők egy Deo gracins-szal ! (Hilla lstennekh
íclel, Xlnjd a papsúghoz és néphez fordul s fel
szólítja öket, hogy amennyiben a lelszcntelendők
ellen kifogásuk volna, adják elő.
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Kis vártat mulva a püspök intelmet intéz a
felszentelendökhöz a felveendő rend kötelességei
ről, amelyek nevezetesen az oltárnál való szolgálat,
a keresztelés és a prédikálás. Inti egyben őket,
hogy mint az Vr testének s vérének kiszolgáltatói,
szent István első vértanu példája szerint minden
testi kicsapongástól tartózkodjanak s az evangé
liumot, amelyet hirdetnek, saját eleven példájukkal
magyarázzák.

Ezután a felszentclcndők arcra borulnak, a
püspök fején a süveggel letérdel az oltár lépcsőjén
s elimádkozzák yagy éneklik a minclenszentek
litániáját egészen úgy, miként ez az alszetpapi
rend leladásánál történt, A püspök most is meg
adja ti háromszoros ünnepélyes áldást. A felszen
telendok pedig közben megújítják a fogadalmat,
amelyet Istennel: teltek, hog,'" meghalva a világnak,
egészen az ö szelgálatára szeutelik magukat.

A litánia végeztével felemelkednek, de még
térdeiken állva maradnak. A püspök most fején
süveggel s székében ülve a papságot s népet közös
imára szólitja fel, hogy Isten segitségével a fel
szentelendők a levitarend áldásáhan Iénvesked
jenek és Ielkiségűket ragyogtatm világoskodjauak.

A püspök erre felkel s hosszabb ünnepélyes
bevezetés után prefációba kezd. amelynek kereteben
megtörténik a szentség kiszolgálása. A püspök
ugyanis mintcgy íélheszukitva a prefaclót. miudcn
egyes felszentelendőnek fejére rúteszi jobbját e
szavak kiséretében: «Vedd a Szenllelket erősségül,

hogy ellentállhuss az ördögnek és az ű kisérté-
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seinek az Úr nevében'). Majd oly hangon mint
előbb, jobbját állandóan kiterjesztve tartva foly
tatja a preíációt, Esedezik megható szepen. hogy
öntse ki Isten a szerpapokra az Ő Sz entlclkél.
Kegyelme ajándékahal erősítse meg öket szol
gálatuk teljesítésében. Bővelkedjenek minden
erényben. legyenek szerények, szemérmesek. fedd
hetctleuek , hogya hivek :IZ Ö jámbor viselkede
suk utánzására gyulladjanak, ők pedig a lelki
ismeret jó tanusága mellett Krisztusban állhata
tosak maradjanak s méltók legyenek az egyházi
szolgálat alnntihb fokáról magasabbra szállni.

Erre a püspök felvett rendjük jeiéül az új szer
papokra adja megfelelő intelemmel a stólát, hiva
taluk ékességét, amelyet a balvállukon s jobb
karjuk alatt összekötve viselnek. Aztán rájuk adja
a dalmatikát, mint rendj ük sajátos díszköntösét.
Végre kezükbe adja a misekőnyvct Ielhatahnazva
őket a szent evangelium olvasására a templomban,
az élőkért s holtakért.

Utoljára még két imát mond felettük a püspök,
kénc Istent, küldjc reájuk Szenllell:e áldását, hogy
mások elött jó példájukkal tündökölhessenek, az
apostolok által választott első diákonok hivata
lára méltók legyenek s az ehhez megkivánt eré
nyek gyakorlata által neki tessenek.

Az új szei-papok helyükre mcnnek, egy azon
han közül Cik olvassa a mise evangéliumát.

A felnjánlúskor, a Pax-nál, áldozáskor és a
szentmisc végén nunden úgy történik, ahogy az
ulszerpapság J'eladúsúnúI.



.-1: tildo=ópap szenlelése.

A papszentelés csakúgy, mint a többi szeute
lések, a szentmise alatt s pedig az evangélium
előtt megy végbe.

A Ielszentelendők szerpapi ruhában, hurnerálé
val, albában cíngulussal, stólával és manipuJussal
jelennek meg, [obhkczükhcn kendöcskét tartanak
a kezeknek a keuéskor történő összekötésére s
megtőrlésére : a halkarjukon pedig az összegon
gyölitett miscruhát viszik.

!\. püspök az evangélium elott süveggel a fején
leül az oltár közepe elott, A íőcsperes ünnepé
lyesen előszólítja a Ielszontclcndőkct, névszerint
meghíva öket. Mire azután a püspőkhőz forelul :
«Főtisztelendő Atya! a Katholikus Anyaszentegy
ház azt kivánja, hogya jelenlevő szerpa pok at az
áldozópapság terhének viselésére szenteljétek Iel.»
Miután pedig a püspök az illetök méltó volláról 
iniként ez a szerpap szentcléséuél történt - meg
bizonyosodott. hosszabb intelmet intéz n papság
hoz s a néphez, amelyben felszólítja öket, hogy eset
leges kifogásaikat n Ielszentclendók ellen adják elő.

Kis vártat mulva a felszenlclcndókct oktatja az
áldozópapi méltóságról s a papban megkivánt
tulajdonsúgokról s erényekről. Megjelöli a pap
sajátos hivatásheli teendőit, kijelcntvén : (CA pflp
nak kötclcsségc : áldozni, áldani, igazgatni, Inni
Iam és keresztelni»..\ papoktól megköveteli az
Egyház - mondjn többek közölt a püspök e
remek beszédéhen ---, hogy erkölcseikben örizz("k
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meg a tiszta és szent élet romlatlanságút, hogy ,a
szcnt titkoknak ismeretéhe. nevezetesen az UI'
Jézn« szcnvedése és halála titkába mélyen bek
hatoljanak. Az újszövetség csodálatos áldozatál
ne csak megűljék és bemutassák, hanem általa
elérjék azt is, amil szent Púl mond, l. i. hogy
tagjaikból nunden hűnt s vágyat kiirtsanak, szó
val sanyargatott s önmegtagadó élelet viseljenek.
Cselekedeteiknek annvira erénveseknek kell len
niök. hogya hiyekne-k épülésére, az Egyhúznak
örömére legyenek. ~li mást jelent ez, mint azt,
hogya papnak szentül kell élnie '!

Most a Ielszcntelendők arcra borulnak s igy
maradnak, mig csak a mindenszcntek litániáját
felettük el nem végzik. Azután felemelkednek s
kettesével a püspök elé térdelnek, aki süveggel
fején trónusa előtt úll.

Elközelgetett a pillanat, amelyre a Ielszcntelen
dők évekig tartó szorgalrnas tanulással, imád
sággal, erénygyakorlatokkal készültek. amely után
oly forrón epedtek. amiért jámhor szüleik, test
vereik gyakran esedeztek. Az a pillanat van
küszöbön, amelyben venni fogják a Szentlell.ct,
s benne általa a hatalmakat s kegyelmeket a papi
tevékenységre, szent hivatásuk ruéltó betöltésérc.

A tulajdonképeni felszentelés, a papi rend Iel
adása kezdetét veszi.

A püspök a nélkül. hogy valamit mondana,
mindkét kezét mindenegyes íelszentclendönek
fejére teszi. L'gynnczt cselekszik egymásután a
jelenk-vő papok is. kik kőxül legalább húromnak-



négynek miseruhában, a többinek logalább stólá
ban kell lennie.

Megható pillanat ez. Mindenki hallgat. De annál
hangosabban szólnuk a felszentelő püspök, a
jelenlevő papok s hivek szivei, buzgón kérve
Istent, hogy Stentlelkét bőven öntse ki a Ielszeute
lendőkre.

Azután úgy a püspök, mint a papok jobbkarju
kat kiterjesztik a felszentelendők felett, mikőzben
a püspök egyedül igy imádkozik: «Könyörög
jünk, kedves atyámfiai a mindcnható Istennek,
hogy e szolgáí fölött, "kikel az áldozópapságra
kiválasztott, mcnuyci ajándékait sokasítsa meg
és hogy azt, amit az ő kegyelméből felvesznek,
az ö segitségével elnycrhcssék. A mi Urunk
Kriszius által. Amen».

~Jajd a püspök - most már süvegét letéve 
a következo imát mondja a Ielszcntelendók felett :
«Hallgass meg ininket Urunk, Isteniink és ezekre
a szolgáidra a Sz cnllélek áldásá t s fl pa pi kegyelem
erejét öntsed. hogy akiket kegyességed sz ine előtt
Iclszcntelésre bemutatunk, njándékaid örökös bö
ségével úraszd eJ. A mi Urunk ,Jt;:IlS Ktisztus
úJtfll ...»

Erre kiterjesztett karokkal magasztos pretácioba
kezd. Kéri ebben Istent, hogy iniként sloz csn»!.. a
hetven férfiút. ArOIIlUlI.. fiait Elcá:árt és ltluunárt,
az apostoloknak fl hetvenkét tanítványt rendelé
segítségnek, ukként adja meg ezeknek a szolgái
nak a papi méltóságot s az életszentség Lelkét az
ó Iőpupi terheinek enyhítésérc. Legyenek mint egy-
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szerű papok a püspök támaszai, tündököljenek
minden igazságban, hogy egyszer a rájuk bizottak
ról sikeresen számol adva elnyerjék az örök bol
dogságot.

Most a papi ruhák felöltése kővetkezik.
A püspök süveggel fején leül s nundenegyes

felszenteltnek mcllén a stólát kereszt alakban
ősszeteszi rnondván : «Vedd az Úr igáját, mert
az er igája édes es az ö terhe kőnnyű».

Azután mindegyikre ráteszi a miseruhát, amely
nek hátsó része azonban összegöngyölitve marad,
iniközben ezt mondja : «Vedd a papi, ruhát. amely
a szerétetet jelenti, merl hatalmas az Cr, hogy öreg
bitse benned a szerétetet es minden tökéletes jót».

.A felszentelt pedig erre feleli: «Hála Istennel: ,'))
Aquinoi szeut Tamás szépen értelmezi ezt a szer

tartást. «A papnak - úgymond - mind a két
vállúról csüng a stóla, hogy kifejezésre jusson a
szcntségck kiszolgáltatásában való tejhalalmo.
Mmthogy pedig a pap ebben senkinek sem szolgája.
azért véges-végig leszáll a stólája, Kasulájn (rnise
ruhúja ) is van a papnak, a mely a szerotetet
jelenti, inert a szerétet szcntségét (az Eucharistlút)
ő Lésziti.»

Mos I sü veg nél kül felkel a püspök s mig a
többiek mind térdelnek. hosszabb imát monrl.

Kéri Istent, hogy az ö kegyelmeból eme szolgúi
tudományhan és mindeu erenyben íündőkőlhes

senek, hivatásuk ajándékát tisztán megőrizzék, a
hivek számára szeplótelcn áldásuk erejevel a
kenyere l ós bort szcnt Fia tostéve ('S vérévé út-

127



változtassák s a végitélet napján tiszta lelkiisme
rettel, igaz hittel, Szen/lélekkel eltelten támad
hassanak fej.

Az ima után a püspök süveg nelkul az oltál'
relé fordulva letérdel s fennhangon elkezdi s a
kar folytatja a Veni Creator Spiritus kezdetu
himnust. Az első strófa végén felkel a püspök és
fején a süveggel leül. A felszenteltek sorban eléje
térdelnek, a püspök a katekumenek (keresztelen
dők) olajúval megkeni hüvelyk- és mutatóujjaikat
t',S azután mindkét tcnyerüket, amelyet egymás
mellé szoritva előtte kiterjcsztenek, mikőzben
ezeket mondja: «Méltóztassál, Uram fel- és meg
szentelni e kenet s a mi áldásunk által ezekel
a kezeket ...» Felelet: «Amen», Xlajd jobbjával
keresztet wt a felszenteltek kezei felett, mond"án ...
«hogy, amil megfognak áldani, meg legyen áldva,
és amil megszcntelnck. fel- és meg legyen szen
telve a mi Urunk Jézus Krisztus nevében».•::s
mindnyájan felelik: «Amen».

A kenés utún a püspök összeteszi mindegyik
nek kezeit s a segédkezők egyike vászonkendővol.

szalaggal, összeköti azokat.
«A kúlső látható kcnés, mint III. Ince púpa

találóan monrlja, jele a belso láthatatlan kenés
nek, amellyel a Szcntlélel.. keni rel a papi lelket
s teszi egc;szen hasonlóvá az isteni telkenthez.
Krisztuslioz, az örök lopaphoz..

Xlindcnck előtt a két hüvclvk- s a két mutató
ujjat keni Illeg a püspök, mcr] kőzvetlenül ezek
érintik az Oltáriszentséget, majd aztán megkeni



al. egész tenveret is, .uui által - miként Durandus
megjegyzi - a pap, a S::/·"f//:/ekföl SZf'lIl<'h~si hulal
Illat s keg~Tlllld nyer.

:'Ilosl következlk az isteni áldozat h('lIllllatús;'I
hoz szúkségcs edények ünnepélyes átudúsu, hogy
Loinbanli Péter kifejezése szei-int a Ivlszcntelt
papok tudják, hogy hatalmat 1.'<1/1101.. Istenne! ..
('J1W'szll'ló úldoz.rloknt lx-mututni. "agasztos I'S
loutos sl.prlarlú-:. an\('lyd azonban mag... S J\'.
Ifl'/ledeJ; pá P;I ('s II pún « k ieg(;szítónek s júrulékos
nu k» nen'z.

.-\ püspők odanyujtja II kclyh«! a 110rr :11 s a
patenál az ostyával al. új papoknak, akik al.I
mutató- I'S hüvelvkujjaik közé fogják, úgy hogy
('gyszelTc érinlik a kehely csészejét és a patén ál
Xliközben (' szavakat mondja külön-külön minrl
egyikökhöz : «Vegyétek II hatalmat áldozatot uur
látni be Istennel: s miséket mondani mind az
elokért. mind a holtakért. az ('r nevében.. Fele
1<'1: "Amen».

Ha megfontoljuk, mily jelentőségű a szent
miseáklozat Istenre, Egyhúzra s az egész emberi
ségre nézve, akkor elgondolhaíjuk, minő lelkes
örörumel üd vőzl ik a szentek s angyalok azokat,
akik az újszövetségi papsúg számát szaporítják
s az Eucharistia áldozatát megsokasítják !

Az új papol" miután kezeikról :. szenl olajat
lctőrőlték, most már a püspökkel együn végzik
a szcutmisét, Először miséznek ! A püspök min
deu egyes imádságot, még az átlényegülés szavait
is hungosan mondju s (ik \'('1<' ('gyi'llI moudunnk
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mindent. Ez voltaképen tehát az Ő primiciajuk.
A szent misénck ez a közös bemutatása eiulé
kezlet azokra az időkre. midőn a papol, a püs
pökkel együtt urutatták be II szeutmisét, ahogy
ez a görög szertartáshan ma is dh-ik.

A felajánláskor a Ielszenteltek kettesével a püx
púk elé járulnak s gyűrűjét megcsókolva égő

l(\'crlyát ajánlanak l'f'1 neki,
.\1. égó gyertya telajánlása Va I jelezn i .rkurják .

hogy magukat, egész életüket az Egyhúz szolgá
latúra áldozzák. A püspöki gyíírii megcsókolása
II h,llús hódolat jelképe a püspöki méltósúg iránt.
.unelyből a reúj II k áradt kegyelem Iorrásozott.

A «pro pace» (békéért mondolI) ima után.
.unely a szcnláldozást megelőzi. a püspök meg
csókolja az oltárt s utána a Ielszenteltek egyikét,
aki ezt a békecsókol a többiekkel közli. Azután
a püspök kezéből magukhoz veszik az ([' .h;ZIIS/-,

akinek az imént adtak - életükben először 
szentségi létet.

Xlost a püspök antifónába kezd, amely Jézus
nak apostolaihoz intézett szivreható szavaiból áll :
«~lár nem foglak tileket szolgáimnak, hanem ba
rátaimnak mondani, mert megismertetek míndc
nekct, amikel köztetek művcltcm. Vegyétek a
vigasztaló Szentlelket, akit az Atya küldend nek
tek. Ti az én barátaim vagytok, ha teendi tek,
amiket én parancsolok». Az antifóna végeztével.
amelyet II kar folytatott, az új papok elmondják
fennszóval az apostoli hitvallást, hogy így fl püs
pök, papsúg s a Il&p előtt nyllvános lalllls:"gol



legyenek arról a szent hitről, amelyet hirdetni
fognak.

Ezután pedig egyenkint a püspök elé térdel
nek, aki mindkét kezét fejökre téve a felszente
lés által elnyert bűnbocsátó hatalmat forma sze
rint is átadja nekik .l1;ZIlS eme szavait intézn'
hozzájuk : "Vegyétek a Szenllelkei ; akiknek meg,
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik és
akiknek megtartjátok. meg vannak tartva».

Az újmisesek mosl már a legkifejezettebb mó
don vették a leljes papi hatalmat, jóllehel a bűn
bocsátó halalomnak hasznát majd csak akkor
"ehetik. ha majd íópásztoru k a gyónlalásra juy
hatosáoot is ad nekik. Teljes papi mivoltuk jel
képéül a püspök a hátul telcsavart miseruhál le
göngyöliti rajtuk, mondván : «Az L'r az ártatlanság
köntösén'] ruházzon fel téged».

Az új papok telve Szentlélcklcel készen állanak az
apostoli munkára. Müködésük azonban üdvős csak
akkor lesz, ha főpásztoruk által engedik magukat
vezéreltetui. Mert, mint az Irás mondja : «az enge
delmes férfiú győzelemre szól». (Péld. 21. 28.)

:\Iiért is a püspök kiveszi nunden egyes fel
szenteJtböl az ünnepélyes engedelmességi igére
tet. A felszenteltek ilsszelett kezeit saját kezébe
zárva így szól : «Igérsz-e nekem és utódaimnak
tiszteletet és engedelmcsséget ?» Erre mindegylk
azt Ieleli : «Igérek !»

Ez a kérdés, ha a Iclszentelt más egyházme
gyéhez tartozik. avagv szerzetes, megfelelő mó
don változik.



Mire a püspök megcsókolja a felszenteltet. iuond
ván: «Az Ur békéje legyen mindig veled !»
«Amen» adja reá az illető a feleletet.

A püspök most megint intelmet ad nekik, hogy
~l szentmise végzése módját s rendjét más tapasz
lalt papoktól jól megtanulják.

Ern' feláll va háromszoros keresztvetéssel Illeg
úklja öket hogy áldottak legyenek II papi rcml
ben s engesztelő áldozatokat mutussanak IJI' ;1

nép vétkeiért a nundenható Istennek, akinek lisz·
telet s dicsőség legyen mindőrőkre.

A püspök most a kommuniót követő könyörgést
mondja, s miután a szentmise végén szokásos
utolsó áldást megadta, mégegyszer székére ül s
az újonnan Ielszcntclteket inti, hogy a felvett
rendok fontosságát szemök előtt tartva, szent
élet által igyekezzenek lstennek tetszeni. Végül
az új papoknak meghagyja. hogy első szentruisé
jök után még három más szentmisét végezze
nek, t. i. egyet a Szentlélekről. egy másikat a
B. S:ii:röl s a harmadikat az elhnmji hivekért, s
azonkívül imádkozzanak a felszentelő püspökért.

A felszenteltek igérik. hogy ezt meg fogják
tenni. A püspök a szentrnisét folytatva csende
sen elmondja az utolsó cvangéliumot. amelyet
az új papok vele együtt végeznek.

A római káté szavai szerint a papok oly hatal
mat nyertek. amely minden ernbori értelmet s
felfogást nicssze felülmúl. Kriszlu» az isteni meg
váltó. a jú pásztor sokszorozódik mcg bennök.
Feleljenek is tr-hát IIH'g anuuk :I buzditásnak.



amelyet 5:('/1/ Péter intéz hozzájuk: «Legeltessé
lek az Istennek rátok bízott nyáját, gondot visel
"én nem kényszerűségből, hanem szabad akarat
hól Isten szerint, scm a rút nyereség k~d"éért.,.
példája lévén a nyájnak szívhől. Es mikor
megjelenend a pásztorok fejedelme, elnyeritek a
dicsőség hervadhatlan koszorújáb. (Pél. J. 5.
2--l)

.I JliisJiiik szenlelésc,

.\ püspökszentelést illetőleg már a niceai szent
zsinat O~25,) így intézkedett : «Illó, hogy a püs
pök a tartomány valarnennyi püspöke által szcn
1,,1I('ssl;k. dl' ha I'Z nehézséggel jitma. legulúhh
három püspők végezze a szentclést». Ez a tór
"ény ma is érvényben van. s a felszentelő püs
pöknek két más püspök segédkezik. .-\ püspök
szeutolés magasztos szertartásának főbb vonásait
a következőkben adjuk.

A templomban két oltárt késztlenck , ('gy na
!(,'obhal, a felszentelő, s l'gy kisebbet a felszen
lelendő püspök számára.

A papság. a felszentelő s segédkező püspökök
a feJsz<'ntel('IHlő\'(~1 s a többi kísérettel a tem
plomba vonulnak s magukra öltik az egyházi ruhá
kat. Midőn valamcnnvien Ielőltőztek, a felszen
telő k-ül az oltár l'16tt s a telszt-nlelendő cl két
sl'gédkezi) pűspőkkel eléje járul.

Az idősebb segédkező püspök vrre a lelszeute
löhöz a következő szavakat íntézi: «Főtisztelendő

Atya. a Katholikus Auyaszcntegvház azt kivánja,
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hogya jelenlevő áldozópapot a PÜSpÜkSl'g ler
hérc felemeljétek».

A felszentelő erre felolvastatja az erre vonat
kozó pápai engedélyt s Idéteti a Ielszentclendő
vel a hitvallást.

Most a felszentelő érthető hangon kérdéseket
intéz a Iclszcníelendőhőz a hitet, a püspök ,'k
let, erk őlcseií és kötelességei L illetőleg. .\ íelszen
lelendő pedig ugyancsak hallhatóan megadja a
Ieleleteket : "akarom» _. «hclvoslcm» - «hiszem-
- «elitélcui» sth. -

Erre kezdetét veszi u xzcu lmisv.
A íclszcntclő az oltár re1l'- lordulva kezdi ;1

lepcsóimát, a Iclszentelcndő az (i balján, a lilhhi
püspök saját székciknél \'ek imúdkozzúk.

A lépcsőima végeztével a sl'g":'dpüspökök a 1(,1
szentelemlőt a saját oltúrahoz kisérik ahol letéve
a pluviálét, mclyet eddig viselt. magúra ölti püs
pöki ruhú il : a .ncllkcrcsztet, tunicellút. dalura
tikát, stólút "'S kazulút. s li is mondju a sze-nt
misét az ovaugélinuug. -'Iidi)n azonhan a Domi
11115 vohiscumot mondju neru lordul a Ill'P fek·

Mos! a segl'dkezü püspőkőktől kisérve a lel
szeritelo ell- júrúl. aki ,'lólL mélyen meghajol.
Valamcnnvicn leülnek. Ekkor a Ielszeutclö elo
adja a püspök saj:',tos kőtclmeit : «A püspők nek
il,'lllie. mngvurúzni«. lIIeg- s fl'lszcnl,'llIil\ úldoz
Ilia. keres/[I:llli" s Ix-rmúlnin kell ~)I

EZlllún:1 mindcnszentek Jitániáju követ kezi k,
amely ~lIaLL " r"'sz"IILeleJld(:i a Iclszentcl« baljún
q..(t'·SZI'Il leboru J. .\ IIwgholl:1I,t'1'1 moudolt kőnyőr-



gés után a Iclszentelő felkel térdelő hclvzetóhól
s a Ielszentelendő felé fordulva háromszor meg
áldja azt: «Hogy a jelenlevő kiválasztottat meg
áldani t - megáldani s megszentelni -r, megál
rIuni. megszentelni és felszentelni t méltóztns
súl ... ll

Ugyanezt lllondják II segédpüspökök is :1 Ir-l
szeutelendóre keresztet vetve.

,~ litánia után mindnyájan lelkelnek.
Es most következik II tulajdonképeni pilspiik·

szeniclés szentségi kiszolgáltatása.
.\ felszentelő a segédkező püspökökkel az evan

gdiumos könyvet II Ielszentclcndő nvakszirtjcr«
és vállaira Iekleti. arnelvet a Ielszcuteleruló mö
!-:ö~le térdelő káplánja t~rt ily helyzetben.

Es most a felszentelő két segédpüspökével ('gyü If
iuind két kezükkel megérintik a felszentelondó
fejét, morulván : «Vedd a Szentlell:et h)

Xlajd a k-lszcnteló süvcgét letéve, úllvu íg~'

imúdkozik : «Hallgasd meg l.ram, kegyelmeseu
kőnyörgéschuet, s eme szolgúdru hnjlitvu a ke
gyelem hőségszaruját. a papi úldúsnak erejét
úraszd reája»..\ mi Urunk .1,;::1/:; Kriszlus állal ...

Xlajd kezeit melle előtt kitárva elkezdi II püs
pök szeutelés prclúciójút. \Iidón pedig ebben ezek
IH'Z a szavnkhoz ér : «nu-nnvei kenet harmatúval
SZl'III('ld lI1('g., .v , q~y II seg(':dkl'zii papok közül a
I'dSZ('1I11'1(,Jlllú I'ejd hosszas kendővel k őrú lkől i.

.\ telszcntelcndő :IZ olt.u: rdt', Iordulvn, ll"n!ell
;'II"a elkezdi s a kar 1'()1~'latj:l :l «Veni Cn-ntor
Spiritu-.» huunust.



A7. első versszak vegen a íelszeuteló püspök
helvet foglal az oltár közepe előtti széken s
hüvelykjét krizmúha mártva megkeni azzal az
előtte térdelő új püspök fejét. iniközben ezeket
az áldó szavakat ejti : «Legyen fejed főlkenve s
íclszentelv« mennyei áldással a püspöki nu-ltó
súgni a:/, AlytÍ II IIJ;t és HÚl/ak t t'S S:1'Il I ll;/I'k!/I'I..i'
nevében». Felelet: «Amen». «Békesség nekerl !»
Felelel : (d~s a le lelkednek» .

.\ I'pls7.enleló erre folytatja a pretácint. J:;s az :1

1I1agaszlos s kenetteltelj es imn, amelvet ek kor \"(~
gpz, j pIzj az egész szerlartás fplIséges értel 1lI("1.

«Ez aszPIlI keru-t -, igy ,'sd - szálljon dús
;lradalhan (:l IdszeJlI('lt) fejére. ('s('pegj('n ajkain
s tcrjcdjcu ki egész Il'slt're. hogy '\:('111/(·1/.1',(
(Tejp hetöltse belsejét. s körülámvékozzn k ülsc
jét ' Legven gazdag a hit :'III hatatossúgúb.m. a
szpr('\('[ tisztuságáhnn, a béke derűjéhen.»

A kar a 1:1~ zsoltúrlia kezd. Ezalatt a 1'eISZ('ll

lelú k-ül, lelteszi sűvegér. s Iőlken i krizmával :IZ

dőltp Il"]'(ll'lö új püspök mindkét kezd, "Legye
nek megkenve (' kezek - mondja közben -
szell lelt olajjal s :I mcgszentelés krizmájáv.rl :
:Ihogy felkente '\';111111'/ ltáoidot :l királyt s pr"'
tétát, llgy legyenek (ezek a kezek isI felkenve s
["('Iszenleh'e. Az .1/!lII, Fiú s St enllélvl.. lslennrl:
nevében». Felelel : «Ann-n».

Majd foly lalj" : «lslcn, ['mIII.. .lr: us 1\riszt Ils

,It!l.ill, aki kged ld nk.ul \'meJlli ;1 püspöki rucl
lúsúgra. il IIl:lg:1 árasszon el tl~g('d krizmávnl és
a misztik us kend tulvudékúval, s ;1 h-lk i ;'1111;'1 S

I~U)



kenetével termékenyitsen meg: amil nlPgúldasz,
legyen áldott, amit megszentelsz, legyen szerit. s
relszentelt kezed vagy ujjad érintése, mindnyá
jának hasznúljon az üdvösségre». Felelet : «Amen».

Most a pásztorbotnak s püspöki gyűrűnek
megiddása s átadása következik megiddó szavak
kisérelében.

Ezután leveszi II felszentelő a felszenlelI vúllá
rul az cvangéliumoskönyvet s a seg("dk('zű püs
pökökkel kőzőscn átadja kczélx: «Yerkl 1'1 gy
moud - az E\'élllgélinmol (',s nu-nj. pn"dil;úld a
reád hízott népm-k : mert hatalmas az Isk". hogy
:1 le kegyelmedet gynrapíJsa, ak i él I;S uralkodik
órőkkőu-őrőkké». Fclck-t : «Amen».

"égi"iI a lelszcntelo s sl'gédpi"lspökei Ill;kcesúkol
.ulnak a lelszentolt új püspöknek..\ szcntmisc
Iolytatúdik az cvuugóliuml ól az otfertóriuniig.

Az offertórium elmondása ulún a lelszontelő

sü\'egge) tejen logadja a 1"elszl'nh'll püspők sziu
holikus ujándekait : két égő gyertyát, kél kenve
rel s l.ét hordórskn horI, (;s 1Il('gcsc'lkolj:l :1 I'l')
szr-nteló kezét.

EZ111án az "lj pűspők ;IZ oltúr 1l'c1\(' oldul.m
;-III\'a a lelszcntel« pi"1 sp("dd\(' I cgvutt misézik , min
denl úg~' \l'gene, ahogy a misekőnyv azt elo
il'ja..Az álvúltoztatnndú oslya uzonhan csak ('g~.

" ugyallahhall II kl'lH'I~"J)(,1\ ,'kgs(-'W'S hor v.m
Illindkt>Il,'ijúk S/.:úu:lra,

,\z .IYIIIIS lk; uhu a IJI/,'-ol (hd,cölell'sl) dúhh
:1 Ielszentcltnck , ;lzul:-"I s('gédpilsl)(ikeinek adja
:1 fl'lsz('nll'Iú,



Az áldozáskor a felszentelő a konzekrált os
tyának s a szent vérnek egy részét veszi csak
magához, II maradékkal a felszentelt új püspö
köt áldoztatja Illeg.

Ezután a felszentelt most már az evangélium
oldalán folytatja H szentnrlsét.

Az ltc missa cs! után II lelszentelő a népet ünne
pélyesen megáldja.

.\z áldás után helyet foglal a felszentelő s <l

púspők i sűveget ünnepélyes szavak kíséretében
a két mús püspök segpdJetévcl az újonnan fel
szenteltnek Iojcrc teszi.

vlajd telhúzza kezére :t püspöki kcsztvüt és
ujjára :t pűspöki gyüriil.

\10,,1 felkel n Iclszeutcló, jobbkezén fogja:t rel
szcntcltet - a segédkező püspőkők időshbil«.

pedig a balkezén - s így vezetik arra a székre,
.unelyról a felszentelő felkel]. A felszentelő az új
püspök haljaha :Hlj:t a pásztorbotol.

Felhangzanak erre a re /)('11111 ünnepélyes
hangjai. Midon az (;lIek elkezdődik a S('gédkez(j
püspökök :t Iclszcuteltct :I tomplouion végig
vezetik, aki áld.rst OSZI\":1 halad út a hivek sorui
közőtt.

A felszenteli ezután az olt:u: lúizPIH;nlJ űnuv
pélyes püspöki úldúsl ad.

Ezután a lclszcntclo sÜH'ggel a rej('n az olt. u
«vnngéliumi old,dúra úll, nu-llvtlc vunuuk :1
sl·g(·dpüspiikök..\ IdsZCIlIl'1 1 ugvuncsak sün'gl:'\l'i
s pásztorholtul II lecke oldalúról megközelitl őket
háromszor III ind 1'1111'1k1'<11'11('lIh ha IIgOlI éuc-kvlvc ;



«Ad multos unnos !" I Közheu térelet hajt. Az 1I10lsú
térdhajtásból. amelyet már él felszentelő előtt

végez - felemelkedve. ettől s a segédpüspökök
től békecsókol kap.

Az utolsó evangélium imádkozása közben a
("els:ten(('lIel saját ollárához visszakisérik. ahol
azután a szort..rtásos ruhákat magáról leveli.

Ezzel a püspökszentelés Ienségcs szertartúsn
Il(·fejezúdött.



FÜGGELÉK.

A szerzetest állapota'ól.

.-\ szerzetesi állapot (oyalma és természete.

Bár a szerzetesség az egyházi renddel nem
azonos. de sok rokonvonást tüntet feJ. Nevezete
sen, mindkettö teljesen lstennek szentelt állapot.

Az új egyházjog igy határozza meg annak lé
nyegét : «A szerzetesi állapot, vagyis az állandó
együttélésnek az a módja, amelyben a hívek a
közönséges parancsokon kívül az' evangéliumi
tanácsoknak. az enqedelmesséqnek, tisztasáqnak és
.~:e!,éllységnek megtartását is fogadalom által
magukra vállalják, mindenkitől tiszteletben tar
tandó». (487. k.)

Ezt az állapotot tehát különösen tisztel et re
méltóvá a tökéletességre való törekvés teszi, amely
a parancsok lelkiismeretes, pontos megtartásári
kivül az evangéliumi tanácsoknak : az engedel
mességnek, tisztaságnak és szegénységnek meg
tartásában nyilatkozik meg. De lássuk most már
kissé részletesebben.

HO



A tökélete.~ségre való törekvés állapota.

A tökéletesség. amelyre törekedni a szerzetes
nek állapotbeli kötelessége: az isteni s felebaráti
szerétet tökéletessége.

A tökéletességre. vagyis a tökéletes szeretetre
való törekvés szempontjából Kriszius misztikus
leste az. Egyház. a maga gyönyörű változatos
ságában három életállapotot tüntet fel. Az egyik
a parancstartásé, amelybe általában a világi hívek
tartoznak. A másik a tökéletességre való törek
vésé, amelybe a szerzetesek sorakoznak. Végül a
tökéletességé, amelyben az Egyház a legfőbb
méltóságot elfoglalókat, a püspököket kívánja
látni. Ez a beosztás - nagyon világos - az illető
életállapot jellegére s nem pedig a benne el
helyezkedő lelkek tökéletességi fokára vonatko
zik. Mert, hogy többet ne említsünk, igen sok
szerzetes és nem kevés világi a tökéletességet
valóban eléri és ugyanezt minden püspökrőlnem
lehet elmondani.

A szerzetes tehát, főleg pályája elején nem
köteles tökéletes lenni, de lélekben járó feladata
a tökéletességre komolyan s állandóan törekedni.
Minthogy ez főleg a fogadalmak s szerzetszabá
lyok betartása által történik, azért súlyosan vé
ene a szerzetes sajátos állapota ellen, ha foga-
dalmait fontos dologban szokásszerűleg meg
szegné. avagy szabályait teljesen elhanyagolná.
megvetné,



A fogadalmak.

A szerzetesi állapot az a boldog állapot, amely
ben az ember önmagát teljesen ls/ennek adhatja.
Hogy pedig egészen az övé lehessen, szétzúzza
azokat a bilincseket, amelyek a tökéletes ön
átadásban akadályok lehetnek. A föld javairól
tehát lemond a szegénység állal, a test javairól a
tisztaság által, a szeJJem javairól az engedelmes
ség által - miként ezt az evangélium tanácsolja.
Mindent átad ls/ennek az elüljáró, a szerzet kezei
által, semmit sem tartva meg magának. És hogy
másként többé ne is tehessen, a változás, az áJJha
tatlanság lehetőségéről is lemond a fogadalmak
által. Igy válik teljesen égő áldozattá az Úr oltá
rán. Az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom
tehát, nem annyira tehervállalás, mint inkábh
bilincsoldás. Tehernek a fogadalom legfeljebb
annyiban mondható, amennyiben a madárnak is
teher a szárnya.. Csak akkor sinyli a madár a
szárnyát, ha sebesült, egyébként a magasba emel
kedik általa.

A szerzetesi fogadalmak lehetnek ünnepélyesek
és egyszerűek, örökösek és ideiglenesek. Az ünne
pélyes fogadalom szükségképen örök is, de nem
minden örök fogadalom egyuttal ünnepélyes is.
Unnepélyesek azok az örök fogadalmak, amelye
ket az Egyház ünnepélyeseknek elismer. Ilyen
fogadalmakat csupán tulajdonképeni szerzetes
rendekben tesznek.
Egyszerűek azok az örök "agy ideiglenes foga-



dalmak, aminőket az Anyaszentegyháztól jóvá
hagyott szerzetestársulatokban tesznek s amelye
ket az Egyház nem minősitett ünnepélyeseknek.

Az ünnepélyes és egyszerű fogadalmak nem
lényegükben. hanem hatásaikball különböznek,
miként ezt a következökben látni fogjuk.

A szegénységi [oqadalom
A szegénységi fogadalom Js/ennek bűnterhe

alatt tett igéret, amely által az ember az anyagi
javakról - a szabály értelmében - lemond.

Az ünnepélyes szegénységi fogadalom teljesen
megfosztja a szerzetest attól a jogától, hogy ingó
vagy ingatlan javai lehessenek, avagy ilyeneket
szerezhessen,

Az egyszerű fogadalom meghagyja ugyan a
birtokjogot, de eltiltja ennek gyakorlatát, avagy
korlátozza azt. Az egyszerű fogadal mas tehát ura
marad ugyan jószágának, de azzal engedély nél
kül semmit sem tehet; akár csak az övé sem
volna. A lényeges szakadás tehát a lélek s az
anyagi javak között az egyszerű fogadalom által
is megtörténik s a tökéletesség útjának akadálya
el van háritva. .

A tisztasági fogadalom.
A tisztasági fogadalom által a szerzetes ls/en

előtt kötelezi magát: 1. hogy lemond a házasság
ról; 2. hogy minden olyan külső és belső csele
kedetet kerül,' amely már a hatodik-és kilem'e
dik parancsolatokban meg van tiltva.



A szerzetes tehát minden bűnnel, amelyet a
szt. tisztaság ellen elkövet, kettösen vétkezik; t. i.
vét: 1. lsten hatodik, illetőleg kilencedik paran
csa ellen; 2. fogadalma ellen, s így szentségtörés
sel is terheli lelkét. E kettös bűnhöz még a bot
rány is járulhat, amellyel nagy kárt okoz anyjá
nak, a szerzetnek.

Hogy ez a katasztrófa az emberi természet
törékenysége folytán be ne következzék, az Egy
ház falial kerití körül az ö liliomos kertjeit.
Klauzúrát, szerzet-zárt rendel, amely nélkül igazi
szerzetesi élet nehezen valósítható meg. Ezen
kivül minden szerzet gyermekeinek lelki épségé
ről körültekintöen gondoskodik. Az ünnepélyes
tisztasági fogadalom bontó, az egyszerű pedig
tiltó házassági akadály. l

Az engedelmességi [oqadalotu.

Az engedelmességi fogadalom által viszont a
szerzetes arra kötelezi magát lsten elött, hogy
törvényes elöljáróinak mindenben engedelmeske
dik, amit csak a szabályok értelmében paran
csolnak.

És ezt az utóbbi fogadalmat kell voltaképen a
legkitünőbbnek tekintenünk. 1. Mert a szerzetes
az engedelmesség által Istennek saját akaratát
áldozza fel, amely sokkal kitünőbb s értékesebb
java, mint az anyagi dolgok vagy akár tulajdon
teste; 2. mert az engedelmesség a többi két foga-

I A Jézustársaságtak egyszeríí fogadalma kivételesen szin
tén bontó házassági akadály,



dalmat is - legalább beleértve - magában fog
lalja. Miért is van szerzet, amely csupán az enge
delmességet fogadja «a szabály értelmében».

Külőnböző ezerzetesi életmódok.
Minden szerzet a végső célban, ami a tökéletes

istenszeretet, sőt a lényeges eszközökben is, t. i.
az evangéliumi hármas-tanácsnak követésében, a
szegénység, tisztaság s engedelmesség fogadalmá
ban egymással megegyezik. Arude különös cél
jukban s az ennek megfelelő életmódban eltérnek
egymástól. Ebből a szempontból háromféle szer
zet-tipust különböztetünk meg. Vannak szerzetek,
amelyeknek tagjai főleg a szemlélődő életnek szen
telik magukat. Ilyet alapitottak pl. szent Vazul,
szent Benedek és szent Brunó. Vannak ismét mások,
amelyeknek tagjai a tevékeny életet, a felebaráti
szeretet gyakorlatait választották élethivatásuk
nak. A harmadik tipushoz azok tartoznak, ame
lyek a szemlélődést s tevékenységet összekapcsolva
ú. n. vegyes életet élnek. Ide tartoznak pl. a
domonkos- és ferencrendiek, a jezsuiták stb.

Mindenkinek, aki a szerzetes életre hivatott, az
a szerzet való, amely hajlamainak, lelki s testi
képességeinek megfelel. Abban lesz boldog s éri
el a tökéletességet.

Szépen mondja ez ügyben szalézi Szent Ferenc:
«Az összes szerzeteknek van kőzős szellemük s
azonkivül van még mindegyiknek külön szelleme
is, amely neki különös sajátja. Az előbbi abban
áll, hogy rníndegyik a szeretet tökéletességére

Az egyházirend. 10 14;)



törekedjék, az utóbbi azonban csak eszköz, hogy
a szeretetnek ezt a tökéletességet, t. i. a léleknek
lslennel való egyesülését és lsten iránti szeretet
ből a felebaráti szereletet elérhessük».

A szerzetesi hivatás.
Ki lép szerzetbe? A világ képzelete szerint

csakis gyenge, megtört lelkek. Indítóokuk pedig:
füstbe ment, meghiúsult remények, csalódások,
inség, gyávaság. Azt mondják, hogy a szerzet
házak a világ rokkantjainak menedékhelyei. Mily
nagy tévedés I Ellenkezőleg a hivatásos szerzete
sek egytől-egyig bátor, elszánt, vitéz, jellemes,
következetes, vállalkozó lelkek. lsten hadserege
nem állhat nyomorékokból. Példa erre szeni Vazul,
~ranyszájú szent János, Nazianzi szent Gergely, szenl
Ozséb, szeni Márton, szent Benedek, szent Szeoerin,
szent Anszgár, szent Bernát, Assisi szent Ferenc, szent
Domonkos, szent Bruno, szent Romauld, szent lqnác,
Xavéri szeni Ferenc, szenl Alajos és millió más, köz
tük császárok, királyok, fejedelmek, urak, sőt
pápák, akik a szerzetesi életet választották s vég
telenűl sokat és nagyot müveltek az emberi nem
javára. A hitterjesztők (misszionáriusok) túlnyomó
részben szerzetesek, az egész világon szétszórva,
bezzeg nem nyomorékok, sőt hősiesség és lelki
erő szempontjából bizvást odaállíthatjuk őket egy
Nagy Sándor, egy Napoleon és egyéb világhódítók
mellé, Soha sehol sem állottak ki ezek a hódítók,
hadvezérek annyi fáradaimat s életveszélyt, mint
egy Xavéri szeut Ferenc, vagy más hithirdető. Bát-
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ran elmondhatjuk, hogy, rendesen csak nagy lel
kek lépnek szerzetbe, A gyávák és kislelkűek
visszariadnak az ezzel járó áldozatoktóJ.

A szerzetesi életre azonban, miként a papi
pályára hivatás kell. Krisztus ugyan távolabbról
mindenkit meghíva tökéletességre, van azonban
erre egy közelebbi meghívás is. A Gondviselés
ugyanis némelyeket kegyelmével élénkebben meg
világosít s hathatósabban vonz az evangéliumi
tanácsok követésére.

Ha valaki megsejti magában a hivatást, el ne
dobja magától ezt a drága gyöngyöt! Imádkoz
zék, vizsgálódjék s kérjen önzetlen, lelki egyén
től tanácsot. A szülök azonban e kérdésben alig
lehetnek jó tanácsadók.

Valónak azt a hivatást tartsuk, amely termé
szetfeletti inditóokokból ered. Ilyenek az lsten
ítéleteitől való félelem, az evangéliumi tanácsok
követőinek igért jutalmak megkívánása. a forró
szeretet Krisztus iránt, akit - lemondva a világ
hiúságairól, szegényen, szűzen, engedelmesen
vágyunk követni stb.

Arra a kérdésre, vajjon kötelesek vagyunk-e a
megismert szerzetesi hivatást követni, Liguori stent
Alfonz körülbelül így felel: 1. Minthogy a tanács
csak tanács és nem parancs, azértbűnalatt magában
véve nem kötelez. 2. Ha azonban tudatosan más
életállapotban akarnánk élni, mint amelyre lsten
hivott, ez bűn nélkül alig történhetnék, mert
ezzel lelkünk üdvét veszélyeztetnökvB. Sőt.nagy
bűn is lehetne ez, ha valaki arról volna meg-
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győződve (?), hogy saját gyengesége s a szerzetesi
élet segédeszközeinek hiánya folytán a világban
a kárhozat komoly yeszedelmében forogna s
mindennek ellenére még sem lépne a szerzetbe,
amelybe magát hivatva érzi.

A szerzetesi életre vonatkozó nevezetesebb
egyházi törvények.

A rendbe való felvétel. Az örök-fogadalmas
női-rendekben tninden belépni óhajtó, a férfi
rendekben a laikusok (fraterek) mielőtt újoncok
lennének hat teljes hónapot mint posztulánsok
(jelöltek) tartoznak eltölteni. Ezt az időt a fő
elöljáró legfeljebb egy félévvel toldhatj a meg.
Az ideiglenes fogadalmas rendekben a posztuláns
idő szükségét s tartamát az illető rend alkotmá
ny~ állapítja meg. (539 k.)

Eroérujtelenúl vétetnek fel a rendbe azok: l. akik
a katholikus Egyházhoz nem tartoznak; 2. akik
nek nincs meg a noviciatushoz előirt koruk (be
töltött 15 év); 3. akiket kényszeritettek a szerze
tesi életre, avagy akiknek felvételére az elöljáró
kényszerítve volt : 4. a' házasok, míg házasságuk
fennáll ; 5. akiknek szerzetesi fogadalmuk volt,
vagy van; 6. akikre büntetés vár oly súlyos vét
ség miatt, amely miatt már bevádoltattak. avagy
bevádolhatók : 7. a megyés vagy címzetes püspö
kök; 8. olyan pap, aki a Szentszék által előírt
eskü folytán az egyházmegye vagy a missziók
szelgálatára van kötelezve - amíg esküje tart.
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Tilos a fölvétele 1. a nagyobbrendű egyháziak
nak püspökük beleegyezése nélkül; 2. a fizetés
képtelen adósoknak ; 3. a számadásra kötelezet
teknek ; 4. a gyermekeknek, akik szülőikről, a
szülőknek, akik gyermekeikrőltartoznak gondos
kodni; 5. azoknak, akik papságra vannak a szer
zetben szánva, amiben azonban szabálytalanság
vagy kánoni akadály gátolja őket; 6. a görög
kathoJikusoknak római kath. szerzetbe megfelelő
engedély nélkül.

Az apácakolostorokban hozomány szükséges,
amelyet csak a pápa vagy püspök engedhet
el részben vagy egészben - fontos okokhól. Ezt
a hozományt azonban az illető szerzetesnő halála
előtt nem szabad felhasználni még házépítésre,
vagy adósság törlesztésre sem, hogy az esetleg
kilépőnek visszaadható legyen.

1\. novtelárus tartama legalább egy álló, foly
tonos esztendő, amely a törvényesen feláJJitott
ujoncházban töltendő.

Az ujonc novíciátusa tartama alalt vagyonáról
le nem mondhat, sem anyagi kötelezettséget nem
vállalhat. (;)68. k.)

A fogadalmak érvényességéhez szükséges
1. az egyszerű fogadalmakhoz betöltött 16, az örök
(ünnepélyes vagy egyszerű) fogadalmakhoz be
töltött 21 esztendő; 2. az örökös fogadalmat meg
előzőleg 3 éves vagy legfeljebb 6 éves egyszerű
fogadalom; 3. érnétuies noviciátus; 4. elfogadás,
illetőleg engedély az elöljáróság részéről; ;;. teljes
akarati szabadság.
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A szerzetesi fogadalom előtti minden fogadalom
addig fel van függesztve, amig a fogadalmas a
szerzetben marad. (1315. k.)

A szerzetesek kötelességei. Minden évben
lelkigyakorlatot kell végezniök, minden nap szent
misén lenniök, elmélkedniök, hetenként gyónniok.
Minden nap áldozhatnak, amitől a szerzetes (szer
zetesnő) csak kűlső súlyos bűn s botrány miatt
tiltható el, amíg újból meg nem gyónik.

A klauzura. Az ünnepélyes fogadalmas ren
dek pápai klauzurájához tartozik a szerzetesek
nek fenntartott kert is, de nem a templom, sek
restye, beszélőszoba, amelyet lehetőleg a kapu
közelében kell elhelyezni. A férfirendek klauzu
ráját semmiféle korú nő nem lépheti át, kivéve az
időszerinti valóságos uralkodó hitvesét s annak
kiséretét. A. női rend klauzurajába senkinek, tehát
nőnek sem szabad belépnie, kivéve a hivatalos
egyházi vizitálót egyelőhaladolt korú pap vagy
szerzetes kiséretében; a gyóntatót a beteg ellátása
céljából, a kardinálisokat s az uralkodó fejedel
meket kíséretükkel. A főnöknő a püspök enge
délyével, amely sürgős esetekben fel is tételez
hető, megengedhetí a belépést az orvosnak, s
munkásoknak. Az apácának kimennie fogadalma
után, csupán pápai engedéllyel szabad. E nélkül
csak halálos veszély vagy más igen súlyos baj
esetén hagyhatja el a házat. A klauzura ellen
vétők egyházi büntetésbe esnek.

A püspöki klauzura csupán a másneműeknek
tiltja a belépést, de azok is beengedhetők, midőn
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az elöljáró ezt méltányos okokból jónak látja.
Ennek a klauzurának megsértőire nincs kűlőn

egyházi büntetés kiszabva.
A szerzetesek saját rendjük házain kívül 6 hó

napon túl - a tanulmányi okoktóJ eltekintve 
csupán pápai engedéllyel tartózkodhatnak.

Minden szerzetes szabadon, ellenőrzés nélkül
irhat levelet a Szentszékhez, az illető ország
nunciusához, abiboros protektorhoz. a tulajdon
háza távollevő elöljárójához, a megyéspüspök-
höz; a szerzeteseknek alávetett apácák az illető
rend Iőelőljárójához, Az ezektől kapott leveleket
senkinek sem kell bemutatni.

A szerzetesek kiváltságai. Ezentúl minden
szerzet csakis a neki adolf kiváltságokat hasz
nálhatja. A női rend azonban élvezi ezentúl is a
megfelelő férfirend kiváltságait.

Az ünnepélyes fogadalmas szerzetesek ujoncaik
kal, házaikkal, templomaikkal együtt ki vannak
véve a megyéspüspök joghatósága alól.

Minden szerzetes, még a laikus és novicius is
élvezi az egyházirend tagjainak főbb kiváltságait :
szernélyők sérthetetlen, világi biróság elé nem
idézhetök, katonáskodásra nem kényszeríthetök
az Egyház beleegyezése nélkül.

Más rendbe még szigorúbba sem szabad
átlépnl pápai engedély nélkül.

Az ideiglenes fogadalmat tett egyéri az idő le
jártával kiléphet. Jogos és méItányos okból a
rend is eltilthatja az illetőt a fogadalom meg
ismétlésétől vagy az örök fogadalont letevésétől.
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Betegség miatt azonban azt, aki már egyszer :fó
gadalmat tett, nem szabad elbocsátani, hacsak
a betegségét a fogadalom előtt szándékosan el
nem titkolta.

Aki rendjéből kilép, csak azért, mert fogadalma
lejárt vagy azért, mert elbocsátották, semmit sem
követelhet szolgálataiért. A hozomány nélkül fel
vett apácát a zárdából való távozás esetén rendje
köteles uti költséggel ellátni s bizonyos időn át
tisztességesen fenntartani, ha az illető magán
másként nem ségithet,

Az örök fogadalmas szerzetes, aki felmentés
nélkül szerzetét elhagyja, fogadalmaitól legke
vésbbé sem szabadult meg, söt ezen felül a ki
közösítés büntetését vonja magára.

Az egyházjog ismer oly '-ilági férfi s női
társulatokat ls, amelyek bár a szerzete-i életet
utánozzák, de. fogadalmakat nem tesznek. Ala
kulhat íly társulat papokból vagy laikusokból,
pápai vagy püspöki jóváhagyással.

Püspöki klauzurát köteles tartani és a papok,
de nem egyúttal a szerzetesek kiváltságait élvezi.

A szerzetesrendek szerepe az Egybázban.

A hitetlenek, liberális katholikusok s másval
lásúk szemében a szerzetesek a kereszténység
farizeusai, dervisci, akikre az Egyháznak nincs
szüksége. Épen az ellenkező az igaz. A szerzetesi
állapot az Egyházban nemcsak díszlet, nem csupán
esetleges találmány. hanem lényegbevágó. szük-



séges intézmény. A szerzetesség az Egyház veleje,
virága, fontos s becses épületköve.

Bouix (t 1871.) a hires kanonista, azt mondja :
«Az az állítás, hogy csakis a világi papok szük
ségesek az Egyháznak, nem pedig a szerzetesek
is, teljesen hamis». Ugyan Szalézi szenl Ferenccel
készségesen elismerjük, hogy a világnak első
rendje a világi papság, amelyet az Egyház soha
sem fog megszüntetni, de azt is álJitjuk, ideális
volna, ha minden pap az evangéliumi tanácsok
követésére szánná magát. Ebből a keresztény
társadalomra semmi kár, hanem nagyon sok
előny származnék. A történelem ezt nem egy
példával igazolja. Ott van Paraguay, ott van Bosz
nia. Az előbbiben a jezsuiták, az utóbbiban a
ferencesek mint kizárólagos lelkipásztorok hosszú
idökön át, mostoha viszonyok között a legvirág
zóbb hitéletet teremtették. Vercellei szenl Ozséb
piispökről is különös dicsérettel emliti a római
zsolozsmáskönyv (Breviarium Rom. dec. 16.), hogy
egyházmegyéjében lelkipásztoroknak kizárólag
szerzeteseket alkalmazott, mert azt akarta, hogy
ezekben a férfiakban a világ hi úságainak meg
vetése a papi szabályszerű életmóddal egyesüljön.

Hogy pedig az Egyház a szerzetesi állapotot
miért nem nélkülözheti, annak okát főleg a kö
vetkezőkben találj uk.

aj Lényeges és szükséges az Egyházban az,
amit maga Krisztus rendelt. Már pedig a szerze
tesség alapító oklevelét az Evangélium őrzi;
Midőn ugyanis Kriszlust bizonyos előkelő ifjú



az üdvözülés szükséges feltételei felől kérdé, fele
letül ezt kapja: «Tartsd meg a parancsolatokat l»
(Mt. 19. 17.) Es mikor az ifjú hivatkozva eddigi
feddhetetlen életére, tovább érdeklődik: «mi hijjá
val vagyok még?» Mondá neki Jézus: Ha tökéletes
akarsz lenni, akkor menj, add el, amid vagyon
és oszd a szegényeknek és kincsed lészen menny
ben; azután jöjj és kövess engem». (Mt. 19. 20, 21.)

Az Ur itt világosan kétféle életállapotról szól:
a parancsok megtartásáról. amelyért üdvöt igér
s valami tökéletesebb életmódról, amelynek a
mennyországban is «kincs» lesz a jutalma. Ez
az utóbbi életállapot az ö szeros követésében áll,
aki szegény, tiszta s engedelmes volt a kereszt
halálig. Az Egyház ezt mindig így fogta fel, így
értelmezte. Es csakugyan akadt is Krisztusnak
kezdettől fogva számtalan ilyen követője.

Tehát lényegesnek kell állítanunk azt, amit
Krisztus kívánt, s Egyházában látni akart. De lás
suk a belső okokat is.

b) A szerzetesi állapot szükséges és lényeges az
Egyházban föleg azért, mert ez az Egyház szent
ségének jele s gyümölcse. Az Egyház ugyanis
nemcsak azért szent, mert ala pitója s tanítása
szent, hanem azért is, mert mindig vannak ke
belében, akik az életszentségre állapotszerüleg
törekszenek, s mintegy kötelességet vállalnak szentté
lenni. Míg az Egyház szent lesz - pedig míndig
annak kell lennie - az evangéliumi tanácsok
követése s ez úton az életszentségre való törek
vés kiirthatatlan lesz benne.
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ej Lényeges az Egyházban az, ami kifejlődésre,
felvirágzására, tökéletesedésére szükséges. Az Egy
ház lsten müve, alkotása. s igy szükségképen a
tökéletesség bélyegét hordja magán. Es ezt főleg
a szerzetesi élet tünteli fel. A szerzetes életben
ugyanis egész fényében tündöklik a hit. Meg
vallása ez a feláldozott, kizárólag Istennek szen
telt élet annak az alapigazságnak, hogy lsten
teremtményei. szolgái vagyunk, akinek minde
nünkkel tartozunk, s aki ép azért nagyobb dicső
sége kedvéért leggyengédebb viszonyainknak. szü
leinknek, testvéreinknek feláldozását is kíván
hatja tőlünk. A szerzetesi élet állandóan a termé
szetfeletti gondolkodásmód talaján áll, s az eleven
hitbe nyujtja le gyökereit; állandóan, nyiltan
hirdeli a világnak, hogy van boldog örökkévaló
ság, amelyért érdemes a mulandókról lemondani.

A szerzetesi élet az erkölcsiség legmagasabb igé
nyei sőt lehetőségel felé irányítja folyton az embe
riség figyelmét, midön nemcsak a parancsokat,
hanem a tanácsokat is teljesíti. Szinte állandóan
azt prédikálja a világnak: Szeresd a te Uradat,
Istenedet teljes szivedböl, teljes lelkedből. és tninden
erődből!

d] Lényeges az Egyházban az, ami az emberi
sziv szükségleteinek megfelel. Mindenkor vannak
s lesznek a világon, akiket a világ ki nem elégít,
akik szabadok akarnak lenni annak béklyóitól,
hogy egészen Istené lehessenek. Többre akarnak
vállalkozni, mint amire kötelesek. A kereszténység
első századaiban az üldözések s a vértanuság tar-

155



tották fenn a buzgóságot. Most a szerzetes élet
vállalja ezt a feladatot. Hiszen mi egyéb az, mint
önmagunk üldözése, vértelen vértanuság? Vége
zetül csak Nazianzi szent Gergely gyönyörű szavait
idézzük: «A szerzetesi állapot - szerinte - a
katholikus hit koronája, a szerzetesek az Egyház
tündöklö gyöngyei, gyémántjai. Nemes, nagylelkű
hősök, akik gazdagságukat a szegénységben, tisz
teletüket a megvettetésben. hatalmukat a gyarló
ságba, örömüket a lemondásban találják. Istennek
kedveltjei, akik kívánságaiknak ellentállnak. a
világ örömeiről lemondanak, akik alázatosan és
minden földi dolgon felülemelkedve egyedül az
ég felé törekszenek és a testben élve, nem a test
kívánságai szerint járnak, hanem egyedül Istenben
bírják örökségüket s legfőbb javukat».

A szerzelesrendek haszna az Egyhá=ban.
Nem beszélünk itt azokról a mérhetetlen becsű

gyümőlcsökröl, amelyeket a szerzetesi élet fája,
magának a szerzetesnek terem, s amelyeket szent
Bernát gyönyörűen így összegez: uA szerzetes
tisztábban él, ritkábban esik el, gyorsabban kel
fel, okosabban jár-kel, több kegyelmet kap, biz
tosabban nyugszik, nagyobb bizalommal haj meg,
hamarább tisztul meg s bőségesebb jutalomban
részesül». - Mi itt csak a közjót tekintjük, amely
nek a szerzetesi állapot a legönzetJenebb s leg
hatalmasabb munkása.

1. Nagyokat művelnek a világon a szerzetesek
már csak imáik, áldozataik, penitenciáik által is.
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Mert ez tartja fenn a világon az egyensúlyt, ami
fennállásának feltétele. A szerzetek voltaképen az
imádságnak ls/entől rendelt otthonai. Itt gyülemlik
össze az. imádság ál dása, innen árad az egész
világra. Es ne feledjük, ami a tenger, a felhő, a
víz szerepe a természetben, az az imádság szerepe
a természetfeletti életben. Ez az oka annak, hogy
a régi jó időkben a világ nagyjai magukról,
családjukról. népükről úgy gondoskodtak, hogy
kolostorokat alapítottak. Ezek imáiból. vezeke
léseiből remélték az áldást, az üdvöt.

«A remeték (szerzetesek) jótékonysága - úgy
mond Aranyszájú szent János - nagyobb a kirá
lyokénál. A király ugyanis ha jó, enyhíti a testi
fájdalmakat, a remete azonban az ő imádsága
által megszabadítja a lelkeket, a gonosz lélek
zsarnokságától. Az az ember, akit lelki szenvedés
bánt, elhalad a király előtt, mintha ez valami
jelentéktelen egyén volna, és siet a remetéhez.
Es nemcsak mi keresünk nála menedéket bajaink
ban, hanem maguk a királyok is hozzájuk for
dulnak minden veszedelmükben akár csak a kol
dusok, akik éhinség idején a gazdagok palotáiban
keresnek oltalmat»

A szerzetesek ajkáról, szivéből szüntelen égfelé
száll az ima s visszahull a világra, mint az isteni
áldás kegyharmata.

«Ha valamely embernek azt a megbízást adnák,
hogy írja meg az imádság tőrténetét. mi volna ez
egyéb, mint főképen a szerzetesrendek története»
mondja találóan MOlltalambert.

tá7



A szerzetesi imát pedig főleg a vele kapcsolatos
vezeklő élet, a szigorü hallgatás, böjt, virrasztás,
önostorozás stb. teszi hathatóssá, szinte minden
natóvá. Szinte kényszeríti az eget, hogy könyö
rüljön, engesztelődjék. Azért «jaj volna a világ
nak, ha a szerzetesek nem volnának» mondja
szent Teréziának az Ur.

2. A szerzetesrendek sokat s nagyot művelnek
továbbá jó példájukkal is. Mint hegyen épült vá
rosok, világítótornyok, a világ háborgó tengerén
tájékoztatják a híveket, sőt magát a világi pap
ságot az örök cél felé. A szerzetesrendek a világ
nak nemesítő lelkiismerete.

3. Mérhetetlen sokat tesznek azután a szerzetes
rendek apostoli munkáik által is.

Nincs az az emberi nyelv, amely kellően dicsőit
hetné, amit a keresztény hit és civilizáció terjesz
tésében, megszilárditásában s védelmében létre
hoztak.

A nagy hithirdetőka szerzetesek kőzül kerültek
ki, a zárdákból léptek a pogány népek elé. Szent
Bonifác, szenl Cyrill, szent Meihod, Asztrik, szent
Gellért, szent Adalbert, Assisi szent Ferenc, szent
Domonkos, Xav. szenl Ferenc egy szálig szerzetesek
voltak. Ma is ők hordják túlnyomó részben a hit
fáklyáját szerteszét a földtekén.

«Két vándorlás újitotta meg - mondja egy iró 
a romlott római világot: a germánok és a barátok
vándorlása» Hogy magyar őseink üdvösen fejlőd
tek s ezredéves létünknek szilárd fundamentumot
raktak szenl Benedek fiai közreműködésének kö-
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szőnhető. Nagyon jellemző az is. hogy a keresz
tényüldözés lezajlása és a római császárok bukása
óta az Egyház s szerzetesrendek virágzása között
belső viszony észlelhető. Amikor az Egyház virág
zott, virágzottak a szerzetesrendek is; ha ezek
hanyallottak, pangás álJott be az Egyház hitéleté
ben s elhatalmaskodott a tudatlanság és erkölcs
telenség a nép között.

A szerzetes állapot tehát nem vak esetlegesség,
nemcsak szép ötlet, győnyörü eszmény, hanem
az Egyház javát s biztonságát célzó szüksé
ges intézmény. Valóságos védősánca, bástyája
Istell városának, amelyet nem ok nélkül ostro
mol a sátán s a vallás minden elJensége. Vi
szont a szerzetesrendek szeretete, pártolása, fel
karolása az egyházias érzés egyik legbiztosabb
jele ... Ezért vágyik s törekszik tehát annyi nemes,
fennkölt, Istent szerető lélek a zárdák révpartjára.
Mert «a szerzetesi élet, mondja szenl Vazul, kivált
ságos életnem, amelyben szerenesés és csodálatra
méltó csere révén a földi helyett mennyeit, a
mulandó helyett örökkévalót, a halottak birodalma
helyett az élök országát és a haszontalan javakért
rnérhetetlen kincseket kapunk. Oly élet ez, amely
ben rövid szenvedés árán végnélküli boldogságra
teszünk szert : élet, amely inkább az angyalok,
nrint az emberek életéhez hasonlít s amely az
örök boldogság nem csekély részét nyujtja már
a földön is.»

M. I. N. D.
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FORRÁSOK.

Bougaud: Kereszténység és korunk.
Lohmann-Jankovics : A papi rend.
Martinóvich : Papi celibátus.
Mihályfi: Az emberek megszentelése.
Nagy: Hitelemzés példákban.
Noldin: Summa Theologiae Moralis,
Schütz: Dogmatika.
Sipo s : Az új egyházi törvényköny. Il. kiadás.
Sipos: Enchiridion juris canonici.
Spirago: Beispielsammlung.
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