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JÉZUS TANÚI, NÉPÉNEK SZOLGAI

Isten örök titkai közé tartozik, miért választotta a jelen üdvrendet,
miért közeledik hozzánk emberi utakon: időben, térben, kiválasztott já
ban, megtestesült Fiában. Nagyon is emberi "világtávlataink" megle
pődve kérdezik: Miért éppen Abrahámot, s nem a korabeli hatalmasok
egyikét választotta ki? Nem köthetett volna szövetséget valami jelent6
sebb néppel Izrael helyett? Egyszeru, falusi lányt halmoz el kegyelmé
vel, hogy anyja lehessen egyszülött Fiának? Nem talált jobb kőszikla

alapot közösségének, mint az ingatag Pétert? Még inkább elgondolko
zunk, amikor azt állítja szolgálatába, akivel együtt jártunk iskolába,
aki a falu végén lakott, aki "éppen olyan ember, mint én"!

Ha eljárásának okait homály is fedi, célja eléggé világos. Egész
Izraeltől várja, hogy dicsőítse hatalmas tetteit, csodás szeretetét. Hité
vel, Isten erejébe vetett bizalmával legyen jele, hogy Jahve az egyetlen
úr! Prófétáinak pedig külön feladatot ad: a bizonytalanság, a tévelygés
óráiban is rendületlenül emlékeztessék népét a helyes útra, Isten igazi
szolgálatára.

Egyetlen keresztény sem maradhat tétlen. Mária Magdolna és az
asszonyok példájára mindenkinek sietve kell megvinni a feltámadás
örömhírét. De az lrások tanftják, hogy Jézus egyeseket külön kiválasz
tott. Hatalmat adott nekik, emberhalászokká tette őket, hogy egyedül
az Ö erejében bízva - erszény és útravaló nélkül - hirdessék Isten
országának eljöttét! ök, akik életének, szenvedésének s feltámadásának
tanúi voltak (Lk 24,48), "az ö tanúí legyenek . . . a föld végső határáig"
(ApCsel 1,8).

Ezért engedelmeskedett az ősegyház a Lélek felszólftásának, hogy a
12 mellett másokat is bocsásson annak a munkának rendelkezésére,
amelyet ö szánt nekik (l. ApCsel 13,2kk). S azóta is szakadatlan sorban
hív egyeseket, és hatalommal, megbízatással látja el őket, hogy Jézus
kiválasztott tanúi, népének szolgái legyenek.

Püspököknek, papoknak, diakónusoknak szólftjuk őket? A lényeg az,
hogy az Úr meghívottai, az Egyház elkötelezettjei: Jézus lelkülete töltse
be őket. Ismételjék az apostolokkal: Nem hallgathatur.k arról, amit lát·
tunk és hallottunk (ApCsel 4,20). Saját életükben megtapasztalták az
igazságot: Isten nem hagyta el az embert, Jézus föltámadt, ö az Úr!
Szivük túlcsordulva hirdesse: Testvér, érdemes élni, az Isten szereil

Walter Kasper professzor Rottenburg-Stuttgart egyházmegye pap
jainak tartott előadása érzékelteti, hogya téma roppant id6szerű. EL
vezet a teológiai gyökerekhez. A háromságos egy Isten titkában elemzi a
kiválasztottak szolgálatát; biblikus, krisztológiai és pneumatológiai alap
jait.
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A papi élet forrása: Isten kiválaszt, Jézus jelhatalmaz és a Lélektől

vezetett Egyház küld. Alapelemei tehát maradandók, időállók. A korok
változásai - amelyek jelett szintén a Lélek parancsol - a papi arcél
sajátos jormáit kivánják meg. Teleki Béla az új Egyházi Törvénykönyv
re és lelkipásztori tapasztalataira épít, amikor utal a hivek és a papok
papi életre vonatkozó jontosabb problémáira. Sokan váltságba kerültek,
mert túlságosan ragaszkodtak a szolgálati papság eddig meqszokott
tormámoz. Mintha eljelejtettek volna m élyebbre tekinteni ; nem látták,
hogyan maradhat valaki jó pap a változások kozepet te is .

Hagyományos keresztény környezetben a pap jőként hivő embereket
oktatott, a szentségi életet mélyítette el bennük, irányitotta, vezette
óket. Ezek a szolgálatok sohasem hiányozhatnak a pap tevékenységéból.
De - ahogy Kereszty Rókus kiemeli - a hangsúlyt ma a pap apostoli
magatartására kell helyezni. Elsósorban hirdetnie kell az evangéliumot
a hivóknek és a környezetében éló hitetleneknek.

Az evangélium átjogja az egész életet. Éppen ezért, csak az hirdet
heti hitelesen, aki maga is radikálisan, megalkuvás nélkül adja át magát
neki. Ennek az étet tormának összejoglalatát alkotják az evangéliumi
tanácsok: az lsten országáért vállalt szegénység, nótlenség és a halálig
tartó engedelmess ég képezi. Lehet azért jó pap a házas ember is? Igen,
jeleli J .-M. Lustiger, párizsi kardinális, a római jrancia szeminárium
teológusainak adott elmélkedésében. S mégis meg van gyóződve, hogy a
római egyháztól megkivánt radikális út nagyon jól illik a papi lelkillet
hez a mai világban is: eszkatologikus jel. Kijejezi, hogy már ebben az
életben egyesülni akarunk Jézus önkiüresitő élet j or máj ával .

Ke resztény s a keresztény elvekre épült tá rsadalomban érthető

következményként alakult ki a pap külső, evilági tekintélye, hatalma.
De az i gazi pap a múltban sem jeledkezett m eg, hogy testvéreit - Krisz
tus példájára - szolgálnia kell. Ezt a szempontot emel i ki Lukács László
tanulmánya. Sürgeti , hogy Jézus barátait ugyanaz a lelkület töltse be,
amelynek élő példáját adta az utolsó vacsora termében.

Nem r ég huny t el korunk markáns papi személyisége: Msgr. Ancel.
Bár ún. jó családból származott, s püspök volt, vállalta a munkáséletet
- legalább is addig, ameddig ezt a Szenisz ék engedélyezte. Igy akarta
megvalósítani a páli mondást: mindenkinek mindene lenni, hogy m in 
denkit Krisztusnak nyerjünk meg. Arcélét Fülöp Gergely rajzolta meg.
Közelről ismerte, tisztelte, csodálta.

Az általános és szolgálati papság minden részesének, "hivőnek" és
"papnak " újból és újból át kell elmélkednie ennek a kiválasztásnak je
lentőségét és célját. Krisztus ma is hív: légy barátom, légy tanúm az
emberek előtt! Az Egyház pedig m egszabja ennek a élet tormának kor
szeru irányelveit.
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TANULMANYOK

Walter Kasper

PAPI Ln es KOLDETes

A jelenlegi helyzet

Témánk prizmaként bontja sugarai ra azt a problémaköteget, amellyel az
utóbbi két évtizedben küzdöttünk. Gondoljunk csak a hihetetlen kulturális és
társadalmi változásta. amely alapvetöen meghatározta a pap helyzetét. Vagy
az újabb bibliára alapozott és dogma történeti megfontolásokra, amelyek kez
detben egyeseknél megrendftették az áthagyományozott dogmatika papképé t,
jóllehet lényegében véve mégiscsak gazdagodást eredményeztek. Emlékezzünk
a Zsinat megújult tan ít ására az Egyház lényegéről és küldetéséről a mai világ
ban, valamint az összes megkereszteltek általános papságáról. Ezt a megúju
lást átmenetileg egyesek az Egyház demokratizálódásaként értették félre . Hosz
szútávon azonban a laikusok felelősség-vállalásához vezetett az apostoli szol
gálatokban és jelentősen megváltoztatta a lelkipásztorkodási formát és visel
kedést. Gondoljunk a krisztológia újabb vitáira. Az "alulról" vagy " fe l ü l rő l"

kiinduló krisztológia ugyanis mélyen érinti az Egyház és a papi szolgálat értel
mezését. S végül , az Isten-kérdés problémája legalább 15 év óta a teológ iai
viták alaphangját alkotja.

Az elmúlt két évtizedben mindezeket az áramlásokat válságos fejlődés kí
sérte . Emlékezzünk paptestvéreinkre, akik elhagyták a papi szolgálatot. Szoron
gattatásunkat azonban mi sem jellemzi jobban, mint a papságra jelentkezők

száma: az utóbbi időkig vészjóslóan csökkent. Mindenki tudja, milyen megold 
hatatlannak tűnő problémák származnak ebből a folyamatból. De milyen lesz
egyházközségeink jövője?

Természetesen lehetetlen kimerít ően tárgyalni egyetlen el őad ás keretében
a probléma minden kérdését. Csak szerény teológiai hozzászólást szeretnénk
kifejteni. Elsősorban alapvető kérdéseket akarunk felvetni. Mi ls tulajdonkép
pen a papi szolgálat? Miért van szükségünk papokra? Mi hordozza és tartja
fönn papi szolgálatunkat? Ilyen kérdésekkel a teológus elejét veszi a felületes
megoldásoknak. PI., hogy pusztán szervezeti rendelkezések elegendők. Közös
ségeink életéhez sokkal többre van szükség , mint - az egyébként nélkülöz
hetetlen - tevékenykedésre. Csak akkor létezhetnek, ha újból átgondoljuk em
beri és keresztény életünk gyökereit és forrásait. Ismét fel kell vetnünk a papi
szolgálat teológiai "ügyét", kérdését. Egyébként nem a papi szolgálat miben
létével , hanem csak szervezeti kérdéseivel - ki, hogyan és mikor csináljon
valamit I - törődünk. Pedig az igazi megújulás megköveteli, hogy visszatérjünk
a forráshoz, Jézus Krisztus evangéliumához!

5



Kiindulópontnak a korintusiakhoz írt első levél negyedik fejezetének első

mondatát veszem: "Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit
és lsten titkainak gondnokait." Alig fogalmazhatjuk meg szabatosabban a papi
létet és küldetést. I:ppen ezért szeretném közelebbről megvilágítani Pál apos
tolnak ezt a kifejezését három lépésben.

I. A PAP ISTEN EMBERE

Józanul szemlélJDk a helyzetet

Helyesen akarjuk megérteni, hogy a pap lsten titkainak gondnoka? Akkor
kendőzés és szépítés nélkül vegyük szemügyre helyzetét. Korunk legsúlyosabb
tételeihez tartozik a hír , hogy az lsten meghalt. Ez nem zárja ki, hogy korunk
embere szíve rejtett csücskében mégis őriz egy lsten-képet s néha felé je is
fordul, s azt sem, hogy teljesítményre és fogyasztásra berendezett társadal
munk értelemhiányát főleg a fiatalok érzik, s a meditáció, értelem, valamint
transzcendencia-megtapasztalás új formái után kutatnak. Főként pedig nem
jelenti azt, hogy ne lenne szép számú komolyan vallásos személy, aki életét a
hit szerint alakítja. A köztudatot és a közvéleményben érvényes , elismert mércé
ket azonban egyre kevésbé hatja át a vallásosság meglevő formája. Mert a
kifejezés: lsten meghalt, nem azt jelenti, hogy ő egyáltalában nem létezik.
Csak élet nem árad ki belőle; a legtöbb ember lsten halálát eddigi gondolko
dás- és cselekvésformáitól való megszabadulásként éli meg. Ilyen értelemben:
a tömegek hitetlensége "az idők jele" .

Első helyen ez a helyzet teszi oly nehézzé ma a papi szolgálatot. Kilép
hűséges híveinek a köréból? Ritkított levegőjű térbe kerül , ahol hamarosan
légzési zavarai támadnak . Ezért érzi magát sok pap úgy, mintha ellenkező

irányba rohanó vonat zárólámpája lenne . Az a benyomása , hogya ma születő

világban nincs helye, annak nincs reá szüksége. Következményei? Beletörő

dés, kishitűség , erőszakos visszaütés . A felvilágosodással megkezdődött folya
mat döntően kihat a nagy tömegre. S egyelőre nincs kilátás mélyreható irány
változásra, Evvel a helyzettel bátran szembe kell néznI. Panasz és vád nem
segítenek. Mégkevésbé a szemrehányás.

(télJDnk a keresztény hit alap/án

A helyzet felismerése után, második lépésként, alkossunk íté letet. Ennek
mértéke csak a keresztény hit lehet. Hltünkből eredő meggyőződésünk : lsten
az emberi élet eredete és célja. Teremtményi voltunkból következik, hogy
Istent - még ha akarnánk - sem rázhatjuk le. Amíg az ember él, lsten nem
lehet számára halott. Léte minden pillanatában lsten tartja őt fenn, nehogy
visszasüllyedjen a semmibe. I:ppen ezért , ha talán rejtett módon is, az emberek
szükségszerűen ér intkeznek vele, amikor kapcsolatba kerülnek létük alapjával.
Főképp amikor minden álarcot levetnek és talán dacosan vagy türelmes re-
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ménnyel váll alják élet ük sötét titkát. De akkor is, amikor áttörlk szokásaikat,
egymásnak megbocsátanak s önzetlen szeretetben, hűségben megnyílnak.
Valószínűen a mi hibánk, hogy nem ismertük fel a modern ember Isten-meg
tapasztalásának új formáit, vagy ezeket még nem fogalmaztuk meg kellően .

Mert ha nem lennének ilyen tapasztalatok, akkor az ember visszafejlődöttvoln a
leleményes álattá . Az ember titka ugyan is végeredményben lsten titkán alap
szik. Csak akkor illeti meg az embert önrendelkező, s másoknak alá nem vet
hető méltóság, ha egy végső , mind magától , mind másoktól elkülönített Titokba
torkoll ik.

Tételünkre ma már felsorakoztathatunk egy negatfv bizonyltékot. A vallá
sosság elvesztésével lépést tart az elidegenlthetetlen emberi méltóság érzéké
nek sorvadása. Az embert, születésétől a halálá ig csak tárgyként kezelik. Nem
véletlen a mal követelmény, hogy számoljuk fel Nyugat emberről vallott rnlto
szát és temessük el . a vénülő Európa emberi méltóságérzékét" . Ezért a jövő

ben sem szűnhetünk meg Isten ről beszélni, valóságáról tanúskodni. Sőt az
eddiginél sokkal érthetőbben kell tennünk. Az emberhez méltó emberi lét és
társadalom egyetlen útja : visszatérni Istenhez és újból tisztelni Ot!

Cselekedjünk papokként

A látás és ítélet a cselekedethez vezet. A vallás és társada lomtörténet ál
talánosan elfogadott tétele : minden társada lomnak szüksége van a transzcen
dencia intézményes jelei re. Látható módon képviselik " közösség számára a
mindent egybefogó, értelmet teremtő isten i távlatot. Egyúttal megteremtik, sza
vakba és szimbólumokba foglalják a közösség életéhez nélkülözhetetlen álta
lánosan elfogadott alapo t. Történelmi szinten új, még al ig száz éves a probál
kozás, mely a társadalmat atei sta vagy vall ásilag közömbö s alapokra akarja
építeni. Tűzpr ób á j át még nem áll ta meg. Hirde tték, hogy a szekularizáció hala
dásával a vall ásosság hamarosan kihal. Evvel ellentétben lát juk, hogy a vallá
sosság nemcsak nem tűnt el, hanem gyakran pont ott ébred új erőre , ahol
leginkább tör ekszenek e l tű ntetésé re. A tudomány és a pol itika tehetetlen.
amikor az élet értelmét keressük a halál és a vétek láttára. Csak a vallá s képes
fel eletet nyújtani. Téves lenne , ha a túlv ilággal akarnánk vIgasztalni ott , aho l
emberileg seq íthetünk. De kilátástalanná válik az evilági élet, ha a túlvil ágot
pusztán vigasznak tekintjük. Egyébként. mi viga szuk lenn e az emberileg vi
gasztalhatatlanoknak? Ki vigasztalná a rég elhunytakat, akik nem érh ették
meg a remélt szabad birodalmat? Vagy azokat, akik alulmaradtak, akiknek
szinte semmit sem adott a sors ? De még a sikereseknél is, mennyi klker ül
hetetlen szenvedést találunk. Ilyen kérdések láttán kristályosodott ki a tört é
nelemben: szükség van a papi hivatalr a. A j övőt tek intve sincs semmi kilátás
arra, hogy társadalmunkban valaki más átvehetné ezt a felad atot. Csak a vall ás
és képvise l ő i nyújthatnak itt érte lmes felel etet.

A transzcendencia intézményei t azonban főleg belül ről fenyegeti veszede
lem: könnyen összekeverik magukat a tőlük képvise lt üggyel. Ettől a veszélytől

a keresztén ység sem mentes . Sót, történelme óvatosságra inti, önkritikára sz0 -
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ritja. Az általános vallástörténelem papi képét ugyanis csak kritikusan alkal 
mazhatjuk. Ezt igazolja a bibliai szóhasználat ls. A Szentírás az egyetlen fő

papnak, Jézus Krisztusnak tartja fönn a papi cime!. O pedig papságát a ke
reszten tölti be. Istenre utal: önmagát teljesen kiüresiti , hogy igy teljesen lsten
jele, kiüresedett, kivájt formája legyen . I:ppen ezért a keresztény papság ős

mintája és maradandó normája a kereszt eseménye.

Ez hat arra, hogy milyen formában kell Jézus Krisztus papságát megjelen í
tenünk . Külső tekintély vagy világi hatalom - lényegénél fogva - nem alkot
hatja az újszövetségi papság transzcendenciájának jeiét és szerkezetét. A pap
mindenekelőtt azzal lesz lsten jele és tanúja a világban, hogy teljesen bele
olvad Jézusnak a kereszten magára öltött létformájába. A pap lsten titkának
gondnoka. Első helyen tehát a hit embere . A hit itt nemcsak helyes igent jelent
a tételekben kifejezett Igazságra . Bib likus értelme sokkal átfogóbb : Istenre
épIten i, benne bizni ; helyt álln i abban, amit nem látunk; életünk értelmét és
mércé it nem a közvetlen biztonságokba helyezni , hanem a reményből meríteni
erőt ; abból, amit nem tervezhetünk és nem valósIthatunk meg. Az ilyen hit
elsősorban imában ölt testet. Ennélfogva a pap első feladata az lsten dicsőíté

se, az istentisztelet. Az eucharisztia ünnepl-ésében fejezzük kl, hogy életünk
nem saját teljesitményünk gyümölcse, hanem létünket s ennek teljességét
Istennek köszönhet jük . Itt nyilvánItjuk ki, hogy az emberi lét nem pusztán mun
ka vagy tel jesítmény, de nem is fogyasztás : az ünnep és ünneplés adja meg
teljességé!. Micsoda társadalomkritIkai, és mennyire szükséges kijelentés.
Nincs ember ibb dolog , mint istentiszteletet ünnepelnI!

A vallás igy egyáltalában nem csak egyéni vigasz. Ilyen értelemben mind ig
lesz pol itika i távlata a vallásnak és a papságnak. De ez a politikai dimenzió
hozzátartoz ik a valláshoz , nem kivülről adjuk hozzá. Fontosak a poli tika i állás
fogla lások és ténykedések: de nem ezek miatt van szükség az Egyházra és a
papságra. Az Egyház és a papság társadalmi jelentősége nem abban áll , hogy
kenetesen elismét li azt, amit már mások valószínűleg jobban elmondtak. A pap
főleg avval tölti be társadalmi szerepét, hogy eleget tesz saját, senki másra
át nem ruházható feladatának. Azaz beszél az Istenről. A pap éppen avval
segíti a laikusokat világi feladataik betöltésében, hogy mint a hit és ima em
bere, fényt, erőt sugároz felé jük . Ilyen értelemben áll: a papot az emberek
szolg álatára rendelték, hogy megfelelhessen lsten elötti teladatainak. Pont
manapság ez a legfontosabb szolgálata!

II. A PAP JI:ZUS KRISZTUS SZOLGAJA

A pap lsten szolgálatára van rendelve . Az ő titkai azonban rejtve vannak
az emberek elótt . Legfel jebb nyomaikat tapogathatjuk ki. Nem mal, hanem
alapvető s örök igazság ez. A papnak tehát - látszólag - " lehetetlen" feladata
van. De a keresztény tan ítás magja éppen az, hogy lsten megfoghatatlan titka
Jézus Krisztusban felfoghatóvá, a mérhetetlen lsten időben és térben mérhető-
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vé; a láthatatlan, l áthat óvá a távol eső közelivé lett . Az örök Csendet meghall
gatja világunk. Az Irás sok helyen mondja, hogy lsten öröktől elrejtett titka
Jézus Krisztusban történelmileg kinyilvánult. S hozzáteszi , hogy lsten titk ának
kinyila tkozásában az ember titka is végérvényesen nyilvánvalóvá vált. Ezért
nevezi magát Jézus egyszerre az örök Atya Fiának és új Ádámnak.

A papi szolgálat krisztológiai alapja

Hitünk alapigazsága, hogy Jézus Krisztus valóságos lsten és valóságos
ember. Ez minden egyéb igazságo t magában foglal, ebből érthetjük meg a
pap küldetését is. Nem részletezhetjük azt a vitát , ami a mai teológ iában e
körül az alapigazság körül folyik. Egy azonban világos : Ha Jézus Krisztus csak
ember s semmi több , akko r csak emberit adhatna nekünk, akkor nem lennénk
megváltva a búntől , a haláltól, mulandóságunktól - azaz tul ajdonképpeni em
beri nyomorúságainktól. Csak lsten válthat meg bennünket a haláltól. De ha
Jézus - a búnt kivéve - nem lett volna igaz és tel jes ember , akkor lsten nem
nyúlhatott volna Cbenne emberségünkhöz; akkor elvont , üres és hiábavaló
lenne megváltásunk. Reménységünk alapja csak az egész, a tör ténelem és a
hit Jézusa lehet. Az egész Jézus a titok, amiről tanúskodnunk kell. Aki ebben
ingadozik vagy aki itt mellébeszél, az a kereszténység alap ját ingatja. Pont azt
homályosítja el, ami a kereszténység igazi világltó ereje.

Jézus Krisztus közvetítő lsten és az ember között, az Újszövetség egyetlen
papja. Minden papság csak részesedés az C papságában . Ma, az előző ko
rokka l szemben, ismét világossá vált, hogy minden megkeresztelt és megbér
mált részesedik Jézus Krisztus papságában . Mindannyian együtt alkot ják lsten
papi népét, amelyben többféle és különböző karizma van. Jézus Krisztus egyet
len papságában való részvétel azonban nem "csak úgy" a mienk, nem .büsz
kélkedhetünk" vele. Ajándék, amit újra meg újra javunkra írnak. S itt túnik ki
a felszente lt papság feladata. Az Efezusi levél szerint a papok (4,12) feladata.
hogy a szenteket ..szolgála tuk betöltésére" neveljék. Papként szolgálnak, hogy
mások is szolgálhassanak i Szolgálat, amelyet Jézus Krisztus tel jhatalmából
gyakorolnak. A pap azáltal készíti fel a közösséget a szolgálatra, hogy Jézus
Krisztust, mint a közösség alapját és mértékét jeleníti meg.

A papszentelés szentségé nek lényege az, hogya pap a kézfeltétel és az
imádság által különlegesen hasonul Jézus Krisztushoz s ezáltal rendelőd ik a
szolgálatok szolgálatá ra, Jézus hivatalos és nyilvános tanújaként. Egyszer s
mindenkorra arra képesíti a papot , hogy Jézus Krisztus nevében beszél jen és
csel ekedjék. Helyesen értelmezve, ez a tétel nem szolgáltat alapot semmiféle
klerikális hatalm i törekvésekhez. A beszéd és cselekvés Jézus Krisztus nevé
ben ugyanis megköveteli azt is, hogy az ő módján beszéljünk és cselekedjünk :
ne csak hivatalos tényked ésekkel, hanem életünk tanúságával jelen ítsük meg
őt. Ezen a ponton érint jük a papi szolgálat tulajdonképpeni titká t. A pap Jézus
Krisztus felha talm azott szolg ája, legyen egyúttal az ő barátja is . . ." Nem ne-
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vezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind
tudtul adtam nektek" (Jn 15,15). A barátság Jézus Krisztussal a papi hivatás
végső és legmélyebb Indít éka, a papi élet tartópillérje. A vele való barátság
ad kulcsot az egyik, ma oly sok papot kísértő nehézség megoldására. Szen
vednek , mert az a benyomásuk, hogy szolgálatuk szétforgácsolódik, mivel
szinte hihetetlenül sok feladat és kötelezettség nehezedik rájuk: a hullámok
csakn em összecsapnak a fejük felett. Csak akkor tal álja meg a pap önazonos
ságát, ha léte veleje vezeti. Léte pedig Jézus Kr isztustól kap egységesítő vo
nalvezetést, a vele való közö sségben, barátságban talál nyugvópontot.

Próbáljuk meg most három szempontból jobban megközelíteni a Jézusért
vállalt papi szolgálatot. Sajn os, ismét csak töredékes utal ásokkal szolgálha
tunk.

A papi szolgálat hármas kifejtése

1. Jézus lsten végérvényes igéje, ő adhat értelmet, irányt, távlatot életünk
nek. Ennélfogva a Jézusért vállalt papi szolgálat első helyen az i g e s z o I 
g á I a t a . Mégpedig egészen átfogó értelemben : a prédikáció, a beszélgetés.
a betanult előadás és az alkalmi szó, a megszólitás, üdvözlés, s nemcsak amit
kiejtünk, hanem az is amit éneklünk: énekek, himnuszok, vallásos dal ok . Egyet
len központjuk : Jézust, a megfeszítettet hirdetjükl Igehirdetésünk tartaimát ne
saját gondolataink és feltételezéseink alkossák, hanem Jézus Krisztus evan
géliuma - úgy, ahogy az frások tanúskodnak róla s továbbadta az egyházi
hagyomány.

Kétségtelen , úgy kell hirdetni ezt az evangéliumot, hogy a mai ember meg
érthesse . Ne akar junk tehát a fejébe gyömöszöl ni betanult formulákat, . kc nzer
veket" . Legyen élő az evangélium : világf tsa meg a mindennapot, vonatkozzék
a gyakorlati élet re. A mai ember célja, nem ped ig mércéje az evangélium hir
detésének. Az evangélium mond jon neki "valamit " : döntőt, egyedülállót, nél
külözhetetlent és felülmúlhatatlant . Nem nyirbálhatjuk meg tehát Jézu s Krisz
tus örömhírét a divat szer int. Az ember érdekében tör jük át a közhiedelmeket,
hogy nagyobb legyen a remény, tel jesség és öröm .

Igy lsten igéjének szolgálata átültetési folyamat. Akkor sikerül , ha min
denekelőtt saját élet ünkbe palántáltuk át a keresztény örömhfrt. Az igehirdetés
. contemplata tradere" : saját elmélkedéseink gyümölcseinek továbbadása.
I:ljünk tehát mi papok lsten igéjének tanulmányozásából és elmélkedéséből.

Ma több működési területünkön maradhatunk műkedvelők. Nem lehetünk
szakemberek minden fontos kérdé sben . De legyünk ezekké, amikor felvilágo
sítást várnak tőlünk a hitről, s annak életre vonatkozó jelentőségéről. Ehhez
pedig nélkülözhetetlen az állandó teológiai továbbképzés . Diaszporánkban
helyezzük erre a fő hangsúlyt, elsőbbséget!

2. Isten igéje láthat ó módon jel ent meg Jézus Krisztusban. Ezért Jézus
Kr isztus mint lsten igéje szentség. Isten látható jele és eszköze a világban.
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Ennélfog va az evangéliumi szónak újra meg újra láthatóvá kell váln ia konkr ét
jel-cselekedetekben. Igy Jézus szolgálata mindi g s z e n t s é g i s z o I g á 
I a t is. A szentségek nem mágikus jelek, hanem a kegyelem látható szavai, a
keresztény kiengesztelődés közösséget teremtő for mái. Elkísérnek bennünket
élet ünk minden szakaszán s jelen vannak minden döntő fordulópontján. Az
ilyen szentségi szolgálat nem üres kultikus szerep : ellenkezőleg , a legtel jesebb
mértékben emberszolgálat ! Ezért a szentségek, főleg az eucharis ztia ünneplése
a papi szolgálat köz- és csúcspontja.

A múltban gyakran egyoldalúan és elszigetelve állították elénk a papi szol
gálatot. Az utolsó Zsinat áttörte ezt a szúk szemléletet. Isten igéjéne k hi rde
téséból és a közösség építéséből indult ki a papi szolgálat értelmezésénél.

Ennélfogva a szentségek ott gyümölcsözőek és ésszerúek, ahol tényleges
hitet, reményt és szeretetet ébresztenek. Ezek a gyümöl csők a liturg ikus meg
újulás mércéi is. Félre értenénk a megúju lást, ha pusztán a rituá lis formákból,
nem pedig a hit és élet szemszögébő l indulnánk ki. Nemhiába mond ja a Zsinat :
" Keveset használnak a legszebb ceremóniák és a legvirágzóbb egyesületek.
ha nem érlel ik az emberekben a keresztény hitet." - Másrészt, a szentségek
elsődleges cél ja nem az egyéni áhítat, hanem a közösség hitbeli növekedése.
Semmi esetre sem válhatnak tehát a kiszolgáltató pap személyes lelki igényei
nek játékszereivé. A liturg ia magától é rthető emberiess égéhez tartozik - a te
remtő és alkalmazkodó je lleg mell ett - a begyakoroltság is. Senk i sem élhet
állandóan a " teremtés stresszében" . Az embernek szüksége van hagyományok
ra és szervezetekre is. Unos-untalan emlegetjük , hogy "a szentsége k az em
berért vannak" . Ez az elv nemcsak arra jogo sít , hogy feltörjük, ami elkérgese
dett. Megkíván ja azt is, hogy megőr izzük azt, ami teremtően gazdag ít s új szo
kásokat vezessünk be, amelyek ottho nt és támaszt teremt enek az embereknek.
A liturgia emberi ességéhez tartoz ik az is, hogy az emberek otthonosan mozog
janak benne.

3. Jézus Krisztus nemcsak lsten végérvényes szava s eszkatolog ikus szent
sége. Pásztor is, aki utánamegy az elveszett báránynak, összegyújti a sz étször
takat. Jézus Krisztus szolg álata ennélfogva p á s z t o r i s z o I g á I a t i s .
Jézus eszkatolog ikusan akarta összegyújteni lsten népét. Békét teremtett a
kereszten lsten és az ember , valamint az emberek között . Igy a zsidók és po
gányok , minden népek és nemzetek , fajok és osztályok egyháza el őv é telez i az
eszkatologikus békét, jel e és eszköze az egész ember iség egységének. Az
Egyház természetszerúen a hely i közösségben valósul meg. Ez nemcsak sze
lete és közigazgatási egysége , hanem megvalósulása és képviselete az Egy
háznak. Tula jdonképpen Egyház az adott helyen, amelyben az egyes keresz
tények ténylegesen megtapasztalhatják a keresztény megváltás valóságát,
Krisztus megváltó müvét, Ezért, ha Jézus Krisztust szolgáljuk, az Egyházat és
a közösséget építjük.
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A pap külön/eges megbízatást kapott erre a pásztori szolgálatra. A jó Pász
tor módjára, aki életét adja juhaiért, összegyüjti, vezeti és irányítja a nyájat.
I:reztetnie kell, hogy lsten Jézus Krisztusban föltétel nélkül elfogad minden
embert . Ezért teremtse meg a testvériség olyan terét és az emberiesség olyan
szakaszát, amely értékeli mindenki adottságát és feladatát. Fedezze fel és
élesztgesse a különböző karizmákat. Biztassa , hagyjon nekik teret , építse be
őket a közösségbe. A pap tehát lelkipásztori szolgálatot is végez, a szó eredeti
értelmében.

A közösség vezetésében gyakorolt lelkipásztori szolgálat több tehát a pusz
ta szervezésnél és ügyintézésnél. A közösség vezetése lelki szolgálattétel.
Megvalósul, amikor lsten szavát hirdetjük, a szentségeket, s főleg az eucha
risztiát, mint az egység szentségét ünnepeljük. Nem utolsó sorban pedig sze
mélyes tanúságtétellel. Mert az emberbarát lsten , emberi közvetí téssel , az em
berek egész életstílusával akar közöttünk lenni. Egész embert és sajátos élet
slilust kíván tehát a jó Pásztort követő lelkipásztori szolgálat. Olyat , amely
egyszerú, szerény, igénytelen, nyílt, hozzáférhető , testvéri , kész párbeszédre
és közvetítésre, megbocsátásra képes. Másrészt viszont határozott, világos.
egyértelmú. örömmel vesse a pap magát munkába, vállalja a felelősséget , s
legyen az embervezetés múvészeté nek mestere .

Egyetlen mondatban összefoglalva: pap annyit jelent mint plébánosnak
lenni.

Kiút a paphlányböl?

Az utóbb i meghatározás feltárja a jelen krízis egész kiterjedését. Tudjuk,
hogy már ma, de fóleg a közeljövőben sokkal több plébán iánk lesz mint pl é
bánosunk. De a plébán ia plébános nélkül ellentmondás. Mert a keresztény
közösség lényege igényli, hogy valaki ellássa azt a hivatalt, amely szolgálatai
betöltésére neveli. Központ jában az eucharisztia áll: lényeqében tehát eucha
risztikus közösség . Az egység eucharisztikus ~ zentsége azonban nem létezhet
az egységet szolgáló pap nélkül. Nehéz helyzetünkben számos laikus munka
társra találtunk. Nélkülük nem végezhetjük, s nem is kívánjuk végezni szolgá
latunkat. Mégis, ezek a munkatársak csak átmeneti . pappötlékok" . Sajátos kül
detésükre akkor is szükség van, ha elegendő a pap. Következmény: a pap
hiányt csak papok szüntethelik meg. Hosszútávon egyetlen elgondolás sem
segít, ha megfeledkezik az ügy vele jéról. Ahelyett, hogy megoldanák a krízist,
csak súlyosbítják .

Tudom, hogy rendkívüli esetekben (pl. betegségben) a szentmisén kívül is
áldozhatunk. De nem használjuk rosszul ezt az elvet, amikor rendszeresítjük a
szentáldozást az ún. papnélküli vasárnapi igeliturgián és áldozási istentisztele
ten? Nem esünk vissza a régi hibába , amikor oly könnyen és rendszeresen ál
doztallunk a szentmisén kívül? Nem kellene nyiltabban megvitatni az ún. "viri
probatl" papszentelését, akik joggal lehetnének plébánosok? - Ez a kérdés
újabb problémákat vet fel: házas férfiak szentelése nem oldana meg minden
problémát. Az alapkérdés nem az, hogy a klérus házas vagy nótlen legyen-e ,
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hanem a papi szolgálatnak megfeleló lelkiség, életforma. A mondottak alapján
ugyanis a pap igeszolgálattal , a szentségek kiszolgálásával és lelkipásztorko
dássai jeleniti meg Jézus Krisztust. Nem válhat tehát hivatalnokká. Teljesen
fel kell olvadnia Jézus életformájában, hogy egészen Jézus lelkéból élhessen ,
ebben cselekedhessen. Oresitse ki önmagát, hogy egészen Jézus Lelke tölt
hesse be, aki rajta keresztül próbálja megjeleníteni, itt és most, Jézus Krisztus
személyét és müvét.

III. PAP A LI:LEK KOZVETfTOJE

Egyesek talán azt várják , hogy ebben a harmadik részben, lsten és Jézus
Krisztus után , az Egyházról beszéljek. De furcsa és újszerü háromságtan az,
amelyik Istent-Krisztust-Egyházat hirdet. Neoplatonikus éonspekulációhoz ha
sonlítana, nempedig az igazi krisztusi háromságos hitvalláshoz. Az. Apostoli
Hitvallásban az Egyház a harmadik helyen áll ugyan, de a Szentléleknek alá
rendelt. Az egyház ugyanis csak hely, tér, szentség í jel, amely Jézus Krisztust
a Szentlélekben maradva a történelemben és a világban megjeleníti. Az. Egy
ház tehát nem csupán szervezet, rendszer, vallásos szolgáltatás vagy szoc iális
igényeket kielégitó tel jesítmény-vállalat, sem pedig pusztán hivatali intéz
mény, illetve hatóság . Bibliai nyelven : lsten épülete a Szentlélekben. Dogmati
kailag pedig: A Lélek szentsége. S ez a megfogalmazás alapvetó jelentóségü
a papi szolgálat megértéséhez. Kiemeli , hogya pap szolgálata az Egyházért
és az Egyházban lelki szolgálat. Ismét három szempontból vizsgáljuk meg a
papi hivatal lelki dimenzióját.

A pap lelki ember

A papi hivatal lelki dimenziójának első követelménye : legyen a pap lelki
ember. A papszenteléskor, ima és kézföltétel által különös módon részesedik
a Szentlélekben. Régóta "lelkésznek" nevezik. S mit jelent az, hogy lelki em
ber? Nem pusztán bensóséges ember. A Biblia ugyanis nem különbözteti meg
platonikus értelemben a külsőt a belsöt öl. a testet a lélektől. A határmezsgye
nem a külsó és belső , hanem lsten és az ember , a Teremtó és teremtmény kö
zött van. A látható , megvalósitható, kil ervezhetó a lelki ember számára nem
az egyedüli valóság . Helyet ad lsten lelke előre el nem tervezhető müködésé
nek. Isten kifürkészhetetlen Lelkéből él. A h itből , reményból és szeretetből

vállal ja életét. Bizik az ima, az isteni ige és a szentségek ünneplésének erejé
ben. S végül , nem utolsó helyen , hisz az áldozat, a lemondás és a szenvedés
je l en tőségében .

A hitból meritő, reményre épitó és szeretetben tevékeny lelki élet első

megnyilvánulása : az evangéliumi tanácsok szerint igazodik. Egészen ráhangol ja
magát lsten Lelkének vezetésére. Ennek látható jeleként lemond a házasságról
és a meghitt családi életről , az anyagi javakba vetett biztonságról s a külsó
hatalomról, tekintélyről. Az evangéliumi tanácsok szerinti élet az lsten és az
emberek szolgálatára megnyfló keresztény szabadság jele . Az ilyen lelki élet
nagy mértékben illik a papi szolgálathoz. A keresztény papság jövőjét is dön-
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tően meghatározza, hogy sikerül-e több megértést ébreszteni erre a lelki élet
formára. A jövő útja nem a helytelenül értelmezett szabadság (szabadosság),
hanem az evangélium gyökeres vállalása.

Csak ebben az összefüggésben vitathatjuk meg szakszerűen a papi nőtlen

ség probl émáját. Három pontot kell kiemelni. Először: Nem maniche ista leérté
kelése a szexualitásnak és házasságnak, ha valaki nagyobb cél érdekében 
amire egész életét áldozza - szabadon a nőtlenséget vállalja. Ezen a termé
szetes alapon, igazi emberi l e he tőségen nyugszik az lsten országáért vállalt
nőtlenség . Jóllehet ez utóbbi egészen új indítékokat is szolgáltat. Másodszor:
az ilyen nőtlenség nagyon illi k a szolgálati papsághoz . Kifejezésre juttatja az
evangéli um hirdetéséhez el ő írt védtelenséget, illetve a Jézus és közössége
iránti szolgálatkészséget, szabadságot. Megfelel Jézus életformájának. Főként

kereszten váll alt önátadásának, ami jelenvalóvá lesz a szentmisében a pap
szolgálata által. Harmadszor : A papi szolgálattal járó lelki életformát nem
csak a nőtlenség fejezheti ki. A papi szolgálattól különböző, sajátos karizma
ez. Teológ iailag nem bizonyítható, hogya kettő szükségszerűen és elválaszt
hatatlanul összefügg. Az Újszövetség pasztorális leveleit - kétségtelenül 
házas közösségi vezetőknek ír ták.

Ezért nem kocká ztatha t juk sem a közösség sem a papság üdvét fenkölt, de
mégsem a legmagasabb javakért. Ez nem felhívás a leépítésre. A Lélekbe ve
tett bizalomhoz tartoz ik az is, hogy elfogadjuk: a vezetés megnyilatkozik az
Egyház tényleges helyzetében . Ügyeljünk tehát a különböző evangéliumi taná
csokra , a lelk i élet sokféle formájára és a különböző evangéliumi tanácsok
benső összetarto zására. A nőtl enség ugyanis csak akkor lesz emberileg teljes
és keresztény ileg hiteles, ha összefüggésben marad a lelki élettel.

A gyako rlatban: az evangéliumért vállalt nőtlen életforma lelki közösséget
kíván. Ezért foglalnak el ma oly fontos szerepet a papok közötti kölcsönös
kapcso lat és a papi közösségek változatos formái. Főleg a fiatalabb nemzedék
keresi ezeket. Gyakran éheznek az evangél ium szerinti lelki élet hiteles mód
jai ra. Az üres és tart almatlan, elpolg árlasodott civil izáció helyatt mindinkább
keresnek valami más l ehetőséget. Ewel a háttérrel kellene újból megvitatnunk
a papsághoz i ll ő lelki életformát.

H. U. v. Baltha sar mondatával szeret ném zárni ezt a részt : " Lehetséges,
hogy a jövő Egyházában a nőtlen papok kisebbségben lesznek. Elképzelhető .

Azonban az is megtörténhet, hogy ezeknek a keveseknek példája új világos
ságot támaszt az Egyházban ennek az életformának helyességéről és nélkülöz
hetetlenségéről. Megeshet , hogy egy ideig éhezünk és szomjúhozunk. Azonban
éppen ez ébreszt új hivatásokat , helyesebben: új nagylelkűséget, hogy feleI
hessünk a soha nem hiányzó hívásokra."

Pap a világ embere

A papi szolgálat lelki d lmenziójának második szempontja, hogy a pap lelki
ember, de egyszersmi nd vil ági is. Meghökkent ez a kijelentés? A Biblia sze-
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rint azonban lsten lelke átfogóbb és nagyobb az Egyháznál. Nem zárhatjuk be
a templom falai közé. Olt fúj, ahol akar: mindenütt múköd ik az egész terem
tésben s történelemben . A Római levél 8. fejezete szerint az egész természet
sóvárog és vágyódik, s a teljes emberi történelmet a szabadság jövendó orszá
ga felé vezeti a Lélek . A "névtelen keresztény" kifejezés ugyan nem találó, a
mögötte rejló igazság azonban tagadhatatlan. Ezért a lelki ember nem vonul 
hat vissza kamrájának csendjébe, figyelnie kell az idók jelére. Ügyeljen a világ
hamis profétáira is, hogy a kor kérdésein keresztül jobban megérthesse az
evangéliurnot s a tényl eges helyzetnek megfelelően hirdesse.

A pap misszió ja tehát nemcsak az Egyháznak szól. Benne, vele és belőle

a világhoz is van küldetése. Félreértenénk a pap megbizatását, ha azt gondol
nánk, hogy elég - üggyel-bajjal - megőrizni a meglevőt.

Engedjük, hogy szívünkben visszhangra találjon a fiatalság s az ún. távolesők
keresése. Ilyen értelemben a bevetés az emberhez méltóbb rendért és társa
dalmi igazságosságért a papi küldetés része. A régi szerzetesszabályt : "Ora
et labora" , Roger Schützcel ma "Harc és szemlélődés"-nek fordíthatjuk .

A pap egyházi mivolta

Ez a pap lelki dimenziójának harmadik szempontja. Az Egyház a Lélek
helye és szentsége , ezért a papi hivatal lelki jellege egyháziasság ot kíván a
paptól. Ha az Egyház a Szentlélek szentsége , akkor nem a pap énje, véle
ményei, szándékai, érdekei és igényei, hanem az egész egyházi hitközösség
nagy "mi "-je a Szentl élak helye és eszköze. Jézus Krisztus Lelke teszi a k ö
zöss éjet az O testévé , amelyben minden tag rászorul a több ire. Ezért szent
Pál szerint a Lélek valódi múködésének, valam int a szellemek megküJönböz
tetésének mércéje éppen az, hogy szolgálja-e az egység építését vagy viszályt ,
esetleg állandó ellentétet támaszt. Főleg a papra áll: "Ne szakítsátok szét az
egység kötelékét. .. Csak a püspök vezetése alatt álló papi közösségben lehet
séges a papi szolgálat.

A közösségvállalás azonban nem kritikátlan, fejbólogató, elvtelen alkalmaz
kodás. t.:ppen, mert az Egyház a Szentlélek szentsége, helye van a jogos kriti
kának. Ugyanis a "szentség" nem egyenlő magával a megszentelő Lélekkel.
Szentek és búnösök együtt élnek benne a világ végéig , mi is hozzá tartozha
tunk. Egészséges feszültség nyilatkozik meg az Egyház látható, intézményes
oldala és lelki dimenziója között, Úton van, s csak az idők végén teljesedik
be. Ezért teológiailag és lélektanilag lehetetlen, hogy korlátlanul , mindenben
és mindenkivel azonosulhassunk az adott Egyházban. A tényleges kapcsolat
lehetöv é, sőt szükségessé is teszi a kritikát az Egyházban. Szaván fogja s
mércéjét, Jézus Lelkét állítja eléje. Igy jártak el a nagy szentek.

A szervezetekkel szembeni egészséges kritikával párosuljon azonban az
egyéni szubjektivitásunk iránti bizalmatlanság is. Csak akkor haladhatunk a tár
gyilagosságban, ha engedjük, hogy minket is rostáljanak meg egy nagyobb
összefüggésben. Egyháziak vagyunk, ha őszintén helyezzük magunkat az Egy
ház egészébe : saját szerepünknek valós értéket tulajdonítunk. Azaz felfogá
sunkat nem abszolutizáljuk, hanem hallgatjuk a másik szavát is, s nem vágjuk
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el önkényesen a beszédfonalál. Az egyháziasság lényegénél fogva feszültség
gel jár.

Ha az egész Egyházat s benne az egyesek létét útnak, folyamatnak fogjuk
fel, akkor eqyaránt ki van zárva az előremenekülés egy utópikus eszmei egy
házba és a visszamenekülés az egészségesnt<k vélt hagyomány eldorádGjába.
A Lélek az Egyház minden szakaszában múködik. Ma, a jelen Egyházában is,
minden probléma és ellentét mellett. Ezért maga az egyházi hagyomány is
folyamat. Nem végződik egy pontban pl. X. vagy XII. Piusszal , ahogy egyesek
gondolják. Sem az Újszövetséggel, illetve a konstantini időkkel, ahogy mások
vélik . Mind a szélsőséges tradicionalisták, mind pedig a szertelen progresszis
ták tévednek egyházképükben s az egyházi hagyomány értelmezésében. Tart
sunk ki a ma Egyháza mellett, annak minden megoldatlan problémája s szinte
kiblrhatatlan feszültsége ellenére. Ehhez a valós Egyházhoz szól papi szolgá
latunk. Ennek a tényleges Egyháznak szól a jövő Igérete.

Reménykedő tekIntet

Mindez reményteljes szemlélethez vezet bennünket. De nem jelenti, hogy
a bevezetőben említett problémákat egyszerúen eltussoljuk. A remény nem
olcsó optimizmus. A remény helytáll a problémákban és megpróbáltatásokban.
Remélhetőleg észrevettük fejtegetésünk folyamán, hogya krlzls tagadhatatlan
nyomai mellett, számos és többrétú a remény jele is. Újra feléledt az élet ér
telmének s Istennek keresése , hatalmas a vágy Jézus után, feltúntek a lelki
megújulás különb özö útjai. Úgy látszik, túljutottunk már az utóbbi évek egyol
dalúan szociológizáló és politizáló szempontjain. Halmozódnak az ismérvek,
hogy hamarosan nem panaszkodhatunk: kevés a vallási érdeklődés. A kérdés
inkább az: képesek az egyházak hiteles és meggyőző feleletet adni ezekre
az újraéledt vallási kérdésekre? Képesek gyümölcsöztetni a lelki megújulást?
Ezen feladatok megoldásánál kell hely táli nia az egyházi tisztségeknek a közel
jövőben.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogya megoldást csak a régi állás pon
tokhoz való ragaszkodás, illetve a változások mellőzése hozza meg. Egyaránt
szükség lesz cselekvésre és elmélkedésre. Az új lelkipásztori feladat értelmi
és lelki éberséget követel : bátorságot, lelkipásztori "hatodik érzéket" és kép
zelőerőt új, eddig szokatlan kérdések boncolgatásához. Mindenekelőtt része
sitsük előnyben az evangélium kérdéseit és feleleteit a módszertani, szabály
zati és szervezési kérdésekkel szemben. Ha ez sikerül lsten kegyelméből,

akkor előfordulhat, hogya kevés pap tanúsága ismét sokakat meggyőz: Van
jövője a papi hivatásnak, érdemes vállalni , éppen azért, mivel egész embert
követeli lsten Jézus Krisztusban kinyilvánított titka - az Egyházban múködő

Lélek erejével - ma is hatalommal teli jelenlét a világban az emberiség javára.
Hálásak lehetünk, hogy szolgáinak és gondnokainak hivott bennünket.

(Geist und Leben, 51, 1978)
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Teleki Béla

PAP AZ elET KOHÖJÁBAN

"Hagyjanak már békében, - fakadt ki az egyik jó öreg papunk a rekollek
ción. Miért vannak annyira elkeveredve a laikusok apostolkodásával? Nem a
fiatal papok találták fel a spanyolviaszt. Amikor én fiatal voltam, milyen gazdag
laikus apostolkodás folyt? Tessék csak a céhek , egyletek, társulatok és a
Katolikus Akció munkájára gondolni. Milyen nagyszabású közremúködés folyt
papok és laikusok között. Gondoljanak csak P. Banghára, P. Böle Kornélra,
hogy ne soroljam tovább, és látni fogják azokat a laikus szervezeteket, ame
lyek ezen nevek hallatára felcsillannak" .

Úgy túnik , mintha paptestvérünknek igaza lenne . Ha valaki a század eleji
egyházunkat úgy képzelné el, hogya papság az anyamadár szerepét töltötte
be, a laikusok viszont a magatehetetlen kisverebek veltak. akik csak sárga
csőrüket tátogatták a lelkipásztorok felé, mondom, ha valaki ilyen egyházkép
pel rendelkezne, bizonnyal nagy tévedésben élne. Viszont azt sem zárhatjuk
ki, hogy a múlt papképének is erős a társadalmi és egyháztörténeti színezete.

Sarkítva mondhatnánk, hogya régi világ a sok kiskirály hatalmának jegyé
ben mozgott. Akarva, akaratlanul a papra is ráragadt ez a korszellem, bizonyos
értelemben "egyeduralkodó" volt a maga "kiskirályságában ", a plébánián.
Még napjainkban is hallhatjuk elvétve: A plébániámon én vagyok a püspök
és a pápai (Ezt a kijelentést persze lehet jól is értelmezni.) Emellett a püspök
ről és papról csak nagy tisztelettel, szuperlativuszban lehetett beszélni: túl
hangsúlyozták méltóságát, rangját és hatalmát. Főtisztelendő, méltóságos, ke
gyelmes úr, milyen furcsán csengnek ezek a címek. Elméletileg, de különösen
gyakorlatban kiegyenlítődött a pap és az egyház fogalma. Kishíján érvényes
volt itt is: Az egyház, én vagyoki A laikusok kik voltak? A "híveim" , amelynek
érdekes mellékzöngéje is lehetett: a pap hívei. Többé-kevésbé a gondozottak,
az ellátottak, még az egyletekben és társulatokban is.

Ha most azt állítanánk, hogy a múlt rossz volt, viszont az, amit a jelen tár
sadalmi és egyházi hullámzás hoz magával ez "a helyes", nem sokra men
nénk. Az Egyház élt a múltban isi Ugyanakkor viszont, ha visszaszeretnénk
varázsolni a múltat, talán nem tennénk jó szolgálatot a ma Egyházának. Mit
tegyünk tehát?

Tanulmányunkban tépelődünk, keresünk. Vizsgáljunk meg néhány világi
és egyházi változást és ezek hatását a pap egyéniségére, majd kutat juk annak
lehetőségét, hogy a pap pap maradhasson a változások közepette. Ha nem is
fedünk fel kimerítő és mindenkit megnyugtató válaszokat, mégis - Mesterünk
ígérete szerint - "aki keres, talál" (lk 11,10).

1. Változások sodrásában

A pap életét minden korban befolyásolták és részben meg is határozták,
többek között, a "társadalmi környezet" és változásai, valamint az Egyház ren-
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delkezései. Természetesen az utóbbiak sem keletkeznek légürés térben, ha
nem a mindennapi élet ernyője alall születnek.

a) Társadalmi változá sok

A múlt vagy múló társadalom egyik tartópill ére a t e k i n t é I y túlhang
súlyozása. A király, főúr, pap, családfő . .. , az adoll társadalmi szerephez kö
tÖII és velük megjelenő tekintélyek. Az a puszta tény elégséges volt , hogy
egy férf i reverend át viselt s már örvendhetell is a köztiszteletnek. "Amit én
mondtam , az szent volt" - közölte egy kilencvenéves lelkész. Egyébként is
a plébánost tekintették a falu, sőt a város legtanultabb emberének. Ez a tény
is mások fölé emelte ől.

Napjainkban a tekintély vajúdik és egyáltalán nem egyértelmű . Azért ma
is létezik, mert nélküle nincs társadalmi éleI. Esetleg a formája, színe más. Igy
az uralkodási formák demokratizálódnak, a pap, a családfő, szülö tekintélye pedig
elb izonytalanodoll és igen gyakran legalább is megkérdőjelezett. A pap szere
pének jelentősége nem magától értetődő. Községében nem ő a legtanultabb
ember, vagy ha tényleg még az is lenne, a teoló giai tudományok sokhelyüll
leértékelődtek. Papjaink tekintélyi minősége nem biztosít szilárd lé ta lapot.
Ehelyell elbizonytalanodollak, sokszor a mellőzöllség, jelentéktelenség, sót
megalázottság érzésével vergődnek.

A régi , átfogó közösségi keretek (falu, egyházközség, család) széthullollak
a társadalmi változások hullámcsapásai alatl. Nem ritkán maga a közösség is
megszünt. Helyét elfoglalta "a tömeg". Gondol junk pl. a faluközösségekre,
ahol mindenkit ismertek vagyanagycsaládokra, ahol több generáció támasz
kodhatott egymásra. Egy faluban lakni , egy nagycsaládhoz tartozni önbizalmat
adó dicsőség volt. Néha még gazdasági e rőt is jelentell. Ezzel szemben fal
vaink sokszor csak a népsokaság lakóhelyei. Családjaink tömeglakások ban
élnek. A közösség hiánycikk, tünete az e I m a g á n y o s o d á s. Sajnos, ál
talában. Helyenként a papot hatványozollan terheli : kiegészül elzártsággal ,
kizártsággal és megbélyegzellséggel. Nagyon magára maradt tehát a pap is.

Igaz, az elmagányosodás nyomába lopakodoll serényen a reménysugár : a
k ö z ö s s é g i f o r m á k é s k ö z ö s s é g i é I e t s t í I u s keresése. A pap
viszont úgy véli, ó mind ig a közösség embere volt. Működési területe is "az
egyházközség" . Azért hívták így, mert benne élt az egyházi közösség. Talán
éppen ezért, s részben a " nehézkesség törvénye" kapcsán , a feltűnő új for
mák és közösségi kezdeményezések (bázisközösségek, család fürtök, lelkipász
tori tanácsok ; liturgikus, kateketika i s más bizollságok) elbizonytalanítják. Miért
nem jó az edd igi forma és stílus? - kérdezi. Talán rossz a kérdés. Létezik
egyálta lán vagy legalább is jelent valamit "az eddigi"? Okos, ha a fejlődés

útjába állok? Egyáltalán, vissza lehet vagy szabad fordítani a történelem ke
rekét?
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Helyzetünket csak nehezíti a világméretú p a p h i á n y ténye . Csomó elé
gedetlenségre ad okot a papok soraiban is : "Nem győzöm a munkát. Két plé
bániát plusz vikáriával ellátni emberfeletti" - halljuk a panaszt. "Nincs id6m
elmélkedésre, továbbtanulásra, olvasni is képtelen vagyok" - kesereg a má
sik. "Kénytelen vagyok a liturgikus funkciók elvégzésére szorítkozni, de még
arra sem készülhetek fel illendöen" - mondja a harmadik. Hallottam már
pánikszerú kifakadást is: "Nem sokára becsukhatjuk a templomokat, nem
lesz pap , aki ellássa a híveket" . Egy bizonyos : szorongat a paphiány I Vagy ez
csak az egyik nézőpont? Nem mondhatjuk-e úgy is, hogy a paphiány új távlato
kat és lehetöségeket kínál fel, nyitogatja papjaink szemét? Közelebb kény
szerít bennünket az ősegyház élettormájához, ahol a hívek nemcsak ellátottak,
hanem ellátók isi

b) Egyházi rendszabályok

Egyházunk mindig az adott világban élt és igyekezett, több-kevesebb siker
rel, lépést tartani a fejlődésseI. Ma sem óhajt a társadalmi valóság után kul
logni, de főképp nem szeretne kimaradni a társadalmi tényezők névsorából.
Ezért igyekszik beágyazni a krisztusi valóságokat a konkrét, társadalmilag is
meghatározott élettolyamba. Az egyházi rendszabályozások is ide tartoznak.
Habár kiválthatják a "még ez is" élményét. Azaz, az egyházi el6írások meg
zavarhatják papjainkat és erösithetik a társadalmilag előidézett bizonytalan
ságukat.

PI. hogyan találja fel magát a pap "a h í v e k k ö z ö s s é g é b e n" (c.
517/1), ami az új kódex (egyházi törvénykönyv -1983) szerint nem más, mint
a plébánia. Nem "területi vagy kormányzati egységröl" van most szó mint
eddig; a híveket hangsúlyozzuk, azoknak is a közösség ét. Mi a szerepköre
ebben a plébánosnak? Egyáltalán mit jelent az, hogy "plébános"? Igaz ugyan,
hogya "hívek közösségéért" elsősorban a felszentelt pap vagy papi közösség
"felelős a püspök előtt" (uo.), de "plébános" lehet a diakónus vagy laikus sze
mély, illetve diakónusok vagy laikusok csoportja is (c. 517/2). Ami elgondol
kodtat, mindezek az "Egyház nevében végzik feladatukat" (c. 1282). Hol van
tehát a felszenteltek sajátságos helye?

Valamikor a plébánia a pap hivatala, múködési területe volt. Az új kódex
a hívek tevékeny közösségeként látja a plébániát.

Eddig a lelkész volt a pap, próféta és kormányzó, ma már egészen világos
és vitathatatlan, hogy a h í v e k I s részesültek Krisztus papi, prófétai és kor
mányzói hatalmából (c. 204/1). t:rthető a zavar a pap lelkében. A rég i egyház
képben ugyanis "terelgetnie kellett a nyáját", az új megközelítés szerint, a
pásztor és a nyáj kapcsolata a közremúködés (c. 209). Nincs alá- és feléren
deltség, a hívek helye ott van a "felszentelt szolgák" mellett "az egyházi szol
gálatoknál és fel adatoknál" (c. 228), olyannyira, hogy egyházkormányzati és
juriszdikciós megbízatásokat is végezhetnek (c. 129). Nem áll ez közelebb a
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szenti rási pásztor-n yáj képhez, ahol a pásztor nem haj totta, hanem vezette
nyáját, elóijárt, és ahol együtt jártak, együtt keresték a legelót (Jn 10,1-16).
Igy talán érthetó is, hogy a felszentelt pap kötelessége : teljesítse tan ítól. meg
szentelói és kormányzói feladatát a diakónusokkal és laikusokkai karöltve (c.
519). Sót mindenben kérje és vegye igénybe a laikusok közreműködését (c .
529). Nem széphangzású húrok pengetéséról van itt szó, hisz a Kódex elóre
látja azon papok más beosztásba helyezését, akiknek nem sikerül a hívekkel
együtt lelkipásztorkodni (c. 1741, 4°).

Az 1918-as Kódex még eltiltotta a laikusokat az igehirdetéstól (c. 1342/2),
hisz ez kifejezetten papi hivatal. Az új kódex itt is módosít: I a i k u s o k i s
p r é d i k á J h a t n a k, tarthatnak homil iát (c. 766)! Emellett, régen "joggal"
tartotta magát a plébános szinte kizárólagos vallási nevelónek. Itt is megren
dülhet biztonságérzete, mert a Kódex kihangsúlyozza, hogy "a szent tudo
mányokat laikusok is tanlthatják" (c. 229), a hitoktatás viszont kötelessége a
szülóknek és más laikusoknak (c. 772/2). Igaz, hogy ez nem ellenkezik, sót
nagyon is megegyezik az Egyház öst tanításával és hagyományos gyakorlatá
val, de fejlódésének ezelótti lépcsófokán az intézményesítés szeleitól feszült
az Egyház bárkájának vitorlája. Pedagógiailag is előny ös, ha a katekézist nem
süllyesztjük le az iskolai tantárgy szintjére, mert többról van szó: a krisztusi
életet kell elsajátitaniuk ahittanosoknak.

Papjaink felségterülete volt a I i t u r g i a. Ez a taiaj is mintha kicsúszott vol
na lábuk alól, mert a megszentelés a " többi híveknek", " különösen a szülóknek
is feladata (c. 835). Liturgiai ünnepléseken elnökölhetnek lektorok, akolíták
vagy más laikusok: vezethetik az igeliturgiát vagy más imádságos összejöve
telt, keresztelhetnek és áldoztathatnak (c. 230), szentségkitételt és szentség
betételt végezhetnek (c. 943), házasságra készítheti k a fiatalokat, sót az Egy
ház nevében asszisztálhatnak a házasságkötésnél (c. 1112), betegekhez vihe
tik a szent útravalót (c. 911/2) és egyes szentelményeket is kioszthatnak (c.
1168), pl. temethetnek. Az sem könnyít az elbizonytalanodott papon, hogya
laikusok mindezt "csak a püspök megbízásából tehetik" , hisz a pap is a püs
pök nevében és képviseletében működik (c. 519). Ugyanakkor mekko ra előnyt

jelenthet az lsten Népe számára ez a lehetóség, különösen a paphiány érájá
ban. A keresztség erejével mindannyian "Jézus Krisztusban élünk" (Róm 8,1).
Krisztus tehát a minden keresztényben működó pap. A pap és hivó "gyümölcse
a megszentelódés" (Róm 6,23), aminek eszköze és gyakorlása az istentisztelet,
liturgia. Mindezt elég világosan tudjuk s a társadalmi változások és a nyomuk
ban járó egyházi rendelkezések mégis nyugtalan fthatnak, bizonytalanná tehet
nek.

2. Kiváltot! aggályaink

Ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat, a papot, használha t, ha átte
kintjük, hogyan fogalmazódnak meg félelmeink, aggályaink, hogyan mondjuk
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ki bizonytalanságunkat, vagyis: hogyan fől papi mivoltunk az élet kohójában .
Öltöztessék be a szó köntösébe saját érzelmeiket maguk a papok . Halljunk
néhányat.

"Nincs időm lelkipásztorkodni, az emberekkel foglalkozni - sírja el bánatát
három falu egyetlen papja. Az egyik sekrestyésem szememre is vetette: Furcsa
figura maga! Pontosan érkezik, gyóntat, misézik és elrohan. Igaza van. Nincs
időm az emberekkel beszélgetni. Miért nem igénylem a civil segítséget? 
F é I e k I Azt hiszem könnyebb, ha magam vagyok a plébános" .

Természetesen minden újtól és újszerűtől félünk. Normális emberi reakció
ez, talán önvédelem is. Ki kellene lépnünk abból, amiben jól , biztonságosan
éreztük magunkat, aminek kimenetele is megszokott. Kezdjek valami újat,
amiről nem tudom, képes vagyok-e rá, mi lesz az eredménye?1 Ez igazán hő

siesség. Lehet, hogy ez a félelem késztet , hogy bástyázzam el magam "hiva
tali teendőim" mögé: pontosság, mise, rohanás. Más kérdés : könnyebb lenne
egyedül? Embere válogatja. Egy bizonyos: az ősi népi bölcsesség szerint "Több
fej, többet tud; több szem, többet lát; több kéz, többet bírl" Talán még az
sem lenne baj, ha úgy tekintenél a laikusokra, mint saját szemeidre, kezeidre .
Altaluk többet látsz és több helyre elérsz!

"Az Egyház mi vagyunk címszó alatt sok minden megváltozott. A plébánián
önkéntes kisegítőként vagy állandó munkaeröként működnek laikusok. Nekik
imponál, de engem zavar. Ha ök mindent elvégezhetnek, mi az én feladatom?
K i vag y o k é n , a plébános? Kártyavárként omoltak össze régi elképze
léseim papi mivoltomról. Hogy érzem magam? Ez senkit sem érdekel! " - önti
ki lelkét egy paptestvér.

Milyenek voltak az "összeomlott " elképzelések? Ha csak a társadalmilag
meghatározottak mutatkoztak szükségtelennek, hálát is adhatunk érte Urunk
nak. Kár lenne viszont, ha a Krisztus mintájára alakított papkép is a " kártyaro
rnok" alá kerülne. Talán megkérdezhetnénk önmagunkat: I:rdekel-e paptestvé
rem lelki világa? I:s a velünk együttműködő laikusok? Hogy érzik ök magukat?
A válasz keresésénél segíthet a következő néhány kijelentés: Plébánosom nem
fogad el. A papok nem adnak szabad kezet a munkában . Semmiben sem ka
pok tanácsot, de miután valamit megcsináltam, következik az éles kritika. Nem,
nem szenteltetem magam diakónussá, mert hiányzik a testvéri lelkület a pap
ságnál.

"Ha már segíteni akarnak a laikusok - mondja egy másik pap - , miér t
nem állnak közénk . Vállalják a nap hevét is! Könnyű siker a vasárnapi misén
megragadni a híveket , gyönyö rű ' beszéddel. Bizony, rajtakaptam magam, hogy
i r i g YI e m ő k e t . Az az érzésem, jobban kedveli a nép a laikus munka
társakat, mint papjait. Allítólag szebben keresztelnek és szebben prédikálnak.
Lehet, hogy én már belefáradtam. Azt is furcsálom, hogya laikusok mindent
megtehetnek, de meg is házasodhatnak. Hát csak a celibátus tesz engem
pappá?"
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Még, ha feltételeznénk, hogya laikus ok "csak segIt enek", nem jobb, ha
valamiben közreműködnek, mintha csak vezelleli k magukat? De talán mégis
helyesebb másként vélekedni a laikusokról , hisz krisztusi és egyházi megb iza
tásuk, küldetésük van az apostolkodásra. Azt sem tévesztheli a pap szem elói,
hogy a cel ibátus mellett a szentmise bemutatása és a szentségek kiosztása
is elsőd leqes papi feladata.

"Olyan vagyok, mint a b á b j á t é k o s. Könyörgöm a la ikusoknak, hogy
tegyék meg ezt, vagy azt. Mig valak it megkérek, helyesebben, finoman kény
szeritek, addigra régen elvégezhettem volna a feladatot. Könnyű volt papos
kodnl a korintusi egyházban (1Kor 12,13-14): a Lélek megadta a karizmák at s
a hivek maguktól működtek. Különben is régen minden egyszerűbb volt. I:vente
egyszer összehivtam a képviselőket, elé jük terjesztettem terveimet s ők bólin
tottak . Be volt fejezve. Ma pedig temérdek i d ő rámegy a tanácskozásra" 
mondja ki a véleményét egy lelkész.

A korintus i hivek karizmáit valakinek csatornázni is kellett. Természetesen
az emberekkel együttműködni : a Szentlélek adományait fölfedeznl , összefogni
és a cél felé lend íteni külön művészet. Lehet, hogy ezt nem tanultuk meg, vagy
nem sok figyelmet szenteltünk neki. Nem tanulhatnánk egy kicsit Jézustól?

" Káplán helyet1 - vall a következő plébános - laikus teológust nevezet1
kl mellém püspököm . H á I á s vag y o k érte, mert sok mindent jobban el
végez, mint volt káplánjaim . Az Igazság viszont az, hogy ő végzi a szebb mun
kát: foglalkozik a gyerekekkel, látogatja a családokat és betegeket, fogad ja a
híveket és végzi a lelkipásztori beszélgetést. Az enyém a mise, gyóntatás, te
metés. Püspököm neki nem engedélyezte, pedig a szomszéd plébán ián már
laikus temet."

Lassan érünk messzirel I:rnem kell nekem, a plébánosnak, de a hivő kőzős

ségnek is. Sőt a népi bölcsesség szerint: a helyzet is érikl Másrészt, tényleg
karöltve dolgozom-e laikus munkatársaimmal? Miért nem a mise a legszebb
pl.? Vagy, ki zárja el a plébánost a családlátogatástól ? S hamár a népi bölcses
ségnél tartunk, említsünk még egyet: Jó kifogás sosem volt rossz I Mind ig jók,
hasznosak kifogása ink?

3. A papf önazonosság lehetőségel

"Azonna l megszűnik a plébánoskodó papság krizise csak oldják fel a kö
telező cöl ibátust" - hangoztatják főképp az Egyháztól eli degenedett körökben.
De elég általános a következő kitétel is: "Szüntesse meg a hierarchikus fel
épl tellségét s e l tűnik a katolikus egyház problémáinak jelentős része."

Az egyik megoldást sem tartom biztatónak. Valószinűleg túl sokat követei
nek és eredménytelenek maradnának. Gondo ljunk pl. az ortodox egyházak pap
hiányára és egyéb nehézsége ire. Pedig nősülhetnek papjaik. Idézhetnénk a
"nem hierarchikus " kisebb egyházakat (szektákat) sikoltó kriziseikkel. A papi
élet nehézségeit inkább eloszlatjuk vagy legalább enyhítjük, ha tiszt ázzuk majd
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éljük is modern papi arcél ünket és önazonosságunkat. Ezzel és ezután ágya
z6djunk be az életbe.

a) Papi arcél és önazonosság

Először talán szúrjuk tolhegyre I s t e n n é p e e g y s é g é n e k gondo
latát. Pál ismerteti Krisztus misztikus testét (1Kor 12,12-31), ahol a különböző

testrészek: szem, fül, száj . . . ugyanazon szervezet tag jaI. Nincs fontosabb,
fölé- vagy alárendelt. A szervek együttműködésének gyümölcse az egészséges
test. Mit jelentsen ez a pap életében? Hallgassunk meg egy vallomást:

"Jezsuita barátom egy halom irodalmat hozott a papságról. Rádöbbentem ,
hogy én is keresztény vagyoki Azóta Agoston szavai matatnak fejemben : ,Meg
rémit, hogy mi vagyok számotokra, de vigasztal, ami veletek vagyok. Püspök
vagyok számotokra, veletek pedig keresztény. Az első hivatal, a második ke
gyelem . Az előző veszély , az utóbbi üdvl' Mekkora megnyugvás : keresztény
vagyok, az lsten népének taqjal "

Mi a pap szerepe a hivek közösségének egységében, a sok felelős laikus
között? A felszentelt pap, mindenekelőtt, a misztikus test K r i s z t u s - a r c a .
Régen ezt a bibliai igazságot ezekkel a szavakkal adtuk vissza : O az "alter
Christus" . A Zsinati tan ít ás szerint is a szolgálati pap jelen iti meg állandóan
Krisztust a hivő közösségben az egyházi rend erejével (LG 10, SC 7). Először

is az állandó odafordulással az Atyához , ahogy ezt az Úr Krisztus tette. Ebben
az értelemben válaszolták meg a francia keresztények a kérdést, milyen legyen
a modern pap : SZENTI A felszentelt pap ugyanis lsten népének az a tagja, aki
állandóan Jézust éli : az Atyára néz, reá hallgat, mindent őrá biz .

A laikusok és a szolgálati papok egységének bibliai követelményéhez tar
tozik a p a p s á g e g y s é g e. Nem hiszem, hogy egy paptárstalan lelkész
élheti a hivek közösségével való egységét. Milyen a papok egységének bibliai
képe? Főpapi imájában imádkozik Jézus papjai , valamint papjai és hive i egy
ségéért: "Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy és én ben
ned, úgy legyenek ők is benn ünk!" (Jn 17,21-22). Ebben az értelemben lelkesít
az Apostol is : ..Tegyétek tel jessé örömömet azzal, hogyegyetértetek, ugyanúgy
szerettek és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek
vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból . . . Senki ne keresse csak a maga
javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt " (Fil 2,2-5). Milyen fontos alapelvek és életerények ezek
a papok egymásközötti és a hivekkel való egységének ápolásárai Együttmű

ködhet-e a pap paptársával , a pap a laikusokkal ezek hiányában?

Ugyancsak a pap az továbbá, aki állandó kapcsolatot épit és ápol az Atya
és az emberek között. Másszóval , k ö z ö s s é g e t t e r e mt : embereket
gyújt és öriz is meg az Atyának, mint ahogy ezt Jézus tette : "Ami g velük vol
tam (Atyám), megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megöriztem
őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia" (Jn 17,12). Egyéb-
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ként a Német Püspöki Kar fgy nyilatkozik ugyanerról: "A felszentelt pap Krisz
tussal felkészfti és képesfti a közösség tagjait a saját szolgálatukra, közös
ségeket teremt és irányft. Új tagokat vezet be a közösségbe s a csoportok
egységéról gondoskodik Krisztusban.· Eszközei , elsósorban az igehirdetés, a
szentségek, fóképp a szentmise ünneplése, amivel " testvéri közösségekké "
formálja a plébán ia különbözö csoportjait. Ezzel a pap az egyházközség, egy
házmegye és az Egyház kulcsszemélye (OPD 2.2, 12 kk. o.). Pál szavai is ezt
a papképet erós ftik meg: "Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként
azonban tag jai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint ado
mányaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit sze
rint , aki tiszt séget kapott, töltse be tisztség ét, aki tan lt ö, tanftson, aki a buz
dlt ás ajándékát kapta, buzd ítson , aki jótékonykodik, tegye egyszerúségben,
aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol tegye örömest" (Róm
12,5-8).

Talán még azt is hozzáadhatj uk, hogy a felszentelt pap a z E g Yh á z
n é g y I é n y e g e s j e g y é n e k : az egység , szentség, katolic itás és apos
tol iság kulcsfigurája: képviselóje és szorgalmazója lsten népében.

A modern pap tehát lényege szerint a hfvek egységének és közösségének
embere s ezzel Krisztus-arc a mai világban.

b) Beágyazódás az életbe

Hogyan jellemezhetnénk a régi és az új papkép munkaterületét? R é g e n .
O volt a munkás : maga oktatta a hittanosokat, közvetlenül foglalkozott az ifjú
sági csoporttal , személyesen látogatta a betegeket, önmaga oktatta a jegyese
ket, egyedül végezte a liturgiát ... A k é p m a változik. Idejét nem a " bázis
ban" tölti , hanem megbeszéléseken : a hitoktatókkal tárgyal , az ifjúsági lelki
pásztorkodá s önkénteseivel tanácskozik, a betegek lelkipásztori munkaközös
ségévei ülésezik, egyengeti a Liturgikus Tanács, a Pasztorális Bizottság , a
Családi Szakosztály ... munkáját. EgYSZóval : irányIti

Nem veszIti el Igy az annyira fontos kapcsolatot az élettel , talajjal? Mit
mond erre egy "újstí lú· pap?

"Tevékenységem hatványozódott. Egymagam hitoktattam, most pl. irányftá
sommal hárman végzik a vallásos nevelést plébániámon . .. Persze én is meg
látogatok egyes betegeket, a családok életébe közvetlenül is betekintek, de
megvallom, sokszor hasznosabb az az információ, amit mondjuk a Családi
Szakosztály ülésén kapok ."

Igen ám, de ha még nem állunk itt. Hogyan kezdjem az újabb papi élet
stilus szerinti magatartást? Megrajzolom azt az utat, amit bejártam :

" E l ső lépésként Képviseló Testületet, i ll etve Pasztorális Tanácsot alapítot
tam plébániámon. Megbeszéltük, hogy a vasárnapi mise után lehetóleg minden
tanácstag bejön a plébániára. Beszélgettünk, az aktuális ügyeket megtárgyal-
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tuk. Minden első pénteken közös misénk és áldozásunk volt. Utána gyűlés ,

vagy ha tetszik "felnóttek oktatása". Igyekeztem tudatosabbá tenni a tagokat.
Következó lépésként, szinte maguktól jelentkeztek a bizottságok : családi kis
csoportok, hitoktató, liturgikus, gazdasági szakosztályok."

Persze kezdódhet a munka úgy is, hogy az Ordináriátus elrendeli, egy-egy
espereskerület papsága kidolgozza a tervet .. .

A tanulmányunk elején emlItet problémák viszont kerékkötók lehetnek és
kísérthetnek. Mivel pl. egy-egy pap 2-3 plébániai közösség élén áll, okosan
kell gazdálkodni erónkkel - mondjuk. Ne legyen minden közösségnek Paszto
rális Tanácsa, a közös is megteszi. S mit érnénk el ezzel? Elvesztették a hivek
saját plébánosukat, most eljátszuk Pasztorális Tanácsukat is. Nem, nem! Nincs
kifogásunk a központi bizottságok ellen. De maradjanak meg bizottságaink a
bázisban is. Ezeket irányíthatják esetleg azok a személyek, akik résztvesznek
a központi tanácsok munkájában. Igy pl. a központi tanács egyik tagja vezeti
a helyi liturgikus Bizottságot, a másik a Családi Szakosztály t . " Mindezt a
megbeszélt irányelvek és a helyi igények alapján.

Hamár ilyen kevés a pap, szállítsuk le az istentiszteletek számát - jelent
kezik a következó kisértés. Kérdésünk: Leépftünk vagy felépítünk? Nem lenne
célszerűbb inkább beiktatni pl. igeliturgiát, bibliaórát, szentségimádást .. . al
kalmas laikusok vezetésével? Minden nap lehet minden templomunkban isten
tisztelet a megszokott idóben. Mise akkor lesz, amikor a falu sorra kerül. Köz
ben, ha mást nem, mondják el a hivek a kiszsolozsmát, rózsafűzért, kereszt
utat ... Ehhez igazán nem kell nagy felkészültség.

Sokat segfthetünk magunkon azzal is, ha a vasárnapi miserendet jobban
beoszt juk, alatta minél több laikust alkalmazunk. Miért beszélné ki a pap
teljesen a lelkét? Mennyit könnyít, ha a keresztelóket, esketéseket, esetenként
még a temetéseket is összevonjuk. Egyes ünnepeket együtt ülhet több plé
bánia is, mint a búcsút, nagyheti szertartásokat stb.

Mi történik azonban, ha "régi tömlókbe, új bort töltünk"? Nem veti szét a
szétszáradt anyagot s nem veszítjük el a kifolyó újat is? Minden bizonnyal! De
miért maradna a ma papja "régi tömló" , még akkor is, ha ószbe csavarodott
feje? A jó papi közösség segithet, hogy megórizzük "örökifjúságunk" . Onneve
lésünk eszközei még : az önmagam és hivatásom állandó felülvizsgálása, az
ima és elmélkedés, szüntelen viták paptársaimmal és laikus munkatársaimmal.
Nem maradhatnak el a tanulmányi napok sem. Képzeljük el azt az orvost , aki
ötven éwel ezelólti tankönyvei alapján próbál gyógyftani és az akkori gyógy
szereket irja ki betegeinek.

Megkönnyebbülve gondolhatunk a régi rnond ásra: Türelem rózsát terem!
Mekkora türelme volt Krisztusnak nemcsak a farizeusokkal, de követóivel, sót
apostolaival is. Milyen türelmes ma is hozzánk az lsten. Persze, hogy nekünk
is sok megértésre lesz szükségünk, amikor paptársainkkal együttműködünk, de
talán mégtöbbre, ha a laikusokkal igyekszünk apostoli művet alkotni. Egyet
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azonban soha sem téveszthetünk szem elói : C. G. Jun g szerint magunkban
hordozzuk a legtöbb baj és probléma okátl
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Kereszty Rókus

" APOSTOLI PAPSÁG "
Gondolatok az újszövetségi papsáqról "

A II. Vat ikáni Zsinat sürgette a Szen!frás tanulmányozását. az egész teológia
Szent ír ásra és az Atyákra alapozott megú julását. Sok pap azonban a tr iden ti
papi ideálból kiindulva kereste önarcképét az Újszövetségben. S megrendült.
amikor nem tal álta. Elmondhatjuk, hogya Szen!frás felü letes tanulmányozása
ténylegesen hozzájárult a II. Vatikáni Zsinat után elharapózó papi hivatáskrízis
hez. Pedig a Szentírásban megvan a papi ideál teljessége, úgy amint a Szent
atyák szerint a Szentírás tartalmazza a kinyilatkoztatás teljességé!. De nem
tankönyvi tételek formá jában. hanem olyasféleképpen, amint a mag leírása
tartalmazza a fáét is, hiszen a fa a magban elrejtett entelechla, azaz fejlódési
irányelv alap ján bontakozik ki. Az újszövetségi Szentírás a Krisztusra vonat
kozó apostoli tanúságtétel Istentől garantált írásbeli rögzítése. A benne lefek
tetett tanítás és a benne t űkröződ ö egyházi rend kezdetei az idók végéig meg
határozzák az Egyház és egyházi tanttás fejlódését. Azonban a Szen!f rás nor
matív je llege nemcsak nem zárja ki, hanem megkívánja a fejlódést : a Szent
lélek fokozatosan vezeti el az Egyházat "a minden igazság " megértéséhez (Jn
16,13: 14,26). A Szentlélek állandó jelenléte elósegfti , hogy az Egyház minden
korhoz közel kerüljön és minden kor nyelvén megh irdethesse az evangéliumo!.
Az egyházi élet és teológia változásai azonban nem mindig pozitív jellegüek.
Az Egyház " felej t" is a ráb ízott gazdagságból. Intézményeibe nemcsak vissza
élések csúszhatnak be, az Intézmények "elöregedhetnek" . Ezért kell Ismétel
ten visszatérnünk a Szentí ráshoz. Újra meg újra felül kell vizsgálnl, hogy az
Egyház valóban a Szen!frásban rögzített entelechia szerint fejlódik-e. Sokszor
kénytelenek vagyunk helyesbíteni az út irányt, megú jítani intézményeinket.

o A cikk meqlrásánál elsősorban a következő múveket használtam föl : Y. M . Congar,
.Le sacerdoce de l'Evanqlle, le sacerdoce aaronlque et les sacerdoces palens "
Sacerdoce et laicat devant leur táches d' évangellsatlon et de clvl li satlon (Paris :
Cerf. 1962): Farkasfalvy Dénes. A Római Levél , Prugg Verlag. 1983; Schreiben der
deutschen Bls ch5fe über das pri esterli che Amt [Trier: Paulinus Verlag , 1969).
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Töltekeznünk kell a Krisztusban adott és az apostoli Egyháztól tanús ított vég
telen gazdagságból. Hogya Szenti rásban fölfedezett tőkét az Egyház mai meg
újulására jól alkalmazzuk-e, végső fokon a Szentlé lek külön karizmáját élvező

egyházi tanItóhivatal d önti el. De a megúju lás munkájában szükség van az egész
Egyházra: mindenki olvasson és gazdagodjon - tehetsége, múveltsége és hite
szerint - a Szentirásból. Hisszük , hogyaSzentirás helyes megértése előmoz

dItja, hogy a papi hivatástudat megerősödjék, a papi ideál megújuljon. A jelen
cikk e cél szol gálatában i ródott .

Már a papsággal kapcsolatos szóhasználat vizsgálatából is kiderül, hogy
az Újszövetség alap jaiban változtatja meg a papság és a pap i szolgálat fogaI
mát. Az újszö vetségi iratokban a pogány és ószövetségi papságon kivül a pap,
főpap, papság (hlereus, archiereus, hlerateuma, hleratela) szó kizárólag Krisz
tust, vagy az egész keresztény népet jelenti. A papi szolg álat jelentése is meg
változik . Jézus soha nem vete tte el a templomi liturg iát. A legföbb papi szol
gálatát is a zsidó húsvéti családi liturg ia keretében kezdte el. De az Újszövet
ség egyetlen tökéletes áldozata a Templomon és a Szent Város kapuin túl ,
egészen profán környezetben, pogány katonáktól körülvéve, a Törvény által
megátkozott 'bitófán megy végbe. Jézus nem zsidó li turg ikus áldo zatot rnutat
be. Nem kosok , bikák , mégcsak nem is egy bárány vérét áldozza Istennek (bár
mindezek az ő áld ozatának az el őképei) , hanem önmagát azáltal , hogy Atyja
iránti hálaadással fogadja az ellenségei által rákényszerltett kereszthalált.

A keresztény nép papi szolgálata is igen különbözik a pogány és a zsidó
papság papi ténykedéseitől is. Nem korl átozódik a kezdődő keresztény liturg ia,
az Eucharisztia kezdeteire, kiterjed a keresztény élet egészére. Mint Krisztusé ,
az ő papi szolgálatuk is abban áll , hogy önmagukat ajánl ják föl Istennek.

Ha ez valóban így van, ha a keresztény papságot mind en h ivő valóságosan
és nemcsak metaforikusan gyakorolja (amint sok tr identi zsinat utáni katolikus
dogmatika tanította), akkor mi szükség van még a szolg álati papságra? Vizs
gálj uk meg a mai szolgálati papság "ősé" -t, az apostol küld etését és hivatalát.
Hiszen minden későbbi egyházi hivatal , nemcsak a püspöké, hanem a presb i
teré is, az apostoloktól származtatja magát, velük okol ja meg lét jogosultságát.

I. Az apostolok papsága

Szt. Pál leveleiben találjuk a legkorábban irásban rögzitett és a legrész
letesebb "első kézből való" információt az apostoli hivatásról. Pál saját hiva
talát egy sorba állítja az előtte meghívott apostolokéval. Ezért , amit saját mun
kájáról és hatalmáról mond, arra is fényt vet , hogyan látja a többi apostol hiva
tását.

Az apcstol szó tartalma Pálnál még nem olyan világosan egyértelmú mint
Lukács múveiben, ahol - néhány he l ytő l eltekintve - a Jézustól választott
tizenkettőt jel enti: nyilván os múködésén ek, halálának és feltámadásának a ta
núit, akiket maga a feltámadt Jézus küldött. Azonban már Pálnál is elsősorban

azokra vonatkozik, akik a feltámadt Krisztus tanúl , akiket Krisztus személye-
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sen küldött. Ezen az alapon sorolja magát is az apostolok közé: "Nem vagyok-e
apostol? Nem láttam-e Jézust , a mi Urunkat" (1Kor 9,1)? A feltámadt Krisztus
hívása az Atya elhatározását valósítja meg. Mint egykor Jeremiást, az lsten
Pált is már anyja méhében kiválasztotta (Gal 1,15). Ez a meghivás Pál szemé
lyét és életét visszavonhatatlanul s teljes egészében lefoglalja. Leveleiben ön
magát az "apostol" eim mellett elsősorban mint " Krisztus Jézus (rab)szolgá
já"-t mutatja be (Róm 1,1; Fil 1,1). E eimben van minden büszkesége. Az is
benne cseng : "Amint Krisztus az Atya szolgá ja (Id. Izajás négy énekét az lsten
szenved ö Szolgá járól) , úgy vagyok én Krisztusé . Amint az Atya küldte Krisz
tust, úgy küld Krisztus engem."

Pál küldetése abban áll , hogy hirdesse az " Isten evangéliumá"-t (Róm 1,1).
Az lsten evangéliumának szolgálata mintegy összefoglalja Pál egész apostoli
múködését. Az " Isten evangél iuma " Pálnál nem irott evangéliumot jelent, ha
nem a messiási örömhirt, Istennek a Messiáson keresztül végbevitt hatalmas
tetteit. Az evangélium szolgálata pedig nemcsak igehirdetést foglal magában ,
hanem mindazt az apostoli tevékenységet, amelyben valósággá válik a meg
váltó, egyházi közösséget alkotó, "az új teremtés"-t létrehozó messiási jóhir.
Az evangéliumban lsten mindenható ereje működik (I. Róm 1,16). Pál ennek
csak eszköze, törékeny "cserépedénye" (2Kor 4,7).

Az evangélium szolgálata, Pál szóhasználatában, magában foglalja az Egy
ház szentségi életét. Hiszen, Szt. Pál szerlnt, az evangélium a keresztény kö
zösségben annyiban lesz teljes értékű valósággá , amennyiben a hivők Krisztus
testében és vérében részesedve egy testté, a Krisztus testévé válnak: Az áldás
kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a
kenyér , amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesülés? Mi
ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk , mivel mindnyájan egy kenyérből

részesülünk (1Kor 10,16-17).

Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Szent Pál szerint az evangélium szolgá
latában az Eucharisztia központi helyet foglal el. Ennek ellenére Pál küldeté
sének papi jellegét mégsem az Eucharisztiával hozza közvetlen kapcsolatba
(Jóllehet a korintusi egyház Eucharisztia-ünneplését apostoll teljhatalommal
bírálja és reformálja). Amint a Római levél végén írja : Krisztus Jézus szolgájá
nak kell lennem a pogányok között és lsten evangéliumának szent szolgálatát
kell ellátnom, hogya pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldo
zati ajándékká legyenek (Róm 15,16).

Egyrészt tehát igaz, hogy Szent Pál szerint minden keresztény pap, arra
hivatott, hogy önmagát ajánlja föl Istennek. Másrészt azonban az apostol egész
különleges értelemben ls pap : papi szolgálata abban áll , hogy hivell "áldozza
fel" , azaz Istennek kedves áldozattá tegye . A levélírás is része ennek a papi
munkának. A Római levél keresztény életre buzditó részét igy vezeti be: Test
vérek, lsten irgalmára kérlek benneteket : Adjátok testeteket éló, szent, Isten
nek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata (Róm 12,1).
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A héber gondolkodásmódban a test nem metafizikai ellenpólusa a léleknek,
hanem a személy látható, fogható megjelenése a világban. A test fölajánlása
tehát önmagunk fölajánlását jelenti a fizikai lét mindennapos küzdelmeiben .
Magában foglalja életünk minden egyéni és közösség i megnyilvánulását, a
munkát, szenvedést, étkezést, szórakozást ugyanúgy, mint a testvéri szeretet
különbözó kifejezési formáit. Farkasfalvy Római levél kommentárja szerint a
" lelki istentisztelet (log Iké latrela) " kifejezés emlékeztet a misztériumvallások
szóhasználatára. Ezek a lélek valódi természetének megtalálását és kibonta
koztatását célzó bensóséges misztikus imádságban látták az emberhez méltó
lelki, vagy szellemi istentiszte letet. Pál azonban paradox módon használ ja a
kifej ezést : "Akkor mutattok be lelki áldozatot, ha a testben való élet minden
napjaiban, elsósorban a testvéri szeretet gyakorlásában valósítjátok meg lsten
akaratát."

Azonban Szent Pál és az egész Újszövetség szerint csak egy test van,
amely nem a bűn teste s amely a Szentlélekben Istenn ek kedves áldozal , a
Krisztus nekünk adott Teste . Hasonlóképpen a vér , amelyben kiengesztelód
tünk Istennel, amelyben az Újszövetség létrejött , a Krisztus Vére (Róm 3,25).
lsten a Krisztus Testében bontotta le a zsidókat és pogányokat elk ül ön ít ő

válaszfalat és tett mindannyiunkat eggyé (Ef 2,14-15). A Zsidókhoz frt levél
tétele egészen megfelel Pál hitének: az lsten "akarata szerint Jézus Krisztus
testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelódünk" (10,10;
vö. 10,1-9).

Tehát az Újszövetség szerint mi csak úgy adhat juk testünket lelki áldozatul ,
ha eggyé válunk Jézus testével. A kereszts égben Krisztus halála révén a bűn

hatalmában álló testünknek meg kell semmisülni, hogy többé ne szolgáljunk
a bűnnek (Róm 6,4-6). Az egy Lélek által egy testbe , a Krisztus testébe ke
reszteltetünk, hogy a feltámadt Krisztus éle tében részesül jünk és aszerint él
jünk (1 Kor 12,13; Róm 6,10-14). Ebben az összefüggésben talán jobban meg
értjük, miért hangsúlyozza Pál a testi bűnökre hajlamos korintusiaknak : "A test
. .. nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért" (1 Kor
6,13). A testnek és az Úrnak ez a titokzatos egymásrarendeltsége magyarázza
meg az Eucharisztia fontosságát Pál teológ iájában. Szükségünk van arra, hogy
az Eucharisztiában újra meg újra részesüljünk Krisztus testében és vérében .
[gy leszünk sokan egy kenyérré, így épül ünk be a Krisztus egyetlen Testébe ,
s ezáltal építjük az Egyházat.

Amint láttuk, a keresztény papi feladata els ősorban önmag ára vonatkozik :
az egyházi .Krlsztus-testv-tel egyesülve, mint hasznos tag erósíti az egész
Testet és tanúságot tesz a kfvülállóknak. Pál apostoli-papi feladata ellenben
közvetlenül a közösségre irányul : a pogányok összességét kell , hogy Krisztus
Testével egyesftse. Erre a célra irányul apostoli működésének minden formája.
Ezért int, kérlel és fenyeget : hol Krisztustól kapott apostoli teljhatalmát hasz
nálva közösíti ki a bűnöst, mikor a helyi közösség elmulasztotta kötelességét
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(1 Kor 5,1-5), hol arra emlékezteti hIveit, hogy lehet ezer tanítójuk Krisztusban,
de atyjuk nem lehet sok, mivel . Krísztus Jézusban az evangélium által én szül
telek titeket" (1 Kor 4,15). Híveinek nemcsak apja, hanem anyja is : "Fiaim,
újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amIg Krisztus ki nem alakul benne
tek" (Gal 4,19). Akár keményen parancsol, akár gyengéden kérlel, mindig vilá
gossá teszi, hogy felelős az általa alapított közösségek életének minden rész
letéért. Krisztus nevében, Krisztustól kapott hatalmára hivatkozva rendelkezik
pl. a nyilvános bűn ösr ől . az Eucharisztiáról és a házasságról Korintusban. Ha
bármilyen helyi karizmatikus nem ismeri el Pál tekintélyét, az ilyent a k özös
ségnek sem szabad elismernie (1 Kor 14,37-38). Jóllehet Pál ítélete alól nem
lehet fellebbezni, Pál korántsem neveli hívett passzív engedelmességre. Ellen
kezőleg: elismeri, hangsúlyozza a helyi közösségek minden karizmáját. A Szent
lélek szer inte bőségesen osztogatja ajándékait minden hely i egyházban. Az
apostol dolga nem az, hogy kioltsa a Lelket, hanem hogy megvizsgálja és ösz
szehangolja a közösség tagjainak aktív szolgálatát (1 Kor 12-13).

Pál nem tart ja hiúságnak, hogy önmagát állítsa példának hívei elé (1 Kor
4,16; 11,1), mivel ő maga Krisztust utánozza . J:lete, üldöztetései Krisztus halálát
és föltámadt életét jelenítik meg híve i előtt : "M indenkor Jézus halálát hordoz
zuk testünkben, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben" (2 Kor
4,11). Mindaz, ami vele történik, szorongattatás vagy vigasztalás, a hIvei javát
szolgá lja . Mikor már "bilincsekben van" (Fil 1,7) és számol halálával, esetleges
mártíromságát sem mint egyéni győzelmet emlegeti, hanem mint a hIvei áldo
zatának és papi szolgálatának a beteljesítését : Ha hitetek szent szolgálatáért
áldozatként véremet ontják is, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal (Fil 2,17).

Nemcsak Szent Pál tekinti a mártfromságot apostoli-papi munkája szerves
részének, végső betetőzésének. Az első apostolról, Péterről szóló hagyomány
ebben is megegyezik Pállal. Péter egyszerre kapja Jézustól a legfőbb pász
torrá való kinevezését és a parancsot : ,Bizony, bizony, mondom neked : Amikor
fiatal voltál, föl övezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd meg
öregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem
akarod '. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal d icsőíti majd meg Istent.
Majd hozzátette : ,Kövess engeml' (Jn 21,18-19).

A Jő Pásztort onnan lehet megismerni , hogy életét adja juhaiért. Péter, a Jó
Pásztor földi képviselője sem tehet másként.

Máté evangél iuma a főhatalom átadásának ígéretét Jézus földi életébe
helyezi. Minden katolikus jól emlékszik a Pétert megtisztelő szavakra: ..Te Pé
ter vagy, és én erre a kősziklára építem fel Egyházamat". De az erre az ígéret
re következő, vele szoros összefüggésben levő jelenetet igen könnyen elfelejt
jük. Miután Jézus megjövendölte szenvedését, Péter félrevonta őt és maga
biztosan feddeni kezdte : "Isten mentsen, Uraml Ilyesmi nem történhet veled".
O erre megfordult és így szólt Péterhez: ..Távozz tőlem, sátáni Botránkoztatsz,
mert nem arra van gondod, amit az lsten akar , hanem arra, amit az emberek
akarnak " (Mt 16,22-23).
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Máté szerint tehát az Egyház jövendó alapköve csak botránykó Jézus szemé
ben és a Sátán eszköze, amíg nem hajlandó Urát követni a keresztre . Többról
van itt szó, mint arról a közhelyról, hogy a vértanúság együttjár az apostol i
munkávalolyanféleképpen, mint ahogyan a bányaomlás a szénbányász foglal
kozásával járó veszély . A vértanúság az igazi apostol megkülönböztetó jegye,
apostoli-papi múködésének végsó aktusa , Istentói adott hitelesító pecsét je.
Szépen foglalja össze egy korai zsinati levél az Osegyház meggyózódését. Ez
a római püspökhöz írt levél tisztelettel adózik Rómának, ahol Péter és Pál
"apostol naponta ülésezik és kiontott vérük szüntelenül hirdeti lsten dlcs ő

ségét". Amint a Bárány, aki "mintegy megölve " mindörökre lsten trónusa elótt
áll (Jel 5,6), úgy a két apostolfejedelem mint örökké éló áldozat tanit és íté l
a római püspökön keresztül az idók végezetéig .

Hogy a vértanúság mennyire lényeges jegye az igazi apostolnak, mutatja
a János apostol irásaival kapcsolatos probléma. Az a tény hogy János k öztudo
másúlag nem lett vértanú, nehézséget okozott a jános i iratok kánonba való
felvétele körül. Úgy látszik, János evangéliuma csak akkor lett a kánon része,
mikor függelékként hozzáadták a 21. fejezetet. Ebben Péter, a vértanú apostol
garantálja bizonyos értelemben a jánosi hagyomány hitelességét.

Szent Jánosn ál az apostol szó csak egyetlen egy jézusi mondásban fordul
eló (13,16). Azonban Jézus tanitványai annál fontosabb szerepet töltenek be.
Amint Jézust küldi az Atya, úgy küldi O a tanitványait (Jn 20,21-22). A testté
lett Igét az Atya azért küldte, hogy "elmondja nekünk" az Atyát (Jn 1,18), akit
egyedül O látott. "A tanitványok feladata, hogy az élet Igéjéról tegyenek tanú
ságot, akit szemükkel láttak, szemléltek, hallottak, és kezükkel tapintottak
(1 Jn 1,1-3). Boldogok, akik nem láttak, de hittel fogadják azok tanúságát, akik
láttak (Jn 20,28). Igy épül ki az Egyház: azok, akik nem láttak, de hisznek, a
hit által közösségre lépnek a szemtanúkkal , akik láttak és hittek. S a szem
tanúkkal való közösségen keresztül lép közösségre minden idók egyháza a
Fiúval és az Atyával (1 Jn 1,3). Itt látjuk a " lelki " evangél ium nagy paradoxon
ját. A Lelket a testté lett Ige a kereszten adja . Ohozzá pedig csak földi életé
nek tanúin keresztül juthatunk el. A tan ítv ányok a földi Jézus látásán, hallásán
és tapintásán keresztül jutottak el a hithez, az élethez, a világossághoz és a
szeretethez. Mindenki más a tan ítványok tanúságtételének elfogadásával (me
lyet az Atya Szent lelken keresztül múködó tanúságtétele tesz hatékonnyá a
hallgatók lelkében) fedezi föl az Egyházban jelenlevó keresztre feszitett és föl
támadt Krisztust. A keresztségben O világosit meg, hogy felismerjük és imád
juk (Jn 9,1-41). Az Eucharisztiában az O teste valóban étel és az O vére való
ban ital számunkra (6,50-64).

Jézus tanitványai más értelemben is folytatják Uruk küldetését. Jézus több
ször hangsúlyozza János evangéliumában: nem azért jött, hogy megitélje a
világot (3,17-18; 8,15; 12,47). Mégsem kerülheti el, hogy múködése, szava ne
váljon az emberiséget szétválasztó itélet, "krízis" (a görög szó eredeti jelen-
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tése szerint) eszközévé. Mindaz, aki látja Jézus múveit és mégis visszautasítja
a hitet, önmagát itéli meg. A vak ember meggyógyitása után Jézus kijelenti :
"Azért jöttem a világba, hogy itéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lás
sanak, és akik látnak, azok vakok legyenek". Amikor a körülötte álló farizeu
sok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: Csak nem vagyunk mi is
vakok? Ha vakok volnátok - felelte Jézus -, nem volna bűnötök. De azt állit
játok: Látunk. Ezért megmarad búnötök (Jn 9,39-41 l.

Mint Jézus, az apostolok is szükségképpen az itélet eszközeivé válnak.
I:ppen azáltal, hogy a világosságra, az életre és a szeretetre hívnak. Szétvá
lasztják az embereket azokra, akik elfogadják a világosságot és azokra, akik
visszautasítják. Ennyiben is a búnbocsánat és a búnmegtartás eszközei. Azon
ban Jézus megbízása: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok b űneit,

az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az búnben marad" (Jn 20,22-23)
minden bizonnyal a jézusi közösségen belüli búnökre is áll. A búnök megtar
tása szinonim kifejezés a Mt evangéliumában alkalmazott "megkötés"-sel
(16,19; 18,18). Ez ped ig, legalábbis Mt 18,18-ban, a b űn ös kiközösítésére vonat
kozik az Egyházból. Amíg a keresztény nem követett el olyan búnt, amelyért
klk özösít ést érdemel , mindennapi búnei az Egyházon belül könnyen bocsánatot
nyernek. Akit azonban kizárnak a közösségből, az a Gonosz és a halál hatalma
alá kerül (1 Jn 1,8-2,2; 5,16-17).

Az olvasó ezen a ponton megkérdezheti: Mindez nagyon érdekes, de mi
köze van Pál és Péter apostolnak, a János evangéliumában olyan fontos sze
repet betöltő tanítványoknak a mi szolgálati papságunkhoz? Hiszen az aposto
lok, ill. a Jn-nál szereplő tanitványok feladata egyedi jellegú. Az apostolok a
megtestesült, keresztre feszített és föltámadt lsten Fia közvetlen tanúi, az Egy
ház alapjai. Ebben az értelemben az apostoloknak nincsenek, nem is lehettek
utódaik; szerepük minden időkre szél és átruházhatatlan. Másrészt azonban
kétségtelen, hogy minden egyházi hivatal, elsősorban a püspöké, de a presbi
teré és a diakónusé is - közvetlenül vagy közvetve - apostoli eredetú.

Már a biztosan közvetlenül Páltól származó Filippi levélben megjelenik az
. eplskopos" , "diakonos" kifejezés, amely kétségtelenül a helyi egyház hivatal
viselőit jelöli. Tudjuk, hogy Pál minden részletre kiterjedően irányítja és ellen
őrzi az általa alapított egyházak életét. (Még a férfiak és asszonyok fejdíszé
nek szabályozására is gond ja van : 1 Kor 11,1-6). Ezért elképzelhetetlen, hogy
a filippi " püspökök" és "diakónusok" hivatalba iktatásában ne lett volna döntő

szerepe . Az első század második feléből származó Apostolok Cselekedetel azt
irja Pálról és Barnabásról , hogy - " kézföltétell el presbitereket jelöltek ki " az
újonnan alapított egyházaknak (14,23). A Pál halála után íródott ún. " Lelki
pásztor i levelek" (1, 2 Tim , Tit) is rendszeresen használják az egyházi hivatalt
visel ökre az eplskopos, presbyteros és dlakonos elnevezést. A hivatalátadás
szertartása pedig a kézföltétel az apostol, ill. az apostolutódok: Timóteus, vagy
Titus által. Azonban a három hivatal világos elkülönülése, az egyszemélyes
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püspöki vezetés alatt álló helyi egyház, mint általános norma, csak a második
század végére terjed el az egész Egyházban. E történeti folyamat részleteinek
bonco lgat ásánál sokkal fontosabb számunkra annak az alapvető történeti és
teológ iai ténynek a belátása, hogy minden egyházi hivatal eredetében és ter
mészetében apostoli. Ez azt jelenti, hogy a mai püspök és presb iter papsága
apostoli papság.

Bár hivata luk és hivatásuk fölmérésénél figyelnünk kell az Egyház későbbi

hagyományára és a Tanítóh ivatal döntéseire is, mégis, amint a II. Vatikáni
Zsinat megmutatta, a püspöki és papi ideál megújulása csak úgy lehetséges,
ha a mai i d ők feladatait a szentírási apostoli ideál fényében próbáljuk meg
érteni és megválaszoln i. Az alábbiakban nem törekedhetem teljességre. Csak
néhány alapvető pontra szeretnék rámutatni.

II. Az apostoll Ideál alkalmazása a ml papságunkra

1. Ha komolyan vesszük az "apostoli papság" újszövetsé gi ideál ját, akkor
a II. Vatikáni Zsinattal együtt a püspöki és presb iteri hivatás lényegét az evan
gélium szolg álatában látjuk. Ez nem azt jelenti, hogy a papi tevékenység az
igehirdetésben merül ki. Mégis ez a püspök és pap elsődleges felad ata, amint
ezt a zsinati sz öveqek is hangsúlyozzák (I. Lumen Gentium 25, Pres. Ord. 6).
Hiszen a szentségek nem hatnak automatikusan. Csak azt szentelik meg és
kapcsolják Krisztush oz, aki hittel fogadja be őket. De hogyan fejlődhet ki a hit ,
ha a híveknek senki sem hirdeti az Igét?

2. Ellentétben a szentségek kiszolgáltatásával, a hithirdetés valósága és
hatása nem függ etlen a pap hitének valóságától és mélységétől. Ahhoz, hogy
valaki a Szentírásban rögzített lsten Szavát, mint lste n Szavát hirdesse, hittel
kell tanús áqot tenn ie róla. A püspök és bizonyos értelemben a presbiter (aki
egyszerre közvetlenül Jézus küldötte és a püspök képviselője, a püspök "f ia" ,
" testvére" és "barátja" : Presb. Ord. 7) az egyházi rend szentsége révén nem
csak az aposto lok múvét folytatja, hanem, a liturgia és a patrisztikus teológ ia
tanítása szerint, az apostolok bennük és rajtuk keresztül folytatják munkájukat.
Ezért a püspöknek és presb iternek részesedn ie kell az apostolok hitében is.
Neki is úgy kell tanítan ia, mint ahogyan az apostolok tették : arról kell tanús
kodnia, amit " látott és hallott" . Szent Pállal, azt a Jézust kell megmutatnia,
aki nemcsak tör téneti emlék , hanem aki általa szól az emberekhez (2 Kor 13,3).
Csak akkor áll íthatja hitelesen az evangéliumi történet valósságát, ha saját
életében tapasztalta meg, hogy az evangélium nem üres szó, hanem "az lsten
ereje": meggyógyítja a betegeket és föltámasztja a halottakat.

3. Az lsten evangéliumának szolgálata nem korlátozódhat igehirdetésre. Ez
nemcsak a Tridenti Zsinat határozataiból, hanem a Szent!rás apostol i-papi
ideáljából is következik. Az apostol papi szolgálata abban teljesedik ki, hogy
a hívek összességét, az egész egyházi gyülekezetet Istennek tetsző ajándékká
alakítsa. Ezt csak úgy teheti , ha hívei t Krisztussal egyesíti. Más szóval, hívei
csak úgy ajánlhatják föl Istennek testüket, ha egyesítik Kr isztus testével és
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csak úgy épülhetnek egyházzá, ha Krisztus (misztikus) testévé válnak. Mindez
az Újszövetség tanúsága szer int az Eucharisztiában történik. Tehát az Eucha
risztia ilyen érte lemben közpon ti helyet fog lal el az Újszövetség és az aposto
lok küldetésében. Nem véletlen, hogy mind a három szinoptikus evangélium
hangsúlyozza: Jézus a . ttzenkett öv-vel , ill etve Lukács szerint az apostolokkal
ünnepelte az elsó Euchariszt iát. S Lukács szeri nt az apostoloknak hagyta meg :
" Ezt cselekedjétek az én emlék ezetem re" (Lk 22,19).

Ha a mai pap komolyan veszi az Újszövetség apostol i-papi ideálját, akkor
számára is központi helyen áll az Eucharisztia. De nemcsak annyiban, hogy
szívügye az eucharisztikus litu rgia minél méltóbb és bensóséges ebb ünneplése,
hanem abban is, hogy szem elótt tart ja az Euchar isztia cél ját (szenttamási ki
fej ezéssel azt a res-t, azt a végsó valóságot , amire az Euchari sztia irányul):
Krisztus misztikus testének kialak ítását.

Az Újszövetség perspektívájában azt is megértjü k, hogy az apostol i pap
szükségképpen misszionárius. A Krisztus teste "sokakért" , azaz mindenkiért
adatott, vére "soka kért", azaz minde nkiért ömlött ki. Krisztus "a világ életéért"
adta testét áldozatul (Jn 6,51). Ezér t a pap sem elégedhet meg azzal, hogy
egy kis közösséget elkülönít a világtól. Ha híveit euchar iszt ikus szellemben
neveli , akkor minél több tanút nevel , aki nem annyira szavakkal. mint inkább
egyéniségével és életével tanúskod ik Krisztus való ságáról.

4. Ha papságunkat mint az evangé lium szolgálatát fog juk fel , amelyben az
igehirdetést elsó dleges feladatnak tekintjük, hidat verünk a protestáns egy
házak felé is. Ne szégyell jük el ismern i, hogy sokat tanulhatunk tólük az ige
hirdetésre való felkészülésben. Abb an is, hogy a préd ikáció valóban igazi ho
mília, lsten Szavának kife jtése és alkalmazása legyen . Remélhetóleg így ók is
könnyebben megértik, hogya kato li kus pap a szentségek kiszolgáltatásában
nem mágiát úz. Bizonyos értelemben a szentségek szolgála ta is " igeszolgálat" .
Az Ige a szentségekben válik " testté" , mindenható , megszenteló ere je ott lesz
a hit számára fogható, tapintható valósággá. Az ex opere operato elve sem
valami középkori babona maradv ánya, hanem annak a megfogalmazása, hogy
Krisztus mindenk or húséges az Egyházával kötött új és örök szövetséghez.
Mindenható ereje áttör a kiszolgáltató búne in és gyöng esége in és megszenteli
mindazt, aki hitt el fogadja .

5. Az újszövetségi ideál t komolyan vevó pap tud ja, hogy az apostoli papság
nem az egyetlen kar izma az Egyházban. Ezért soha nem fogja "kioltani a Lel
ket" ; minden elérhetó aktív erót, termé szetes vagy term észetfölötti adományt
mozgósít a közösség épí tésé re. A laikusok " nagykorúság" -ából nem követke
zik, hogy a papra keveseb b munka és fele lósség hárul mint azel őtt . Az ó fel
adata, hogy a laiku sok különbözó karizm áit földerí tse, összehangol ja és ka
matoztassa az egyházi közösség javára. Sok feladattal megbízhat világiakat,
de Szent Pál példáját követve, a személyes fel elós ség elvét soha fel nem ad
hatja: mindazé rt, ami közösségében vagy egyházmegyé jéb en történik, a pap,
ille tve a püspök felelós. Ez az új vezetési stílus megkívánja a sok különböző
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hang meghallgatását, az egymásnak ellentmondó vélemények megbecsülését
és kiértékelését. Sokkal nehezebb föladat együttmúködést és harmóniá t terem
teni a plébániát, ill. az egyházmegyét a maguk ügyének é rző aktív hívek k ö

zött, mint minden kezdeményezó erót és kritikát elnyomva, egyedül " kormá
nyozni".

6. Láttuk, hogy a vértanúság az apostol munkájának szerves része. Analóg
értelemben áll ez a mai papra is. Főként a harmadik világban tüntetik el a
szókimondó papokat. De a húséges papot, múködjék az Egyesült Allamokban,
Franciaországban vagy bárhol a világon, valamilyen formában elóbb-utóbb
üldözés éri. "Nem nagyobb a szolga uránál, ha tehát engem üldöztek, titeket
is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják"
(Jn 15,20).

,"ppen az üldöztetés és az életveszély vállalása hitelesíti a pap igehirdeté
sét. Annál nagyobb értéknek tartja valaki az evangéliumot, minél drágább java
kat hajlandó érte kockáztatni. Úgy is mondhatnánk csak abban a prédikáció
ban hisz a pap igazán, amelyért hajlandó az életével is fizetni. De fordítva is
áll: ha a pap semmit sem hajlandó az evangéliumért kockáztatni, akkor nem
hisz az evangéliumban. Ebból az is következik, hogy az ilyen pap prédikációja
nem igehirdetés. Hiszen nem tiszteli, nem értékeli az lsten Igéjét, mint lsten
Igéjét, amely végtelenül értékesebb minden teremtett jónál, saját életünknél
is.

7. Végül vonjuk le a tanulságot abból az egyszerú tényből , hogy az Újszö
vetség csak Krisztust és csak a hívek összességét nevezi papnak . Láttuk,
ebból nem következik, hogy az Újszövetség nem ismeri a szolgálati papságot.
Önmagunkban, másokban is tisztelnünk kell a szolgálati pap hivatását, hiszen
az apostolok és rajtuk keresztül Krisztus múvét folytatják. De azt is látnunk
kell, hogy az Újszövetségben a szolgálati pap papsága háttérbe szorul azok
papsága mellett, akiket szolgál. Szent Pál szavával : " .. . Nem magunkat hirdet
jük, hanem Krisztust Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat
Jézus kedvéért" (2 Kor 4,5).

Tehát a szolgálati pap csupán eszköz arra, hogy az lsten népének papi
múködését létrehozza és tökéletesítse. Akkor tölti be hivatását , ha össze
hozza a vólegényt a menyasszonnyal, Krisztust az Egyházzal és így elómozdítja
az egész Egyház papi szolgálatát, önátadását Krisztusnak. Neki kisebbednie
kell, Krisztusnak pedig (és Krisztusban az Egyháznak) növekedn ie. A vólegény
barátja ne saját papi hatalmában tetszelegjen, hanem azon dolgozzon, hogy
hívei "kedves és a Szentlélektól megszentelt áldozatta" váljanak, készen arra,
hogy bemenjenek a Bárány mennyegzójére.
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Jean-Marie Lusti ger

"SZi VEM SZERINTI PÁSZTOROKAT . ..u (Jer 3,15)

Hogyan függ össze a nőtlenség és a latin egyház papi életformája? Erre a
kérd ésre szeretnék válaszolni, az Egyházban rejl ő lelki gyökeréig behatolni.
Tudom, hogy mind történelmi, mind teológ iai szempontból sok egyéb kérdés
vetődik fel alapprob lémánkkal kapcsolatban. Azonban se módom, se illetékes
ségem , hogy mi ndnek eleget tegyek. S azon se csodálkozzanak, ha szorosan
vett bizonyítás helye tt inkább állításokkal és utalásokkal szol gálok.

Mindam ellett látom , hogy az a szempont, amit kifejtek, szükségszerüen
megfelel egy adott lelki kapcsolatnak : összefügg a választással, amely sza
badd á tesz i a férf iakat, ak ik a Szentlélek ihletésére vállalják az lsten és az
emberek szolg álatát. Ezt az összefüggést lsten hozza létre Egyháza élete és
fiai szabadsága között. Isten nem vár arra, hogy magas képzettségü tudósok
kido lgo zzanak egy elméletet, hogya nép hite és reménye szerin t élhesse a
szeretet szolgálatát.

Ennek dacára ne gondolják, hogy nem méltatom a tudományos munkát . SÓt, hiszem,
hogy a mal idő kben lényeges kötelesség . De a . tudományos munkának" csak akkor
van teológiai ért éke, ha az Egyház hitében és hitéé rt szüle tik meg. Ennek hiányában
csak a vallás látszatát kelt ö tudományos értekezések, nem pedig az emberi szell em
erOfeszítését kifejezO szigorúan vett tudom ányos tanulmányok. Mert a hittudomány
által elsősorban maga az Egyház ragadja meg - a Szentlélek ihl etésével - az emberi
ért elem e rőit, hogy elnyerje az Ist eni vil ágosságot. S mindezt magának a hitnek, vala
mint az egész ember iség hité let ének és az evangélium hirde tésének szolgálatá ra.
Ugyanis nem létezhet teológia az egyházi közösségen és a szentségi életformán
kívül. Csak benne bontakozhat ki a hit vil ágossága.

Egyúttal láthat ják, hogy ebben a megvilág it ásban az egyházi tanítóhivatal szerepe
nem csak egyházi cenzúra vagy . vonalvezeté s" . amit Ideológiai rendszerek alkalmaz
nak. A tanítóhivatal szerepe szentségi: az egyházi közösség jele és az összetartozás
kezese a Szentl élekben. ElegendO az ősegyhá z tanúságtételét, s elsősorban Szent Pál
levelei t elolvasni , ha err ől meg akarunk győzOdn i : így müködik az Egyház hitbeli közös.
ségének szabályozása.

1. A püspökség és a szerzetesi hivatás

A kel eti és nyugati Egyház változatlan és egyetemes gyakorlata szerint a
püspöki méltóságot mind ig olyan férfiakra ruházt ák. akik Istentói már megelő

zően hivatást kaptak a nőtl enség re. Ha még pontosabban akarjuk magunkat
kifejezni : a "szerzetesi" életformára. Ezt igazolja egy szerény, de mégis jelen
tőségtelj es tanúság. A maronita egyh ázban - talán más keleti egyházakban is
- a szertartás e l ő írja , hogy püspökké szentelés előtt szerzetesi csuklyát tegye
nek a szente l endőre , az eddig is nőtlen papra. Papi, püspöki nótlenségének
alapja jut kife jezésre ebben a "szerzetesi mivoltra" utaló jel ben.

Rövidre fogv a mondhatjuk, hogy az egyh áz a püspökeit szerzetesek közül
válas ztja. De mit jelent ebben az esetben a " szerzetes " ? Erős a kísértés, hogy
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szó szerint értelmezzük vagy is azokra gondolunk, aki k a k ül önböző szerzetes
rendek megszervezett életformáiban élnek. Úgy érze m azonban, hogya gyakor
lat igazi értelme sokkal általánosabb és alapvetőbb . Mert az Egyház nem szük
ségképpen szerzetes rendtagokat választ püspöknek, hanem oly an személyt,
akinél hiteles isteni hivatást ismert fel : azaz, aki lé te teljességét a szegény
ségben, nőtlenségben és engedelmességben az ls ten d icsőség é re szenteli. Mi,
a nyugati, latin egyház tagjai ebben vala mi zavaró elemet érezhet ünk. mert a
"szerzetest" kizárólag kánonjogilag értelmezzük. Ezért, gyakran és sokan nem
értik meg, hogyan felelhetnek meg "világiak" azoknak a követe lmények nek,
amelyeket kánonjogilag a szerzeteseknek tartunk fönn. Pedig tény , hogy nem
egy férfi rend elsősorban (ha nem kizárólag!) "világi", azaz nem papi tagok
ból álli EI kell tehát ismernünk , hogy a Szen tl élektől sugallt lelki szükséglet
vezeti a keres ztényt, amikor Krisztus követése érdeké ben mindent elhagy. Ezt
az adományt fejezi ki úgy, hogy lemond minden vil ági képesség éről , és ettól
kezdve Krisztust követi . Mintegy elővételezve tanúskod ik annak az uralomnak
a beteljesedéséről , amit lsten ado tt feltámadt Fiának.

Az ilyen hivatás megvalósulhat az Egyház által jóváhagyott, szabályokkal
rendelkező szerzetesi közösségekben. De a szerze tesi elk ötelezetts éget isteni
hívásnak kell megelőznie . Ez ped ig az lsten és az Egyház kizá rólag os, ingye
nes adománya. Ennek valód iságát ismeri el lsten kegy elm éból az Egyház, ha a
közösség élete megkfvánja. Máskor ped ig maradhat tit kos, az emberek szeme
előtt rejtett hivatás; meg lehet élni őket a norm ális életkörülmények névtelen
ségében is. Isten nem tartozik számot adni kegyelme iről az Egyház jogászai 
nak . . .

Ha tehát az Egyház a püspöki szentségben, az apostoli szolgálatban, az
egyházi rend szentségének " fő" szerepében (Kri sztu s mint Fej van jelen testé
ben) akar valakit részes fteni, akkor választását az isteni kezdeményezésnek
veti alá. ó ébresszen előbb az egyes személyek ben megfele lő hivatást és adjon
kegyelmet, hogy helyes fel elet születhessék a szfvben.

Nem követke zik azonban, hogy minden fgy megha tározott "szerzetes" szük
ségszerüen kapott papi hivatást is. A szerzetesek között van ugyanis férfi és
nő, tanult és tanulatlan , felelősségre alkalmas és magányos. Az egyház szabja
meg tehát, hogya kapott adottságok nak megfel elően kik alk almasak a sajátos
követelményekkel és különleges kegyelmekkel járó püspöki szolg álatra. E lő

zöen azonban feltételezi az éppen körvonalazott isteni h ivást.
Vessük fel tehát a kérdést: miért ragaszkodott az Egyház nyugaton és kele

ten az azonos és változatlan gyakorlathoz, hogya püspökszentelést olyanok
nak tartja fenn , akiket lsten már előzőleg nőtlenségre hivott meg ? Ki-k i pró
bál jon megfelelni erre a kérdésre. Inkább illendő, nem pedig szükségszerü
okokat találunk. Minden az okoskodás módjától függ . A lelkiség log ikájába n
azonban erős hangsúlyt kap az a viszony, ami fen náll az egyházi szolgá lat leg
felsőbb foka és az Istentől az emberi szabadságban a Lélek által felszl tott
adomány között.
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Hogy felvetett kérdésünkre megfelelhessünk, legalább vázlatosan meg kell
határoznunk, hogy ml ls a püspöki szolgálat, a papi szolgálat tel jessége. Aján
lom, hogy tanulmányozzák a kérdésre vonatkozó gazdag hagyom ányt. A II. Vat i
káni Zsinat szövege és a püspökszentelés szertartása megadja a kérdés nyil
ját. A püspök papi szolgálata a fej szerepe az Egyházban, Krisztu s t itokzatos
testében . Krisztust, a test titokzatos fejét jelen íti meg. Az egész Egyház gya
korolhatja a Péter első levelében kifejtett krisztusi papi tevékenységet, mert a
püspökszentelés kegyelme biztosítja, hogya titokzatos testben elhangzó be
széd tulajdonképpen Krisztus szava, és hogy a Szentlélektől felébresztett hit
az egész Egyház közös hite. Biztosítja azt is, hogy az Atyától az Egyháznak
adom ányozott szentség magától Krisztustól származik , aki a szentségekben
működik. Végül pedíg azt is, hogya testvéri szeretet egységét, aminek az ir
galom és megbocsátás által állandóan egyes íteni kell az Egyház tagjait, maga
Krisztus valósítja meg az ő testében. A püspökszentelésben kap bizonyságot
az Egyház, hogy Krisztus papnak, prófétának és királynak ismeri el. Az egyházi
rend szentségének jelentőségét tömören foglalja össze II. János Pál idézete:
Papi szolgálatának gyakorlásában a püspök - a pap - " In persona Christi"
(Krisztus személyében) cselekszik Krisztus t itokzatos testének, az Egyháznak
a javára.

Térjünk vissza a felvetett kérdéshez : Miért szoros a kapcsolat a - "szer
zetesi hivatásban" bennfoglalt - isteni meghíváson alapuló, ' megszentelt nő t

lenség és a püspöki szolgálat között? Ez a kapcsolat alapjában véve egyházi
jellegű Ismérvekre épül. Kettősségük, mint a kereszt szárai keresztezik egy
mást. Egyrészt a szentségi rendhez tartoznak; a Szentlélek által a lelkekbe
árasztott ajándékok, amelyek elkerülik az emberi figyelmet s mindíg az egész
Egyház javát szolgálják; másrészt a tárgyilagos, egyházi és közösségi oldal , a
szolgálat, amelyben az aposto lnak szükségszerűen a szenvedő Szolgával kell
azonosuln ia, mert "A tanítvány nem nagyo bb a mesterénél" .

2. A püspöki és a többi felszentelt szolgálat

Furcsa módon a II. Vatikáni Zsinatra volt szükség , hogy az Egyház félre
értést kizárva meghatározza a püspöki szolgálat szentségi jellegét. Nem ke
vésbé igaz, hogy az egyházi rend egyéb fokozatai (az azelőtt "másodrangú"
nak nevezett áldozópapság, vagyis a püspök munkatársai, és a szerpapság) a
püspökkel együtt alkotják a felszentelt papság együttesét.

Amit nagyon ls összesűrftve a püspökről kifejtettem, bizonyos értelemben
áll az áldozópapokra és a diakónusokra. M i nd kettő sajátos módon részesedik
a püspöki szolgálatban. Ennek a módo zatnak lényeges elemei nem változtak
a történelem folyamán . Az áldozópapok és a diakónusok a püspök papi szol
gálatában a liturgiából ismert hármas súlypont szerint részesednek: az ige, a
szentségek és a közösség szolgálatában. A papok a püspökkel együttesen,
kollegialitásban gyakorolják a püspöki szolgálatot. A papság , szoros értelem-
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ben, mindig egy meghatározott egyház létéhez van kötve. A konkrét, "helyi"·
nek nevezett egyház pedig az egyházmegye. Ennek a meghatározott egyháznak
a papja a püspök. A papok az ó munkatársai. Lehetóvé teszik, hogy - időben

és térben - az egyházmegye megküzdhessen a tagoltsá gból és kiterjedésból
e redő nehézségekkel, megór izze egységét. Megórzi sajátos és történelmi for
máját, s mégis az általános Egyház valósul meg benne. Ennek a közösségnek
a biztosítéka a püspök: közösségben marad az egész világon szétszórt egy
házakkal, amelyeknek hit- és közösségi egységéról Róma püspö ke, szent Pé
ter utód ja kezesked ik. A püspök je le és kezese ennek az egységnek , amennyi
ben közösségben marad "Róma p üsp ökév el ", ahogy II. János Pál elősze retette l

nevezi magát. Ily módon valósul meg a hely i egyházban - itt és most - az
álta lános katolikus Egyház. (Szándékosan használok két jelzót: catholique
universelle, mert értelmük és teológiai jelentésük nem azonos. De túl hossza
dalmas lenne , hogy ezt itt kifejtsem .)

A szerpapok azaz diakónusok viszont az egyházat és testvére iket szolgál 
ják. Segítenek a püspö knek püspöki feladataiban a szolgálat módozatai sze
rint, az egyházi rend lis ztsé gét alkotó három tárgykörnek megfe l e l ően .

Az egyházban kezdet óta sok egyéb for mája volt a szolgálatnak . Ezeket a latin egy·
házban újabban intézményes szolgálatnak nevezik . A hierarchikus szolgála ttal kapcso
latban kife jtett szerepük határozza meg őket, éppen ezért nincs ugyanolyan szent
ségl és szimbolikus jelentőségük. Ezért fontos tudnunk , hogy nem ugyanazon lsrnér 
vek határozzák meg öket . A felszenteltek szolgálatait nem a közösség szükséglete
vagy haszna, hanem els ősorban az egyház szentségi felépftése szabja meg. Szolgála
tuk lényege, hogy Krisztust je lképezzék, aki az egyháznak adja magát . Nyllvánftsák
kl azt, amit Kris ztus tesz egyházáért (szolgálati papság) és hogy annak következté
ben az egész egyház teljesfthesse hivatását, vagyis Krisztusban felajánlja magát lsten 
nek és Igy betölthesse kapott küldetését (a hivek kir ályi papsága) . Kris ztus egyetle n
papsága valósul meg. A felszentelt papság valóban a hivek általá nos papságának
szolgálatában áll, mert azon keresztü l Jézus mindenegyes testvért és a testvérek
Osszességét egyesIti önmaga felajánlásával. A történel em folyamán Igy telj esít i a
megváltás múvét.

3. Nős papok és dIakónusok

A keleti egyház változatlan gyakorlata , hogy legtöbbször nős férfiakat szen
tei pappá vagy diakónussá. A házasságra szóló hivatás és az egyházi rend kö
zötti kapcsolat a felszentelt papság milyen képére utalhat?

lsten rendelése szerint a házasság szerves része a teremtés törté netének.
Gyökerét lsten elsó parancsa iban találjuk meg, amelyekben az ember elnyerte
alapvetó hivatását. A házasság szentsége úgy tünteti fel az embert, mint aki
eredeti állapotában lsten szuveren itását gyakorolja az egész világ fel ett. A há
zasság beteljesiti az ember hivatását is, hogy " Isten képét és hasonlatosságát"
viselje. Láthatjuk ugyanis , hogy a teremtés második elbeszélése szerint az
ember különlegessége abban nyilvánul meg, hogy az állati állapot képte len
a férfi és a nö kapcsolatát és termék enységét érthetóvé tenn i.
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Az ember küldetése ugyanis isteni. Nemcsak a teremtésben van meg a
helye, hanem isteni szerepet kap a Teremtö munkájában is. Az egész üdvös
ségtörténet a legradikálisabb hivatásként állítja elénk a házasságot : arra ren
deli az embert, hogy Istennel közösségben, szentül élve, itt a földön eszköze
legyen lsten országának. A megváltás művében ugyanis Krisztus, "az új Adám"
ismét megvilágítja azt, amit az ember bűne és a halál bélyege áll apotunkban
elhomályosított. Visszaadja az ember eredeti állapotának dicsöségét.

Krisztus papságának egyik gyümölcse, hogya házasság visszakapta teljes
és tökéletes méltóságát. A megváltás művének egyik megnyilvánulása, hogy
résztvehetünk Krisztus kiengesztelö tevékenységében - testvéreink szolgála
tára. Amikor tehát olyanokat szentelünk pappá vagy diakónussá, akiket lsten
már elöbb a házasságra hívott, akkor a megváltói tevékenységnek ezt az olda
lát emeljük ki. Kétségtelen, hogy a latin egyházban még nem fogtuk fel , mit is
jelent ez az új álláspont a katolikus papság mivoltával kapcsolatban.

Mindazonáltal kísérjünk figyelemmel néhány fontos szempontot, jóllehet az
egyházjoghoz tartoznak. A keleti egyházban valóban állandó gyakorlat, hogy
szigorú idórendet örlz meg a hivatás és a kötelességvállalás idöpontját és szín
vonalát illetöen. Idórendben feltétlenül elsöbbsége van a házas vagy szerzetesi
állapot választásának (abban az értelemben, amelyben már elözöleg meghatá
roztam) . Csak ezután szentelhet a püspök, - ha jónak látja - egy már nös em
bert vagy szerzetest pappá. Miután azonban az egyház felszen telte az illetöt
az se vissza nem léphet, se élete állapotát nem teheti új választás tárgyává.
Igy a szerzetes, aki pap vagy diakónus lett, már nem nős ülhet meg: az egyház
szolgálata vált élethivatásává. Minden hivatás a Szentlélek ajándéka az egy
ház szolgálatára: az is amellyel valaki testvéreinek kinyilvánítja az öket össze
gyűjtö Krisztus jelenlétét és működését. Aki erre kapott küldetést, az tudatá
ban van, hogy felszentelése mintegy megpecsételte eredeti választását. Fel
adata a kereszt , és komoly visszavonhatatlan vállalkozása, hogy Krisztust jel
képezze. Attól kezdve az előző és teljesen egyéni szabadsággal választott
életforma örökre megpecsételt állapottá válik.

Ebben az összefüggésben a szerzetesi, illetve a házasélet tisztán karizmati
kus szempontja és az Istentöl akart kifejezett egyházi szolgálat kölcsönösen
megerösftik egymást. Végleges jell eget kap az, ami elözöleg bizonyos határok
között megváltoztathatónak tűnhetett fel. Ezt a megállapítást megerösíti még
egy másik jelentös pont is : Ha a keleti egyházban egy nös pap elveszti élet
társát, nincsen joga újra megnósülni . A házassági fegyelem az egyhází rend
felvétele által ugyanis új jelentést nyert. A papság és különösen a püspök
papsága Krisztus személyétöl kapja értelmét: ö pedig az egyház jegyese, aki
nek az egyház egyetlen és örök jegyese . Ezáltal a házassági hivatás a pap ré
szére mintegy profétal jellé vál ik. Magában foglalja az egész egyház misztériu
mát, ami végérvényesen megmásíthatatlan az özvegységben is.

Ezeket a szempontokat csak azért említettem, hogy kihangsúlyozzam : az
a tény, hogya keleti egyház gyakorlatában nős vagy nőtlen embert szentel-
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nek-e pappá egyáltalán nem semleges , jelentóségtelen és fegyelm i határozat.
Valóban a papi hivatás új lelki képét, a kato likus papság új megfogalmazását
tárja elénk.

Mielőtt tov ább haladnánk, két megjegyzést szeretn ék hozzáfüzni. Elóször :
a nős ember szerpappá vagy pappá szentelése egy, rendszerint szóvá nem
tett, azonban mégis döntő jellegü szempontot fog lal magában. Ne felejtsük
ugyanis, hogy jóll ehet az egyház határozata a nős embert szente li pappá , ki
hatással van feleségére és családjára is. Nem csak arról van szó, amit másutt
is észre lehet venni egy különleges foglalkozás és a családi élet között. Igy
például a tengerészt foglalkozása kényszerí ti arra , hogy rendkívül i id ő ben

dolgozzon, távol legyen ott honátóI, veszélyt váll al jon stb. Munk aváll alása köz
vetl enül érinti feleségét. Itt nem ilyen jellegü kölcsönhatásról van szó. A nős

ember szerpappá vagy pappá szente lésekor egészen más a helyzet. Nemcsak
a feleség kife jezett beleegyezése szükséges: a két szentség külön ösképpen
megerős íti és alátámasztja egymást. A papi és szerpapi hivatás az egyház
épülésére szolg ál, a házasság szentsége pedig egy család ot igyekszik alkotn i.
Ez ped ig VI. Pál szerint egy " kis egyház" : ecclesiola. Ugyanis a család "egy
házi szövetü " : a Teremtő tervének elsó sejt j é bő l származik , a új teremtés
dicsfényének ragyogása veszi körül. Kiváltságos hely, ahol a hely reállt szere
tet gazdagsága a férj és feles ég, a gyerekek és a sz ül ők, valamint a testvérek
egymáshoz való kiválts ágos viszonyáb an bontakozik ki. A keresztény szeretet
így átélt szöved éke alkot ja a házasság szentségének lénye gét és egyszers
mind gyümölcsét. Ezt teszi magáévá teljesen az egyházi rend szentsége. Vilá
gos tehát, hogy erős a kölcsönhatás a nős pap vagy szerpap papi fel adata.
evvel kapcsolatos életformája és a közösség között , amelynek többsége ugyan
annak a szentség i rendszernek, a házasságnak megélésére van hivatva.

Eszerint egy diakónus felesége (habár a férjét szent elték fel és öt semmi
képp sem képes helyettesíten i), mégsem akárki felesége. Teljesen elkép zel
hetetlen, hogy az egyház ne tegye meggondolás tárgyává a szentségi valóságot
(a házasságot), amikor másik szentség való ságába (az egyházi rendbe) emeli
fel. Épp úgy észre kell venni a házasság szentségénél és állapotánál a lelk i
kapcsolatot az egyházi renddel , mint a papi nőtlenség életállapotánál.

Eddig úgy beszélt em a másod rangú-nak nevezett áldo zópapságról és a
szerpapságról mintha azonosak lenn ének . A valóságban két k ül önb öz ő hiva
tás-formáról van szó, mint ahogy azt már e lőző l eg említettem. Ilyen értel em
ben Ismét fel kellene vetn i és kife jten i a szerp apság kapcs olatát a házasság
gal - amit itt sajnos nem tehetek meg - , hogy megmutathassuk miként valósul
meg a szerpapság két k ül önböz ő formában aszerint, hogy nős ember vagy
szerzetes részesül benne . I:ppen úgy, ahogy külö nleges a papi szolgálat válto
zata aszerint . hogy szerzetes vagy nős ember részesül benne.

Világosan megállaplthatjuk tehát , hogy az egyház hagyományában van
lehetőség a papság egy másik változatára. aszerint, hogy felvételét egy más
hivatás, a házasság elóz i-e meg.
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4. A lalln egyház fegyelme

A késő i k öz épkor óta a tört énelem tekervényeiben az a szándék és igye
kezet nyil vánul meg, hogy a pappá szentelést határozottan szerzetes-jell egú
hivatással kössék össze. Teljesen tisztában vagyok, hogya történészek err e
vonatkozó állltásal nagyon különb özóek. A gyako rlatban nagyon vegyes és
vitatható érvek is késztették a középkori zsinatokat arra, hogya püspökök
munkatársaitól, vagyis az áldozópapoktól is megköveteljék a nőtlenséget. Egye
sek a gazdas3gi s:empontoka1 (az egyházi vagyon fenntartását) hangsúlyozták
ki, mások a több é-kevésbé gnosztikus befolyást. Röviden. előkerült mlnd enl éle
m ásodrend ű érv. De nem akarok történel mi kuta tásokat vég ezni. Minden kép
pen joggal állítható. hogy létezik a XII I. századot megelőző erőteljes és rég i
hagyomány, miszerint a nőtlenség és a papság közti viszonyt lelki összef üggés
alapján áll apí tjá k meg. ahogyan azt a püspökség tárgyalásánál már kife jtet
tem. Annak tárgykörében képez i az egyet emes. a nyuga t i és keleti egyház
állandó hagyom ányát.

Meg kell állap ítani azt is. hogya történelmi érvelés - bármi legyen is az ered
ménye - nem mérvadó. lelki valóságokn ál mindig hozhatunk fel történelmi okokat .
mert az okságnak mindig lehet különbözö szint je. Igy pl. probálhatjuk megérteni Assisi
Szent Ferencet gazdasági összefüggésben (a PoverelIo és a nyomorúság) . Az érvelés
helytálló lehet. és mégsem ad számot döntően Szent Ferenc egyedülálló lelkiségéről.

A történelmi magyarázat ne büvöljön el . mint ahogya lelki összefüggés sem menthet
fel egyéb okok lehetőségétől. Ismerjük azonban el. hogya gazdasági vagy pszicho.
lóglal magyarázat az Ideológiai meglátás meghatározásából kifolyÓlag soha sem lesz
képes kéts égbe vonni vagy helyben hagyni a szoros értelemben vett lelki anallzist.

Esetünkben a nyugati egyház határozata, mely a papságot a szerzetesi n öt
lenséghez köti , - helyes szemszögból és anélk ül, hogy az analfzis egyéb szint
jét kihagynánk - lelki választás eredménye. (Hangsúlyozom ezt a két szót !)
Ez a döntés, választás igyekszik szorosan összekapcsolni a papságra vonat
kozó egyházi gyakor/atot a püspökre vonatkozóval. Cél ja, hogy a püspökre
vonatkozó és állandó magatartást kiterjessze minden papra. mert belső munka
társak. Ugyanazt az életh ivatást általánosit ja, mert ugyanarról a szentségről

van szó. Hogy tehát megértsük ezt a lelki választást. utalni kell az alapvető

forrás ra. amit a püspökre vonatkozólag már ismertettünk.

Miért ez a döntés? Hogyan kerüli ki a következetlenséget? Mire világí t rá
és mit ál lít a fénypontba? Arról tesz bizonyságot és azt állítja a k özpontba.
amit már a II. Vatikáni Zsinat eröte ljesen megismételt : az egyházi rend szerit 
sége csodá latosan összefüggő és felbonthatatlan egész, bárm ilyenek is legye 
nek a különb öz ö formái. Igy a papok lelkipásztori szolgálata valóban részese
dés a püspök (egyháza iránti) teljes papságában. Ez a föbenjáró pont a száza
dok folyamán mintegy elfátyolozva maradt. Sőt annyira jutottunk, hogy meg
ké rdője l ezték a püspökkészentelés szentségi voltát (ami történelmi szempont
ból nagyon furcsa) . Mintha a papság súlya elsősorban a ..másodrangú" papo
kon nyugodna , holott éppen ellenkezőleg teljességét a püspöknél találjuk meg .
Ez az ellentmondás mégis csak rnutatja, mily magas méltóságra jutott a nyu-
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gat lelki tuda tában a "másodrangú papság". Az egész szentségi és lelki erő

annyira rájuk helyeződött - ez az amit a kele tie k nehezen tud tak elfog adni és
megérten i - , hogy egyes teológusoknak a püspö k mivolta csak egyszerü rang
nak vagy megnövekedett joghatóságnak, nem pedig sajátos szentségnek tünt.

Ebből a történelm i megáll apításbó l levonhatjuk a következményt. A nyugati
egyház ..másodrangú" papokra ruházta rá mindaz t a lelki tarta lmat, ami az ős i

és egyetemes egyházban a püspök i szolgálatba tömör ült. Itt semmi esetre
sincs véletlenről vagy tévedésről szó, hanem lelki választásról, irányról. Ugyanis
az, aki lelkileg választ, visszaad ja szabadságát Istennek. Amikor szabadon vá
lasztja, hogy engedelmesked ik a Szentléleknek, elfogad ja azt is, hogy kijelö l
jék az útját és követ elményeket szabjanak.

A lelki választás ugyanis nemcsak egy az elméleti vagy gyakorlati lehetőségek

közü], a nagyobb történelmi hatékonyság érdekében. A lelki v álaszt ással . az egyén, a
csoport vagy az egyház - lsten hívására - eleget akar tenni egy szükségletnek, ami
által a szentség és a lelk i term ékenység útj ára lép. Abban a pillanatban semmiképp
sem egy Jól kiszámított teljesítőképesség , vagy a célok és erőforrások é ssze r ű egybe·
hangolása, hanem lsten akaratának a teljesít ése Jut érvényre, aminek alapján rrraqunk
ról megfeledkezve alávet jük magunkat az ő hatalmának. Jeanne d'A rc nem politikai
következetesség, sem pedig dipl omatikus teljesltmény, hanem lelki választás alapján
ment a máglyára. Amikor a nyugati egyház ezt a lelki utat választott a tudatosan felelt
meg az isteni hIvásnak . Hasonlóképpen az egyház megújltól , a pápák, lsten és a léle k
emberel egész sorozata , valamint a nép egyhangú véleménye a szentség követ eImé
nyeként fogta fel a papj nőtlenséget. Elsősorban és lényegében a szentség követe l
ménye, bármilyen tabuk vagy lelki komple xek keveredhettek is bele .

5. Két kOlönbözó lelkiségi és egyházi log ika

Századunk elején, a jelenlegi viták előhírnökeiké n t , komoly nézetelté rések
voltak a hivatás természete és kiért ékelésének Ismérvei körül. A szóvivők közt
Lahitton egyházjogász túlzottan funkcionál is felfogáshoz ragaszkodott , a papi
hivatást teljesen a püspök felhívásátó l és az egyház íté letétől tett e függővé .

Ellenfele, M. Branchereau meghatározása pedig kizárólag a be l ső meghívást
hangsúlyozta. Ezt a vitát az egyház gyakorlata egy közepes állásp ont javára
csendes ítette le. Ez a jelentős vita két különböző lel kiség i irányt domborftott
ki, amely 'két eltérő tipusú helyzetnek felel meg. Ugyanis jogosan védheti valaki
a papság funkc ionális fogalmát. Egy meglevő közösség szü kség leté bő l indul
ki, hogy pásztort találjon, aki összehozza a híveket az eukariszti a ünneplésé
re: ennek hljával nem alk otnak keresztény közösséget. Ezt a logikát alkalmazza
a keleti egyház.

Egyik libanoni barátom mondotta a következőket. Amikor a maronita püs
pök tudomására jut, hogy egy hegyvidéki faluban a pap meghalt és a közösség
az eukarisztia ünneplése nélkül maradt, felmegy a faluba, összegyüjt i a ke
resztényeket. Meghagyja nekik, hogy ne menjenek el a faluból , amig nem je
löltek ki maguk közül egy jó keresztény fért it, jó apát, mindenki barát ját, akit
bizal omra mélt ónak Ismernek. O, a püspök megakarja vizsgáln i, hogy felszen
telheti-e. Ezen keresztény vidéken nem kötelező hosszú időt tölteni a szemi-
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náriumban. Vége redmé nyben a jelölt, felszen telése elö tt Bejrutban egyedül a
szertartások rendjét tanulja meg, amit leginkább úgyis t ud már fejb ől , mert
gyerekkora óta minden vasárnap követte.

Olyan civil izáci óban, ami ben az egé sz kultúra a kereszté nység hordozója
és tel jesen bele illeszkedik a ko nkrét életbe, a pap funkcionális meghatáro
zása jogosan alkalmazható anél kül , hogy elferdítetné a hivatás fogalmát. A
püspö k csak felszól ítja a közös séget, hogy az ál tala is nehezményezett szük
séqben, vállal jon egy papi szolgálatot, amely életlehetőséget ad neki. Azáltal.
hogy közü lü k szentel fel valakit a püs pök, mega dj a a közösségne k az ism ér
vet, hogy az egyetemes egyházhoz tarto znak . Az egyet emes egysé g je lképe
ként a közö sség kaphatna m áshonnan is ogy papot. A kü lönbség mégsem oly
nyilvánvaló a két elj árás közö tt. A közösség ugya nis egy emb ert szolgált at, de
magát a pappá szentelést még is, mint az egyetemes egyház ajánd ékát kapja.
Nem változtat a lényegen, hogyamegajándékozottat már ismerik. Ebb en az
esetben nyilvánvalóan a papi hivatás funkc ioná lis modell je játszik szerepet.

Ha az előző analíziseket szem előtt tartjuk, világossá válik, hogya kelet i
egyház püspökeiné l valamint a nyugati egyhé z papjainá l és püsp ökeiné l nem
ez a logikai el gondo lás érvényesül. Vaj on miért? l tt a püs pök nem köte lezheti
a közösséget : jelöljön ki soraiból egy férfit, hogy pap legyen. Egy közösség
ugyanis törvényesen választhat magán ak vezetőt, nevezhet ki megbízottat, je
lölhet polgármestert stb . Ahhoz azonban nincsen joga, hog y nőt l enség re szánt
papot jelöljön ki és adjon saját magának. Ha ugyan is a papság a l apvető fel 
tétele az, hogy egész életét Krisztus szenvedésének szentel je, s így nyilván
valóvá válj on benne a feltámadás ereje - s ez a szerzete si hivatás lényege - .
akkor senki az ég világon nem helyettesfthet i lsten kezdeményezését, aki hív
vagy nem hív. Sem az egyház . sem bárki más nem kényszerf the t valakit a
nőtlenségre . Isten az, aki hív , az egyház, a püsp ök szava által csak seg ft fel
ismerni és hitelesfteni az ember hivatását a nőtlenség re, lste n országa javára.
A latin egyház egyetlen katolikus papja sem állíthatja, hogy az egyh áz pappá
szentel ése érde kében kényszerítette a cöl ibátusra. Azonban a nőt l enség i hiva
tás nem szükségszerüen előzi meg időrendben is a másik elhatározás t. Az apos
toli vagy missziós hivatás, a felebarátok szolgálatának gond olata megihlethet
egy embert , még mielőtt szem be kerül a nőt l e nség , a hatalomról valamint a
birtoklásról való lemondás gond olatával. A latin egyháznak m ie lőtt valakit
pappá szentel, segítenie kell az i lletőt, hogy felismerje, vajon lsten tényleg ar ra
az ajándékra hívja-e : majd ped ig magának az egyháznak is nyil atkoznia kell.
A tisztánlátásnak ily en tárgyi és alany i ismérve végte lenül értékes biztonság
és húségforrás anna k részé re, aki elnyeri. Ennek következtében a funk ci oná li s
teória nem érvényes töb bé. A püspök és az egyház úgymond megkötö tték a
kezüket, amennyiben a gyakorlati szükségleteket (még a lelkieket is) alávetet
ték a kar izmák és a kegyel em szuveré n szaba dságának .

Tulajdonképpen az egyház lelki fogadással , kihí vással áll szemb en. Hogyan
is születnek az ilyen karizmák? Kétsé gtelen, hogy az emberi és isteni szabad-
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ság kereszteződéséből keletkeznek. De anélkül , hogy ell entmondásba kerül
nénk , azt is mondhatjuk, hogy egy közösség h i téből , re ményéb ő l. szeretetéből

szület ő buzgóságból törnek fel. Ez a talaj, ahol a kariz mák meghonosodhatnak.
Ennek a meglátásnak alapján mondhatjuk, hogy az egyház biztos a fogadásá
ban, hogy lsten nem szún ik meg emb ereket hívni, akik egész életüket áldozat
ként ajánl ják fel neki. Azok közül az emberek közül, akiket ls ten "szerzetes" 
nek hív meg, keresheti ki a püspök a papi szolgálattó l megk ívánt képességek
kel rendelkezőket. A nőtlenségre szóló szerzetesi hivatást is lsten adományoz
za és az egyház eli smerhet i. Megvan a maga szerepe, de különbözik a papi
hivatástól , s megelőzi ezt, nem is e l egendő min den esetben annak betöltésé
re. Az egyházi rendre való meghívásnál azonban az egyház aláveti saját válasz
tását annak a bizonyságnak , hogy lsten egyeseket e l őz őleg már meghívott,
hogya meghatározott életformában teljesen Istenn ek szenteljék magukat.

E~ a tény kihat az egyház ügyvitelére is. Mint a nyugat i egyház püspöke
nem mondhatom, hogy az egyházmegyém jó múködés e érdekében , - minthogy
ennyi és ennyi egyházközség, ennyi és ennyi lakos van - ennyi és ennyi papra
van szükségem, s ez egy feltétlen követ elmény. Hasonló okoskodás lsten ki
hívása lenne. Legfeljebb azt mondhatom : egyházközségeim számának meg
felelően jó lenne, ha ennyi papom lenne.

De nem mondhatom a fiat alságnak vagy a közösségnek, amikor szólok hoz
zájuk, hogy mennyi papot követelek. Legfelj ebb imádkozhatom velük, hogy
lsten ébresszen elég nagylelkúséget a közösség ben, hogy egyesek egészen
Krisztus követésén ek szenteljék magukat. Azután , és csak azután választhatom
ki azok közül , akik ezt a különleges hivatást elnyeri k azokat, akikben megvan
a kellő képesség, hogy eleget tegyenek a papi hivatásnak.

Ebből a szempontból a nyugati egyházban bevezetett állan dó szerpapság,
vagyis nős férfiaknak szerpapokká szentelése, akik egés z életü kben diakónu
sok maradnak nagy fontosságú, edd ig ismeretlen gazdagságo t jelent. A nyugati
egyházban ez a lelki érték az életszentségre vezető útnak azt a saját os formáját
állítja vissza, amely lehet övé teszi a házasság és egy fel szentelt szol q álat
kapcsolatát. Ebben az esetben mondhatom a közösségnek - anélk ül , hogy
felt ételezn ém lsten ajánd ékait - : Nem megyek innen el , mig nem aján lanak
egy jelöltet maguk közül a szerpapságra. Amikor fel szentelem, nem térí tem
el sem a házasságr a szóló hivatásától, sem pedig a világban való állásától :
tehát nem vágok elébe az isteni kegyel emnek. A közösség szolgála táról van
szó, amit a felszentelés szents égi szolg álattá tesz. A szerpapság visszaá llítása
l ehetőség , hogy kedvezően módo sftsuk összképünket a különb öz ö szolgála
tokról.

Nem ismerünk egyet len bizonyíth ató motívumot, semmiféle isteni jelet sem,
ami felhatalmazna, hogy megkérdőjelezzük a papi szolg álatnak a nyugat i egy
házban századok óta megejtett és megtartott lelki választás módját. Nem meg
l e p ő, hogy ezt a lelki választást sokszor küzdelem és nehézségek közepette
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éljük meg. Ugyanis egy lelki választás mindig lsten követelményére keresi a
választ, ami elkerülhetetlenül áldozatot foglal magában. Ezért a jelen nehéz
ségek sem elegendők, hogy választásunkat kérdésessé tegyék. Ahhoz lsten
akaratának nyilvánvaló jelére lenne szükség . Nem zárhatjuk ki, hogy lsten
esetleg egy másik lelki választást kívánhat. De manapság még semmi nyilván
való je le ennek.

Egy lel ki választás t csak lelki, nem pedig szervezési, adminisztratív vagy
társadalmi motívu mok miatt lehet meggo ndolás tárgyává tenni. Egyébként hely
telen útra tévedünk. A hasznosság nem lehet ok a szeretetszolgálat visszautasí
tására. Eredményességért nem tagadhatom meg a hitemet. Saját kedvtelésem
miatt nem mondhatok le a reményrő l. Azonos, lelki szinten kell maradn i. A
nyugati egyház lel ki választásának megváltoztatásához pedig , éppen a lelki
indokok hiányoznak.

Még egy fontos megjegyzést akarok ide csatolni. Megállapítható, hogya
törté nelem folyamán a papi hivat ások tényleges száma nem állt arányban a
szükség lettel. E rről az e l té rés rő l a funkcionális papság elmélete nem tud szá
mot adni, mert Malthus teóriája szerint okoskod ik. A papok számának meg
áll apításakor csak a lakosok, egyházközségek, vagy katolikusok számát venné
tekintetbe . Ez az eljárás ferdít, mert egyik irányban túloz, a másikban pedig
kicsinyít .

A tör téne lem tanúsága pedig azt mutatja - ha ugyan a történelem bármi t
is ki tud mutatn i -, hogy lsten bizonyo s korszakokban dúsan virágoztatott hiva
tásokat. Túláradó nagylelkúségük férf i és női szerzetekben, illetve papi élet
ben nyilatkozott meg, messze meghaladva az eredeti közösségek felsorolható
szükségleteit. A lel ki gazdagság ilyen túláradását bocsátotta lsten a történelem
folyamán kincsként az egész egyetemes egyház rendelkezésére.

A középkorban az ír barátok téríte tt ék meg ismét Európát. A XV. és a XIX.
század közt felfe dezett népek az európa i hivatások feleslegének nagylelkú
ségéból kapták az evangé lium gazdagságát, kezdve Xavéri Szent Ferenc kezde
ményezésétói a XIX. században alakult misszion árius kongregációk ig. Magá
ban Franciaországban - ahogyan Boullard kanonok megállapította - egyes
egyházmegyék és vidékek buzgósága tel jesen érdektelen növekedéssel ébresz
tett e a papi hivatásokat. Tólük szereztek maguknak más, kevésbé gazdag vidé
kek és helyi egyházak lel kipásztorokat .

A nyugati egyház lel ki iránya tehát helyes, amikor a papok szentelését nem
köti csak a statiszt ikátói nyilvántarto tt és előrelátható pasztorális szükségle
tekhez. Paradox módon lehetóvé teszi , hogy teret hagyjunk az "érdektelen
logikának" , a kegyelemnek. Isten nem technokratikusan okoskodik : a papszen
telése k létszáma nem admin isztrációs határoza t, hanem a hit adománya. A
kegyelemnek erre az érdekmentes logikájára támaszkodhatott XII. Pius, amikor
kiadta a "Fidei Donum" encikl ikáját. Szervezetet hivott életre, amely lehet övé
teszi, hogy a felesleges hivatástöbbletet más országoknak, kevésbé ellátott
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közösségnek adják át. Franciaországnak hosszú idei g túl sok pap ja volt a sa
ját szüksé gletei kielé gítésére egyé b kereszténynek nevezett országokkal : Olasz
ország, Lengyelország, Spanyolországgal szemben. A hivatások bőségéből sz ü
letett meg a háború után a missz ionáriusok kirajzása és kü lönösképpen, a
munkáspapi életforma. Mert csak azok települhett ek át egyszerűen és szívvel
lélekkel hazájukból egy másik helyi egyház szolgálatára, akik már magukévá
tették a szerzetesi szellemet. A szegénység, engedelmesség és t isztaság szel
lemében kép esek voltak elszakítani magukat a k öz ősséqt ől , amibe már begyö
kereztek.

A II. Vat ikáni Zsinat dekrétuma óta (Presbyterorum ord in is), a papi szo l
gálatról és életről különösen Franciaországban, annyira a papság missz ionárius
jellegén volt a hangsúly, hogy néha döntő és lényeges elemmé vált. Sokakban
így született meg a papi hivatás . Úgy akarták megélni az evangél iumot. hogy
nyilvánvaló tanúi legyenek azok részére. akik nem ismer ik , akik távo l élnek
tőle és szegények. Röviden: a missziós egyház apos tolai akartak lenni. Ez a
szemlélet csak az érdek mentes lelki odaadáson alapuló papi hivatás logikájá
ban születhetett meg. A fun kcion alista szemlélet sok kal inká bb küld vala kit
egy közösség kizár ólagos szo lgál atára, mint az így értett missz ióba. Hogya
lat in egyházban felszín re ker ülhetett és kibontakozhatott ez a lelki irány, az
egész egyháznak kegy elem, amit nem utas íth at vissza.

Mindez feltétel ezi a nőtlenség megt lésének bizonyos módját is. Meg vagyok
győződve, nekünk nem mindig mondták meg , hogya cöl ibátus mi mindent fog
lal magába. Ahhoz a nemzedékhez tart ozom, akiknek kiképzése folyamán sok
szor ismé tel ték : " Nem vagyunk szerzetesek." Bár a papok kánonIlag nem
szerze tesek, bizonyos értelemben mégis az ellenkezőjét kell állítanom. Lehe
tetlennek tartom, hogy valaki nőtlenül és az ebben feltételezett tisztaságban
eltévelyedés és csonkítás nélkül éljen. ha nem válla lja magára azt, amit a szer
zeteseknek szoktunk tulaj donítani. Feltételezi ugyanis a ke ll ő ihletet, kész
séget. az ima gyakorlását. S azt is, hogy papságunkat a m índent ől meqíosztó,
de teljesen felszabadító engedelmességben él jük meg : visszaad va szabadsá
gunkat Krisztus titokzatos teste szolgálatára. Csak ilyen alapon magyar ázhatjuk
meg a nyugati egyház állandó igyekezetét, legalább is a Tridenti zsinat óta,
hogy megreformál ja a világ i paps ágot, valamint a "Szent Agoston szabályá" 
ból kiáradó tar tós vonzóerőt. Ugyanis a nyugati papság állandó an abban a
veszélyben for gott, hogy meg akart szabadulni a " szerzetesi" állapottól. meg
fel edkezve a lényegről "túl magasra" törekedett. A gazdagságból vagy a pusz
ta hatal omból e redő elv ilá giasodás környékezte. Fennállott a veszély, hogy a
papságot karrternek, a vilá gi előrehaladás útjá nak tekintsék. A látszat ell enére

ez a veszé ly minket is állandóan fenyeget.

Hogyan is lesz a j övőben ? Nem tudju k. Ha lst en egyé b szükségleteke t nyil
vánítana ki , remél jük, hogy képesek leszünk feli smern i és eleget tenn i. De a
dolgok mai állása szerint és mint Párizs érseke hiszem. hogy ahivatáskérdés
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lényege nem az, hogy meróben hasznossági okoskodás alapján a számuka t
vegyük tekintetbe. Az alapvetó probléma az egész közösség életszentsége,
szeretete és hite . A valóban szent keresztény közösség termékeny lesz. Isten
nem hagyja cserben , hanem számos különbözó férfi és nói hivatást ébreszt
benne. A püspökre tartozik majd , hogy egyeseket az egyházi rend szentségé
ben vagy más intézményes keretben testvéreik szolg álatára hivjon . Vonatkozik
ez különösképpen a szerpaps ágra, amel ynél a nyugati egyház a házasság és
az egyházi rend szentségére szóló hivatás egyesité sét jelenleg elismeri. Ha
viszont a közösség lelk i halott, hiába minden felh ívás vagy a legerösebb nyo
más: nem születnek lelki gyümölcsök, nem keletkeznek hivatások.

Nem arról van szö, hogy több vagy kevesebb papunk legyen , hanem arról,
hogy az emberek szemében haldokló közössége ink a Lélekben éljenek.

(A "Communio" folyóirat 1981. nov.-dec. szárnábö l)

Lukács László

A SZOLGÁLAT LELKISI!GE

1. Krisztus proegzisztenciája

A pap Krisztus kül detésé ben jár. Ez a küld etés azonban egészen sajátos
e redetű és rendel te té sű . A papság lényegét felvázolva a II. Vatikáni Zsin at is
Krisztusnak és az egyháznak külde tés éböl indul el. "Jé zust az Atya megszen
telte és elküldte a vilá gba" (Ján 10,36.) - az O küldeté se folytatódik tovább
az egyházban. " Nincs olyan tag, akinek ne volna része az egész test küldeté
sében" (PO 2.). Mive l azonban az egyház leg fontosabb feladata az, hogy éle
tében folytassa Krisztus küld etését, gondoskodnia kelle tt arról , hogy az Egy
háznak valóban élettormájává váljék, és csorb ítatlanul fo lytatód jék, sót növe
kedjék a tört énelem folyam án. Ezért egyeseket kivál asztott arra, hogy ezt a
küldetést ő rlzzé k és saját életükben megjelenitsék. " Krisztus úgy küldte apos
tolai t, amint az Atya küldte ót . Az apostolok által azután saját felszentelésének
és küld etésének részeseivé tette ezek utódait , a püsp ököket. Az ö szolgálati
tisztségük pedi g alacsonyabb fokon átszállt az áldozópapokra. akik az egyházi
rend papi fokoz atába kerülnek, hogy a püspököknek munkatársai legyen ek az
ö Krisztustól kapott apostoli küldetésük telj esitésében" (PO 2.).

Az Egyháznak - és különleges módon a püspöknek (papnak) - életében
tehát Krisztus küldetése foly tatódik tovább. Ez a küldetés a Szentháromságból
ered: "A mint az Atya küldött engem , úgy küldelek én is titeket. " "Amint engem
küldött az élö Atya, úgy küldöm én is a világba öket" (Ján 6,57). Isten azért
teremtette az embert, hogy részesítse a maga szeretetében. Ennek egyetlen
lehetséges formája, hogy az ember befogadja Istent, aki közli , odaad ja magát
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az embernek (kinyilatkoztatás, megváltás) , és átvéve Krisztus élet formáját ma
ga is odaadja magát a hitben , reményben és szeretetben. Krisztus az emberért
vállalta küldetését. Az egyház ezt folytatja a történelemben, hogy Igy tel je
s ítse az örök isteni tervet, és a Szentlélek segitségével fölemeljen mindent
és mindenkit az Atya örök szeretetébe.

Ennek a küldetésnek konkrét megvalósulási formája Jézus földi életében
az odaadottság. Ez határozza meg legbensó lényegét: isten fiúságát az Atyá
nak való teljes odaadottságban, engedelmességben a t.alálig éli meg. Bensó
lényege a szeretet , kettós irányban : az Atyának engedelmeskec:ve , szolgálja az
embereket.

I:rtünk adott, proegzisztenciál is életét tettei árul ják el, tetteit azonban tan í
tásával is megvilágltja és értelmezi. Asztali szolgaként jelen ik meg köztünk:
"Úgy vagyok köztetek, mint a szolga" (Lk 22,27). Tanltványainak egyetlen sza
bályt adott: "Aki elsó akar lenni, az legyen legutolsó és mindenki szolgája"
(Mk 9,35).

Tanításából az is nyilvánvaló, hogy ennek az odaaoó szolq álataak hátteré
ben radikális teocentrizmusa áll : föltétlen istenszeretete indítja arra, hogy "em
berszeretö Istenünk" jóságával, "önmagát megtagadva" (Mk 8,34), "életét el
veszrtve" (Mk 8,35) szolgálja az embereket. Isten - és ember-szeretet a leg
szorosabb egységet alkot Jézus múködésében.

Szolgáló, engedelmes szeretete a szenvedésbe és a halálba torkollik. Ez
azonban nem kudarcát jelenti, hanem szeretetének fel!okozódását a végsók ig.
Mindenkiért meghalt, " hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak,
aki értük meghalt és föltámadt" (2 Kor 5,15). Nemcsak tehetetlenül elszenvedte
a halált, hanem "aktrv passzivitással", engedelmes szeretetben odaadta életét
(Gal 1,4). Készen volt arra, hogy múvének beteljesítéseként (nem pedig ku
darcakéntl) meghaljon, s éppen halálában vigye végbe azt , amit tanítványaitól
is elvárt. Halálával szolgálni akart éppen úgy, mint életével. "Az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ó szolgáljon és váltságul adja
oda életét sokakért" (Mk 10,45).

Istenért és az emberekért élt és halt meg, s ezáltal hozta közénk az lsten
Országát, az egyetemes üdvösséget. " üdvösségünkért" (1 Kor 15,3), " Isten sz ét

szórt fiaiért" (Ján 11,52), "sokakért" (Mk 14,24), .rntndenkl ért" (2 Kor 5,14), "a
világ életéért" (Ján 6,51) vállalja ezt az odaadottságot, amely a föld i életbe
belétestesült megjelenItése a Szentháromság örök egységének. Elete során
emberi értelmével is egyre világosabban átláthatta, hogy mit kíván tóle az Atya
akarata : a "halálban" kell megkeresztelkednie (Mk 10,38), ki kell innia a "szen
vedés kelyhét" (Mk 10,36).

Krisztus létlormája, a proegzisztencia, másért-Iét kijelöli a keresztény ember
lelkiéletének útját is. Krisztus fiúi lelkületével odaad ja magát az Atyának , s Is
ten emberszeretetével közeledik embertársaihoz. Ahogyan II. János Pál pápa
megfogalmazta: "Krisztus nem vigasztal minket könnyú szavakkal, hanem fel-
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áldozza életét, s azt kér i tanl tványaltöl, hogy legyenek készek önmaguk oda
adására. Ebben rejlik a keresztény "proegzisztencia igazi érte lme " .

Ezt az életformát Krisztustól tanulhatjuk meg és benne valósfthatjuk meg.
Egyáltalán nem idegen azonban az embertől : életünk benne teljesedhet ki
igazán.

2. A krisztusi küldetés: szolgálat

A krisztocentr ikus életre vállalkozó emberek gyül ekezete az Egyház : benne
él tovább a feltámadt Krisztus . Az Egyház tagjai hitben, reményben és szere
tetben hordozzák az értük adott Kr isztus jelenlétét. s kölcsönös testvéri szere
tetükben, de az egész világra kinyíló szolgálatukban, tehát a hétköznapok
világában is megélik Krisztus szolg áló szeretetét.

Ennek a szolg álatna k a lelkületét Jézus mintegy örökségül hagyja apos
tolaira. Heinz Schürmann biblikus elemzésében kimutatja, hogya Krisztus kö
vetésére meghfvottak, Krisztus küldetésében járók elne vezése, jogi elkülöníté
se lassan alakul ki, de sajátos lel kiségük őseredeti képekben kristály tisztán
rajzolódik elénk. A három leggyakrabban használt kép : doulos , diakonos, oiko
nomos. Ezek mindegyike nemcsak Pál gondolatvilágának, apostoli küld etés
tudatának képez i alapját; eredetük vissza megy magára Jézusra.

Pál a felszabadu lást Krisztusban összeköti a rabszolga képével. Kr isztus
felszabadította a bún rabságából , de leköte l ező, hatalmas szeré tet ével "magá
hoz ragadta" , " rabszolgájává tette " ő t (1 Kor 7,22). Jézus maga is szfvesen
hasonlftja tanítványaival való kapcsolatát az Úr-szolga viszonyhoz.

A legtöbbet tal án a húséges kulcsárról (oikonomos) elmondott példabeszéd
árul el a krisztusi szolga lelkületéről. Ura a háznép fölé rendeli, de továbbra
is rabszolga marad. Ez a " rabszolgaság" azonban egyedülálló szeretetkapcso
latot takar - a megérkező "úr" maga lesz " rabszolgájává" , és kiszolg álja őt.

A kulcsár fel adata kettős: gondozza a háznépet, és éberen virrasztva várja
urát. Urának képviselője: előtte fe lelősen és az ő lelkületével végzi szolgálatát.
A hasonlat megra jzolja ellentétét, a hútlen szolgát is. aki uraskod ik , s mind
két szolgálatát elhanyagolva magát teszi meg önálló úrnak.

A sáfár alakját felhasználják a pasztorál is levelek is. Tit 1,6-9. felsorol ja,
milyen legyen " Isten megbízottja" , a püspök. 1 Pét 5,1-4 más képet használ ,
amely szintén jézus i ered etú : a pásztor képét. " Mint magam is elöl járó és
Krisztus szenvedésének tanú ja, kérem : legel tessétek az Istennek rátok bízett
nyáját, viselj étek gondját, ne kényszerből , hanem önként, az lste n szándéka
szerlnt."

Ugyanerre uta l Szent Pál az efezusi presbitereknek (Csel 20,28): "Vigyázza
tok magatok ra és az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az
élére elöl járókui , hogy igazgassátok az lsten Egyházát, amelyet a tulajdon vére
árán szerzett magának " (vö. még Ef 4,11). A pásztor képe az Ószövetségbe nyú
li k vissza: Jahvé pásztorként őrzi népét. Jézus pedig ..jó pásztorként életét
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adja övéiért" . Megesik szíve a tömegen, mert "olyanok voltak, mint a pásztor
nélküli juhok" (Mk 6,34). A kinyilatkoztatás képvilágában a pásztor nemcsak
föltétlen szeretettel viseli gondját a nyájnak, hanem egészen oda is adja magát
érte (Ján 10,11-15).

Pál azonban más értelemben is használja az oikonomos szól. " Úgy tekint
senek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és lsten titkainak gondnokait"
(1 Kor 4,1). A gondnoktól természetesen egyet követelnek meg, hogy hüséges
nek bizonyuljon. A " Krisztus szolgá ja" kifejezést elószeretettel alkalmazza ön
magára (Fil 1,1; Róm 1,1; Gal 1,10; 1 Kor 7,22). Ezzel azonban nemcsak saját
személyére utal, hanem egy sajátos hivatást jelöl meg az egyházon belül :
magát az apostoli küldetést. Igy nevezi Timóteust (Fil 1,1) Tychikost (Kol 4,7),
Epaphrast (Kol 1,7), de ezt adják Péter (2 Pét 1,1), Judás (Jud 1), Jakab (1,1)
szájába is.

Erre a hivatásra csak az vállalkozhat, akit Krisztus "magával ragadott" (Fil
3,12), aki Krisztushoz, a Fiúhoz hasonlóan vállalkozik a szeretó engedelmes
ségre (Gal 1,10), aki tehát egészen beleadja magát ebbe a szolgálatba. Krisz
tushoz hasonlóan mindenkinek mindenévé kell lennie (1 Kor 9,19-22), ugyan
akkor mindenról szívesen lemond , mindent szívesen elveszít, csakhogy egé
szen Krisztushoz tartozzon. A fogsági levelekben a szolga-Iét kiegészül a fogoly
képével is: az élet minden helyzete, a kudarcok és a szenvedések is javára
válnak az evangéliumnak.

3. Isten népének szolgálatában

Az újszövetségi iratok ismételten beszélnek tanítókról , evangélistákról,
pásztorokról , diakonoszokról, vagy egyszerüen olyanokról, akik "fáradoznak",
akik "elnökölnek" (1 Tessz 5,12), akik "vezetnek" (Lk 22,26; Csel 15,22). A pap,
hlereus szót el ősz ör Római Szent Kelemen használja a korintusi közösséghez
irt levelében, a sacerdos szó pedig bizonyíthatóan el őször Tertullianusnál for
dul eló. A II. Vatikáni Zsinat iratai is szívesebben használják a presbyter ki
fejezést, mint a sacerdos elnevezést. Az apostolok nyomába l ép ő el ől j ár ók

szolgálatát az ósegyházban els ősorban a közösség hez csatlakozó feladatnak
tekintették. Nem a vallási kultusz bemutatását érezték a legfontosabbnak, ha
nem lsten népének megtartását az igazságban , Krisztus kegyelmében, a hit és
a szeretet közösségében. " Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít
általunk. Kri sztus nevében kérlek : engesztelódjetek ki Istennel I Mint az ó mun
katársai, figyelmeztetünk benneteket, hogy lsten kegyelmét ne vegyétek hiába"
(2 Kor 5,20).

A Zsinat az ösegyház gyakorlatát tekintette mintának, amikor felvázolta a
papság lényegét és szolgálatát. A pap is tagja Krisztus papi népének, a ki
engesztelódött emberek közösségének. A több i megkeresztelttel együtt hor
dozza, hirdeti és valósítja a feltámadt Krisztus életét a történelemben. Ezen a
papi közösségen belül azonban különleges meghívást, ennek elfogadása után
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pedig különleges felhata lmazást kap arra, hogy Krisztusnak, a jó Pásztornak
személyét képviselje a közösségben. Továbbra is tagja marad a közösségnek,
mégis a Fö képviseletében lép a Test elé, a Völegény nevében a Menyasszony
elé. Ennek a feladatnak egyéni lelkületével is meg kell felelnie : minden meg
keresztelt emberrel együtt ö ls a kiengesztelödés szolgálatában áll . A pro
egzisztenc ia létformáját azonban különös radikalizmussal vállalja el, azzal,
hogy az egész Egyházért (egy egyházközségért, a hely i egyházért) minden em
beri védelem és viszonzás várása nélkül , feltételek és fenntartások nélkül oda
adja az életét.

Feladata tehát a közösség szolgá lata Krisztus nevében, a Szentlélek kegyel 
mével. Ez a radik álisan elvállalt szolg álat azonban meghatározza egész létét,
átjárja egész lényét. Ebben a szolgálatban szentelödik meg maga is, s vál ik
a neki adott kegyel em révén lelkületében is a szolgáló Krisztushoz hasonlóvá,
akinek szolgá latába szegödve elvállalta a proegzisztenciát.

A papok tehát Krisztus szolgá i. Pontosabban : Krisztushoz hasonlóan, az ó
lelkü letével és odaadásával szolgá i Istennek és az embereknek. Szolgálatuk
úgy lesz istentisztelet, hogy az emberekre irányul, s úgy szolgálja igazán az
embereket, ha elsödleges célja lsten országának a megjele nitése.

Ennek a szolgálatnak már Jézus életében két határozottan kirajzolódó
alap irányulása van:

1. Elsösorban azokat szól itja meg, gyógyítva, segítve és .vigasztalva, akik
a szónak bármilyen értelmében szükséget szenvednek.

2. Jézus szolgálata egészen különös módon meghívás az asztalközösségre:
keresi és befogad ja a bűn ös öket, elengedi adósságukat; a vámosok és a bú
nösök barátjának tekintik .

Kri sztus szolgájának, a papnak tehát Jézus feltétlen odaadásával , a feltá
madt Krisztus végleges és örök odaadottságával kell

a) hirdetnie az evangéliumot, közvetítve a meghívást lsten mennyegzös
lakomájára (az igehirdetés, tanítás funkc iója ) ;

b) megteríten ie az embereknek Krisztus kegyelmének szentségi asztalát ;
a keresztségben egybefogni lsten házanépét , a szentségekben lsten kegyel 
mével erösítve öket, az eukarisztiában pedig magát Krisztust adva nekik (a
szentségek kiszolgáltatása) ;

c) és gondoskodni aháznépröl , els ősorban az egységükröl - arról, hogy
szeretetközösségük valóban csor bitatlanul hordozhassa Krisztus jelenlétét .

Ezzel a hármas funkc ióval Krisztus hármas feladatkörét : prófétai, papi és
pásztor i rn űv ét fo lytatja tovább, hozzá hasonlóan elvállalt cselekedeteivel és
szenvedéseivel , a proegz isztenciában.

A papi lelkiség tehát alap ja iban egyszerúen a keresztény lelkiség. Hitben,
reményben és szeretetben megélt keresztény élet: élet Krisztus lelk é b ől, az
evangél iumból , Kr isztus követésében, az örök élet reményében és végsö fele
lósségében. A papoktól természetesen elvárják, hogy radikálisan, egész oda-
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adásukkal éljék meg a keresztény életet. A pap az, aki egész életével rászánta
magát Krisztus és az emberek kettős-egy szolgálatára: bevezeti a rábízottakat
a hit titkaiba, és vezetőjükként szolgálja őket az élet minden területén, egészen
az eukarisztia kiszolgáltatásáig, amely a szentségi szó csúcsa és (a kereszt
séggel együtt) a szentségi közösség létrehozója az Egyházban.

Fülöp Gergely

A MUNKÁSPOSPöK

"O, de szép Jézus Krisztus i
O, de szép az evangélium szerinti élett"

Ez a két mondat, a név és két évszám: 1898-1984 olvasható azon a kis
képen, amelyet az elhunyt lyoni segédpüspök emlékére adtak ki. A két gondo
latot sokszor ismételte : foglalata rendkívülien mély és jellegzetes apostoli ,
papi életének.

Msgr. Alfréd Ancel neve fogalom Franciaországban, de ismerős világszerte,
mindenütt, ahová Prado papjai és írásai eljutottak.

Temetésén, 1984. szeptember 14-én 40 püspök, az ország minden részéből

egybegyűlt papság és számtalan barátja, tisztelője , munkatársa és munkás
társa vett részt. A Szentatya részvéttáviratában az evangélium bátor szolgá já
nak nevezi, aki teljes szíwel szerette és szolgálta a munkás népet. Baráta inak ,
tisztelőinek ugyanazokat a kegyelmeket kéri , amelyekkel Msgr. Ancel életé
ben kitűnt: "Feltétlen hűséget az Apostolutódhoz, lojális és testvéri párbeszéd
készségét felnőttekkel és fiatalokkal , hivőkkel és hitetlenekkel, az evangéliumi
szegénység szeretetét, és a megváltó szenvedés elfogadását. Ebben kövessé
tekl"

A temetési szertartás elótt a koporsót egy napig köztisz teletre tették ki a
szent János székesegyházban. Délelőtt elmentem szentelv izet hinteni a már
lezárt koporsóra. Imádkoztam az elhunyt püspökért, de még inkább hozzá,
hiszen már életében szentként tiszteltem. A koporsó meglepően szegényes
volt: egyszerű deszka koporsó , amilyenben a nincstelen szegényeket szoktuk
eltemetni. Előtte kis csokor virág vázában. Ez a dísz illett igazán a szegények
püspökéhez.

N é h á n y a d a t é l et é b ő l , 1898-ban született jómódú , mélyen vallásos
lyoni csal ádból. Hat gyermek közül három lett pap. Alfréd 1915-ben, Arsban ,
egy diáklelkigyakorlat alatt találkozott Istennel: "Hogy az hogyan történt, nem
tudom" - emlékez ik vissza később - , "de attól fogva egészen másképp kezd
tem gondolkozni és élni." Valóban "Valaki" lett számomra . Ez a nagy lelk i él
mény nem akadályozza meg abban, hogy még az évben katonának jelentkez-
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zen. Az északi fronton kétszer sebesül, Lombardiában elveszti a félszemét. A
háború végén katonai kitüntetései mellé megkapja a Becsületrendet is. Lába
dozása közben Assisi Szent Ferenc életét olvassa , a "fiatal, jómódú polgárét,
aki megtért, felfedezte a szegénységben rejlö gazdagságot és szerette a sze
gényeket." Amint élete végén mondotta, a szegény Ferenc példája érlelte meg
lelkében a papi hivatás gondolatát. 1918-ban elküldik a római francia szemi
náriumba. 1923-ban szentelik pappá Lyonban. 1924-ben, a Gergely egyetem
300 éves évfordulóján, ünnepélyes keretben, XI. Piusz el őtt védi meg doktori
értekezését.

A szegények szeretete sürgeti , nekik akarja szentelni életét. Ezért Lyonba
visszatérve belép a tiszteletreméltó P. Antoine Chevrier által 1860-ban alapí
tott Prado Papi Társulatba. Pradónak hivták azt a kis sarki kocsmát, amit az
alapító megvett és anyaházzá alakított át. Róla kapta a társu lat a szép, hang
zatos elnevezést. Msgr. Ancel is ebben a házban kezdte papi múködését mint
hitoktató. Összegyújtötte a legszegényebb gyermekeket, akik 6 hónapig bent
laktak a Pradóban és ott készültek elő az els őáldoz ásra. A jólétben felnött,
tehetséges fiatal pap itt találkozik egész közelről a szegényekkel, nyomorgók
kaI. "Jól emlékszem, hogy egyik nap 12 éves fiú jött a Pradóba. Nem tudott
se Irni, se olvasni. 8 éves korában már dolgozott egy öntédében. Amik or munka
felügyeló járt vizsgálaton, a gyereket bezárták az öltözöszekrénybe. Utána is
mét ,szabadon' dolgozhatott." A gyerekek régi pajt ában laktak, Igen szegényes
nek tartottam, mesélte tovább. " Igy vasárnap délután, amikor egyik gyerek
látogatóba jött apját fel akarta vezetni a hálóterembe, mindenképpen pró bál
tam lebeszéini. De a fiú nem tágított : .Apárn, még soha sem látott ágynemút ;
hadd mutassam meg neki , hogy milyen is az áqynemű' ."

1928-ban rábízzák a pradós papok képzését a limonest-i szemináriumban.
1932-töl onnan jár be a lyoni Katolikus Fakulttisra metafizikát tanítani. 11 évig
tölti be ezt a megblzatást. Közben, 1942-ben a Prado általános fönökévé vá
lasztják, 1947-ben pedig kinevezik segédpüspöknek Gerlier kard inális mellé.
Mint segédpüspök vonul vissza 5 évre a gerland-i munkásnegyedbe. (Élet ének
erre a szakaszára még visszatérünk.) A II. Vatikáni Zsinaton aktívan vesz részt
több bizottságban. A hetvenes évek elején lemond a pradói általános tön ök
ségröl és segédpüspöki hivataláról. 1964-töl 1970-ig a francia püspöki kar
munkásbizottságának elnöke. 1979-ig pedig egyházmegyéjében továbbra is a
munkásmozgalmak és az idegenekkel fog lalkozó lelkipásztorok felelöse. Már
a 30-as években töb b kiadványa jelent meg. I:lete uto lsó éveiben Ismét szen
telhet idót könyvírásra. többek közölt befejezi "A Prado és Pere Chevrier apos
toli lelkisége" c. nagy múvét.

Most pedig néhány vonás az e m b e r r ö I . Azt írt ák róla, hogy amilyen
messzire csak lehetett, elment a párbeszédben - a hitetlenekkel is. Hitt az
emberben , ami oda vezetett, hogy hit az embereknek is, bárkik és bárhonnan
jöttek hozzá. Egyik nagy könyvében arra kéri a hitetleneket, hogy ök, akik
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szintén hangoztatják az emberbe vetett hitüket, higyjenek a hivő emberben ,
mert ez is teljes értékú ember, teljes jogú polgár.

Mi jellemezte a párbeszédet Msgr. Ancellel? Tudott hallgatni , meghallgatni.
Úgy hallgatta a vele szemben álló embert , mintha az olyat mondana, amit ő

még sohasem hallott és ő is ugyanolyan érdekesnek és fontosnak talál ja, mint
aki mondja. "Amikor nem értett egyet, - egyik rokonát idézem - akkor sem
bántóan, a mindent kiforgató entellektüel (értelmiségi) gyönyörével sorakoz
tatta fel az ellenérveket. Ellenvéleményét olyan hittel, meggyöződéssel és
tapintattal fejtette ki, hogy az előtt csak tisztelettel lehetett meghajolni." Msgr.
Ancel ebben is mesterét követte, P. Chevr ier-t, akinek az volt az elve : " Raison
pour raison , je garde la mienne" . "Neked is igazad van, nekem is, én az enyém
hez ragaszkodom." Soha ingerültnek nem láttam, pedig neki sem volt minden
mindegy. Egy alkalommal bizalmasan mondta : "Félek ettől az összejöveteltől. "

Egy nagyobb szabású papi összejövetel re készültünk.
Az embernek jól esett a közel ében lenni. Az egész lényéből jóság, megér

tés és béke áradt. Ezt fejezte ki kissé másképp az egyik magyar, aki uzsonna
közben Msgr . Ancel közelében ült: "t:n még ilyen finom úri emberrel, mint a
Monseigneur soha életemben nem találkoztam ." "Azt elhlszern, - feleltem.
De ha azt mondta volna Kiss úr, hogy ilyen szent emberrel még nem találko
zott , azt is elhinném, mert én sem." Ha valakiben, akkor Msgr . Ancelben való
ban megvalósult a Nagy Szent Gergely-i papi ideál, "aki a paphoz közeledik,
az örökélet sójától ízesedik " . Nem kevésbé valósult meg benne P. Chevrier
pradói papi ideálja: "Le véritable disc iple" (Az igazi tanítvány). Mintha csak
róla mintázta volna 100 éwel ezelőtt egy prófétai látomásban az igazi tanít
vány képét : "Ime az Úr szegény szolgája, íme a szegény szolgája."

Msgr. Ancel másik jellemvonása volt a s z e g é n y s é g és a szegények
őszinte szeretete. Valaki talán azt mondhatná, hogy ebben nincs sok rendkívü li :
Franciaországban egyházi embernek nem nehéz szegénynek lenni. A különb
ség csak az, hogy neki módjában lett volna gondtalanul, a legnagyobb kénye
lemben élni, ha kihasználja a családjától felkínált elönyöket. Ewel szemben
ö még az átlagos életszínvonal nál alacsonyabb szinten akart élni. Ezért válasz
totta már a pradói közösséget. Lassan pedig mind jobban belátta, hogya rnun
kások és a szegények akkor értik meg legkönnyebben az evangéliumi öröm
hírt, ha maga is egy lesz közülük. A II. világháború után kezdödött a franc ia
munkáspapi mozgalom. Egyikük 1949-ben Ancel atyának mondotta: "Ha meg
akar érteni bennünket, álljon sorain kba." Ez jelentette számomra a kihívást, 
közölte élete alkonyán - hogy kétkezi munkával keressem a kenyeremet.

Személyes levélben fordul érsekéhez, s kéri, járja ki a Szentszéknél , hogy
gyári munkásként dolgozhasson. "A munkáspapok szeretnék, ha püspök is
lenne közöttük . .. Ha püspök is van soraikban, a munkások könnyebben meg
értik, hogy ök is részei az Egyháznak. Ha a munkásokkal élhetek s egyszers
mind lyon i segédpüspök maradok, jele lehetek az Egyház egységének és a
munkások közötti jel enlétének."
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Csak 1954-ben sikerül tervét megvalósltani, bár nem százszázalékosan .
Ottav iani blboros hozzájárul, hogy Msgr. Ancel "bedolgozó munkás" lehessen .
Az üzemi munkát nem engedélyezte, mert nem akarta , hogy egy "gyári műve

zetó parancsol jon a püspöknek" .

Magam ls jártam a geri and-i házban, ahol Msgr . Ancel , néhány pappal és
testvérrel , 5 évig dolgozott rnlnt munkás. öreg épület volt. Belül úgy nézett
ki, mint a vendégmunkás szállók a háború utáni idókben. A testvérek földre
fektetett matracon aludtak, az atyák ketten egy szobában. A püspök atya mint
kor és rangidós kapott egy külön szob át. Látogatóit - akik pedig szép szám
mal jöttek : szomszédok, munkások, püspökök ... - a konyhában fogadta, ott
koccintott velük . Amikor nála jártam vastag szövetdarabokat szabdalt egy
üzemnek. Igen poros és nehézszagú munka volt. Ezen kivül éppen úgy részt
vett a házi munkákban mint a többiek: mosogatott, fózött, bevásárolt - lehetó
leg olcsón - , vizet hordott a kútról és tisztogatta a közös WC-t.

1980-ban kérdezték tóle : "A Gerland-ban töltött évek fordulópontot jelen
tenek életében?" - " Igen, kétségtelenül. Minden nehézség ellenére, hihetet
lenül sokat jelentett, hogy részt vehettem a munkások életében . Mert az értel
miségi életben az a rettenetes. hogy az ember azt hiszi, hogy mindent tud :
könyveket olvasott, mindenról tájékozódhat, mindenról képes beszélgetni. Las
san-lassan ráébred , hogy csak ismeretei vannak, de maga a tényleges valóság
fedve van elótte. Rendk lvülien megviselt, amikor felfedeztem tudatlanságomat.
Ugyanis, alap jában véve, nem ismertem a munkásvilágot. Gerland-ban igazán
.beálltarn a játékba". Az ott töltött évek folyamán egyetlen cikket sem Irtam,
nem tartottam elóadásokat; egyszerűen megpróbáltam a munkások életét élni ,
már amennyiben ezt nekem engedélyezték. - Itt Gerland-ban kezdtem érezni
a munkásokkal szembeni igazságtalanságot. Igen, "érezni" kezdtem, s nem
csak könyvekból vagy beszámolókból ismernI. A következó kis eset elgondol
koztatott : ottlétem alatt a Rhöne kiáradt, eldugultak a szennyvlzlevezetó csa
tornák . .. Az áradás után Lyon elókelóbb negyedeit tisztogatn i kezdték, de jó
pár napba telt, amig a mi szegény negyedünkre gondoltak. Ebben a helyzet
ben éreztem, mit jelent utolsónak lenni, a több iek után következnI. .. . Meg
tapasztaltam a munkás életét : az övé az utolsó helyi"

Voltaképpen egy magyar legény érdekében jártam a gerland-i házban; aki
rövid idóre abban a "csendes otthonban talált oltalmat" . Maga a Gondviselés
vezette oda, mert a szegény fiú mindenben megfelelt a pradől követelmények
nek: "Rien avoir, rien savoir, rien valoir." (Ne legyen semmid , ne tudj semmit,
ne érj semmit.) Aszódról nem sokat hozhatott magával, fózni viszont tudott.
Olyan papr ikás krumplit kotyvasztott, hogya püspök atya még évek múlva is
emlegette a magyar fiú népi eledelét: "Ah, la pomme de terre au paprika de
Zol tán !" (Fele krumpli, fele paprika ; az ember utána lángot lehelt!)

AGerland negyedból nyaranta táboroznl vitte a legszegényebb flúkat, hogy
a jó levegón, a jó koszton megerósödjenek. Csavargó knak, fiatalkori bűn özök-
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nek otthonokat alaprtott. I:vekig börtönlelkész volt, megismerte a bűnöző al
világ nyomorát. A feltételesen szabadlábra helyzetteknek pedig kastélyt szer
zett Lyon közelében, ahol meghúzhatták magukat.

Msgr. Ancel igénytelenségére vallott késóbbi lakása is, ahol többször fel
kerestem. Nagy bérház udvarában egy raktár hely iség padl ásat alakították át
lakássá. A deszkalépcsó ropogott és ingadozott, amikor az ember rálépett. A
sötét viskó napfényt csak a bérház falairól kapott, azt is csak délelőtt . Egy
szer meg is kérdeztem: "Hogy érzi magát itt, püspök úr? " "Nekem megfelel " 
volt a válasza .

Kocsija sohasem volt. Oltözete egyszerű, az elmaradhatatlan öreg svájci
sapkával. Ehhez jött még egy viharvert aktatáska. Büszkén mesélte , hogy járt
egy részeg emberrel, akit átvezetett a forgalmas úton . Az megkérdezte, kihez
van szerencséje, kinek kell megköszönnie ezt a szíves seg ltsé qet? "Alfred
Ancel lyoni segédpüspök vagyok." Erre a részeg: "Mond, most ki a részeg, te
vagy én?"

1959-ben XXIII. János nem akarta, hogya papok munkásként dolgozzanak.
Msgr . Ancel se folytathatta "bedolgozó" szerepét. Csak VI. Pál, 1966-ban en
gedélyezte újból ezt az életformát. Msgr. Ancel engedelmeskedett, de meg
vallotta, hogy a tiltó rendelet szenvedést okozott lelkében, "mivel nem foly tat
hattam küldetésemet. De szenvedtem azért is, mivel szeretem a munkásokat ,
mint ahogya misszionárius szereti az ország lakóit, ahová elküldték".

"Atya - kérdezte tóle egyik munkatársa már élete vége felé - fontosnak
tartja a munkáspapokat?"

- "Te kételkedsz ebben?"
"Nem, csak azt szeretném tudni, hogy ma is olyelszántan küzdene érde

kükben, mint a nehéz időkben?"

- (Habozás nélkül) "Hogynel A munkáspapokra ma még inkább szüksége
van az Egyháznak . Mint a szerzetesekre. I:rtsd meg, a munkáspapok csak a
legszükségesebbet birtokolják: az eucharisztiát . . . és az életüket megosszák
a szegényekkel .. ."

"S harcalk?"
- "Ez ls fontos. De ez kemény kérdés az Egyház számára. Erról sokat kell

elmélkedni . .. S ez a kérdés soha sem teljesen megoldott. A történelem ból
tudjuk, hogy papok és püspökök - gyakran meggondolatlanul - részt vettek
az emberek harcaiban. Bár igen szeretem Szt. Bernátot, hogy kötelezhette el
magát a keresztes háborúkban ... ? Nem, nem Igy kell eljárni. Mások nem
akarják magukat elkötelezni. De ez se jobb. Sok megfontolásra van itt szük
ségünk. Mindenesetre nélkülözhetetlen, hogy papok - és apácák! - megosz
szák a munkások életét. De van egy lényeges feltétel : hogy imádkozzanak.
Sajnos, én nem imádkoztam eleget. Gerland-ban, a szentmisén és a breviáriu
mon kivül, napl két órát szenteltem az Imádságnak. De ez nem volt elég. Pedig
akkor egészséges voltam!"
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Ewel már érintettük is Msgr. Ancel müködésének gyökerét: Az apostoli
tevékenységnek az Istennel való b e n s ő s é g e s e g yes ü I é s b ő I kell
fakadnia. 1963-ban írta: "Gyakran nem lsten munkatársaiként járunk el, ha
nem mintha mi magunk képesek lennénk megoldani a kérdéseket, intézni sor
sunkat. Amikor Istenhez fordulunk, akkor is azt kérjük, hogy ő segítsen ne
künk! Ahelyett, hogy szolgálatába állnánk, azt akarjuk, hogy ő szolgáljon ki
minket tevékenykedésünkben. Bár jó indulattal, de sokszor kerülünk abba a
tévhitbe, hogy lsten lelke vezet pusztán azért, mert segítségét kértük. Nem
értettük meg a páli mondást : hogy csak az, aki a növekedést adja, az az lsten,
nem pedig aki ültet vagy öntöz. Ez a téves felfogás azután összeomlik, amikor
nem keresztényekkel van dolgunk : nem megyünk semmire . Ha viszont lsten
közbelép, akkor együttmüködhetünk : lsten müvének szegény munkásai lehe
tünk."

Évente visszavonult Tamié kolostorába s ott végezte lelkigyakorlatát. Egé
szen rendkívüli eseménynek kell ett történnie, hogy visszavonultságában zavar
hassák.

Lelki életében jelentős szerepet kapott a Szüzanya. Hüségesen végezte ifjú
korában vállalt ájtatosságait.

Ha valamit fontosnak és jónak látott, azért nem kímélt fáradságot, áldoza
tot. Nemcsak türelmes, hanem sztvösan k i t a r t ó volt munkáiban. Elment a
legfelsőbb hatóságig, nem egyszer a pápá ig is, ha szükségét látta. Nem ismert
emberi tekintetet, bár okosan és finoman járt el ezekben a kérdésekben is.
Egyik alkalommal tudomására jutott, hogy valamelyik kardinális nem akart
misszióba engedni egy fiatal papot, aki aPrado közösséghez tartozott. Msgr.
Ancelben felmerült a gondolat, hogy eset leg nem árt-e a közösségnek, ha pon
tosan kifejti a jelöltnek az egyházjog idevágó rendelkezéseit. Nem fog-e meg
sértődni a kardinális? "Végül is - mondotta később - arra gondoltam, hogy
az utolsó ítéletkor Urunk Jézus Krisztus, nem pedig a kardinális fog felettem
ítélkezni."

Tevékenysége nem állt meg Lyon határában, papjai révén felölelte az egész
ország nyomorát. Sőt még azon is túlment. Mint a Prado előljárója pap ja it szét
küldte a világ minden tájára, a nagy városok nyomornegyedeibe. Itt azután
maga is felkereste, bátorította őket. Útjai elvitték - Európán kívül - Közel
Keletre, tszak- és Közép-Afrikába, Dél-Azsiába, Távol-Keletre és DéI-Ameriká
ba.

Megnyilatkozásaiból következtethetünk arra is, hogy mennyire ismerte az
emberek lelki nyomorát. Az egyik papi összejövetelen nála szokatlan pesszi
mista hangon így tört ki: "Uraim, ha maguk tudnák, milyen rettenetes a mai
fiatalság hitetlensége!" " Mit lehet ez ellen tenni?" Több mint fél évszázad ta
pasztalatából jött a válasz: "Ahhoz, hogy a mai emberrel párbeszédet kezd
hessünk, hogya mai emberek elé ,igazi tanítványként' állhassunk, nekünk ön
magunkkal és . embertársainkkal szemben is igaznak és lojálisnak kell len 
nünk."
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1984-ben még utoljára interjút adott a Lyoni Szabad Katolikus Rádiónak
könyvéról: A Prado és Pere Chevrier apostoli lelkisége. Fáradt, megtört hangon
beszélt, de a régi hittel és meggyózódéssel védte szeretett Mestere tanítását,
ami ma is aktuális. Miután felsorolta a mai világot fenyegetó bajokat és ka
tasztrófákat, áttért a lelki kataszt rófákra:

"Elkereszténytelenedó világban élünk. Ez nemcsak a vallásgyakorlat csök
kenésében nyilvánul meg, de még inkább abban, hogy elvesztik értéküket a
keresztény elvek és csökken a hit. Vannak, akik a hódító hitetlenség ról beszél
nek. Ezt az elkereszténytelenedési folyamatot nem tud juk megállítani azzal,
hogy tökéletes ít jük pasztorációs módszereinket ; sem azzal, hogy korszerú
sí tj ük a tan ítást a katekézisben és másutt , de még azzal sem, hogy vonzóbbak
ká tesszük szert art ásainkat. Nemi Itt csak egy segít , ha teljesen az evangélium
szerint alakítjuk életünke t. Ahhoz pedig i s m e r n i kell J é z u s K r i s z
t u s t . Nem elvont ismeretre gondolok, amelyre bármely entellektüel képes :
egzegéták, történészek, teológusok; anélk ül, hogy igazán ismerné k Jézus
Krisztust. Voltaképpen egy ma éló valaki megismerésére gondolok, úgy, ahogy
egy gyermek ismeri az anyját, a férj a feleségét. Az ilyen megismeré s a szere
te thez vezet, amely szeretet pedig teljes odaadásra késztet . Az ilyen megis
merésból és szeretetból indul el Jézus Krisztus követése. Connait re, aimer,
servirI (Ismern i, szeretn i, szolgálni!) Csak ettól a lelkiségtó l eltelve képes az
ember úgy cselekedn i, ahogy Jézus Krisztus cselekedne a helyünkben. Ahogy
P. Chevrier mondta, el kell érnünk oda, hogy az egész lényünk Jézus Krisz
tust sugározza. "

Az interjú vezetóje, P. Bonnet igen érdekes kérdést vetett fel. " Püspök úr
szerint van-e valami hasonlóság az arsi plé bános és P. Chevrier közöt t?" "Az
igaz, hogy kortá rsak voltak és P. Chevrier kikérte az arsi plébános tanácsát,
mielótt élete múvéhez kezdett, de hasonlóságot nem látok közt ük. Hacsak
nem azt , hogy mind a ketten közös forrás ból merítettek, az Agapéból, és mind
a ketten az evangéliumi radikal izmust vallo t t ák. Mind a ketten egyformán hir
dették az ima elsóbbségét és lsten fel tétlen szeretetét, és mind a ketten evan
géliumi szegénységben éltek."

"Vianney szent János a földmúves nép között élt, Antoine Chevrier pedig
a külvárosi munkás nép között , ami már akkor is óriási különbséget jele ntett.
A falu még hagyományos keresztény milió volt, a városban gyökértelen töme
gek éltek egymás mellett, és már akko r is az Egyházon kívül. P. Chevrier-t , aki
egyszerú lyoni családból származott, már elsó állomáshelye a szegények apos
tolának rendelte. 1850-ben az akkor még külvárosnak számító szent András
plébánia káplánja lett. 1866-ban rábízták a Moulln- á-vent, Szélmalom, új plé
bániát."

Ez a rövid interjú az utolsó emlékem Msgr . Ancelról. Máig sem tudom,
melyik szentnek köszönjem meg, mert egészen kapásból kapcsoltam be a rá
diót és szerencsére felvettem a beszélgetést.
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Minket m a g y a r o k a t is szeretett. Ez egészen természetes egy olyan
embernél, aki mindenkit szeret. Valahányszor meghívtam, mindig készséggel
jött rendezvényeinkre és közösen celebrált szentmiséinkre. Az ezüstmisémen
vállalta a prédikáció!. Több magyar családdal is tartotta a barátságot. S. Zol
tán paprikás krumplija után megismerte a többi nemzeti eledelünket is. Ita
laink közül a tokajit és a legjobb Mátra-vidéklt. Történelmünk bizonyos ese
ményeit jobban Ismerte, mint akármelyikünk.

Elete utolsó két évét a Szegénygondozó Kisnővérek házában töltötte, mint
az ottani öregek egyike. A pradós papok, akik felváltva mellette voltak, felvet
ték utolsó beszélgetéseit. Ezekben többször szó esett a szenvedésről. "En, aki
85 éves koromig nem is tudtam, mi a fizikai szenvedés, most állandóan szen
vedek . Ha visszagondolok, hányszor beszéltem a szenvedésről, pedig nem is
tudtam , mi az. A szenvedést sohasem mertem kérni Istentől. Attól féltem, hogy
nem tudom elviselni. Most már egy percre sem hagy el. Megvallom, nehezen
viselem , de azért mégsem kérem az Istent, hogy vegye el tőlem. Nem, mert
most már a szenvedéssel váltom meg a világot. Eddig aktív voltam, most már
csak a szenvedés maradt, mint Jézusnak a kereszten. Sokat gondolok az el
hagyottakra, a betegekre. Add tovább a plébánosoknak, hogy látogassák a
betegeket. A betegeknek nagy szükségük van a barátságra, de még annál is
inkább a gyöngédségre."

Ez volt Msgr. Ancel , és még sokkal több és sokkal másabb. En ilyennek
ismertem. A saját szavaival fejezem be, amiket ő P. Chevrier-ről mondott. "Kí
vánjuk, hogy sok hozzá hasonló kifogástalan ember legyen a világban." Mi is
kívánjuk, hogy Msgr . Ancelhez hasonló sok "finom úri ember" , "szent ember" ,
" igazi tanItvány" legyen a világban. "Ot kövessétek a húségben, a párbeszéd
ben, a szegénységben, a szenvedésben ."

Keresztségi fogadalmat tettetek előttem, - ne szegjétek meg.

Belétek ültettem a hitet, - ne veszítsétek el.
Hirdettem nektek a parancsokat, - ne vessétek meg öket.
Megmutattam nektek a mennyország útját, - ne tévedjetek le róla .
Feloldoztalak titeket, - ne játszátok el a kegyelmet.
Bemutattam nektek a szent áldozatot, - ne felejtsétek el áldásait.
Megkötöttem házasságaitokat, - ne bántsátok egymást.
Fáradoztam gyermekeitekért, - ne tegyétek őket árvákká.
Elk[sértem halottaitokat a sírhoz, - ne feledkezzetek meg róluk.
Most magam is itt vagyok elföldelve köztetek, - ne felejtsétek el pléb ánostokat .
Felelek értetek az ítéleten, - ne tartsatok az örök kárhozatba!

Maximilian Wilfer végrendeletéböl
t 1978 . máj. 7.
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AZ EGYHAZ SZAVA

A SZLÁVOK APOST OLAI

II. János Pál pápa enciklikája

A szlávok apostol ai címmel szent Cirill (Kons tantin) és Metód h ithirdető rnunká
ját méltatla a Szentatya szent Metód , az e l s ő . szláv érs ekpüspök" halálának 1100. év.
fordulóján . Ez a Pápa negyedik encik liká ja. körlevele. A Szentháromság ünnepére je·
lent meg 1985-ben. Nyolc fejezetből és összesen 31 pontból ál l. Az egyetemesség ,
katolicitás szelleme vonul végig az enclkl lkán .

Az elsö és második fejezet igazolja az enc iklika idöszerüs égét és üzeneté
nek fontosságát, majd a szent fivérek életútját mutatja be röviden. Elmond ja,
hogy szent Cirillt és Metódot a szlávok között végzett hith irde tö tevékeny
ségük méltatásaként Európa lárspatrónusaivá nyilvánította II. János Pál Eg
regiae virtutis c. apostoli levelével, 1980. december 30-án (1. p.). Igye három
jeles férfi: Benedek, Cirill és Metód Európa egységének szíve. A két utóbb i
különleges érdemeként 880-ban jóváhagyta VIII. János pápa a szláv nyelvü
liturg iát (2. p.). A két tesszalonikii fivér érdemét már XIII. Leó is méltatta, meg
említve, hogy Ciril l 869-ben halt meg Rómában, és ott a szentek tiszteletével
vették körül , míg Metód érsek Nagy-Morvaországban hunyt el 885-ben. A két
szent szerzetes ünnepe február 14-én van, szent Cirill halál ának napján. A
II. Vatikáni zsina t óta a két "apostol " jelentöségét még világosabban látjuk 
hangsúlyozza az enci klika (3. p.).

A két testvér egyébként Tesszalonik iben, mai nevén Szalon ik iben, bizánc
egykori fövárosában született. Apjuk a politikai életre szánta öket. Az ldö 
sebbik, Metód , a határvidék elöljárója lett, de kb. 840-ben lemond és a Szent
Hegy-i kolostorba vonul. Cir ill , tudós papként, Konstantinápoly könyvtárosa
és a pátriárka titkára. Követi testvérét, majd Konstantinápolyban filozófiát ta
nít. Ekkor ragadt rá a Konstantin Filozófus név. Végül mindketten misszióba
mennek (4. p.), Rasztiszláv , Nagy-Morvaország fejedelme kérésének tettek ele
get, Pannóniában, Kocel j birodalmában telepedtek le. Elökészületként, Cirill
ábécét készített, amit neve után cir illicaként ismerünk ma is. Emellett ószlávra
fordították a Szentírást és a szentmisénél használatos könyveket (5. p.). Öccse
halála után Metód a pannóniai egyház érsekévé lett Rómában. Székhelye Szir
mium. i:lete politikai és vallási zavarokkal vergödött. Két évet fogságban is
töltött, ahonnan VII I. János pápa mentette ki. Amikor a szláv nyelvü liturgia
miatt gyanúba hozták, ismét a Szentszék lett védelmezöje. Halála elött Goraz
dot neveztette ki utód jául, majd 885. IV. 6-án elhunyt (6. p.). Sajnos a két test
vér müve nagy üldözteté s marta léka lett (7. p.).
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A Szentatya enciklikája harmadik fejezetében kiemeli Ciril l és Metód csodá
latos küldetését s annak beindulását:

..Az isteni gondviselés szólt a szent testvérekhez a bizánci császár és a
konstantinápolyi pátriárka szavával és tekintélyével ... Megparancsolta, hogy
szenteljék magukat a szlávok missziójának. Hogy teljesíthessék feladatukat,
el kellett hagyniuk tekintélyes állásukat, de a szemlélődő életet is. Kiléptek a
bizánci császárságból és nekivágtak az evangéliumi szolgálat hosszú útjá
nak ... A római főpap háromszor is hivta magához Metódot, s végül a szlávok
nagy-morvaországi püspökeként bocs átotta el ..." (8. p.).

Majd II. János Pál idézi Rasztiszláv fejedelem III. Mihály császárhoz inté
zett sorait: "Sok keresztény tanító érkezell hozzánk Olasz-, Görög- és Német
országból , valóban még sincs olyan, aki minket szlávokat bevezessen az igaz
ságba." Erre jelentkezett Konstantin (Cirill) és Metód a nemzetek apostola
szellemében : "Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy
nő, mert mindannyian eggyé leltetek Krisztus Jézusban" (Gal 3,28) (9. p.).

Ezután méltatja a Pápa a két szent misszionárius lelkületét: "Mindig a tö
retlen igaz hitet szolgálták, .,. előmozdítottáka szláv nép javát és az egyete
mes Egyház egységét . .. Új életformákat, eredményre vezető utakat kutattak
fel ... : leforditolták a Szentírást ószláv nyelvre, húségesen értelmezték a szláv
nép szok ásalt, hagyományait és anyanyelvét" (10. p.) ... Az evangéliumi igaz
ságokat átültették az új nyelvre, . . . felhasználva annak képeit és fogalmait ...
Igya hitoktatás új módszerét dolgozták ki ... , amihez Konstantin már előre

összeállította az ábécét, hogy szlávul is leírhassák azokat az igazságokat,
amelyeket hirdetnek és kifejtenek . " Ezzel azután Cirill és Metód minden
misszionárius példaképe leli" (11. p.).

A negyed ik fejezet a testvérek egyházalapító múvét méltatja, s kiemeli az
okmány 12. pontja a szlávok apostolainak törekvését, " hogy békés úton építsék
az Egyházat és az egy, szent és egyetemes Egyház ismeretére vezessenek . ..
Habár mindkét testvér tudatában volt a szent hagyományok (liturgikus nyelv)
ősi mivoltának és törvényes alapozottságának, mégsem riadtak vissza allól,
hogy szláv nyelvet használjanak az istentiszteletben .. . Erre sarkaIIta őket

ugyanis az igazság szeretete és az érett apostoli buzgóság" .

"A két testvér ugyan - folytatja a Szentatya - a keleti birodalom és a
konstantinápolyi pátriárkátus alattvalója, munkájukról mégis a római főpapnak

adtak számot és hozzá terjeszteIlék fel elbírálásra ... Igy tanúsftva, hogya
Római Apostoli Szék az Egyház látható egységének központja ... Apostolkodá
suk minket is az ekumenizmusra buzdit: ... békés kiengesztelődés révén, az
egység visszaállftásáral .,. A tesszalonikii szent testvérek meggyőződése: A
helyi egyházakat sürgetni kell , hogy saját javaikkal növeljék a katolikus lelkü
letet . . . Az egyetlen hit megvallása és a szeretet gyakorlása közben soha sem
mentegethetjük a széthúzást, egyenetlenséget és pártoskodást" (13. p.).
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"Azokban a viharos években - folytatja az encikl ika - , amikor a fegyveres
harcokat még a szoms zédos keresztények összeütközése is te tézte, a tessza
lonikii testvérek megőrizték az erős és ébe r hűséget az igaz taní táshoz. az Egy
ház hagyományaihoz és a tökéletes egységhez, de különösképpen .az isteni
intézményhez' és .az egyház i intézményhez' . .. Ennek a hűségnek köszönhető ,

hogy végrehajthatták a missziózás nagysze rű feladatát és tel jes le lk i, valam int
kanonikus egységben maradtak a Római Egyházzal, a konstanti nápolyi egy
házzal és az új egyh ázakkal , amelyeket a szl áv népek között létesítettek (14. p.)
.. . Igy ápolták az Egyház sokrétű tel jességét , amely az alapító , Jézus Kr isztus
szer int mindig egy , szen t, kato liku s és apost oli. Krisztus ezen paran csát teljes
jelentőségében kifejezték a II. Egyetemes Kon stan t inápoly i Zsinat atyái, ami
egyébként minden kereszt ény sérthetetlen hitvallása" (15. p.).

A Szent atya körlevelének V. fejezet ét az Egyh áz katolic itásának (egyetemes
ségének) szentelte, amit Cir ill és Metód sohase m tévesztett szem elő l. "A mi az
egyetemességet illeti - írja a Pápa - többek között kijelenti a Zsinat (II. Vat.) :
,Isten új népébe minden ember meghívást kap. Köve tkezésképp : ezt a népet,
noha mindig egy és egyetlen, ki kell terjeszten i az egé sz világra és minden
tö rténeti kor szakra, hogy megvalósuljon az lsten-akarta cél : ő kezd etben egy
nek alkotta meg az emb eri természetet , végü l pedig elhatározta, hogy egybe
gyűjti szétszóródott gyermekeit. Ezért az Egyház , vagyis az lsten népe ennek
az országnak megvalósítása közben semmit sem vesz el egy-egy népnek ideig
való é rt é ke l bő l . sőt ellenkezőleg : fe lk aro lja és átveszi a népek teh etségeit,
szellemi kincseit, szokásait, amennyiben jók. Az egyetemességnek ez az lsten
népét ékesítő jeg ye magának az Úrnak ajándéka. Ennek a katolicitásnak a
nevében minden egyes rész átad ja sajátos ajándékait a többi résznek és az
egész Egyháznak. Igy az egész is és minden egyes rész is gyarapszik minden
tag kölcsönös önközlése által , egységben munkálkodva, hogyelérjék a teljes
séget' " (LG 13).

A szlávok apostolai az ószláv nyelvet is ennek az egyetemességnek nevé
ben vezették be, bár sokan és élesen támadták őket emiat t. De "Cirill védel
mezte azzal , hogy sok népn él így van már. PI. írásos népnyelvű lit urgiája van
az ,örményeknek, avaroknak, türzok nak , kazároknak, araboknak, perzsáknak,
ibé reknek, sugdoknak, gótoknak, egyiptomiaknak , szíreknek és sok más nép
nek '. Tovább i érvelése : ,Nemde mindannyian ugyanazon levegőt szívjuk? Nem
szégyenli tek tehát, hogy csak három (héber, görög és latin) nyelvet fogadtok
el, a többi népeket és tö rzseket ped ig vako knak és süketeknek tartjátok?' . . .
A tö rténelm i és dialektikus ellenvetés híve inek a szent férfiú az isteni sugall
mazássai megerősített Szentírással válaszo lt: ,S mi nden nyelv hirdesse az
Atyaisten dicsőségét. hogy Jézus Krisztus az Úr' (Fil 2,11) ..." (17. p.].

"Az Egyház katolikus azáltal is - folytatja a Szentatya - , hogy minden em
berben, népben és nemzetben ... felkarolja és előre segíti mindazt, ami jó,
igaz és szép ... Mindezt használhatják nagyvonalúan, örvendezve . . " teljessé

63



téve a kinyilatkoztatás fényével. Az egyetemesség igazi alapját ugyan is maga
az Úr Krisztus szabta meg . . . Ez pedig: Higyjünk mindannyian az egy és szent
háromságú Istenben, akit Jézus Krisztus kinyilatkoztatott és, akit az Egyház
hirdet a Szentlélek erejével " (18. p.).

•Az evangé lium hirdetése közben Szent Cirill és Metód a szlávoknak e16
hozott ,régit és újat ' az Egyház kincstárából. Hithirdetésükkel és katekézisük
kel átadták az örök igazságokat, de ugyancsak alkalmazták azokat az adott
történelmi körülményekre" (20. p.).

Az enc iklika VI. fejezete röviden foglalkozik az evangélium és kultúra kö
zöttl viszony kérdéseivel. A Szentatya hangsúlyozza:

"Azzal, hogy az evangéliumot igy ültették át a népek kultúrájába, szent
Cir ill és Metód fejlesztették, sót megalapozták ezen kultúra lelkét, de a kul
túra sokrétű form áit is .. . Az egyedülálló és zseniális szláv ábécé elk észltésé
vel sokban és nagymértékban hozzájárultak ugyanis a szláv nemzetek emberi
kitelj esedéséhez és az /rásbeliség megteremtéséhez" (22. p.).

A pápai körlevél VII. fejezete elótárja a két - görög és latin - hagyomány
és kultúra egymást kiegészit6 kapcsolatát. Nagy-Morvaország bukása után
(905-906) a görög rftus helyébe ugyanis a latin lépett és maga Bohémia is a
salzburgi érsekség hez került egyházjog ilag.

"Fel kell figyelni azonban - mondja a Szentatya -, hogy már a tizedik
század közepén, szent Vencel idejében, a két rftus elemei kölcsönösen, illetve
keverve jelentkeznek, sót gyakori volt a két nyelv : szláv és "latin közös hasz
nálata a liturg iában " (23. p.).

A 24. pontban megemlfti a Pápa, hogy a lengyelek eredetileg is a keresz
ténység " latin form áját" fogadták el 966-ban. M/g a Balkán félsz igeten éló
szlávok megtéritését a szent testvérek kezdeményezték. Bulgáriába Cirill és
Metód " tanitványai" vitté k a kereszténységgel a c ir il lbetűt is. A keleti szertar
tás terj edt el a dákó-román népnél és a kiev i fejedelemségben is.

A Szentatya Cirill és Metód jelentóségét látja abban ls, hogy .közös alapo
kat teremtettek Európába n, olyan alapokat, amelyekre az egész kontinens egy
sége épülh et (25. p.). . .. A hithirdetők mindkét csoportjánál, mondhatjuk, Ke
leten és Nyugaton egyaránt közös volt az Egyház egyetemességének szere
tete . " Ebbő l megint csak az a tanúság - folytatja a Pápa - , hogy az ősibb

egyházaknak napja inkb an is seg iteniök kell az Ifjabb egyházakat és népe
ket identitásuk (önazonosságuk) megőrzésében és növekedésében (26. p.).. ..
Egyéni karizmájukat követve , Cirill és Metód nemcsak Európa vallási, hanem
polgári és kulturális egységét is ép/tette" (27. p.).

Ezért a nyolcad ik és záró fejezetben kiemeli II. János Pál :
"Szükséges, hogy az egész Egyház ünnepel je fénnyel és örömben az azóta

eltelt 11 évszázadot, hogy Rómában felszentelték a szlávok első érsekét, Me
tódot. Emlékezzünk meg Cirillről , s ezzel a szláv népek bevonulásáról az üdv
történet fényébe és azon európai népek közé, akik elfogadták az evangél ium
h/rét már az előző évszázadokban" (28. p.)1

64



Végül a Szenta tya imát mond a Szentháromsághoz, amellyel a szlávok
apostolainak örökségét az lsten kezébe helyez i (29. p.). Rövidítve igy idézhet
nénk :

" . . . Mind enható lsten , aki egy vagy a Szentháromságban, kezedbe helyez
zük a szl áv népek hit ét : őrizd és áld meg ezt a múvetl Emlékezz, mindenható
Atya, arra az i d ő re, amikor akaratod szerint felragyogott ,az idő k tel jessége'
ezen népek és nemzetek fele tt . . . Te vagy az emberiség Teremtője és Atyja,
s benned testvérek mind az emberek .. . Hallgasd meg, Aty ánk, és add meg,
amit az egyetemes Egyház kér ma tőled, hogy azok az emberek és népek, akik
a tesszalonikii testvére k révén megismertek és eltogadtak téged, mint igaz
Istent, és a keresztséggel gyermekeid szent közösségébe léptek, élhessék is
zavartalanul az evangéliumot . .. Add meg, szentséges Háromság, egész Euró-
pa val lási és keresztény egységét valam int minden népek testvéri közös-
ségét " (30. p.).

"Az egész egyház hálát ad, hogy a szláv népeket 11 évszázaddal ezelőtt a
hit közösség ére hívtad Ezért kül önösen is hálával tartozik neked a szláv
származású római főpap "

" Mennyei Atyánk ! Kezedbe helyezzük a jövőt ! Kérjük, Fiad Anyjának, az
Egyház Anyjának közbenjárását éppúgy, mint apostolaid Péter és Pál, szent
Benede k, Cir ill és Metód , Agoston és Bonaventúra, valam int Európa több i hit
hirdető i esedezéseit . . ."

Végül aposto li áldását adja mindannyiunkra , "szeretett testvéreire " II. Já
nos Pál pápa.

A LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATOK RENDEZ~S~NEK ALAPELVEI
(A Német Püspök i Kar határozatából. 1977).

Az utóbbi évtizedben je l en tős változáson mentek keresztül a lelkipászto ri
szolgálatok a Német Szövetségi Köztársaságban. Főkén t az önkén tes, t isztelet
beli munkatársak és a lelk ipásztor i kiseg ítők helyzete változott meg. A t isz
teletbeli szolgálat ok mell ett újak is születt ek, mint pl. a diakónusok és a le lk i
pásztor i asszisztensek (e l őadók). A változások alapja a II. Vatikán i Zsinat. Kö
z ös Szinódusokon az NSZK püspökei általános kere tet állítottak fö l " Pasztorá
lis szolgálatok a közösségben " eimmel, hogyegységesítsék a további fej l ő

dést . A gyakorlatban mégis k ülönb öz ő, sőt egyes esetekben ellentétes irányú
folyamattal tal álkozunk az egyházmegyékben. Előnybe kerültek a közvetlen
eredményt célzó prób álkozások. Nem maradtak azonban el a papi hivatást és
szolgálatot érintő teológiai következtetések sem, jóll ehet nem minden ütt lép
nek tudatosan előtérbe , s néha nem is kívánatosak. Ez a helyzet késztette a
német püspököket arra, hogy leszögezzék az összes egyházmegyékre érvényes
alapelveket.
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1. KIIndulópont és cél

Egyházközségeinkben találkozunk a Szent lélek működésének számos jeié
vel : személyek, csa ládok, csoportok igyekeznek életüket az evangélium sze
rint alakítani; mások pedig egészen egyházi szolgálatra szentelik magukat.
Sokan segítenek az egyházközségben . Ennek ellenére a helyzet nem könnyebb.

A közeljövőben különös teherként nehezedik a püspökökre s egyházkö z
ségekre a paphiány, amit súlyosbít a papság kiöregedése és a hívek igényelnek
növekedése. A papok munkáján könnyíthetnek a tiszteletbel i és hivatásos mun
katársak, de nem pótolhatják őket.

Könnyelműség volna , ha abból a feltevésből indulnánk ki a lelkipásztori
szolgálatok rendezésénél, hogy az egész Egyházban megváltoznak a papság
hoz megkívánt előfeltételek . Terve inke t nem építhetjük olyan alapokra, ame
lyek megvalósítására belátható időn belül nem számíthatunk, s amelyek nem
biztosítják, hogy rajtuk keresztül valóban elegendő papi hivatás támad az Egy
házban. Aki bizonytalan várakozást kelt , az csak bénftja a hivatáskérdés hatá
rozott mego ldását.

Felelőtlenség azonban az ls, ha a jövő terveinek egyetlen elve a paphi ány.
A szükség- és pótmegoldások ugyanis gyakran helytelen kiutak. Józan tartós
ságga l, s ne csak átmenetileg vezessük be az új lelkipásztori szolgálatokat.

Már az ősegyház tanúsftja, hogy a lelkipásztori szolgálatok sokrétűsége

megfel el az Egyház küldetésének. Az önkéntes vagy főhivatású diakónusok,
illetve laikus seg í t ő k sok olyan feladatot vállalhatnak magukra, amit eddig
e lősorban vagy kizárólag papok végezte k. S mindezt nem szükségmegoldás
ként, hanem azért, mert erre illetékesek. Gyakran előfordult már az Egyház
történ elmében, hogy mélyreható fejlődésre ösztönöztek szorult és nehéz hely
zetek .

A jelenlegi állapot tehát elsősorban ne arra vezessen, hogy minél több fő

állású lelkipásztori munkatársunk legyen, hanem hogy megúj ulj on az egész
egyházi közösség. Közösségeink tevéken yen vegyenek részt az Egyház külde
tésében, s ne várják, hogy mások gondoskodjanak róluk. Ez a folyamat már
megindult, de még nem mélyül t el eléggé.

Ezenfelül szükséges azonban , hogy - az egyénektől s csoportok tól vállalt
szolgálatok melleIt - működjenek olyanok is, akik másokat munkára késztet
nek. Amenny ire lehetséges, legyen ez a "szolgálÓk szolgálata" is önkéntes.
Főleg nagyobb plébániákon és körzetekben alkalmazzunk teológiát végzett,
sőt további szakképzeltséggel rendelkező személyeket. Az NSZK-ban jelen leg
igen sok civil hallgató folytat te ológiai tanulmányokat, hogy később nem pap
ként, de mégis főállásban dolgozhasson a lelkipásztorkodásban. Csaló dások
elkerülése végeIt sürgösen fel kell mérni az egyházmegyei szükségleteket ,
hogy ennek megfelelő el igazftást adhassunk a teológ iai fakultásokra Jelent
kezőknek.
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A lelki pásztori szolgálatok helyes rendezéséhez elkerü lhetetlen, hogy teol6
giailag különbséget tegyünk a felszentelésből eredő t isztség, hivatal és azon
szolgálatok között , amelyek a keresztségen és bérmáláson alapulnak. Jó llehet
egyes szolgála tok cé lja inkább a világ és a társada lom, másoké ped ig az Egy
ház és közösségei, mégsem mondhatjuk , hogy az előbb i csak a la ikusok, az
utóbbi pedig a felszentelt papok feladata. Azt az egyházi tisztséget, amelyet
nem vezethetünk le csak a keresztségbő l s bérmálásból eredő által ános ke
resztény méltóságból, régi idők óta a püspökök, papok és diakónusok hármas
rendje gyakoro lja. Ök kapták meg a tel jhatalmat, hogy képezzék a közösség
minden tagját és szolgálatait fel adata ik végreha jtására, igazgassák és vezes
sék a közösséget. Az egyházi t isztség tehát az egész Egyháznak és közösség
nek kötelez el; az Egyház nyilvános életében a nagy nyilvánosság elő tt áll a
közösség rendelkezé sére : Kr isztus és az Egyház nevében cselekszik.

Az egyházi t isztség nyilvános és látható jellegét, valamint hathatós és hata
lommal teli szolgálatát a szentelés kegyelmének s az Egyháztól kapott meg
hatalmazásnak egysége alapozza meg. Csak az jelentkezhet a szentelésre, akit
lsten megh ívott s akit az Egyház elfogadott. A szenteléssel Krisztus visszavon
hatatlanul az Egyház szolg álatába fogadja a j e l en t kező t; a Szentlélek kegyel
méből s az Egyház rneqblzatás áb ől pedig meghatalmazást és küldetést kap
feladatára.

A laikus nem mondhat le a keresztség ből és bérmálásból eredő köteleze tt
ségéról a közösséggel szemben . Ezt a kötelezettséget leg inkább önkéntes
szolgálatokkal gyakorolja. Ott ajánlatcs a laikusok főhivatású alkalmazása, ahol
a felad at sajátos kiképzést követel s állandó bevetést kiván. De sem az önkén
tes, sem a lőhivatású lelkipásztor i szolgálat nem tételez i föl, hogy az Ill ető

szükség képpen részesüljö n a dlakónu sl vagy papi t isztségben.

A lelk ipásztor i hivatások ki épít ése és megkü lönböztetése megköveteli, hogy
lépésről -l épésre az egész lelkipásztori rendszert és együttmüködést is megújí t
suk és kifejlesszük.

2. A papok

Teológiai jellemzésük

A püspök lő feladata, hogy egyházmegyéje számára megjele nitse Krisztust
mint az Egyház fejét, urát, alapját és mércé jét. Pásztor i szolgálatát Kr isztus
nevében és teljhatalmábó l végzi. Ez a hatalom pedig szolgálatot jelent: rész
vétel a jó Pásztor küldetésében, aki életét adja juhaiért (I. Jn 10,11).

A püspök a presb itér iummal együtt gyakorol ja feladatát. A püspök felszen
teli és küldi papja it, hogy ..a teljhatalomban való részesedésük szerint gyako
rolják Krisztusnak, a fejnek és pásztornak hatalmát". Ily módon teszik jelen
l evővé az egyes közösségekben Krisztust mint az Egyház fejé t és pásztorát.
Innét ered, hogy senki sem helyettesilheti őket a közösség vezetői és az eucha
risztiku s áldozat ünneplésének elnöki tisztében.
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Ennélfogva, a pap az egyházmegyéért felelős püspök presbitériumához tar
tozik, amely együtt viseli a lelkipásztori munkát; ugyanakkor hitközségében él,
amelynek minőségéért püspökével együtt felelős.

Szerepük

A pap teológiai arcéléből következnek az alábbi szerepek : "Kész ítse föl és
képesítse - Jézus Krisztus nevében és küldetése alap ján (I. 2Kor 5,20) - a
közösséget és tag jait saját szolgálataik betöltésére; alapítson és vezessen
közösségeket, szerezzen új tagokat s gondoskodjék az egységről" (I. Ef 4,12)
(a Német Szinódus határozatából). A közösség épitésének és vezetésének papi
teendőit elsősorban az igehirdetéssel , szentségek kiszolgáltatásával és a kö
zösség testvérivé alakításával valósítja meg. Feladata az is, hogy elevenen
ápol ja az egységet az egyházmegyével valam int az egyetemes Egyházzal.
Mindennek mély kifejezője és központja az oltáriszentség. Lelkipásztori szol
gálata tehát jóval több mint puszta szervezkedés és ügyintézés: lelki szol
gálat.

Beosztásuk

Maradjon a pap emberi közelségben mind egyházközségével , mind a pres
bitérium s az egyházmegye általánosabb egységével. Főleg ezen a téren érez
teti nyomasztó hatását a paphiány. Káros a papra és közösségére, ha nincs
szilárd kapcsolat közöttük és ha a pap személyesen vagy telefonon nem
könnyen elérhető. Ugyanúg y hátrányos azonban mindkettőjükre, ha a pap any
nyira beleolvad a rábízott közösségbe, hogy nem áll rendelkezésére a tágabb ,
egyházmegyei közösségnek, nem működik azzal közre .

3. All andó diakónusok

Teológ iai jellemzésük

A háromfokú egyházi tisztség feladata : jelenl evővé tenni Krisztust, aki nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon (Mk 10,45). Az
evangélium szerint a hatalom és a küldetés Jézus szeretetének jele. A diakó
nusokat arra rendelik és arra kapják a szentelési kegyelmet. hogy támogassák
a püspököt és a papokat az igehirdetésben, liturg iában és a testvéri szeretet
keresztény gyakorlásában . Bár a püspök és a papok feladata szóval és tettel
tanúskodni arról, hogy Krisztus mindenki szolgá ja lett, egyedül képtelenek
mindenkinek továbbadni a krisztusi szeretetet. Ebben a feladatban - kegyelmi
küldetéssel és hatalommal - segitenek nekik a diakónusok. Mindenekelőtt a
szükséget szenvedőkkel törődnek, együttmüködnek a testvéri közösség kiala
kulásánál és kiépítésénél , a végzik Krisz tus egyéb szolgálatait ls.

Szerepük

A diakónus sajátos helyzetében elkerülhetetlen, hogy tevékenysége rész
ben egybeessék a papéval és a lelkipásztori munkában részt vevő laikusokéval
is. Mégis kirajzolódik megkülönböztetett tevékenységének központja :
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- Katekéta. Csoportokat, sejteket épit, amelyekből kialaku l a hitközség. A
pap közösségvezető tevékenységétől annyiban tér el, hogy inkább e lő fu t á rt.

el ők ész ít ő szerepet tölt be, amellyel a központ. az euchariszt ikus gyülekez et
felé vezet.

- Liturgikus és igehirdető szolgálat. Együttműköd i k a liturgiában, a szent
ségek kiszolgáltatásában, préd ikál és hitoktat. Mindennek gyakorlásában ..Krisz
tus, a szolga" szerepe jellemzi.

- Szociális és karitativ szolgálat. Tanúskod ik Jézus elősze reteté rő l a sz ük
séget szenvedőkkel szemben. Egyszersmind tanúskod ik a hitről is : missziós
munkát végez.

- Szolgál . hogy mások szolgálh assanak. Szolgálni seg ft másokat. Úgy tá
mogat, hogy a szolgálatok különbözősége eJőmozd ftsa a közösség egységét :
az egység pedig sokrétű szolgálatot teremjen .

A diakonátus további fej lődését erősen befolyá solják azok a teladatek.
amelyeket most, a kezdeti időben bízunk rája. Ne szúk ltsük le tehát munka
körét se pusztán a liturg iára. sem a karitászra. A paphiányt se akarjuk velük
úgy pótolni. hogy arcél üket elferdrtjük .

Beosztásuk

Igen különböző lehet egyházkö zségi vagy egyházmegye i szinten. Munkájuk
függ attól is, hogy fő vagy mell ék hivatásként vállal ják a diakonátust.

4. laikusok

Teológiai jellemzésük

A keresztséggel és bérmálá ssal részt vesznek a Jézusban hivők általános
papságában. Első feladatuk a világ szolgálata. Társadalm i környezetüket. rnun
kájukat, szabadidejüket , a közvélem ényt. ennek szokásait, törvény eit és szer
vezeteit hassák át Jézus Krisztus lelkületével. Legyenek él ő meghívó a krisz
tusi közösségbe azok számára. akikkel életútjuk közös. Kezesked jenek arról,
hogy a világ kérdései és tapasztalatai eljussanak a lelk ipásztori szolgálatig,
az egyházközség életéig. Igy segítenek az Egyház és a közösség építé sében.

Szerepük

Legin kább munkájukban. család juk keretében s hasonló területeken töltik
be a világ felé Irányuló lelki feladataikat, amelyeket kiegész ítenek önkéntes
szolgálatokkal. Azok azonban . akiknek van sajátos kiképzésük és rnun katerü
let ük, kife jezetten lelkipásztori szolgálatra szente lik magukat. Világ i munka
terül etekh ez hasonlóan az egyháziban is megőrzik az alapvető szabadságot,
hogy munkát és hivatást változtathassanak. Egyházközség i szolgá latuk nem
teológiai értelemben vett tisztség. Lelkipásztori ténykedésúk a világban vég
zett szolgálatukhoz kapcsolódik. Bizonyos szakterületen, életkérdésekben ille
té kesek. Ezért a laikusok lelkipásztori munkájára jellemző, hogy nem általá
ban, nem a teljes közösségért, hanem meghatározott területeken felelősek.
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Néha azonban feladatuk lehet, hogy az egyházi t isztet viselők szolg álatában
tág területen nyújtsanak segitséget

- A lelkipásztori előadó/előadónő (asszisztens). Egyetemi végzettsége van
teológiából s plébániai Illetve esperesi szinten teljesIt egyházi szolg álatot. Ha
nagyobb körzetre vagy az egész püspökség területére kap beosztást, hivatali
elnevezése szakterületét követI.

A lelkipásztori előadó(nő) feladatainak súlypontja valamelyik szakterület:
vallásoktatás, katekézis, vallási továbbképzés, különböző csoportok vezetés e . .
Kiképzése leginkább akkor érvényesül, ha az esperesi kerület szintjén dolgoz
hat. Megbizhatják a szorosan vett egyházi tisztség egyes feladatainak végzésé
vel ls, de ne ez képezze munkájának súlypontját.

Az ily módon körülirt s megnevezett lelkipásztori előadó felel meg a II. Va
tikáni Zsinat felfogásának az egyházi szolgálatban álló laikusróI. Ez a hivatás
nincs arra rendelve, hogy pap váljék belőle.

Akadályozzuk meg, hogya lelkipásztori előadó aroéle a pap képét vegye
magára. Egyébként új, .szentség nélküli tisztség" születik (pl. " laikus-káplán",
"prédikátor" ). Az ilyen Irányú fejlődés azonban csak egy szintre hozná a papi ,
dlakónusl és laikus szolgálatok kialakulófélben levő sokrétúségét.

- Az egyházközségi előadó/előadónő (asszisztens) . Teológ iai főiskolai vagy
evvel egyenértékú kiképzésú laikus, aki a hitközség keretében teljes It szol
gálatot. Nagy részük azelőtt lelkipásztori segítőként dolgozott az egyházköz
ségben.

Alapjában véve rájuk is érvényesek a lelkipásztori előadóra felál11tott elvek .
Annyiban van eltérés a kettő között, hogy az egyházközség i előad6(nő) fő fel
adata a felszentelt lelkész munkájának alátámasztása. A lelkipásztori előadók

hoz hasonlóan kaphatnak ők ls - szakképzettségüknek megfelelően - meg
blzatást bizonyos szakterületekre ls. Ez utóbb i esetben messzemenően önálló
felelősséggel gyakorolják feladatukat a megfeleló szakterületen.

- Közösségi segitő, plébániai munkatárs. Fő- vagy mellékhivatású laikus,
aki kész együttmúködnl a lelkipásztori feladatokban s akinek megvan erre az
általános alapképzése, Illetve tanfolyamokon megszerezte.

Plébán iákon, Illetve plébániaközösségekben teljesItenek szolgálatot, mint
irodai alkalmazottak, intézők, vagy pedig fogad ják a hfveket, otthonaikban fel
keresik őket, s egyéb hasonló feladatokat látnak el. A lelkipásztori munka
szakosltása mindinkább megkivánja a plébán iai munkatársak Igénybevételét
és felsőfokú képzését. FŐképp, ha nem akarjuk, hogy az ügyintézés elsősor

ban a papokat terhelje, miközben elvárjuk: áll jon nyitva a plébán iahivatal lelki
pásztori kérdések megbeszélésére is.
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

NEMZETKöZI TALÁLKOZO A HELYI EGYHÁZROL
(St. Trudo/Brugge, Belgium, 1985. jún ius 2-8)

A meghivottak nagy többsége csak a megnyitó ülésen tudta meg, hogy en
nek a zártkörű, de Jelentős megbeszélésnek tulajdonképpen i kezdeményezóje
és szervezője Mlle. Christiane Brusselmans, a Lőven i Kato li kus Egyetem kate
ketlkatanárnóje volt. Két éwel ezelót távoles ő . kisebb helyen töltötte a naqy
hetet. A lelkész betegsége miatt a hívek váratlanul magukra maradtak. Ennek
ellenére - papnélküli istentisztelet keretében - megünnepelték Krisztus hal á
Iának és feltámadásának emlékét. Mit tehetnek ilyen esetben a hivók? Mit vár
tőlük a bennü k élő Lélek? Miként ünnepelhették - hascn ló helyzetekben - a
hivő közösségek, a századok folyamán, Krisztu s titkail'r Mit tanulhatnánk a
harmadik világ bázisközösségeitől? - Hasonló kérdések érle lték meg a talál
kozó gondolatát. A Pro Mundi Vita szervezet k özreműk ő d és éve l az 5 vll áq

részról kb. 40 résztvevót (8-8 az egyes kontinensekról) és 20 elóadót, szak
embert , munkatársat (nagyrészt Európából és I:szak-Amerik6....:.I) hlvtak össze:
beszéljék meg, elmélkedjék át, hogyan is éli az az egyház, amelyikhez ki- ki
tartozik (főleg az egyházukat képviseló találkozói résztvevők) az evangéliu rnot.

A csoport tarka képet alkotott nemcsak bórszínben. A résztvevók különb öz
tek képzettségben, beosztásban és tapasztalatban. 10 püspök ille tve érsek
(köztük Hume. angol kardinális) mellett 22 nem pap vol t jelen (11 nö, akik
közül 3 apáca); alig néhány 30 év alatt , legtöbben 40-60 év között iek; egye·
terni tanár, bázlsközösség-vezető, püspökkari t itkár, országos lelk ipásztori
mozgalom megbizottja, plébános (ez útóbbiak között egy zaire-i nem pap),
káplán . , . Valamennyien jól ismerték hely i közösségüket, a szervezók pedig
tudták róluk, hogy szívügyük Krisztus Egyházának terjesztése.

A szorosan vett elóad ások (naponta legfeljebb 2) fóleg történelmi szemszög
ból vizsgálták a helyi egyházak életét, kialakulását, sajátosságait. Már a páli
levelek érdekes külónbségekról tesznek tanúságot. Elég összehasonlítani a
tesszaloniki! közösséget a korintusival. Még jobban szembetűnik a különbség,
ha összevet jük az Aposto lok Cselekedetei - úgy látsz ik eléggé idealizált 
közösségeit és a Jelenések könyvében felsoroltakat. Egyes esetekben ma már
nem is k önny ű megállapítani, hogy milyen feladatokra jelöltek ki külön meg
bízottakat (I. pl. 1Kor 12). Mennyi nem pap tölt be felelOs hitoktatói, hilmagya
rázóI tisztséget a II. és III. században (Jusztinusz, Orlgenesz . . .) I Diakónusok
és felszentelt diakónisszák végzik a szeretetszolgálatokat ... Hamarosan kiala
kulnak a püspökségek a városi gócponto kban, a plébánosok a vidéklakók gon-
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dozására. Az Egyház él, mert élnek a helyi egyházak. Sok sajátosság uk van,
de alapvető közös elemeik ls: az evangélium hirdetése, a szentségek (főleg a
keresztség, eucharisztia és a kiengesztelődés) ünneplése, az ima, a testvére k
ről gondoskodó, áldozatkész szeretet, a közösség szolgálatára szentelt veze
tők és munkatársaik, s nem utolsó sorban a több i hely i közösségg el és az
"anyaegyházakkal" tartott szoros kapcsolatuk.

A nép kereszténnyé válása, főleg a középkorban, egybefonta a helyi köz ös
ség vallás i és társadalmi életét. Ez a szervezettség előnyt jelent, de megmere
vedést ls. Főleg a harmadik világ érzi, hogy az Európában kikristályosodott
közösségi formák sok szempontból nem Illenek a gyakran még nem keresztény
környezetben élő helyi egyházakra. Sőt mintha már Európa és I:szak-Amerika
egyes részeit sem elégitenék kl. A II. Vatikáni Zsinaton felmerült a kérdés ,
mi is a plébániák szerepe , feladata dogmatikai és pasztorális szempontból. De
hamarosan lekerült a napirendről. A zsinati szövegek szóhasználata nem egé
szen világos a "rész"- és "helyi egyházra " vonatkozóan (I. LG 26, CD 11,30,
AG 6,19-20 stb.) . A legújabb egyházi törvénykönyv sem tisztázta a fogalmakat.
Vagy talán éppen az lenne a fontos , hogy ne akarjunk mindent pontosan sza
bályozn i? Az alapvető egység megőrzése mellett engedjük az Egyház szerve
zetét fejlődni , a helyi Igényeknek megfelelően alakuln i, növekedni?

A találkozó ezt az utóbbi álláspontot foglalta el. Nem akart fogalmakat
meghatározni, nem keveredett elméleti vitákba. Ezért a nap nagy részét cso
portmunka töltötte kl. lit tárgyalták meg a résztvevők saját helyi közösségük
életét: gyakorlatát, tervelt és nehézségeit. Csaknem mind ig ugyanaz a 8-10
személy vett részt egy-egy csoportban (pl. a mienkben a következő állandó
tagok voltak: afrikai püspök, hongkongi [k inai] szoc iológus-teológus, hatod
éves német teológ iai hallgató, francia plébános, amerikai plébános, spanyol
kateketikatanár, Afrikában múködő európai misszionárius, peru i apáca és ma
gyar szerzetes) . Két alkalommal az egyes kontinensek résztvevői tárgyalták
meg világrésszük főbb problémáit.

Mindenkire mély benyomást gyakorolt az egyházi élet gazdagsága , válto
zatossága . Egy hit, remény és szeretet élteti mindegy ik hely i egyházat , s mégis
sok, eddig nem ismert vonást fedeztünk fel. Egyszersmind érezhetővé vált az
is, hogya meglevő, főleg a megszokott plébániai keret sok helyütt nem ele
gendő a hit lendületes megélésére. Az evangélium szelleme megköveteli, hogy
az egész hivő közösség élje és sugározza a krisztusi örömhlrt. A pap, a hierar
chia szerepe tagadhatatlan, de nem szabad mindent tőle várni , egyébként a
hivek csak "szenvedőleges befogadói" a hitnek, nem pedig élő sejtjei. A talál
kozó egyik súlypontja az öntudatos és felelős laikusok körül forgott : hogyan
kapcsolódhatnak be az evangélium hirdetésébe, milyen magatartás-változást
kiván ez a hierarchia (papok és püspökök) részéről.

Főként az .új egyházak"-nél merül fel a probléma. Igen gyakran kevés hivő

él hatalmas területen. A nem keresztény környezet nem segfti a hit szerinti
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életforma (csal ádi, társadalm i) megvalós Itását. A helyi közösség ekre tehát na
gyobb felelősség hárul. A pap és a laikus hivők viszonya sokkal testvéribb
kell, hogy legyen mint a már felerősödött (s talá n sokszor el is kényelmese
dell) " régi egyházaknál " .

Azonban az ún. új egyházak képe sem egységes. Míg a dél- amer ikaiak tár
sadalmi fe le l ősségük tudat ában szociális problémákkal küzdenek, az afr ikaiakat
első helyen az evangélium inkulturálódása foglalkoztat ja. A dél- és kele t-ázsiai
aknál mindkét kérdés é rezhető , de mégis sajátos, helyzetüknek meg fel elő

szlne zellel. J e l entős különbségeket talál unk az egyes kontinenseken , sőt egyes
országokon belü l is. A Fülöp-szigeteken végzett tanulmány pl. 5 modell t ele
mezett ki az ország egyházmegyéin él : 1. Az egyházmegye eddig megszokoll
keretekben végzi apostol i munkáját ; a hangsúl y a plébániákon, a szentségek
kiszolgáltatásán, az egyének lelk i gondozásán van. 2. Szerepet kapnak a kis
közösségek, de el sősorban a lit urgia elmé lyltésében, az imaélet kiépíté sében.
3. Van olyan egyházmegye, amelyik egy lépéssel tovább megy : kifejezetten
keresi a kapcsolatot a környezette l, törődik a " nem katolikusokkal" . 4. Másutt
kiemelik a kato liku sok fe lelősségét és prófétai küldetését az egész t ársadalom
ra nézve. 5. Végül, a kisközösségek központi szerepet kapnak az egyházmegyé
ben; vezetőiket, tagjaikat külön is képezik, hogy helyesen vethessék be magu
kat a társada lomban válla lt próf éta i küldetésük betöltésébe.

A modellek nem alkotnak abszolút , kizárólagos kategóriákat. Irányokat ,
fejlődés i fokokat tük röznek .

Jelentős különbségeket találunk egyes afrikai egyházmegyéknél a kereszt
ségi előkészületre vonatk ozólag. Mindenütt komolyan végzik. De van olyan
egyházmegye, amely ik 4 éves felkészülést kíván a felnőtt jelentkezőktő l. A
hitvizsgán meg is lehet bukni ! Tovább kell várni , jobban fel kell készülni. Ki
domborít ják, hogy az egész közösség, nemcsak a pap, jel és példa a keresz
tény él etre . Igyekeznek összekapcsolni a hagyományos afrika i nagy-család, tör
zsi összeta rtozás élmé nyét a helyi egyház (egyházmegye, egyházközség, kis
közösség) életével. Mindenki fe l elős mindenkiért : az evangélium élése, hird e
tése, a keresztény szeretet gyakorlása minde nki felada ta! I:ppen ezért a máso
dik-harmad ik nemzedéknél - t izenéves korban - négy éves el ők é sz ület előz i

meg a bármálás szentségének felvéte lét .

Meglepő vol t az egyik franciaországi püspök beszámoló ja. Hogyan próbálja
felébreszteni hIvei fe l e l ősségtud atát? Kevés a pap. Ha ezek közül valaki meg
hal, nem küld új lelk észt a pléb ániára, nem is nevez ki senk it olda lagos ellá
tásra. Amikor a hívek megjelennek és papot kérnek tő le, sürgeti, hogy előbb

maguk tegyenek meg minden től ük te l hető t a hit ébrentartására, fejlesztésére.
PI. a katekézis, a vasárnapi igeistentisztelet, a beteglátogat ás stb. terén. Csak
akkor jelöl ki lelkészt, ha látja , valób an összefognak és magukra vállalják a
feladatok jó részét.
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Többször fel merül t a kérdés : van-e szervezett szolgálati forma, amely ren
dez i, segí ti a hívek részvéte lét a hely i közösség feladat aiban?

Mi nd Európában (I. pl. lelkipásztori asszisztensek, lel készi segítők - a né
met nyelvte rületen), min d pedi g az "új egyházakban" új " szolgálatokat" talá 
lunk. Nem tagjai a hierarchiának (vagy is nem diakónusok , papok vagy püspö
kök), külön szentségi kegyelemben nem részesül nek . A keresztség és bérmálás
kegyelmére ép ítenek, ami t megerősít a közös ség imája, a püspöki megb iza tás,
küldetés (igen gyakra n ünnepélyes form ában). A Lélek sugall ja őket a közös
ség szolgálatára .

Egyik perúi egyházmegyében a következő szol gálatokat találj uk : a közös ség
lel kesltői (animadores de com unidades - magyarul talán a " száraz káplán") ,
t k. pap nél kü li plébániák, közö sség ek vezető i (vezetik a pap nél küli vasárnap i
istentiszteletet, temetnek , eske tnek . ..); katekéták és a hittanitók (példájukkal.
szavu kkal ok tatjá k a fe l nőtteket, gyermekeket a hitre, hit szer inti életr e) ; ügy
intézők és szervezők ( főként az anyag i kérdések elintézését váll alják magukra) ;
prófét ák és bajnokok (a társadalmi igazságtalanságok kiküszöbölésében , a kö
zösség igazságá nak védelmében van fontos szerepük); vigasztalók (betegeket,
özvegyeket, foglyokat látogatnak) ; muzsikusok és énekesek (mind a liturgia,
mind egyéb találkozók folyamán énekszóval , muzsik ával hi rdetik az örömhírt) ;
. campeslno-mlsszlonérlusok" (a ben nszülött, nincstelen parasztok miss zIoná
riusai): maguk is nincstelen para sztok, akik hossz abb-rövidebb ki képzést kap
tak és váll aljá k, hog y sorstá rsaiknak hirdet ik az evangéli umot ; kettesével men
nek - rends zer int egy-egy hétre - távol eső közösségekhez, semm i ellenszol
gáltatást nem fogadnak el (távollétük alatt otthon i közös ségük gondoskodik
család jukról s végz i helyettük az esetleges gazdaság i munkát . . .). A campe
slno-rnlsszlonárlusok 1978-ban kezdték mun kájukat , jelenleg 70 vann ak; 15 már
végérvényesen elkötelezte magát, s megkapt a a püspöki küldetést.

A II. Vat ikáni Zsinat mindenekelőtt azt sür geti, hogy a világ iak a vil ágban
(a társadalmi életben, munkahelyükön, család jukban . . .) legyene k a kere sz
tény éle t tanúi. Az új " szolgálatok" legtöbbször a helyi egyház - mondhatnánk
- belső életében kapnak szerepet. Ennek vezet ésére, fejlesztésére, sugárzá sá
ra kapnak meghivást , ebben vállalnak felelősséget. De Itt sem kizárólagosság
rói, hanem hangsúlyról van szó. Világossá vált az is, hogy a kezdem ényezés
szinte kizárólag a püspök Illetve a papok kezében volt. At kellett gondolniuk,
hogy ml is a helyi egyház szerepe. feladata a evangelizálásban; főként pedi g
tudatosi tott ák, hogya h ivek egész közössége, és nem csak a hierarchia alkot
ja a helyi egyházat. Nem egy püspök és pap örülne, ha hívei bekapcsolódná
nak az egyház életébe. De nem képesek magukévá tenni az ilyen, felnőtt , test
véri (nem ped ig minden szempontból fölé-alá rendelt) viszonyhoz szükséges
magatartást. Hume kardinális "A jövő helyi egyháza " c . előadása a kérdés
megoldását a bencés közösségekben uralkodó szellem, az apát és a rend tago k
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között i viszony kialakit ásában lát ja. A püspök, a pap egy a hivek közül, aki arra
kapott küldetést, kegyelmet és hatalmat, hogy testvé reit szolg álja .

A hely i egyházak egy ik jell emzője éppen az, hogy sajátos probl émákkal
kell megbirkózniok . Ezért nehéz őket egy nevezőre hozni. A találkozó célja
sem ez volt. Azt kivánta, hogy nyil junk meg egymásnak, ismer jük meg test
vérei nk életét. Főként pedig - mások példáján elmélkedve - merjü k felis
merni, mit vár ela ml helyi egyházunktó l a Lélek.

B. A.

HIVATÁSOM: KATEKÉTA

Beszámolóm elején szükségesnek tartom megmagyarázni, miért használom
a katekéta szót. Hivatásomat ugyanis magyaru l inkább hittanárnak szek t ák ne
veznI. Azonb an meggyőződésem , hogy a görög eredetű kateké ta jobban érzé
kelteti feladatomat. A görög "katékhein" szó jelentése: élőszó útján oktatni,
tanftani. Ami a hitre vonatkozólag azt jelenti, hogya hitbe, a hit szerinti élet
be kell valak it bevezetni. Vagyis nem elég pusztán tanárkodn i: csak tananyagra,
ért elmi fejteg etésekre ügyel ni, különböző hittételeket megtanítani. Sokkal in
kább arra kell lehetőséget nyújtani, hogy a fiatale mber vagy gyermek teljesebb
kapcso latba jusson a hittel. Lehetőséget kell nyújtan i, hogy lsten-élményt sze
rezhessen. Igy kész ftjük fel arra, hogy későbbi éle tében is igénye legyen éle
tét keresztényként alak itan i. Ez az oka annak , hogy tudatosan kerülöm a hit
tanár kifejezést, s helyette a katekét át (legfeljebb a hitoktatót) használom .

A II. Vatikáni Zsinat előtt senk i sem gondolt volna arra, hogy pár éven belül
az Egyház magatartása rohamosan megváltozik a laikusok lelkipásztori rn úkö
désével kapcso latban. Lendületes és lelkes laikusok régebben legfel jebb csak
álmodhattak arról, hogya hivata los egyház által is elismert társak lehetnek az
örömh fr hirdetésében. A Zsinattal ez az álom valósággá vált. Egyrészt kijelen
tette, hogy a mai világban szükség van a laikusok lelkipásztori munkájára.
Mind járt rá is mutato tt, hogy milyen fontos szerepük volt a laikusoknak az ős

egyházban. Másrészt sok egyházmegye megfelelő anyagi alapot is blztosftoll
laikus munkatársak részére. Lehetségessé vált , hogy családos emberek t őh íva

tásként vállal janak lelkipásztori munkát. Ennélfogva a Zsinat után az igehirde
tésben - mint az egyházi éle t sok más területén is - új korszak kezdődött. S
fgy nyi lt meg számomra ls a lehetőség , hogy teljesen beálljak a lelkipásztori
szolgálatba.

Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyeznem, hogy a Zsinat befeje
zése után jő pár évig még nem gondoltam arra, hogy az aktív apostol i munk a
lesz f6 munkaterem. Az érettségi után kitanultam egy rnűszak í szakmát. Miko r
dolgozni kezdtem , akkor döbbentem rá, hogy élethivatásként nem gépekkel ,
hanem emberekkel szeretnék foglalkozni. Megváltozott életkörülményeim le
hetóséget is nyújtottak erre. Egy baráti beszélgetés volt a fordulópont. Világo s-
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sá vált, hogy a katekétika betölthetné vágyaimat, igényeimet. Fontosnak tar
tottam ugyanis, hogy to vábbadhassam azt a számtalan kisközösségben szerzett
élmé nyt, amely so rsdön tő volt saját életem keresztény kialakul ásában. Meggyő
ződésem , hogy a mai egyházi életben rendkívüli fontos szerepük van ezeknek
az egyházi kisközösségeknek. Rendk ívüli sok alkalmat nyúj tanak a hit igazi
mcgtapaszt alására, át élésére.

Nem kis nehézség ek árán sikerült elvégeznem a három éves hitoktatói fő 

iskolát. Ma t el jes óraszá mmal (heti 22 óra) katekéta vagyok német nyelvterii
leten .

Úgy látom, hogy katekéta-hivatásom sok ban hasonlít a pap feladat ához,
fől eg az ige hirdetésében. Több szempontból azonban különböznek is. A pap
egész életét és energiáját lsten szol gálatára szentel i. A katekéta megosztja
idejé t csal ádja és hivatása között , Tapaszta latom szer int, a pap mun kája 
főleg ha plébániát vezet - egész embert igényel. Csak igy szolgálhatja tel jes
önzetlenséggel testvéreit , állhat mind ig rer.delkezésükre . Ezt egy családos
ember nem képes megtenn i - legalább is én igy látom. Főleg áll ez, ha csa 
lád jában kisgyermekek is vannak, mint az én esetemben. Nem go ndolom, hogy
Istennek tetsző len ne, ha a családos emb er minden kinek rendelkezésére áll ,
csak csa ládjára nem marad ideje.

A csal ádos ember is sokat tehet egyház a szolgálatában. Különösen akkor,
ha olyan plébán ián dolgozhat, ahol a lelki vezetők (plé báno s és káplán) felis
merik a la ikusok szerepét, elfogadják munkájukat, tisztel ik és megbecsül ik az
i gehird ető világi testvért. Ilyen szerencsés hel yzetben dolgozunk mi a pl ébá
nlán, Mi, mert nem én vagyok az egyetlen vil ági katekéta körzetünkben . S hál a
Istenn ek, egym ás között is igen jól megértjük egym ást. Sajnos, nem mind en
esetben ily en a helyzet. 20 évvel a Zsinat után is vannak plébániák, ahol a
plé bános nem hajl andó együttmű köd n i vil ági társaival. Nem munkatársakat,
hanem vetélytársakat lát bennük.

A katekéta nem szorít kozhat azonban csak a hittanórákra. Ak i meggyőző

déssel és hivatástudattal végzi munkáját, az kapcsolatot aka r teremteni az el
mélet (hitt anóra) és a gyakorlat (ker esztény élet) közö tt. Ehhez pedig szűk

séges, hogy diákja it ne csak az iskolában lássa, hanem szabadidejének jó ré
szét is velük töl tse. Igy remélheti , hogy megszeretik a keresztény közösséget.

A katekéta nem végezhet eredményes munkát, ha lelkileg nem tankol ja fö l
magát. Szüksége van tehát lelki közösségre . Olyanokra, akiktől tanulhat, taná
csot kérhet. Főleg három irányból kapok ehh ez seg flséget. Rendszeresen láto
gatom a továbbképző tanfolyamokat. Aktív tagja vagyok az egyházközségi ta
nácsnak . S ezenfelül feleségemmel család i csoportban is r észtvesz ünk .

Mindez sok időt és energiát kíván . Ezért fontos, hogya katekéta felesége
is hivő keres ztény legyen. O is lényegesnek tartsa férje munkáját s közremű

ködjék - lehetősége szerint - az iskolán kívüli tevékenykedésekben. Igy, s
csak így lesz harmónia az élet és a hivatás között ,
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örülök, hogy csa ládos emberként részt vehetek az Egyház igehirdetö fel
adatában. Kívánom, hogy mind inkább tudatosuljon a szolgálat i és az ál talános
papság között i helyes kapcsolat. Ekkor tölthetjük be azt a küldetést, amit
Kris ztus hagyo tt ránk : "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népe
ket. Keresztel jétek meg öket az Atya és a Fiú és a Szentlé lek nevére, és tan It
sátok meg öket mindan nak a megtart ására, amit parancsoltam nektek. S én
veletek vagyok mind ennap, a vil ág végé ig " (Mt 28,19-20).

L. K.

PRÓFnAI BÁTORSÁG

Ma, ami kor a papi életben a "prófétai " hivatás ról sok szó esik vil ágszerte,
érdemes lenne többet tanulmányozn i a prófétaság élmé nyét, főké ppen ahogy
az ószövetség prófétáinál megnyilatkozik. Keveset, tú l keveset tudatosítjuk,
hogy a pró fétaság az ószövets égi i d ő kben int ézmény volt , mert aránylag kevés
vil ágos emlékünk maradt a prófét a-kö zösségek életmód járól, szerepéről , m ű 

ködéséröl. Ha az ószövetség i szövegekben a pró féták "csapatairól " olvasunk,
nem tud juk, hogy éneklő-táncoló "dervisekre" vagy szerzetesekre gondo ljunk .
De minden bizonnyal a híresebb szenté lyek mallett a királyság idejében pró
féta-csoportok éltek, ak iket nemcsak a hívőse reg , hanem a szentélyek fenn 
tartói (leg alábbis kir ály i szentélyek esetében), maga az uralkodó tart ott fenn .
Amolyan " királyi kolostorok" voltak s ezért az uralk odó joggal elvárta tőlük

saját polit ika i vezetésének vallásos al átámasztás át. Talán leg ismertebb az a
kifejezés, amit a Királyok első könyvében olvasunk Baal négyszázötven prófé
tájáról , akik .Jzebel " (Aháb ki rály pogány feleségéne k) " asztaláról ettek" (1 Kir
18,19) - azaz a királyi udvarból kapták ellá tásukat. Ezt a háttért kell figyelem
be vennünk ahho z, hogy megértsük a prófétai hivatás krízisé t, amik or lzraelre
és Júdára nehéz napok jönnek, és az Úr magányos próf étái nemc sak egy kor
rupt világgal és korrupt kormányzattal, hanem a hivatalos próféták korrupt
csoportja ival szembesü lnek hivat ásuk kal : az lsten üzenetét kell bátorsággal
hirdetn iük . Azt a szót , amely nincs inyére a hallgatóknak, de amelynek kimon
dására hivatásuk folytán kötelezve érzik magukat.

A kevéssé ismert Mikeás prófé ta könyvében t alálunk egy hallatlanul erő

te ljes szöveget (3,5-8), amelyben a magányo s próféta a kortárs-prófétacsopor
to k fölö tt mond ítél etet. Elöször a kö ltő i szöveg fordítását hozzuk, majd néhány
magyarázó meg jegyzéssel bizzuk az olvasóra, hogy elm élk edjen róla a saját
Ihletetts ége alapján :

(5) Ezt mondja az Úr a prófétákról, akik tévútra viszik
népemet :

"Amíg a foguk harapn ivalót kap, békeszózatot intéznek,
de aki nem töm i a szájukat, az ellen szent hábo rút

hirdetnek."
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(6) Ezért majd éjszakába vész látnokoskodásuk, sötétségbe a
jövendölésük,

a prófétáknak bealkonyul, a nappal homállyá válik
felettük.

(7) A látnok megszégyenü l, a jövendö lő zavarba jön , mind a
bajuszát takarja szégyenkezve : mert az lsten válasz
nélkül hagyja őket.

(8) Engem azonban mégis eltölt az erő - az lsten Lelke - és
igazság és bátor harc i kedv :

hogy szemébe mondjam Jákobnak hútlenségét, Izraelnek
bűn ös voltát.

Az ötödik vers az Izebel "asztaláról " étkező prófét ákra emlékeztet, bár Itt
bizonyára nem pogány prófétákról van szó. Maga Mikeás, minden valószlnúség
szerint, ezt az prédlkációt a Jahvé-hú déli országrészben - ta lán jeruzsálemi
prófé ták ellen - ta rtotta. A héber "shalóm"-nak teljesebb értelme van, mint
amit a magyar "béke" vagy " békesség" szó kifejez : a testi-lelki jólétet jelenti.
Ezek a próféták addig " boldog j övőt" jósolnak, amig etelik őket. Megdöbben
t öen realisztikus Mikeás le ír ása a "prófétai szájról" , amelynek az lsten szavát
kellene hirdetni, de csak habzsolással van elfoglalva : nem a belső ihletés, ha
nem a kivúiről jövő etetés alap ján préd ikál.

A hatodik és heted ik vers Ité letet hirdet: a prófétákra és azokra, akik etet ik
ő ket, vakság teleped ik. Afféle "vak vezet világtalant " helyzet jön létre, Egymást
és önmagu kat addig ámít ják, mig oda nem jutnak, hogy egy istennélküli vallás
szolgáivá válnak: az lsten némasága borul az országra - az Úr nem válaszol.
Az ember önkénytel enül a nagypéntek sötétségére gondol, arra, ami nem
annyir a a szemek számára jelentett napfogyatkozást, de az lsten értelmet, tu
dást-látást és fókép p irányt adó fényének klalvás át a Krisztust elvető szivek
ben.

E hitehagyott prófétasággal szemben mennyire bátorltóan, büszkén, szinte
harsogó biztonságérzettel állítja magát a rettenhetetlen próféta: az erő kicsat
tan belöle ("az ÚR lelke" valósz lnú leg egy betoldott glossza, de teljesen he
lyén vanl) ; az "i gazságosság" elsősorban Mikeás próféta üzenetének tartalmá
ra utal, amely fő leg a társadalm i Igazságtalans ágok ellen tiltakozott, s a "bá
lor harci kedv" (héberü l "gebOrah"• a "gibbor" [ = hős, vitéz] szóval rokon fő

név) hasonló ahhoz a magatartáshoz, amelyet újszövetségi szövegek (fókép
Jn és Csel) "parrhesla" -val fejeznek ki. A nagy és szomorú különbség legföl
jebb az, hogy Mikeás üzenete búnrő l és ítéletról szól, mig az Újszövetség bá
torsággal meghirdetett mondan ivaló ját teljesen áthatja a remény : a bocsánat
és megváltás bizonyossága.

Farkasfalvy Dénes
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TAIZ~ - A KöZöS KERESZT~NV REM~NV

A sajtó beszámolt a kölni Európai If júsági Találkozóról . amit a taizéi Testvérek
Inditványára 1984/ 85 fordulóján tartotta k. Egy svájci fiatal. aki már Jó Idő óta segit 8

ta izéi nemzetközi ta lálkezök megszervezésénél és a kölni összejövetel hetek ig tartó
elö- és ut6munká lban ls részt vett, plébánosának a következőket jelent i :

Kedves Plébános Úr :
Régen akartam már írni , részben, hogy bepilla ntást engedjek mostani ügy

ködésembe. másrészt , mert idegenben gyakrabban kell gondolnom a hazai
közösségre . Célom az is, hogy megnyugtassam - ha ilyen gondolata támad:
maradt volna itt ez a fiú, van itt is elég munka . . .

Az útóbbi hónapokban volt alka lmam közelebbről megismerni egész sor
egyházközséget. A burgund i dombokon tartott ifjúsági találkozók mell ett Euró
pa nagyobb városaiban is rendeznek évente összejövetelt. Azon ifj ú és fiata los
embereknek. akik az egész kontinens rő l jönnek, hogy néhány napot a város
keresztényeivel és a hely i egyházzal töltsenek. Taizé nem olyan mozgalom,
amely taggyűléseket rendez . Köln , Bonn , Düsseldorf és környékük közösségei
e l egendő munk át adtak. 18.000 vendég jelentkezett. li t volt a helyem.

A találkozásnak két súlypontja : A köz ös imák Roger testvérrel és a taizéiek
kel a dómb an. Erről hosszan beszámoltak a hírközlő eszközök. Ezt követi a
találkozás az egyes egyházközségekkel. Ez Önt, mint plébánost különösen
érdekelheti.

A köln i közösségek sokat fáradoz tak azért, hogy lehetőleg mindenk i szíves
fogadtatásra találjon . Sokat közülük családok szállás oltak el. Már jóval előbb

közös imával és megb eszél ésekkel igyekez tek az egyes közösségek el ő kész í

ten l a tal álkozot : hogyan váljanak ezek a napok a ..közösség-megtapasztalás"
élményévé. Megvitatták. mit oszthatnak meg a vendégekkel. Van-e olyan re
ménykeltő közöss éq, ahová szivesen elvezetnék vendégeiket? Ki beszélne kö
zösségi munká járó l? Milyen csoporto kat hivjunk meg, hogy találkozzanak a
vendégekkel?

Termés zetesen lehetet len volt mindent e l ő kész í ten i. De jó is volt ez igy.
Sok minden nyitv a maradt kőtetlen tal álkozásra . Igy pl. az is: honnan jön a ven
dégünk? Skandináviából vagy Portug áliából? Hogyan ért jük majd meg egymást?
Igazi kaland vendég és vendéglátó részére. Csak egyet tud tunk előre mind
annyian : összejövünk közös Imákra és együttes út keresésre . Ez az ismeret elég
volt, hogy bizalommal nézzünk az el következő napok elé. Nem igy van ez a
világegy házban is? Sokszor csak homályosan sejt jük , hova vezet utunk a [övö
ben. De Urunk szavaiban bízva új ra és új ra fö lkerekedhetünk.

Először tele voltunk gondokkal. Azt hittük, lehetet len éppen az év forduló
ján ennyi vendéget elhelyezni családoknál és egyházközségeknél. Sokan még
szabadságon vannak. Azoknak ped ig, akik a közösség rendelkezésére állnak,
akad elég dolguk az ünnepeken.

Előfordult, hogy csak néhányan mertek nekirugaszkodni a feladatnak. Ezek,
egysze rűen elkezdték a látogatásokat. elbeszélgettek a közeledö találkozóról
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és próbálták a háziakat vendég befogadására hangolni. Kis csoportok alakul
tak és lassan rendezhettünk egyházközségi találkozót. Ez a tapasztalat sok
plébánosba lel ket öntött. Különösen azokba, akik rengeteg energiát áldoztak
a k öz ös munkába, és mégis magányosnak érezték magukat. Egy pap mondta :
"Azt hittem , a sok munkánk mellett még újat kell vállalnunk, hozzá idegen em
berekk el, mert a mieinkkel nincs mit kezden i. De ezekben a napokban többet
kaptunk, mint adtunk."

Egyházközségi előadó mesélte : . A mi negyedünk lakói igazán csak az utol
só napokban lettek kiváncsiak a találkozóra. Ezek a szentm isén vagy a közpon
tokban ismételten találkozhattak a ritka vendégekkel , és beszélgetni kezdtek
velük. Akkor kezdódött minden , mikor a vendégek megérke ztek a központokba.
Az ifjúsági csopor tok fogadták, és megismertették őket a vendéglátó családok
kal, Egy csésze kávé mell ett prob áltuk az idegen nyelvet begyakorolni és ven
dégeink úti élmén yeit hallg attuk. Az már magától adódott, hogy másnap reggel
a mise után újra találkoztunk és a beszélgetéshez más egyházkózség i tagokat
is meghívtunk."

Egyik fiata l káplán vélem énye szerint : különösen szép volt, hogy valóban
mindenki lehetósége szerint igyekezett részt venn i a rendezvényeken. Még
azok is, akik senkit sem tudtak befogadni. Az asszonyok váltották egymást a
reggeli készítésénél a plébániákon, mások a délelótti beszélgetésen vettek
részt vagy elkísérték a vendégeket a kölni belvárosban, imaórákra. Kórházakat,
öregotthonokat lát ogatt ak közösen, s így azokkal is találkozhattak, akik a rnl
s ékre és megbeszélésekre nem jöhettek el. Ott, ahol a csoport tagja i idót ál
doztak a közös örömé rt , ahol munká ikról és reményeikről elbeszélgettek vagy
másként tevékenykedtek - mindannyiunk számára láthatóvá vált az élő közös
ség. Az sem mell ékes, hogy új ismeretségekre találtunk a közösségeken belül.
Egy afrikai, Kenyából , aki már kb. egy éve Bonnban lak ik, a vasárnapi mise
után meghívott ebédre. Kijelentette : "Ezekben a napokban jobban megismer
tem egyházközsé gemet, mint az egész elmúlt évben." - Egyesek csodálkozva
kérdezték: hogyan alakulhatott ki pár nap alatt olyan bizalom, hogy elmélked
hettünk életünk l egégetőbb problémáiról éppen csak most megismert, idegen
ból j övő emberek kel. Istenkeresésünkról beszélgettünk és közösen imádkoz
tunk. A dómban és más köln i temp lomokban volt a találkozás központja. Min
den nyelv, nemzet, nemzedék tal ált ott helyet. Minden egyes személy föllelhette
a megfeleló tevék enységet az imáknál, zsoltároknál, olvasmányoknál, könyör
géseknél , az all eluja-versben vagy éppen a csendes imában. Néhány délután
szétoszlottunk a kölni belvárosban , hogyelgondolkozzunk a fölvetett témákon .
Nagy hatást váltott ki sokakn ál a kérdés: A Krisztus -követésnek melyik életre
szóló formáját válasszák; a nőtlenséget vagy a házasságot. A kölni papneveló,
ahol ezt a kérdést tárgyaltuk, alig tudta az érdeklódőket befogadni. Nem jogo
sit-e reményre az a tény, hogy oly sokan keres ik a saját út jukat a hüséges
Krisztus-követésben? Vajjon az egyházközségek fölismerik-e a remény e jeiét
és megtesznek-e mindent, hogy helyet adhassanak neki közösségükben? Eze-
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ken a találkozásokon sok köln i közöss égben a közelj övöre nyf/ ó kérdé sek ve
tödtek föl. PI. hogyan szervezhetnénk rendsz eresen egysze rú imatalálkozókat,
melyek nem igényelnek nagy e lőkész í tést , mégi s a bizalom, a belső csend és
öröm forrásai lehetnek. Mi seg ít és eml ékeztet arra, hogy az Egyházban mint
univerzál is közösségben a mi közö sség ünk is bennfoglalt? Hogyan tudnánk
lakónegyedünkben mind ig más és más embereket fölkeresni?

Az előkészületek idején rájö ttünk, hogy kevés embert mozgatnak meg az
írás os közlemények. Személyes látoga tás hamarább telb áto rít a közremúködés
re. Hoqyan egyszerús ithetnénk le az egyházközség munkáját? A nagyszabású
szervezés csak lefoglalná az értékes munkaerőt és elvenné a kezdeményezés
bátorságát is. Ez az Európai Találkozó csekély anyag i bevetéssel jött létre.

A déli országo kból érkezők különösen jó hatást gyakoro ltak ránk önfeledt
vidámságukkal. Hogyan döbbenthe tnénk rá egymást hiányo sságunkra, amely
gátolja megnyílásunkat a felebarát felé , és a sz ívbő l j övő mosoly t?

A találkozás végén sok vend ég beismerte: Meghato tt a kölni családok és
egyházközségek kedves és meleg fogadtatása. Ez a megilletődöttség sok egy
házközséget felbátoríthat, hogy legyőzze a bizalmatlanságot önm agával szem
ben, és keresse a közösséget az egész Egyházzal , mert ez határtalan . Szemé
lyesen megtapasztaltam a találkozó tart ama alat t, hogyabázisban él az egész
vidék egyh áza.

Ha sokáig tartott, míg az ajtók és a szívek kinyíltak, elbáto rtalanodtam. De
sohasem maradt ennyiben . Jöttek az örömteli megl epetés ek. Mind ig találtam
olyan embereket, akik nagyfokú megértést és buzgóságot tanúsítottak az Egy
ház közösségével szemben. Ismételten fölmerült bennem a kérdés: Hogyan
tudnám az Egyházat, úgy amilyen. megsze retni?

Azt gondolom, ez csak azzal a szeretettel lehetséges, amellyel Krisztus
szeret mindegyikünket és az egész Egyházat . Már Pál is erről a szeretetről írt
a korintusi híveknek. Allandóan kérhetjük az erőt ehhe z a szeretethez , és re
mélhetjük, hogy az egész Egyház gyengeségei és sebei ellenére is, Krisztus
alakj a mindig újra felragyog benne, hisz az O titokzato s teste.

örülök, hogy legközelebbi svájci tartózkodásom alkalmával viszontláthatom.
Kívánok erőt és sok örömet munk ájához . Sz ívből köszönt mind enkit a " kis
Euro pa-zarándok" . (Geist und Leben, 3/1985 . - H. Walden fels : Kon

textuelle Fundamentaltheologie, Paderborn, 1985)

A TABERN ÁKULUM ELOTT

Uram a jerikói vakkal jövök eléd . Vele könyörgök Hozzád : "Jézus, Dávid Fia,
könyörülj rajtam!" Allj meg, Uraml Tekints rám! Itt ülök nyomorom árok part ján.
~gek a vágytól hogy megszólíts l Hogy tőlem is megkérdezd, mit tegyek veled?
- Uram, add, hogy lássak!

~n nem születtem vakon. Vakságom nagyobb bún, mint a jerikói vak sze
rencsétlensé ge. ~n eivak i to ttam maga m. Istenem, mi minden kápráza tnak es-
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tem áldozatul már életemben I Szégyenlem magam miattuk, de minek tagad
nám. Te úgyis tudod. Elbűvölt sok mulandó szépség , erö és nagyság; emberek,
dolgok, események. Nem voltak ezek érték nélkül, de mégis elvon tak a legiga
zibbtóI, Töled. Nem láttalak tőlük tisztán . Hozzájuk kötődtem, bennük kerestem
örömömet. - A világ nagy művészete ez! Elterelni a figyelmet avalóditól , el
kápráztatni a csillogó semmivel. Jól tudom mindezt, mégis előszeretettel for
dulok a hamis feny felé, amelyelvaklt. Sokszor meggyöződésem ellenére te
szem ezt. Itt ls, mint mindenhol a szellem és anyag, test és lélek fordulnak
szembe egymással. Uram, ezt Te ls megtapasztaltad. A gonosz Téged is meg
kisértett. Megpróbált elkápráztatnl a hatalom és dicsőség hamis fényével. De
a Te válaszod egyértelmű volt. A háromszoros visszautasítás világosan mutatja,
hogy Te egészen Istenre, Atyádra voltál beállítva. Nyisd meg az én szemeimet
is erre az irányra. Add, Uram, hogy lássaki

A másik eltévelyedésem, hogy sokszor behunytam a szemem, amikor ki
kellett volna nyitnom. Vakká tettem magam, amikor látnom kellett volna. Nem
akartam meglátni utaidat - a nehezeket -, amelyekre irányítottál volna, ha
nyitott szemmel figyelek Rád. Csak Te tudod a kitérőket és görbe utakat, ame
lyeken vakságomban tévelyegtem. Nem láttam meg testvéreim szükségét.
Becsuktam a szemem, hogy ne zavarjon a nyomor, ne kelljen segitenem. Vesze
delmes vakság , amiből csak Te tudsz kigyógyítani. Hogy a vakság, főleg a lelki,
milyen nagy szerencsétlenség, azt az evangéliumok is bizonyítják. Hányszor
ostoroztad az eféle vakságot. - Valahol ezt olvasom: Akit lsten nagyon meg
akar büntetni, azt lelki vaksággal veri meg. "Látván, ne lássanak ..." Nagyon
igazi Milyen tehetetlen egy vak. Egészen mások irgalmára utalt. A lelki vak is.
~s milyen nehéz ezt fölfedeznil A Te kegyelmed, Uram, ha rádöbbenünk vak
ságunkra, mert akkor a gyógyulást is keressük.

Istenem, mennyi lelki vak él ma is a világban. A környezetünkben . .. Ki
döbbenti rá őket, hogy vakok? Hogy szakadék tátong előttük. Könyörülj rajtuk,
Uram! Gyógyltsd meg őket. Talán az egész emberiség legnagyobb bűntetése,

hogy szinte már nem lát Téged. A saját útját se látja. Tudása, fölfedezései
egyre jobban elvakítják. Vakon rohan a pusztulásba.

Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk I Nyisd ki a szemünket, mielőtt elnyel
bennünket a mélység . Engedd , hogy meglássunk Téged, mert Te vagy az Út, az
Igazság, és az ~Iet. Alexia

LEVELESLÁDÁNKBÖL

- Orömmel, s ez Úrnak hálás sziwel közölhetem, hogy 1984. november 1B-án, Rieti
székesegyházában P. Palazzini kardinális, Kada Lajos érsek és Francesco Arnadto me
gyéspüspök urak jelenlétében dlakónussá szentelt. Talán megkérdezitek: Hogy jutottál
el Idáig? Mit Jelent számodra ez a hivatás? - Csángó születésü vagyok. Sajnos az
Iskolában már nem tanulhattam magyarul. De otthon csak magyarul beszéltünk. Mélyen
vallásos édesapám véste szivembe az evangéliumi vak Imáját: .Uram, add, hogy lás
sakl" Ez lett életem jelmondata. Ez kisért útjaimon, amelyek - csaknem 20 éve 
Róma felé vezettek. Mindkét jogból doktoráltam, emellett szociológiát ls tanultarn.
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Rövid újságiró l tevékenység után az olasz parlamentben kaptam állást. ahol kutat ó
munkát végzek. Mi nt minde n (?) katolikus gyerek én ls gondoltam arr a. hogy pap
leszek. De az élet elsodort hazámból. Olaszországban Ismerkedtem meg feles éqern
mel. Két . hl rtel en szöke" k islány, Franci ska (12 éves) és Katalin (8 éves) gazdagítot
ta életünket. Feleségem révén kerültem kapcsolatba szűlöföldje püspökével, vá roska
Ja pl ébános áva l. l azium hegyes vidéke második hazámmá lett. Ott érlelődött kl a
dlakonátusl hivatás. Plébánosunknak oroszlánrésze van abban, hogy Közép-Olaszország
el ső dlakónusal közé tar tozhatom. O támoga tott a csaknem öt éves fel készülés, teo
lógiai tanulmányaim végzése alatt . Rieti egyházmegyéjében teljesitek szolgálatot szorn
batonként és vasárnaponként, mert hétközben folytatom eddigi munkámat. lmádkozza
tok értem, hogy a . szolgáló Krlsztust" kövessem hivatásom betöltésében! - lsten,
áldd meg a magyart, de ne feledd el a csángót! (Dr . F. P. A.)

- Nap mi nt nap rneqtapasztalom, hogy küldeménye tele van sok irányú kegyelem
mel. PI. a .Megbocsátani, mlért ?" c . tanulmányt sokaknak elolvastam. Volt úgy, hogy
számítva, akarattal. de úgy ls, hogy véletlenül. Utaztam. a vonaton összetal álkoztam
egyik Ismerősömmel. Megkérdeztem: Hogy van? Sírva mondta , hogy 18 év után el.
váli k férj é től . mert ... Mondtam neki. ne tegye. hiszen a megbocsátás isteni tulajdon
ság. Felnyitottam a táskámban l evő számot és olvastam a cikkből . Még jobban sirt . . .
Igértem , hogy Imádkozom számára e kegye lemért. Azóta meatudtam. hogya mag lelk é
be hatolt. - Nemrég egyik nagyobb városunkban voltam látogatóban. Ott ls tönkre
ment, összetört kapcsol atokkal találkoztam. Mondtam. ami a lelkemben van, de az
korán sem oly an hatásos, min t ez a csodálatos kifejezésekkel teli mu a megbocsátás
ról. Elküld tem póstán megszfvle lésre .

- I:rdeklődéssel olvastam a . Közöttü nk éltek" c. kiadványban Flscher-Colbrie , kassai
püspök írásá t . Csaknem kispapja lettem, mert én ls a kassai egyházmegyéhez tartoz
tam fi atal koromban. Kassán azonban nem volt kisszeminárium, azért Egerben jelent
keztem s ott fölvett ek. Később mint szerzetes kerültem vissza Kassára. s ekkor gyak·
ran felkerestem Wlck Bélát . Tőle tudtam meg. Flscher-Cclbrte püspök életrajza eltünt ,
Most azonban látom, hogy mégis Ismerte tik ennek a kiváló embernek az életét. Nagyon
örül ök ennek a tartalmas Irásnak. Gondolom Wick Béla mondotta el nekem azt az
esetet, hogya püspö k úr f iatal papot dlsponált a szt. Mihály kápolnába adrninlsztrátor
nak. Ott német nyelven ment a pasztoráció. A fiatal pap kétségbeesve rnent a püspök
úrhoz és nagyon kért e, hogy változtassa meg a dlspoztctöt. mert nem tud németül. Mit
mondott neki a f tnornlel k ü püspök? . Ha nem tudsz németül . tanulj meg. Míg a nyelvet
tanulod. azalatt én helye ttesltelek." A püspök úr nagyon szeretett pasztorálnl. Igy
biztositott magának helye t , hogy közvetlenül foglalkozhasson a lelkekkel.

- Nagyon be kell osztanom, szinte percnyi pontossággal, minden napomat. Azért
arra f igyelek, hogy minden este, amiko r a ház népe már alszik, egy órát tölthessek
az Úrral. Találkoznom , töltekeznem kell vele: .pötolnl" azt. amit leadtam . mert külön.
ben klüresedem. Sokszor olyan hatalmas vágy fog el, hogy minden Idömet neki szen
tel hessem, Istennel töl thessem. De azok a bizonyos állapotbeli kötelességek az O
dicsőségére és embert ársain k javára, bizony kevés időt hagynak a lelki könyvekben
való búvárkodásra. Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére . Persze már szt . Teréz
mondta, hogy lsten ott van a fazekak mell ett ls. Valóban úgy ls érzem, hogya nap
minden percében Vele vagyok, Benne élhe tek s O énbennem. Ez ad annyi örömet és
lelki békess éget .

- Megnyu gtató számomra, hogy mi ndhárom gyermekem az lsten útján halad, rend
szeresen járnak hittanra, van római katolikus közösségük, ahol minde n problémát mes
beszélhetnek. Tavaly óta ml ls járunk a fér jemmel felnótt közösségbe, ahol egy lelkes
f iatal pap vezeti a hitoktatást. Rendkivüli érzéke van az elesett. elhagyatott , kltaszttett.
kábftószeres gyerekekhez ls . Csodál juk az Úrba vetet t hit ét . bízalmát. hogy amit csinál .
annak biztosan lesz gyümölcse.

- Az emberek már kezdenek rájönni , hogy a puszta sz ö, melynek csengésében
nincs meg a szlv melegsége, nem hat túl a fal akon. Igazán imádkozni csak [öcsele-
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kedetek által lehet. Ez az az ima. ami meghallgattatásra talál. mert: .nem mindenki.
aki mondja: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába. hanem csak az. aki cse
lekszi mennyei Atyá m akaratá t !" Amikor ugyanis az ember imádk ozik. akkor nem
tesz egyebet. mint megtisztitja lelkét a földiség por átó l. Istennel t ársolaq. hogy erőt

nyerjen a cselekvésre. Kr isztus arr a tanított. hogy amikor lsten szavát akarju k hall ani .
némuljon el bennünk minden kivánság és legyünk alázatosak. hogy megszólalh asson
bennünk O. Az Imának legfontosabb kell éke a vágytal anság: ha valami t kérnénk. akko r
is legyen ott mindig a tanult toldalék: . Ne úgy legyen. ahogy én akarom. hanem amin t
Te Aty ám!"

- Csodálattal nézzük a f iat alok istenke resését. Mekkora lendület! A kicsi mustár
mag ezer vihar között is hatalmas fává terebélyesed ik. Egy bizonyos: Közöttünk Jár az
lsten érezhető . nagy szer étet ével. bár még nem tanultuk meg viszontszeretni Ot ern
ber testv éreinkben. A másik t ény egy felszólí tás: Mi t vár el tőlem az Úr a mindennapok
t örte né s etben. az adott helyzetekben? 105 talán még egy gondolat : Add ig mig a f iatalok
megbeszélik probl émáikat egymás között, a középkorúak és ml öregek kev ésbé. Igy
azután elsikkadnak az érdemsze rzés felkfnált nagy l ehetősége!!

- lsten mindenkihez jó . de az egyén befogadó képességei tő l függ. mennyire tudja
ezt a jót el fogadni . fe lfogni és mindennapi életé ben kamatoztatni. Isten ugyanis nagyon
udvaria s és tapintato s. Kopog és vár. hogy kinylssuk az ajtó t . de nem tör be. Nekünk
megi gérte. hogy ha zörg etünk . megnyfll k az ajtó. Istennek nincs ígérv e. hogy ha O
zörget . minden ki megha ll ja. és kinyi t ja szive ajtaját .

- Az emberi életnek ls vannak olya n korszakal . amelyek megkövetelík a szem élvr.
s éptöl, hogy a sajá t maximumán mutatkozzék. Ezek igen klmer ltő körülm énvak. mert
a saját l egfel ső szintünkön való hosszabb idej ű tartó zkodás hall atlanul nehéz. Amikor
a Szt . Péter tem plom ban meglátt am Berni ni nagy szoborangyalait. akkor értettem
meg a barokk lényegét: A barokk minden embert abban a ritka és rövld Ideig . állhat ó"
megjelenésében akarja bemut atn i. amikor a saját emberi telj ességének a maximumán
tartózkod ik . Ezek azért jutottak eszembe. mert gondolom: egy pápának mind ig ezt az
áll apotát kell suqároznla, ha a tömeg el őtt meg kell jelennie . Ha szinmüvész volt va
laha a Szentatya, akko r az igen jó egy ilye n helyzetben . mer t a színész gyakorlottan
tud áthe lyezkedni egy magasabb szel lemi síkr a. Ez nem lehet felületes külsöség. ez
csak meggyőződésből fakad hat : neki nem szabad soha a saját szlntje alatt léteznie.
O bár ez nálam. müve imben is lehetséges lenne! Hátha én vagyok az a mlnlbakt érlum.
aki Oneki. az Úrnak okoz időnként migrént? IOs mégsem dob kl Onmagából!

- Amit On ír nekem arany sor aiban az Úr természetéről . azt kiegészíteném ezzel :
On írja. hogy lsten szere t tü kröződni a hálás le lkekben. Ha ezt jól érte lmezem: lsten
csakis a szeretet-megnyllvánulásokban tud lénye szerl nt , jó kedvvel megjelenni közöt.
tün k. Minden szerétet-te tte t O sugall s abban az O szeretet e van jelen .

Jelen van O az íté letekbe n ls . de az az érzése m: nem szívesen és nem természete
szer int. hanem a ml természetünk szerl nt tesz akkor. amikor ítél. Ugyan is rnl, a saját
lényegünk alacsonyre ndüsége rnlatt , nem vagyunk képesek reá figyelni csak az . Jté
let l" Időkben . Ezért kell az Ist ennek . Itélö" és . s üj tö " Istenné alakulnia az emberek
életéb en. mert aszfal tkeménys égü szivüket. - mely a mat érla . a Föld természete
szer int kemény - igy tudja saját létére Irányitani.

A keménység . az ité let . a boss zú - ahogya régi zsidók mondották: . A bossz ú
áll ó. a rettenetes lsten kezébe kerül ni jajj : Jézus Urunk kif ejezése szerint ez a ke·
ménység . a külsö s öt éts éq" , hol Istenen kívüli az élet s . ahol sírás és fogak csikor
gatása· közben uralkodik a kin .

Tehát Istennek ezek a megnyilatkozásai - így érzem - leereszkedések az emberi
színtre . Ilyenkor hasonlit a ml bosszúállásunkra. ít életetnkre. cselekedeteinkre. amiket
embertá rsainknak adunk osztályrészül . . .

- Valóban a .sz üzess éq" csak önmagában nem lehet érdem. mert jó dresszúrával
bármely emberi hajlamot el lehet folytanI. Negativ áll apotok. mint pl. n szüzesség
elö ttem akkor ért ékek. ha erre a sz üzl áll apotra egy pozitiv. az emberek irányában
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gazdagon aktív , cse l ekvő élet épül. IÖppen J. az, aki sok esetben elém lép gondolataim·
ban: beszélgette m vel e dolgaimróI, amikor ott jártam, de soha nem éreztem egy f él
oldalas: csak szüzi éle té re büszke lélek jelenlétét, hanem egy tapasztalt, bölcs anyai
lé lek hallgato tt meg.

Tehát a szüzi élet csak azálta l váli k ért ékké. ha az anyai lelket tudja hordozni lelki
ajándékként.

Talán azért rett egek Igy a .csak sz üzekt öl", mert öt tanlt önö nagynéném volt ab.
szolút szüz. Három római katolikus (apám húgai) és két református (anyám testvérei) .
Valamily en módon még a legszorgalmasabb, legokosabb ls, nagy esze mellett különc
le tt. Nem vol t egyensúly életükben még a harmadrendi tagság ált al sem. M ind lnten
ziv hit életet folytattak, bölcselkedtek , de azt a harmónikus anyai szellemet, amit J.
nővérben t apasztaltam az embert ársak felé való akt iv szolgálatban , hiába keres ném
bennük.

Magamról csak annyit , hogy bár anya soha sem voltam, jóllehet ez ellen soha semmit
nem tettem, mégis talán azért vannak körülöttem fia talok, mert az anyaságot lelki
sikon is ki lehet alakit ani és akkor magasabb rendü, és t isztább , mint a tes ti, mert
több ember felé alkalmazható sugárzás, míg a testi anya leszükülh et csak a saját
véreire.

Talán, hogy tovább menjek, ez a bizonyos lelki anyaság nem ls nem szerin ti, apai
vagy anyai érzés, hanem maga az isteni ált alános és személyes szeretet. A legnagyobb
és legmelegebb, embertestvéreket melengető szeretetnek nincs neme, valami isten i,
amit csak hasonlatokkal tudunk kifejeznI.

- Aggódva várt am az adventet. Gyerek koromtól szerettem. A rorátékra akkor még
valód i mécsesekkel mentünk, tapoqat özva a sötét éjszakában, saját meglebbenő árnyé
kunktól riadozva. Valódi volt a sürü köd, a tömött homály. Lámpáink fénye egy kicsi
helyen körülkerftett védelmével , de a kutyaugatás hüsége kiéhez ett fark asok közel.
ségével rett egtetett. Jó volt , ha a sík úton csúszkálha ttunk , vagy a nagy hópelyhek
szállingózása elte relte f igyelmünket a valós vagy félt veszélyektől. A templomban
csak az örökm écs plilogott, de a két cser épkályha pattogó tüzével csalogatóan várt .
Harangok, csengettyük szava adta hirül , hogy elküldte lsten Gábor angyalt egy Szűz

höz Galile a városába. . . Mind en olyan csodálatosan sz ép volt, megragadta a k ép
zeletet, megind ította a szivet. Sok fiúgyermek volt mind ig jelen, mert a pap ezekből

válogatta kl a házszentelő kis éret ét .
A térdem fájása és a november végén lesuppant nagy hó nem sok reménnyel kecses

tetett , hogya mindig oly nagy szeretettel várt ror át éken ismét részt vehetek. Minden
napot egyenként alkudoztam ki az Úrtól. Ködből, homályból most sincs hiány. Kocslm
refl ektora rendszerint csak térd ig világ it ja meg a gyalogo sokat , akik szintén a haranq
szó Irányába igyekeznek. A templom ki van vi lági tva, de a mise a tágas sekrestyében
van, ahol központi füt és tesz i kellemessé a l evegőt. Kisebb, nagyobb gyermekek ér
keznek. Hajuk még borzas, álmos szemecsk éjükkel hunyorognak a hirtelen támadt fény.
ben. A legkü l önbözőbb helyeken húzódnak meg, hogy a fe lnőtteknek hely jusson. Egy·
másután csendülnek fel a szebbnél-szebb adventi énekek. A rfmbeszedett olvasmányok
körülírják az országot, ahol az oroszl án együtt legel az ökörrel ... és csókot vált az
igazság és a béke .. . Néhány perces elmélked és az Úr Jézus emberi jóságáról elret
tentő példának saját önzésünk, Iri gységünk ellen. Azután . . . felajánljuk magunkat j6
ságos Atyánknak. Majd . .. jön az Úr, a Végtelen s könyörül az emberen. A végén egy
egészen ösl, Moldvában fennmaradt dall amra közösen énekeljük az Úrangyalát. Nem
hiába mondják, hogy kétszer esen imádkozik, aki szépen énekel. Ez a dallam úgy alá
festi, közel hozza, hogy szinte szemünk elött játszódik le az esemény: , .. az Ige
testté lesz . .. s várjuk születés ét . Lassan elhalkul az ének, érzelmileg ráhangolódva
az úrjövetre, megerősödött jó szándékkal Indul kl -kl a virradó feladatai elé .

- Gyermeket várva hét szép adventem volt, amikor magam ls átéltem a Szüzanya
J ézus-várásár. Most a Stabat Materrel való osztozásra került a sor , még akkor ls ha
karácsony van.
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- Kolostori Imaéletünk biztosítja azt. hogy Istent szüntelen d icső ítsü k és leesdjük
rászoruló embertestvérei nk számára a szükséges kegyelme t . Al tala élünk bizalma s
kapcsolatban a három Isteni Személlyel. Ebben a liturgia egész életünk szlve, mert
életünk egysége mindenekelőtt benne gyökerezik. A tabern ákulum kolo storunk köz
ponti helye. ahol fogadóórákat tart a ml Istenünk és mlndenünkl Itt hangzik fel reggeli .
napközi és esti Imádságunk. Krisztus Urunkat követve . azok a nővérek. akik egész.
séglleg képesek. az olvasm ánvos imaórát éjje l végzik . Igy egész életünk arra van be
rendezve. hogy szívünkkel állandóan Istenn él legyünk .

- Dániában mindössze kb. 400 magyar él. Két legnagyobb városunkban: K öppen
hágában és Arhusban van Idónként magyar mise . Magyar Kultúrkör ls müködlk évente
6-8 rendezvénnyel.

I:n 75 évemmel egyedül élek és nagyon boldogan. Istennel vagyok boldog. Beteg.
ségelm Ide kötöznek az Úr lábaihoz . Hetekig kl sem teszem lábam lakásom ajtajá n.
Csökkent munkaképességem ls jótékony. mert nem nyúlhatok semmi máshoz, mint a
legfon tosabb IstenszolgálatI teendőImhez. Elzártságommal őriz meg az Úr a világ ártó
erejétől. Modern remeteség az életem. Modern, mert nem az erdőben lakom. hanem
egy szép parkv árosban. összkomfortos lakásban; központi füt és. hldeq-m eleq víz, hütö
szekrénnyel és m élyh ütövel felszerelve.

- Főhet a fejünkl Egyik fiatal nővérünk bizonnyal .I átja· már a gőzölg ést ls, azért
küldött egy Igen kedves lapot e felirattal:

.Isten adta ruhád a szenvedés.
Eleinte sehogysem lilik rád. túl nagy.
de belenősz . ha békén viseled.
Ráteszi lsten megáldó kezét
és neked arra erőt ád,
hogy végül úgy vi seld, mint ünneplő ruhát l (Kutas K.: Különös ruha)

Igen. esetlenül mozgom még e különös ruh ában!"
- Lyn Yu Tang egyik könyvében olvastam. Két bölcs beszélget sétálgatva. Témá.

juk: MI a boldogság és hogyan szerezhetjük meg? Az egyik bölcs mosolyogva feleli :
Nagyon egyszerül Nézd pl. ezt a gallyacskát. amely ik véglgclr6gatja arcomat. Nem
boldogság ez? Nézd a kéklő eget, egy felhMoszlány sincs rajta . Milyen gyönyörű. Nem
boldogság ez? Nézd a pillangót. ahogy pihen a levélen . Megsem rezdül a szárnya,
élvezi a napot . Nem boldogs ág ez? I:s ott az a kis madár. önfeledten hin tázik az ágon.
Nem boldogság ez? S jönnek gondolatai egyik a másik után. Bárátla csodálkozva hall 
gatja, majd megszólal : Bölcs barátom, néhány perc alatt 32 l ehetőségét mondtad el 8
boldogságnak csak a környezetünkben . Sokat tanultam tőled ! Egyet azonban megjegy·
zek: Nem képes boldogságot észrevenni az. aki maga nem boldogi

Annyira hatott rám ez a gondolat. hogy elkezdtem én ls keresni, ami körülöttem
boldoggá tesz! PI. az őssz e l berepült a szobámba egy kati cabogár. Betett em a két
ablak közé, vlrág]alm közé és ott tel elt kl. I dőnként gyönyörködtem benne és boldoggá
tett . Majd megcsodáltam a napfelkeltét, máskor egy baba mosolyá t . .. I:s bennem
ls vis szhangzott : Hát nem boldogság ez? Mennyivel más lenne az életünk. ha rnlnden
ben felfedeznénk lsten csodálatos kezét és bölcs rendelkezését . .. !

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmise: Dr. Illas József kalocsai érsek, június 14-én évfolyamtársa, Dr.
Angeli Otto o\vasó kanonokkal együtt az érseki palota kápolnájában.
Elekes Dénes nagyváradi egyházmegyés június 28-án Kalaznón.
Dr. Pongrácz Elemér tb . kanonok, érd. esperes július 27-én Dr. Bánk Jó
zsef érsek-püspök és Dr. Belon Gell ért segédpüspök jelenlétében a kis
kunmajsai plébániatemplomban.

86



Aranymise:
Tóth László veszprémi segédpüspök június 23-án.
Dr. Kerny Géza ausztriai magyar fólelkész, június 16-án Linzben, szóno
ka: Msgr. Valentiny Géza.
Bontó Ernó, Dr. Göndöcs László, Hádám Imre, Nagy Ferenc, Szabó Zol
tán és Varga Lajos június 22-én, Dr. Fábián Árpád megyéspüspökkel
koncelebrálva a szombathel yi székesegyházban.
Dr. P. Radnai Tibor OFMCap bécs i magyar lelkész, június 23-én Press
baumban 16 paptestvérre l koncelebrálva, számos hivó részvételével, szó
noka : Noga Mihály.
Pécs egyházmegye jubilánsai jún ius 23-án: Albert József, Horváth József
és Szirt István a székesfehérvári Papi Otthonban, Dr. Cslgl Imre, Horváth
Dezsó, NyárádI Ádám és Sarlós György a pécsi székesegyházban.
Nagy László alsógödi plébános, püspöki tanácsos június 30-án, plébánia
templomá ban, két paptestvére : Nagy Elek és Nagy Árpád asszisztenciá
jával. Szónoka: Zavetz József.
P. Magyar Arnold OFM v. bol!vlal misszionárius július 1~n Grázban.

HISZEK A T1ZPARANCS EREJIOBEN

Szinész vagyok . Egész életem során Igyekeztem megj elenltenl az embereket: arc
szlnre való tekintet nélkül , a jellemek legk ülönbözObb árny alata ival, humorosan vagy
komolyan.

Azért tettem ezt olyan gyakran és olyan nagy örömmel , me rt hiszek az emberben .
Az lsten teremtménye i között az ember e legtökéletesebb.

Bármennyire ls furcsán hangzik, az ember a hobbtm .
Szeretem az embereket!
Gondol om, jó lenne elgondolkodnunk afölött , hogy mindannyian csak emberek va

gyunk: kiválts ágokkal és gyenges égekkel rendelkezO embe rek .
Csak az ember képes szeretn I. Nagy szerencsém volt, amikor megtaláltam az

életre szóló szeretetet. feleségemet .
Csak az ember képes elk öte leznl magát a családnak. Hiszek e család erejében .

Feleségem , f iam, bájos kisl ányom a legnagyobb boldogságot jel entik számomra Itt a
föld ön.

Csak az ember képes egy éle t reszóló barátságra. A barátság nem üres szó az aj
kamon . Boldoggá te sz, hogy sok barátom van, akikre számlthatok.aklkben blzhatorn .
Szeretek beszélgetni barátaimmal. IOlvezem azt a szakszerüséget, amit taxlsofOröknél
vagy pincéreknél találok a kocsmában. Az egyszerű embereknél az utcá n ls gyakrab
ban felfedezem ezt , mint a művészeknél, akik . szt árck nak" tart ják magukat.

Szeretet , család, baráts ág, - hol talá lhatók ma? Úgy vélem, kötelességünk elgon.
dolkodnl ezen értékek fele tti

Mi ndaz, amiben én hiszek, már évszázadokka l ezelőtt megfogalmazódott a tlz pa
rancsban. Mindennek ez az alapj ai Hiszek a t ízparancs erejében . A létezök között a
legtökéletesebb. Szenteld meg az Úr napl át. tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj , ne
paráználkodj, ne lopj, felebarátod feleségét ne kivánd . . .

KI képes ma felm érnl, micsoda gazdagságot tartogat a t lzparancs? De, ha meatart-
juk, emberségesebbé lesz az ember. Gustav Knuth
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KUNYVSZEMLE

Rolf Zerfass: M e n s c h I i c h e S e e I s o r g e. Für eine Splrltuallt át von Prlestern
und Lalen Im Gemelndedienst (Emberies lelkipásztorkodás. Az egyházközségben rnü
ködő papok és laikusok lelkiségéhez) . Herder, Freiburg-Basel-Wien 1985, 174 o.

A würzburgi pasztorális tanár nem a papi lelkiség szokott kategóriáiból: hivatás,
imaélet. cölibátus ... indul kl. A hivatásetikát választja útmutatóul. Más. emberekkel
foglalkozó személyeknél (pl. orvosok, nevelők) is kialakul a gyakorlat folyam án olyan
viselkedés - lrla -, amely elömozdttja, hogy saját énüket hivatásukon keresztül ért .
hessék meg, s megfordítva is: hivatási kötelességeik teljes itése benső énjükből fakad.
Ezt kell kialakítani a lelk ipásztornak is: így lesz egységes élete . Ezért tartja fontosnak
Zerfass, hogya papi lelkiséget általános emberi és keresztény gyökereihez vezessük
vissza. Evvel lehetőség nyilik arra ls, hogy a laiku sok lelkiségét ne a papéhoz vi·
szonyitva értelmezzük, hanem a kettő rnélyebb, közös alapjait szemléljük. Mindketten
lsten népének tagjai. ennek javára múködnek együtt. A szerz ö a modern lélektan és
szociológia elveivel segit a lelkipásztori tevékenység emberibbé s keresztényibbé
tev és ére.

Kiindulőpontja : Avendégbarátság alkossa a lelk ipásztor alapmagatart ását . Nem a
ma divatos vend éql átó-lpar, .klszolq álás", hanem olyan kapcsolat, amelyik a másikat
valóban befogadja, emberközelségbe hozza. s ami álta l a befogadó is gazdagodik .
Ezért már ember i szinten megállapitható: .Minél mozgalmasabb a_világ. annál fonto.
sabb, hogy gyakoroljuk az Igazi vendéqbar áts áqot" (13). A teológiából látjuk : .A ke
resztény hagyományban gyökerezik a vendéqbar áts áq: visszavezeti a lelkipásztort a
keresztény viselkedés forr ásaihoz" (17). A gyakorl atban pedig : •Tanuljunk a vend éq
látás elvei szerint élni : készséggel fogadjuk a másikat: hagyjunk szabad teret neki, de
magunknak is: s jóllehet kapcsolatunk ide igl enes. legyen társi, partneri. Az Ilyen
magatartás új lendületet hoz a közösség és a lelkipásztor mindennapi munk ájába" (21).
Találóan szemlélteti a vendégbaráti és a .hlvatalos" lel kül et különbségét egyame·
rlkai és egy német temp lom bejáratának felira ta. Az elsőnél ezt olvashatjuk: .Isten
házába lépsz be. Gyere, tedd otthonoddá! Templomunk közöss éqe szeretettel hív, hogy
maradj itt, imádkozzál és gondolkouál: A mási k pedig Igy frja elő a teendöket: .A
Márta-kápolna lsten háza, nem pedig múzeum. ls ten háza pedig tiszteletet. nyugalmat,
tisztességes viselkedést követel. Az istentiszteletek alatt tilos mászkálnfl"

A második fejezet néhány pontot emel kl. amelyek ma rendszerint problémát jelen
tenek a papnak. Ellenszélben dolgozik (ezért könnyen keres búnbakot) . Csikorog az
együttmúködés a laikusokkaI, de a paptársakkal is (védekezünk a nem tőlünk eredő ln
dftványokkal szemben). Az ügyintézés rengeteg Időt foglal le (főleg német pl ébánlá
kon). I:rzelmileg kiszárad (nehéz helyes érzelmi kapcsolatot fenntartani): megreked
(nem képezi tovább magát). - A megoldás útj át a belső szabadság vállalásában látja.
Merész kifejezéssel azt ajánlja, hogy ha választani kell lsten (a helyes értelemben vett
papi felelősség) és az Egyház (a normák. formalitások teljesítése) között, akkor az
elsőt kövessük (53). Ne külsö dolgoktól függjünk. ne ezeket akarjuk mindenképpen
megváltoztatni. hanem éljünk benső szabadságban. Ehhez pedig elkerülhetet len, hogy
szembenézzünk saját gyenge oldalalnkkal. fogadjuk el ezeket is . Ezt a kérdést oly fon
tosnak tartja, hogya negyedik fejezetben: .A lelkipásztor - megsebzett orvos" (99
111) címmel külön is tárgyalja. Csak akkor lesz valaki igazán lelkipásztor, ha nem
sáncolja el magát paragrafusok mögé, hanem megérti a szenvedő, Is tent kereső ern
bert, mivel lelke mélyén maga ls érzi, hogy megsebbzett. megbocsátásra szorul. .Ami·
kor gyönge vagyok, akkor vagyok er ös" (2 Kor 12,10). De hogy ez ne váljék fájdalmas
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kesergéssé, a sikerte lenség mlsztl fl kálásává, mások segítségére (szup erv ízt ö) van
szüks éq ünk, Imádkoznunk kel l.

Külön fejezetben tárgy al a papok és a lelkipásztori tevékenységet végző laikusok
viszonyáról. Egy másikban pedig a lelk ipásztori il letékess ég problémáját vizsgálja.
Az utolsó 20 évben ugyanis mélyreható vál tozáson ment keresztül a laikusok részvétele
a lelkipásztorkodásban . A Német Püspöki Kar 1977-es rendelkezése rendkívülien el ő.

seqltette. hogya papok és laikusok együttes fe lelősségüknek tekintsék a kri sztus i
örömh fr terjesztését . Nincs t ehát föl é- és alárendel t viszony. Munkatársak. sajátos
feladatokkal. Alapjában véve azonban mind a papnak. mind a vi láginak Jézus lelküle tét
és viselkedését kell elsajátitanla. Vagyis segíten i kell az embereke t. hogy min denki
szabadon megvalósrthassa Igazf embervoltát . E l ő kell rnozdlta ni, hogya letap osott te.
remtmény Jézus e rej ébő l újra fe legyenesedjék (84-88) . Apróra v áltva, ez a lelkület
feltételezi. hogy szer étett el . de megmondjuk egymásnak az igazat. bátran v iseljük sa.
ját korlátainkat. egymásnak megbocsássunk. az imában Istenre bízzuk magunkat . . . .
S ebben pap és laikus egyaránt közremúködhetnek. Az Egyház ehhez a tevéke nységhez
teremt keretet és nyújt eszközöket. mert saját e rő nkből erre képtelenek vagyunk.
Ennek az egységnek blztos ftására van rendelv e az elkötel ezet t és hiteles képvi se lő .

a pap. A mai ember azonban nem a hivatali . hanem szem ély l-k özösséq í kisugárzás
erejét értékeli. A szentel éssel kapott kegyelm et ezzel az .emberl tl letékess éqq el"
kell ötvözni (134).

Szent Agos ton .De catechizandis rudlbus" c. munkája jó l érzékeltet i. hogy az Igazi
hitoktatás már évszázadokkal ezelőtt is fej törést okozott a lelkipászto rnak (6. fejezet).
A Bölcsesség 9.1·6.9-11-hez fúzött rövid elmélkedés zárja be ezt az Igen érdekes és
korszerú tanulmányt . Péteri András

Hivatásokért

A z e g y h á z i s z o I g á I a t s z e n t s é g e eImmel jele nt meg Hajdúkovón (VU)
1983·ban a tót hfalui le lklqyakorl atos-h áz évi . k ézlk önyve " (24 o.) . Szigorúan bibli kus
alapon. szinte elmszavakban rnutat ja be az isteni hív ást . a kegyel em j e l entőségét. A
papság tevéken ységét mint Istentis zteletet és igeszolgálato t áll ít ja elénk . De különb
séget tesz a szolgálati papság: pápa. püspökök. papok és szerpapok, valamin t a papi
nép és szolgá lataik között . Az utóbbiak a tökélet esség mind enkire kötelező útját Járják
alázatban és szeretetben. A különleges ösvény viszon t a papi és szerzetesi : a szeq ény
ségen. tis ztaságon és engedelmességen át vezet lsten meqdlcs öít és ére . - A kiad
vány élesen lát és rövids ége. vázlatos sága ellen ére. vagy éppen ezér t, meg l epően

vil ágos.

Pósa László: A z a r a t n i v a l ó s o k .. . Agapé. Novi Sad (VU) 1983 (32 o.) . A
pályavál asztás előtt álló fi úkhoz és lányokhoz szól. Abban szeretné őket segíteni. hogy
ne homokra . hanem . vasbetonra" (Istenre) épít sék életüket . bármilyen életutat válasz.
tanának (család. szakma, papság. szerzetesnői hivatás) . Soha se téves szék szem elő l :

lsten fial és leányai ! .A hiv atás - írja a szerzö - azt je lenti, hogy megtaláljuk Ist ent
és önmagunk teljes ségét istenben" . A papi és szerzetes-szerzetesn öl hivatás ls azt
szolq álja, hogy .önmagával betö ltse az ember egész lelk ét" a meghfvó Jézus. A pap
egyébként a szentmise bemut atója . ezért . kenyérk ént kell odaajándékoznia maq ét" .
A hivatás előfeltételei : az egészség és a vall ásosság. KIbontakoztatásának eszközei
pedig az lma, szentségi élet . a vall ásgyakorl ás ápolása. de a lelki vezető sem n élkü
lözhető . A kiadvány két levelet ls kézbesít a szül öknek. Az egyik azokhoz szél, akik
.nagyon ·nagyon szeretn ék. hogy fiuk pap legyen". és kéri őket: .Ne kényszeríts étek
rá saját álmaitokat, vágyaitokati" A másik levelet azon szül ökhöz Intézi . akik . heve
sen ellen zlk, hogy lányuk a szerzetbe rnenjen" . Figyelm ükbe ajánl ja, hogy gyermekük
.sorsa, jövője. boldogulása foro g most kockán" . Végül bátor it ja a füzet a fiatalokat:
"A Jövőben nem egyedül kell papnak. szerzetesnek . kereszténynek lenned. hanem a
kölcsönös szeretetben társaiddal eggyé forrva. s köztetek Jézusaal."
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J Ö j j. k Ö ves s e n g e m I - Szerkesztették: Dr. L1ptay György és Dr. Kozma
György. OMC. Bécs 1985. (48 0.1. Tanúvallomások vonulnak fel elöttünk Jugoszlávlából ,
Ausztriából. Magyarországról.... hogyan kezd ödött egyesek papi hivatása. majd a
lelkipásztori élet buktatóiból nyújt Ize11tőt: .Nehéz mindenkinek mindene lenni •. • ..
mindig csak adni•.. . mindig mást báterttant. '" mosolyogva nyelni minden savanyú
bort." A felsorolás fekete pontja. a magány. A II. rész a pap rátermetségével foglal ·
kozlk: kötelességtudás, kezdeményezö készség, pontosság és alaposság, önuralom és
körültekintés •. . Bepillantást enged a pályaválasztás pszichológiai elméleteibe, kóstol.
gattatja a papi és szerzetesi hivatás lélektanát s az életreszóló elkötelezettségröl vall.
A III. rész cfme: Honnan tudhatom? - három kérdést tesz nagyltó alá: kedv, tehet
ség. Iehetöség , Majd dfszmenetre állnak elő a .szentek", s harsogják . Igen· -j űket :

Az én hivatásom szeretetI A kispapok Irják a fiataloknak: .Igaz, sokat tanulunk• . . . .
de nem maga a tanulás a legfontosabb, hanem Krisztusban való életünk elmély ítése".
A hol lehet Jelentkezni? clmtárba bekfvánkozlk az elcsatolt területek magyarlakta egy.
házmegyel központok. de nemkevésbé a Washingtonban élő külföldi magyar püspök
és a könlgstelnl általános püspöki helynök elme ls . Annál ls Inkább. mert a szerkesz
tök .a magyarországi és a külföldi magyar flataloknak" szanták ezt az értékes füzetet.
A VI. rész Imádkoztat: nagyvonalúságért. nemes lelkület ért. Krisztussal való barát
ságért, a papi hivatás kegyelméért, a hivatás fe!lsmeréséért. hűségért, [ö papokért . . .
A kiadvány szlnvonalát emelI. hogy pszichológus és szociológus papok, Istennek szen
telt szerzetesnök, sőt maga II. János Pál ls szól általa a fiatalokhoz.

S a v I o D o m o n k o s . A ministránsok védőszentje . OMC, Bécs 1983. A fiatal szent
papság felé vezető útját mutatja be, amit mlnlstránsalnkkal megkedveltethetünk. Fül
bemászó a mottója: legyünk vidámak, tegyünk jót, a verebek pedig csak hadd calrl
peljenekl

B. T.

C. S. lewis: V I t á k é s val lom á s o k . Szent István Társulat, Budapest 1985.

lewis frásalt a fordltó és válogató. lukács László . három részre tagolta : Az Oröm
vonzásában. A fájdalom és Esszék a kereszténységről elmekkel .

Az Oröm vonzásában olvashatunk C!lve Staples lewis (189&-1963) angol Irodalom
történész, elbeszélő és regénylró (teológiai műveket és tanulmányokat ls meqlelente
tett) megtéréséröl. Iskoláztatása során lépcsőzetesen fejlődött személyisége, mIg a
hitevesztett állapotból eljutott a keresztény meggyőződéslg. C·nevelőnő hatására .meg.
gyűlt a baja" az okkultizmussaI. Az .Ellenséq" ugyanis felhaszn ált a C-asszonyt az
árva fiú megzavarására. Gyökeret vert hát benne a .tudatos kétely". De gyermekkori
hite ellen dolgozott .mélységesen beléIródott pesazlrnlzrnusa" ls . Orlódött az okkultiz
mus és ateizmus között. Majd hite lassan elhalt. A kegyelemdöfést fiatal tanára, Pogo
adta meg. .Könnyű életvitele" .közönségesre durvltotta" gondolkodását. Ezután már
.pogánysághoz megtért emberként" élt, .hltehagyott puritánek között" . A kollégiumi
évek zűllöttségét elkerülte ugyan , de beképzeltté vált . mint a többi f iú. Ezután Kirk
patrick kezébe került. Az elsö beszélgetésükkor rádöbbent - életében először-.

hogy gondolatait .valamlre alapozni ls kellene". De a kereszténységnél zavarta öt a
modern ember kIsértése: .a természetfeletti beleevatkozás" . Ehhez társult a tekintély
elleni lázadása. De a hitetlenség sem maradhatott kenyere. Szerette a természetet
és .az Orömre vágyott·. Emellett egy későesti vonatozáson, McDonald Phantastes c.
könyvét olvasva, mlsztlkus élménnyel ragadta öt meg az lsten. Chesterton művel segl·
tették, hogy még jobban szeresse a jót. Közben a fronton élesen vitázott egyik kellé
gájával. rúgkapált a teizmus ellen. Bergson olvasása közben vitathatatlanná vált lewis
elótt az Isteni tulajdonság; a szOkségszerü létezés. De ezt egyenlóre még a . rnlnden
séghez· kötötte. Majd befejezte oxfordi tanulmányait. Ekkor renditette meg egyIk
barátjának, Stelnernek megtéráse az antropozóflához. lewis - ahogy ír la - .az Iste-
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nek, szellemek, halál elöttl és utáni élet. elmélkedés undokságával" találkozott Ismét,
ami szer inte . a középkorb a való" . Am ikor másik barátja. Barlleld ls ugyanebbe a .h lbá.
ba" esett, , Nagy Háborút" kezdett vele. ami Ot az Abszol útum felé sodorta . Megle·
pödve ébredt rá, hogy új barátja . N. Coghlll .kereszt énynek vall otta magát, és rnély
ségesen hitt a természetfel ett i viláqban", pedig egyértelmúen .öt tarto ltuk a leq értel
mesebbnek és l egműve ltebbnek' - vall ott a róla. Érthe tetlen űl vonzották a vall ásos
írók: MacDon ald . Chesterton. Spens er . MIIIton , Langland. Donne. Boowne . Herbert .. .
,Azok az írök - mond la -. aki kben nem tett kárt a vallás . s aki kkel tel jesen egyet
kellett volna értenem - Shaw és Wells , MIII . Gibbon és Voltaire - mind kissé fel·
szinesnek tűnt."

Angolt és filozófi át tan itott már Lew is az egyetemen. amik or bekövetkezett• •amltöl
legjobban féltem - frja. 1929 tavaszán megadtam magam. s elismertem . hogy lsten :
lsten" (186. o.). Megt ért . a puszt a telzrnushoz" . •Ahogy Istenhivő lettem - fol ytat
ja -, elke zdtem vasárnaponként eljárni a templomunkba. hétköznap pedig a kollégium
kápolná jába; nem mintha hittem volna a kereszténységben . . . . hanem mert úgy gon
doltam, hogy a .saj át zászlónk alatt kell hajóznunk' • s ennek val ami félreérthete tlen
és nyilvánvaló Jeiét kell adnunk" (189. o.l , A Bibli a tanulmányozásával végülis elérke·
zett a kereszt énység hez, ,az lsten és emberhez egy személyben . ami nem vallás. nem
ls filozófia. hanem mindezeknek az összefoglalá sa és beteljesedése" , vagyis az olyan
rég óta .keresett": Oröml

A könyv másodi k részében .amatö r clvl l " -k ént foglalkozik Lewis a fájdalom és
szenved és ti tkáv al és értelmével. A két utolsó fejezetben még •tudomá nyosan ls Ielte
getl' a kérdést : . a saját meggyőződésemet - vallja - , hogy ha utolér bennünket a
fá jdalom , akkor némi bátorság többet seg ft a sok tud ásnál. némi ember i együttérzés
többet ér sok bátcra áqn ál, s az lsten szere tetének a legkisebb érintése ls többet ér
minde zeknél " (197-198. o.l .

Közben bemutat ja az lst en mi ndenhatóságát, ki tér az isteni jós ág és az emberi go·
noszság szare pére a szenvedésben . J:rdekesek megáll apitásal az ember i és álla ti fáj·
dalomró l. A pokol - és a mennyország tényét pedig úgy rnutatja be. mint a szenvedés
mérl egének két oldal át .

Esszék a ke reszténységről c. alatt válogatást találunk Lew is teológiai frásaiból.
Megragadóan vázol ja. mit hisznek a keresztények. Mélta tja a csodákat . közöss écet .
megbocsátást . Jézus Kr isztust . Leleplezi a szubjektivizmus mérgét . Elég bátor ahhoz.
hogy feltegye és választ keressen a kérdésre: J:lhetü nk·e jó éle tet anélk ül . hogy hln
nénk a ker eszt énysé gben? S talá n ideális. hogya kötet Lewis néhány leve lével zárul.
amelyekből az Imádság rneqlep ö fontossága lép elénk.

Ann ak ell enére. hogy a szerzö kilété t soványan csak a C. S. Lewis rejtjel rácsa
mögé hel yezi a szerke sztO, a Viták és vallomások köte ttel szellemi kincset vesz kezé
be a magyar olvasó . Lapozhat ja fia tal és Idős . Ép ülhet raj ta az Istenkereső és a hitét
megv alló egyaránt. Baranyi Imre

H I m n u s z o k . Válog atás a Római Breviárium himnuszaiból. Szent István Társulat.
Budapest 1984. 326 o. - Dssze állltotta . fo rdította. bevezetéssel és jegyzetekkel ellá tta :
farkasfalvy Dénes O.efst.

Farkasfalvy Dénes bevallása szerint harm inc év pr óbálkozása l. szerzetes életének
és Imádságainak refl exló l rejle nek az itt közzéte tt hlmnuszfordltásban. Bámulhat juk a
költemények nyelvéhez. gondolataihoz való hűséget, a Jambikus dlméterek és a szapp
hói fo rma, valamint a többi ritmus szabatos . a magyar nyelvhez alka lmazkodó vlssza
adását , a fordltó teológiai. történelmi és egzegetlkal tudását.

A könyv rövid, de minden lényeges pontot tart almazó bevezetést ad a latin hlrn
nuszköltészet múltjáról. A fordltó kiemeli a hivatalos brevl árluml himnus zkiadáshoz
való ragaszkodását, Szövérlfy Irányelveinek és tanácsainak felhasználását a ford ltás 
nál. Felhlvja az olvasó figyeimét a hlmnuszok Istentisztel eti jellegére. - Szent Amb-
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rus, a liturgikus hlmnuszok szerzOje és gyüjtOje. nemcsak költOtt. hanem dallamot ls
komponált a himnuszokhoz. Szent Agoston tanúsága szerint zenéjét a görög egyház
melódlál Ihlették. Már 386-ban énekelték himnuszait a mllánól egyházban .

A Függelékben a hlmnuszköltOk életrajzi adatait találjuk, melyek lehetövé tesz ik a
hlmnuszok IdObell besorolását.

Maga a könyv három részre tagolódik. Az első részben a breviárium els ö két heté
nek megfelelO vecsernyék, olvasmányok és reggeli dicséretek himnuszait találjuk, majd
a hétköznapok és vasárnapok napl óráinak: a tertia , sexta. nona és az esti Imák hlrn
nuszal következnek. A második részben a karácsonyi és húsvéti ünnepkör himnuszait
hozza a fordltó. A harmadik részben olvashatjuk néhány kiválasztott ünnep liturgikus
himnuszait.

A csinos klállltású könyv lehetövé teszi , hogya breviáriumot Imádkozó a breviárium
himnuszainak mintegy fel ét magyar nyelven mondhassa. A baloldalon közölt lat in szö
veg segit abban. hogya latinul tudök ellenőrlzhessék és megcsodálhassák a hlmnuszok
gondolatainak. formáinak pontos visszaadását. Osszehasonlltva a szöveget a német ,
francia és olasz brevlárlumok ford ításaival mondhatjuk, hogya magyar fordítás rnlnö
sége eléri, sőt felülmúlja a föntebbi fordításokat .

A breviáriumozók praktikus szempontjait tekintve jobb lett volna . ha a kiadó az
elrendezésben az elsö két hét himnuszainál ls ugyanazt a sorrendet követi. mint az
ünnepnapok és az ünnepkörök himnuszainál : vecsernye. olvasmány és reggeli dicséret.
Ez lenne kivánságunk és kérelmünk egy második kötet mlelObbl megjelenéséhez.

Köszönjük Farkasfalvynak ezt a szép ajándékot. mely közelebb visz bennünket
Imádságainkban Istenhez, és érezteti velünk a Szentlélek leheletét. mely ugyanaz volt
az Osegyházban ls, mint ma. Németh József

Walter Nigg: A s z e n t e k v I s s z a t é r n e k . Szent István Társulat. Budapest 1984.
163 o.

A s z e r z e t e s e k t I t k a I. Szent István Társulat. Budapest 1984. 487 o. EI.
gondolkoztathat. hogy amikor a katolikusok között egyesek leértékelik a szentek
tiszteletét és kétségbe vonják a szerzetesrendek létjogosultságát. neves református
teológus száll slkra mellettük.

A kiadó és a fordltó találóan választotta kl a jelen munkát Nigg professzor szen
tekről Irt a különbözö tanulmányai közül. BevezetO fe jezete ugyanis egy gyöngyszem.
Nem hallgatja el. hogy túlzásba meherül ünk cs öpöqös , egyodalú Ir ásokkal . De ez
nem változtat a lényegen : emberileg szükségünk van maradandó Ideálokra. •A keresz
tényéknek Irányt rnutatö példaképekre . . . , amelyek szerint tájékozódhat élet ében"
(16). Realizmus és kegyelem vezessenek a szentek újszerü s teljes megértésére! 
Nigg professzornak mesterien sikerül megvalósltanl célkltüzését. Arpádházl (Türingiai,
a németajkúaknak) Erzsébet . Sziléziai Hedvig és Flüe-I Miklós h üsböl-vérb öl való ar
cán átrogyog lsten megváltó kegyelme. Eletralzl adatalkat. jellemrajzukat elösz őr a
középkorkorban, Illetve a XV. században állItották össze. korszellemünktól eltérő sti
lusban és hangsúllyal. De aki hittel és érzékkel közeledik hozzájuk. az felfedezi mt.
csoda mély és Időt álló értékeket hordoznak.

A szerzetesrendekről Irt könyve ls remek bevezető fejezettel kezdődik . Rámutat :
a szerzetesség jelentőségére a kereszténységén belül és valam int a .régl általános
emberi és mal küldetésére, a régi protestantlzrnus" . . . . Illetéktelenségére ebben a
kérdésben (19) .

Tizenegy további fejezetben a keleti és a nyugati egyház 11 szerzetesrendlét rnu
tatja be. Megfesti: az alapltó [ellem ét, Krlsztus-követésének sajátos pont jait. lelkisé
gét . Kár. hogy megáll Loyolai szent Ignác és az jezsulták Ismertetésénél. Igaz, Igy ls
hihetetlenül gazdag képet tár az olvasó elé. De bizonyára remek tanulmányokat közel
hetett volna pl. a azalézlekről és a nagyobb nOI rendekről ls .

Eke B. Antal
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HALOTTAINK

Barna Károly alsóh omoródi plé b., tem. június 20-án szülőfalujában, E rd ő d ö n

(59,28)
Monostor! (Hartmann) Ferenc v. b örvelyi pl éb., Kálmándon jún. 7-én (81,57)
Kálm ándy Pap László május 10-én; tem. Pécsett máj. 29-én (62)
Tarr Lászl ó tapsonyi plé b ., Pécset t jún . 5-én ; tem . Keszthelyen jún. 14-én (45,21)
C=lgány Imre ghymesi (CSSR) esp. pléb. jún . 5-én (68,44)
Bönöczk Józse f esp., fertőszéplak i pléb. jú n. 6-án Győrött ; tem. Fertőszéplakon

jún . 13-án (64,34)
Nagy József ny. esp . pl éb ., tem . Szanyban jún . H -én (74,48)
Gonda Gyula Celesztin OSB v. tanár, tem. jún. 11-én Pannonh almán (80)
Dr. Kalamaznlk Nándor tb. kano nok, Bp.-Tisztviselőtelep pléb. jún. 13-án Buda-

pesten (65,42)
Zsil inszky Antal Kázmér OSB jún . 22-én Érsekújv árott (75,56,51)
Nagy Ferenc esp. , ny. pl éb. júl. 3-án; tem . Bicskén, júl. 1O-én (75,49)
P. Kaufmann József SJ Júl. 4-én Manil a (Fülöp-szigetek) (70,55,39)
Dr. Nagy Ernő SchP ny. tanár júl. 5-én Budapesten (73,55,46)
Léránt István c . esp., nagyp áli pléb. júl. 13-án (74,48)
Szabolcs Ferenc ny. dun aszentbened eki pléb.. érd . esp . június 19-én; tom. Ka

locsán (80,55)
Füstös Antal lelkész Bergben (Bajorország) júl. 16-án (66,42)
Dr. Kaplonyi István ny. templomigazgató, v. tanár júl. 21-én ; tem . Budapesten

(79,56)
Dr. Mcgy esl Schwartz Róbert kanonok, c. apát júl. 26-án Bala tonf üreden; tem.

júl. 31-én Sopronban (89,63)
Labovszky János c. esp. , csácsbozsóki pl éb. júl. 31-én (69,45)
Peldl Béla tb . kanonok, nagyk ani zsai pl éb. aug . 5-én (77,55)
Balogh András tb . kanonok, kápol naig . aug. 1O-én Bud apesten , tem . Drégely

palánkon (73,48)
Ném eth Tibor SJ aug . 26-án Pannonhalmán (61,43,28)

Elhunyt paptestvéreinket fog laljuk memen tó inkba !

+

Msgr. Dr. OEMEL IVAN
(1913-19841

Elment közülünk olyan csendesen és szeté nyen. mint amilyen volt az élete. Az
utolsó két eszte ndő fájdalmait látogatói sem sejthett ék, rnert nem panaszkodott. tűrt

és szenvedett bizakodva.



Demel Iván 1913. március 23-án. húsvét vasárnapján született Budapesten katona.
családból. Középiskolai tanulmányait Budapesten a Ráköczlá numba n, majd Belgiumban.
végül Pár izsban végezte . Ezt követően , ez eszterg omi főegyházmegye kispap jaként ta
nult a Budapesti Központi Szemináriumban . Teoló giai tanulmányait a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem doktorátusával zárt a. 1938 októberében szentelt ék pappá.
Első állomáshelye Etyek. Csall óközból a budai Mátyás·templomba hel yezik a háború
végén . Hathatósan segitette a sokat szenvedő híveket .

1941-ben. új főpásztora. Mindszenty blboros prímá s megblzza a több nyelvet beszélő

fiatal papját. hogy nyugati segélyakciókat szervezzen. Elsősorban Svájcban . Belgiumi
kapcsol atait is hamarosan beépítette munkájába. Sok gyermeket nyaraltatott ott. A
külföldön tanuló teológusokról ls ő gondoskodott. Belgiumi és svájci vakációikat ő

szervezte. Ekkortájt Innsbruckban élt és Innen Irányitott a segélyakcióit. Maj d később .

mi után megbi zatása végetért. édesany jához és rokon aihoz kerü lt Bécsbe. A Bécsi Egy·
házmegyel Karitásznál helyezkedett el. De belekapcsalódott a magyar életbe is. Szint e
minden ügyintézés mögött ott volt csendesen. a hátt érben.

Saját személyét I llető kitüntetésekre. címekre nem volt gondja. Még Mindszenty
bíboros látt a el érseki tanácsosi mélt ósággal, rnld ön őt a háború után Svájcba küldte.
Ami kor pedig a jelenleg ls uralkodó Szentatyánk pápai káplánjai közé Iktatta (1983J.
már súlyos beteg volt .

Idős édesanyja halála ut án min dink ább a keresztény misztika kötötte le é rdek lő.

dését. A döblergassel egyházközségi otthonban tartott előadásai Keresztes szent J á
nosról és Av il ai szent Terézrő l a mi szti ka vilá gába vezették hall gatóit.

Betegsége kapcsán töbször l agysebészi beavatkozásra került sor . Türelemmel és
Istenbe vetett bizalommal reménykedett a felgyóg yul ásban. De az Úr másképp rendel 
kezett. 1984. szeprembe r 2·án hívta őt magához.

Demel atya szent Agoston elvét vallotta: A díszes temetés a hozzátartozóknak
sz öl, a halottnak többet ér az lma és az engesztelő szentmise . Végrendeletében ls
így Intézkedett . Az engesztelő szentmisét DOr. László István kIsmartoni megyéspüspök
mutatta be a bécsi Szent István-dómban szeprember 21·én. R, I. p.

Glanone Egon

P. KIRSCHNER ANTAL SDB
(1891-1984J

A Macau-í Yuet Wah Kollégium. 1984. december 8-án elbúcsúzott az . Igazságosság
és Igazság Hös étöl"• amI Klrs chner atya és mlsszlón árius kinal nevének (Kin Sin Mel)
ford ítása.

Klrschner Antal Zágrábban sz ülete tt , 1898. ápr. 12-én és Budapesten nevelkede tt .
Büszke volt arra. hogy az első világháborúban megsebesült hazájáért , s a kl-kl újuló
lábseb elkís érte haláláig .

Gyerekko rában az őrökimádókhoz járt rnlnlstrálnl , majd villanyszerelőnek tanult .
1918-ban a wernaee-l (Ausz trlaJ szalézi novlcl átusba lépett . Mindig nagy kegyelettel
emlékezett vissza tanárai ra és elöljárölre.

Középiskolai tanulmányait ls . mint fiatal szerzetes végezte el részben Péliföld·
szentkereszten, majd Macau-ban. 1928-ban szente lték pappá Turinban . Ezután kínai
mlssziónárlus volt. Be l ső Kinában dolgozott 1954·lg . Előszö r a Shlu Chow-l vlk árl átus
ban. majd a Lonq-Chonq-l rnlsszlós központban. A jap án-klnal háború után Macau-ba
kellett visszatérn ie és Itt hirdette az örömhírt haláláig .

!:lete főbb vonásait maga foglalta össze a vatikáni magyar rádióban adott Interjújá·
ban (I. 30. SzolgálatJ . M indvégig ragaszkodott magyarságához. Sokat Imádkozott. hogy
minél hamarabb magyar mis szioná riusok léphessenek nyomdokaiba.

A Yuet Wah Kollégium neves lelké sze. és közismert gyóntatóatya. A kínai kult úra
és nyelv jeles Ismerője. !:Ieténe k 64 évét szent elte ennek a földnek. Kinai működése

Idején kétszer járt sz ülöhazálában, Magyarországon : 1928-ban turini felszentelése után
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és 1975-ben. Ekkor Idő előtt két évve l megtartott a aranymisé jét. 1983-ban mégegyszer
vissza jön Európába. Rómában boldog an ves z részt két k lnal misszionárius (Versiglia
és Caravario) boldoggáavatásán . Most már velük együt t Imádkozhat a Jó Pásztorhoz
a kina I misszióért és magyar népéért.

Confrat er

OSVALD JÁNOS VENCEL
(1913-1985)

Elvesz itette Magyarhertelend a talán utolsó helyben lakó pléb ános ár. Elvesz ítettünk
egy jóbarátunkat, egy paptestv érünket . aki már ebben a plébánossága alatt külsőleg

megújltott templomb an. nem mutat be több szentmiseáldozatot.
Egy héttel ezelőtt látogatt am meg János testv érem a pécsi tüdőszanatóriumban .

Megerősltettem a beteg ek szentsé geivel és a jövőről beszélgettünk . Nem hittem
volna, hogy mint erdélyi paptestvé r. én mondo m felette a búcsúbeszédet . Eszünkbe
jutnak az Úr Jézus szaval : . Legyetek készen. mert nem tudjátok sem az ldöt, sem az
órát" . . .

Akivel beszéltem róla , minden ki azt mondta, jó ember volt . Szerette az egyszerű

embereket és jó l érezte magát tár saságukban. Sajátos életvitele miatt, az egész környék
Ismert e. Az emberek úgy szerették és úgy fogadták el. mint amilyen volt . A vidéknek
Jancsi papja mar ad. Vidám lelkülete másokra ls átragadt. Valam i volt benne szent
Ferenc lelkület éb ől . bizonyára azért lépett rendjébe.

Erdélyből kerül t Baranya tájaira. 1913-ban, a Nagyvárad mellett! Újpalotán látott nap
világot. de nem palotában, hanem egy egyszerű kovác smester f iaké nt. A gyulafehér·
vári Majláth főgimnáziumban Ismert em meg . Szerény, csendes gyermek volt , aki sze
rette a zenét és a f izikai szert árban érde k l ődött a müszakl dolgok Iránt, melyekben
később tökéletes itette magát . M ár mint kisdiák a korareggeli órákban ott ült a harrnö
nlum mel lett, és a mi ndennapi diákm isénken kisérte énekünket.

A gimnáz ium elv égzése után , szent Ferenc gyermekei közé lépett , 1937·ben ezentel 
ték pappá. Akkor lett P. Vencel. Azután . emlékezetem szer in t Marosvásárhelyen rn ű 

ködött , majd a pécsi egyházmegyében Faddon. 1943·ban pedig Vásárosdombón, mint
segédlelkész. 1944-ben a magyar hadseregben tábo ri lelkész, 1 945-től a hadifogságban
két éven keresztül erős itette lel kileg sorst ársalt . Maj d Szent lő ri ncen volt káplán .
1947-től kezdődően két évig. 1949-ben nyert felvéte lt a pécsi egyházmegyébe . További
állomáshel ye l : Hidas , majd 1953-tól Komló. ahol a nehéz Id őket mint plébános derek a.
san átvészelte .

1964-ben lett Magyarhert elend plébánosa. Itt 20 éven keresztül rnüködött . Utóbbi
időkben már jöttek a bete gség keres ztjei és a nyugdljazás.

Sokszor megl átogatt am és nagyon megnyugtató volt számomra hallani. amint lelke.
sedéssel mond ta: . En úgy érze m. engem nagyon szeret az lsten: Ez volt a végső

üzenete hiv ei fel é. Betegek, kereszteke t hordozó emberek , ne keserjedtek el. mert
eles ettségetekben ls nagyon szeret benneteket az lsten.

Lónay Odön

SEBESTYEN FERENC
(1953-1984)

Utolsó préd ikációját Krisztus Kir ály vasárna pján mondta . Az egyházi évről elrnélke
dett: nem önmagába visszatérő körhöz hasonlftható , hanem a folyamatosan emel kedó
spir álhoz. amely Krisztushoz emel bennünket .

Az egyházi év bet el jesed ett , Immár ötö dször papi éle tében . Az advent . az .úrjövet·
a .Krlsztus-várás· gondolata foroghatott fejében, ahogyan majd negyedóra múlva meq
hirdeti várdombi hittanosain ak. s közben fogytak a kil óméte rek Trabant jának kereke
alatt. Kecskemétröl, a Plarlstákt ől, a számára oly drága A lma Materból tarto tt haza
felé. Az óravázlat elkész ült. De a hittanórát már nem tart ott a meg. A szabályosan,
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nyugodt egyenlete s tempóban haladó Trabant felé. a szembejövő forgalomból. szabály
talanul előzve - emberi rövidzá rla tból? fe lelötlenségből? egyen l ő re nem lehet tudni
- egy zsiguli száguld . Frontális üt közés. s egy pil lanat alat t. 30 évesen. kioltott ,
nem egy pislákoló mécsest. hanem egy lobogó fákly át . Ez történ t 1984. november
17-én.

Mély és mele g tekintete . mosolygó arca megszólíth atóságról, nyitotlságról beszélt
lsten és ember felé. Kemény kézfogása székely ősei szil árdságát , egyházhoz és nem
zetéhez való hüs éq ét, következetességét, küzdeni tudását hordozta és adta tovább .

Olyan .mlndenkinek mindene lettem " életet élt. Két kápl ánhely én. Mágocson és
Bátaszéken halkszav úan. szerényen szolgált : gyermeknek és öregnek, házasságra k é
szülőknek és h ázasoknak , megosztott örömet és bánatot. Csoportjai val egyszer a Zengó
csúcsára kapaszkodott hangos vid ámsággal. máskor kerékpártúrával járta az országot .
A pasztoráció hagyományos és új keretei között egyszerre fel találta magát. Vibrált
körülötte a levegó . de nem volt üresen nyüzs gő . Egész létével nekifeszült a papi rnun
kának, mégis megmaradt imádságos embernek. paptestv érnek. vérszerin ti tes tvérn ek,
az özvegy édesanya számára f iúnak. ragyogó tis ztaságban. Tudta. csak egy érte lmes
lét van. az elaj ándékozott . Valahogy úgy te tt, ahogy Szent-G ály Kata írja Szent Erzsé·
betről szóló versében: .Nem tett ó semmi kül önös-naqyot, / csak szeretett és mind ig
pazarolt: / egész komolyan vette azt, amit / a Krisztus Úr tan it." S papságát nem
árnyékolta be identi tászavar. értelmesnek látta a papi életet. örömét le lte benne és
felszabadult volt .

Temet és én. a szülőfaluban , a Tolna megyel Kakasdon, amelyen egyszerre van jelen
nagypéntek fájdalm as kiáltása: . Istenem, Istenem, miért hagytál el enqern!" és a hús
véti vigilia allelu jaja. a s ür ü decemberi köd eloszlott. a ravatalra ráragyogott a nap.
egy másik világ fénye . Amikor a koporsót lezárt ák. a kórus .Chrlstus vlnclt" -et éne
keit. A gyászénekeke t elnyomta az alle luj ák hangja. Búcsúbeszédében apaprokon.
Sebestyén András e látszólag értelmetlen halálról. mint je i rő l beszélt, amely egy
imádságos, tiszta, áldozatos szolgáló életre Irányítja fi gyel münket.

Pappászentelőj e, Cserháti megyéspüspök úr imába kezd: .Nern szállh atunk perbe
veled, Urunk . Akaratod kifürkészhetetlen és szent . Engedd meg, hogya miért. e halál
mikéntje és miértje után mégis megkérde zzünk Téged. Szolgád a Te igéret edben élt.
.aktk Istent szeretik , azoknak minden a javukra v álik" (Ro 8.28) . Nagyon szeretett
Téged. Hitt a meghlvásban, hitt saját áldozatában, hitt a lelki aratás igéret ében és
mégis múvét befejez etlenül It t kellett hagynia másoknak, hogy az örökkéva lóságban
való hívásodar elfogadja . Miér t, Uram? Nem tudunk erre más választ adni . minthogy
előtted Ifjú papod lelke éretté lett és learattad őt az örök mennyei cs ű r ök számára."

A temető dombjáról fölnézek a többezres t örneara . Mivel nyerte meg őket öt évig
szolgáló halkszavú paptestv érem? Emberi meleqségével? az evangélium melegségével?
Benne rnlndkett ö je len vol t. s ma mlndkettó hiánycikk. Vajon tanltványal közül, lesz-e
valaki . aki beáll helyette a sorba? A temetésen je lenlevők . e sorok olvasói komolyab
ban fogJák·e venni a papi és szerzetesi hivat ásokért való imát?

Ha megérte voln a advent e l s ő vas árnapj át. talán arról az eljövendő országról be
szélt volna, amely számára elér kezett , amelyről Szent Agoston így ir : Ott nyugalmat
lelünk és látjuk Istent : Látjuk és szere tjük , szeretj ük és dicsérjük. Ez lesz a vég,
amelynek vége nincs .

Paptestvére

P. CHILLA (CSONGOR) RAYMOND S. J.
(1920-1985)

Halkszavú, csendes mosolyú és finom l e l k ű , értékes lelkipásztort vesztett el ez
év elején a kanadai magyar katolik us közösség. Kedves. bár inkább tartózkodó maga
tartása csak sejte tte benső gazdagságát. h itből kltelles űlt életét . •Nem kelle tt észre
venni - frja róla egyik rendtársa - , de mindi g lehetett rá számitani ." Szemlélődő
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imaélete kisugárzott és sokak számára nyújtott meleget. eligazítást az lsten felé ve
zető úton.

Gyulán szület ett , tisztviselő családból. négy testv ér leg idősebbjeként . Talán ez is
hozzájárul . hogy szerzetbelépése után (1938) leveiein keresztül meleg kapcsolatot
tart fenn velük. A papnak készülö, i ll et ve pap testvér igazi apostol családja körében .
Hivatása k i fejl ődésében sokat köszönt hittan árának valamint plébánosának, Apor Vil 
mosnak. a későbbi győri püspöknek.

Bölcselet i tanulmányait (1914-44) Kassán végzi. El őszeretette l fordul a pszicho
lógia felé s fől eg Szondi rendszerét tanu lmányozza. Két évig nevelő (1944-46) a rend
pécsi gimnáziumában. A teol ógiát Szegeden kezdi és Lővenben [Belgium) fejezi be.
Itt szentelik pappá 1949. aug. 24-én. Elsőmlsés beszédjének részletei jó l Jell emzik
egyéniségét. lel kületét : .Feclt mih i magna qui potens est - kiáltottam az öröm és
hála énekét én. aki nem volta m tehetségesebb. mint gimnáziumi társaim. aki nem
voltam buzgóbb. mint azok a teológus társaim. akik egy-két. nÉgy-öt évi szerzetes i
élet után visszat ért ek a világiak sorába. IOn. olyan mint ll. kezembe foghatom, vihetem
az lsten öröktől született egy Fiát ... Mert arra választott kl engem az lsten. azért
emelt fe l és tüntete tt ki. hogY a ti szolgátok logyek, mindabban. ami a lel ketek egész
ségét és üdvösségét illeti."

1951-től 1956-lg Kanadában, a montreáli egyetem en nyelv tanári diplomát szer éz.
majd 10 éven keresztül franciát és németet ta nít az Egyesül t Allamokban. 1966-ban
közvet len lelkipásztor i munkára osztják be. Kanada több plébániáján dolgozik. míg
1975-ben a montreá li magyar plébániát bizzák rá.

Elég gyakran változtato tt munkakört. rnort elöljárói tudták. hogy számíthatnak rá.
Már 1952-ben kiesett valaki a munk ából, s P. Chill a is szóba került a váratlan úr be
töltésére . Tanulmányait végezte. de az el ső sz öra azonnal készen állt. hogy menjen.
Ekkor jegy ezte meg róla a tartományfőnök : . Aty árn, a jó lsten meg fogja áldani ezt
a derék fi atal embert . aki ilyen készségesen vállalja. amit r ábízunk."

Tagadhatatlan. hogy alkatának. beál lítot tságának inkább megfe lelt a tanárkodás. az
írás. Nem vol t erős flzikurnú, de amit vállalt . Igyekezett te ljes szívvel betöltenI. Jól
forg atta a toll at . szabatosan, gördülék enyen közölte gondolatait. A plébániai munkákat
is örömmel. körültek inté ssel és nagy szeretettel végezte. Hivei még sokáig emlékez
nek magvas, szép és választékos st ílusú beszédeire . Prédikációira, előadásaira komo
Iyan készült . sokat olvasott .

A hetvenes évek végén kezd betegeskedni: epem üt ét. agyvérzés . cukorbaj . .. 1979
ben .A Szlv" újság szerkesztöségével cser éli fe l a teljes embert követel ő montreáli
plébánosságot . Ebben a munkában éri . 1981-ben a szívinfarktus. Jellemző. hogy még
az éjszaka folyamán saját lábán megy át a közeli kórházba. mert nam akar senkit fel 
kelteni a rendházban.

Amikor e rősebbnek érzi magát, a lap szerke sztése mellett ellátja a hamiltoni né
met plébániát . 1982-ben pedig az otta ni magyarok plébánosa lesz. 1984 december 12-én
vi szik kórházba: vérző gyomorrák. Kétszer is megoperálják . De szervezete nem képes
megbi rkózni a komplikációkkal és 1985. január 5-én visszaadja lelkét Te remtőjén e k .

Súlyos áll apotának tudatában volt. Miko r hall ja. hogy egykori noviciustársa és
jelenlegi tartományfőnöke készül látog atására . Legalább eltemet" megjegyzéssel kom
mentálja . Az imákat már nem képes fennhangon követnI. csak a végén feleli érthetően.

erősen : . Amen!"
Napl e l mélkedő imája során néha feljegyzéseket készitett . Ezek általában röv id .

szúkszavú emlékeztetések . De utolsó. 1984. decemberi bejegyzései hosszabbak. ke
rekebbek. s-én ezt írta : . 138. zsoltár . Hol nincs az lsten? .. . Jelen van: súlyával ( =
dicsőségével). sugárzásával ( = dinamlzmusávalJ. Minél mélyebbre hatol ok. annál
Inkább Jelenlétébe ütközöm. Bele vagyok kötve egy unive rzumba. Végig számlál ni gon
dolataidat lehetetlen. Te mind ig azokon túl. azoknál nagyobb vagy. Semmiségem . . .
azonulásom akaratodd al. I-g-e-n. Létigen lés .. ." Confratres
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KOVES OnOKAR ERVIN O. Praem.
(1910-1985J

Hidasnémeti és a csehszlovák határ között fekvő Tornyosnémeti templomának
kert jében, 1985. január 14. óta, egymás mellett pihen Knüppel Gyula, volt pozsonyi fő.

reálIskolai tanár öt gyerme ke közül három: a két papfiú. Kornél és Ervin és nötestv é
rük, Gabriella . Kornél. a .báty · a Gondvise lés jóvoltából valahogy mindig készen áll
hatott Ervin öccse megsegitésére. Amikor Ervin. 1930. okt . 12·én Jászóvárott belépett
a premontrei rendbe és Prohászka Iránti tiszteletből felvett e rendi névként az Ottokár
nevet , Kornél a közeli Alsómecenzéfen volt plébános. Am ikor Ottokár. 1939-ben átke
rült Gödö l l őre, a premontr ei glmnázlumba hittanárnak és a nevelőintézetbe prefektus.
nak, Kornél ls átjött Tornyosnémetibe plébánosnak. Igy , 1950·ben a premontrei rend
magyarországi múködésének megszúnésekor otthont tudott adni öccsének. aki segftett
bátyjának a pasztorációban. A Meterológial Int ézet és a Madártani Intézet munkat ársa
ként végzet t tudományos megfigyeléseket , ci kkeket írt a szaklapokban. Kornél nyug·
dlj bavonulása után pedig. 1968-tó l a főpásztor őrá bízta a plébánia vezetését.

Derús kedélye miatt nemcsak hivei , de a fal u másvallású lakósal ls szerették és
becsülték . a tanár urat" , aki gödöllő i múködése Idején ls arról volt nevezetes. hogy
.rnosoly-meqvcnással" büntetett és . mad áretetéssel" jutalmazott. Ugyanis szobája
t ele volt mind ig madarakkal . és azok ete tésével , gondozásával jutalmazta a Jól vlsel
ked ö nebulókat. Belső derúj ét meg tudta őrizni a hosszú betegség és aklnos
kórházi kezelés Idején ls. Sőt még a rák elh atalmasodásakor , néhány héttel ha
lála elött ls volt még benne annyi testi és lel ki erő , hogy felö ltözött mégegyszer. fehé
ren és kéken rendi ruhájába , hadd lássa környezete, hogyan kell majd őt felravataloznfl
Ezért hangsúlyozta Csontos Barna. a csonka kassai egyházmegye helynöke gyászbeszé·
dében, hogy Ottokár Ervin atya életstfl usának ereje és derúje szerzetespapl mIvoItá-
ból táplálkozott . .

Főpásztora , Kádár l ászló egri érsek temette gyászoló rendtársai és közel 70 pap
testvé r kís ére t ébe n. Koporsójá t vall áskülönbség nélkül áll ták körül a helység és a
környék lakóI. Idén. Június 13·án lett volna aranymisés.

Confrater

P. SERES Bt:LA SVD
(1898-1935J

Amikor az SVD (Isteni Ige Társas áqa) 191 6·ban letelepedett Magyarországon. az
el ső rendt agok a világ i papoktól jöttek. P. Seres Bélát az esztergomi fóegyházmegye
ajándékozta nekünk. 86 évé t fe loszthatnánk: 33 év el ő készül et . 20 év nagy felelősség.

33 év mellé kvágányon.
P. Seres Táton született, 1898. IX. 22·én, mint az ottani kántortanító 12. gyermeke.

Esztergomban bencés diák volt. 1922·ben szentel ték pappá, majd Nagymaroson és
Obud án káplánkódott . A magyar gyerekeket Holland iába kisérte üdülésre. Itt Ismer.
kedett meg az SVD anyaházzal Steylben . Megérlelődött benne a missziós hivatás.
1929. IX. 8·án beölt özött St. Gabrielben . Az újoncidó alatt nincs kivétel. Pap ide, pap
oda. ahova beosztot ták, azt végezte : rnosoqatott, kert észkedett. folyóiratokat csoma.
golt . .. Közben magába szívta az ala plt ö, Janssen Arnold lelkiségét. Foglalkozott a
miss ziók tö rté netével. tanulm ányozta a rend szabályait , elmélyült az aszkézisben ,
Jámborsági gyakorla tokban. 1931-ben fogadaimazott. H ith irdető akart lenni . de m ás
képp tört ént. Kőszegre küldték a növendékek nevelésére. Igy kezdöd ön a kb. 20 évig
tartó felelős munka, ami t mint prefektus. nevelő, házfőnök . és ta rtományfőnök (1939
1948) tel jesite tt .

Kőszeg i növendékeinket P. Seres a bencésekhez küldte gimnáziumba. Együtt tanult
Itt katoli kus, evangéli kus , izraeli ta, úri fi ú és parasztgyerek, no meg a mieInk, a rnlsz
szton árlus-lelöltek. •Kétlaklak" voltak. Délelőtt a gimnáziumb an, délutá n a mlsszl ésház
ban. Egyévre megoperált ák. Gyomra nagy részét elt ávolitották FelsOpulyán. Csoda.

98



hogy ilyen rn űt ét után még 53 évet élt. Mint az első magyar prefektus, jól látta , milyen
nehéz fába vágta fejszé jét: nehéz feladatra kell felkészíten ie a következő nemzedéket.
Elhagyni a sz ülöhaz át, édes anyanyelvet, és 1{}-15 ezer km távol ságban hirdetni az
Urat, nem könnyű vállalkozás. Ily en áldozatos élet re készltgette a fiatalokat. Rend
házunk emellett adományokból élt. Mi növend ékek rózsafüzér-készftéssel, keresztfara
gással és használt bélyegek érté kesltésével seg ftettü nk. Sokat oktatott bennünket:
egyszerűségről, szegénységről , engede l mességről , az áldozatok önkéntes vállalás áról.
Jellernz öek voltak buzdit ásal a tanulóknak megfele lő Imaéletre . Esti exhortáclóln szl
vesen beszélt az oltáriszentség ről , Szent l é l ekről és a Szű z Anyáról. Sokszor láthattuk
a kápoln ában. Példájával tanitott a szents églátogatásra, a rózsafüzér és keresztút vég
zésére. Az ebéd és vacsora ut áni szünetben emberi arca ragyogott e l őttünk: mesélt,
nevetett. Nem kellett keresni a prefektust , ő keresett fe l minket . A 35 éves f iatalem
ber jól megértette az izguló diákokat.

1934·ben az SVD papok, testv érek és növendékek elöljárója, házfőnök lett. Az ő

idejében nyilt meg a kőszeg i missziósház a lelk igyakorl atok tar tására ls. 1934. jún.
27-én indult az első kurzus . Szép számmal jöttek papok, tisztvise l ők , f öldrn ű vesek,

diákok, legények, Iparostanoncok lel kigyakor fat ra. 1939-ben P. Seres lett az e l ső ma
gyar tartományfőnök . Már akkor két házunk volt : Kőszegen és Budatétényen. Eltartá
suk nem vol t könny ü. Az atyák Járták a falvaka t és városokat : plébániákon segltkeztek.
Apostolkod tak a családi foly ói ratt al , a VIlágpostával (1930-tól ) ls. Seres atyának szám
talan cikke jelent meg Itt a Szentléle kről. Megindította a Kis hi tte rjesztőt a tanuló
i1júság részére . A Szent Mih ály naptárt ls megjelentett e évente. M issziós és vallásos
témákat juttatott ezzel a magyar család asztalára. Talán ennek köszönh ető , hogy annyi
volt a jelentkező , hogy 1942·ben megnyith atta a harmadik magyar mtsszl ósh ázat Kískun.
félegyházán . A késői hivatások képzésére szánta. O vette át a házfőnökséget ls az új
házban. Innen járt a a tanyákat, népmissz iókat tartott a Nagyalföl dön. Magyar novlcl á
tust kezdett papjelölteknek és testvérje lölteknek. 1934 óta már Kinában, Argentínában
és Chilében működnek magyar SVD·sek .

1947-ben részt vett P. Seres a Rendi Nagyg yűl ésen Rómában. Ugyanazon év augusz
tusában Indultak volt növendékei misszióba. I:rdemes volt tehát fáradoznia. 1950-ben
megvonták a szerzet esrendek rn űk őd ésl engedélyét . P. Seres kezdhette újra a váci egy·
házmegye papjaként.

A változ ás nem tö rte össze . Folytatta ott , ahol 1929·ben abbahagyt a. Lelkip ásztor
kodott : Pesterzsébeten , Csongr ádon, Jobbágyiban, Jánoshidán. At ya volt , és az is
maradt, a . jó Béla b ácsl " . Csend esen élte le éle te utolsó 33 évét . Mindenki szerette .
Lelk ében megmarad t rnlssz l ös. és szerzet espapnak. Am ikor élete alkonyá n fe lsoroltam
neki 63 magyar SVD aty át, akik közül még ma is 20 a mis sziókba n dolgozik: Japánban,
Taiwanon, Fülöp-szigeteken, Új-Gulneában, Zalrban , Ar gentI nában . . . • meghatódottan
mondta: I:rdemes volt élni ! Utolsó harminc évének minden munkája, imája a rnisszl ó
kat szolgálta.

Ez az egyszerű, igény telen, derűs , apostoli lélek, megérte még gyémántmiséjét is .
Példás türelemmel viselte szenved és ét, majd 1985. I. 24·én eljött ért e az Úr. Kb. negy
ven pap misézett ért e a püspöki helynökke l és kísérte Béla bácsit utol só útjára. Vil ági
papként kezdt e, Jánoshidán helyezték örök nyugovóra (I. 30) a község lelkipásztorai
közé. Megnyugodott az Igazság és Béke istenében, hogy kérje számunkra a Lélek ere.
jét és erősségét. Gulyás Ferenc SVD

DR. KEMI:NY LAJOS
(1932-1985)

A szegedi Egyházmegyeközl Papnevelőintézet homlokzatán lengő fek ete zászló feb
ruár 13-án reggel jelezte az arrajár óknak: az in tézet rektora, a városszerte Ismert Ke
mény atya, már nincs közöttünk. 53 éves korában, hosszú súlyos betegség után ragad.
ta el a halál.
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A váci egyházmegye papja volt. a Duna-partján, Esztergomban született és a ka
nyargós Tisza mentén, Szegeden fejezte be életét. A két metropolls között nagyon
sok helyen müködött és még több helyen szolgálnak tanítványai .

Ki tudja, hol kapott papi hivatást. Még Esztergomban. ahol a bencés atyák Iskol ájé.
ban járt, vagy Budapesten piarista diákként? Talán még a valiásos szülői házban?
Edesapját korán elvesztette. 11 éves korában, de soha nem feledte . Sokszor hivatkozott
rá, akár baráti beszélgetésben . akár előadásaiban. mint igazi keresztény édesap ára .
Emlegette édesanyját ls, aki mellette volt plébánosi éveiben. Ez a családi légkör végig
kisérte egész életét: mindig talált Időt arra , hogy látogassa nővére családját. vagy
messze élő vak keresztapj át. akinek 60 éves házassági évfordulójára már betegen menr
el az elmúlt év októberében .

1950·ben lett a váci egyházmegye kispapja. A teológiát Vácott kezdte majd Buda
pesten folytatta és Szegeden fejezte be. Káplánként Irta meg doktori disszertációját
Nagy Lajos király egyházszervező munkájáról. Káplán volt a nagyklterjedésü váci egy·
házmegye minden sarkában: Ollőn, Hódmezővásárhelyen, Újpest-Megyeren, Kispesten,
Kiskunfélegyházán és Pesterzs ébeten. Ezután plébános Gátéren, a Kecskeméti Piarista
templomban és Nagykőrösön. 15 év alatt kilenc helyen, kis faluban és nagy városok
ban. Mindenütt Igyekezett pap lenni és a népet szolgálnI. Régi hivei nem feledték .
Amikor már Szegeden müködött: nem volt olyan hét, hogy valahonnét fel ne keresték
volna.

197o-ben a szegedi püspök kérésére f őp ásztora az egyházmegyeközi papnevel ö
Intézetbe küldte tanárnak és a váci kispapok előljárójának. A 15 év alatt szinte minden
teo lógiai tárgyat tan ított. mindig amire szükség volt. az utólsó három évben szeretett
tant árqy át, az egyháztörténelmet. Soha nem panaszkodott ezért, tette kötelességét.
Erre nevelte a kispapokat ls . Eveken át volt prefektus . Közben két évig Párizsban,
mint ösztöndíjas, az egyházmüvészet terén is képesítést szerzett.

1979-ben vette át az Int ézet rektori megbízatását, melyet sohasem tartott hivatal
nak. Igyekezett növendékeinek atyja . bölcs barátja lennI. Ugyanakkor nem szakadt el
a lelkipásztori munkától sem . Szeged mind en templomában kisegített, hol állandó
jelleggel, hol alkalomadtán. Kijárt aszegedkörnyékl vácegyházmegyés településekre
is, és szfvesen válalt triduumokat.

1981·ben vastagbélmütétet hajtottak végre rajta . Az orvos szerint talán még ldö
ben, hiszen a daganat rosszindulatú volt. de úgy látszott sikerült lokalizálnI. 3 évig
állandó ellenőrzés mellett nem ls volt panasza. 1984 nyarán bécsi útja során úgy érez.
te, hogy meg fázott. Orvoshoz rnent, tüdejét megröntgenezték. és az orvos egyik tanár
társával közölte a tényt: tüdeje tele van átté té les daganatokkal. Megpróbáltak még
segIteni, de már nem lehetett. Szervezete lassan égni kezdett. Orvosai tanácsára
októberben abbahagyta a tanítást. Novemberben már [élezt ék, hogya mája ls tele
van daganatokkal. Felvette a szentkenetet újólag, hiszen már a mütét előtt maga kérte.
Betegágyán mindennap egy diakónus növendéke áldoztatta. Kollégái és az Intézet nö
vérei áldozatos lélekkel ápolták. Még az utólsó nap reggelén ls támogatva fölkelt. Ne·
hezen beszélt, de annyit még mondott: .Imádkozzatok értem!" Napközben növendékei
évfolyamonként váltva imádkoztak ágyánál. Délután láza 40 fokra emelkedett, este
3/4 t t-kor az örök hazába távozott .

Február 18·án a szegedi dómot zsúfolásig megtöltötték a hivek a délelőtt ll-kor
kezdődő koncelebrált gyászmisére . melyet Udvardy József szeged-csanádi püspök, Akos
Géza váci helynök és szegedi tanártársai rnutattak be. Az ország minden egyházmegyé
jéből jöttek papok. hogy búcsú t vegyenek tőle. Másnap Budapesten a rákoskereszturi
temetőben helyezték örök nyugalomra szülei mell é. A ravatalnál Bánk József váci ér
sek-püspök, a slrnál Akos Géza váci helynök végezte a szartart ást .

•Palástja a földre hullott. - mondta társai és növendékei nevében búcsúbeszédé
ben Abrahám István teol. tanár. a szegedi dóm plébánosa - de lesz-e köztünk Elizeus.
aki fölveszi? Lesznek-e új Elizeusok , aki k folytatják azt, amit ő abbahaqyott?"

Confratres
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