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ELŐSZÓ. 

Üt szenlst'get rendelt 1\.riszlus az egyén meg
szentelésére, kettöwl pedig magáról a társada
lomról gondoskodott. Egyik ~z utóbbiak közül 
az egyhúzirend, ameii}'CI az t'r az ö népét lelki 
elöljárókkal látja e>l ; a másik a házasság, amely 
által megszenteli azokat, kik földi s égi család
júnak szaporításúra hiYatottak. 

Az egyházirend tehát, amelyről most túrgya
l unk, adja a ,·iJúgnak lelki Yezetöji·t, gondozóját : 
a papságot. 

Ki sem fejezhetően nagy jótéteménye ez ls/en
nel.:, amelyért azonban a legnagyobb hálátlansá
got aratja, nem csak a nyilt ellenst'g, hanem gya
kOI·ta még a hivek részé•:ól is. A rosszakarat s 
tudatlanság okai ennele :\Iert a papra is illik, 
amit az Ir:ls az ö isteni :\Iesteréröl mond : «e vi
lágon ,·ala... {•s a Yilúg öt meg nem ismeré». 
(In. l. 10.) 

l\lert mi a pap a világra nézve'! A lelkek em
bere. Bevezeti a lelket a szent keresztség által 
lsten esalúdi otthonúba az Egyhúzba. Táplálja a 
ldkel\ct - nem a saját cszmi·ivel, bölcsészeti 
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:wagy politikai rendszerekkel, hanem a kinyilat
koztatott igazsággal, az isteni igével, amelynek ő 
a csatornája és edénye. Ez az edény lehet arany, 
ezüst, bronz vagy egyszerű agyag, de mindig 
Isten iga~ságait s kegyelmeit rejti s közli a lel
kekkel. Es ha keresztény bukni találna, a pap 
az, aki megtisztítja a bünbánat szentségében. 
A pap egyesiti a lelkeket lstenjikkel az Eucharistia 
últal. A pap támogatja a lelkeket küzdelmeikben, 
vigasztalja szenveMseikben, megmutatja nekik 
az eget, s előkészíti őket, hogy abba belépjenek. 
Aztán útadja a porhihelyt a temető szentelt föld
jének. 

Van::c ehhez fogható magasztos hivatás, mükö
<lés? üsszekötö kapcsa ez a földnek és az égnek, 
általa emelkedék minden lélek Istenéltez. 1 

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

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

A katholikus pap nélkül csakhamar kihaina 
nem esak a kereszténység, hanem egyheu nie a 
keresztény ei\'ilizáció is minden áldásá,·al együtt, 
s a világ eszes vadállatok tanyájúvú válnék, ame-

J \',ö. Bougaud: 1\crcszténys.:·~ é~ konmk. 1\'. :Ji. l. 



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

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

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

A Szenilélek sehol sem érintkezik úllandóbban 
s szinte kézzelfoghatóbban a Yilnggnl, mint midőn 
az egyházirend últal a különböző rangfokozatú 
papot megteremti, belőlük a fenséges hierarchiát 
megalkotja, s ezzel a keresztény társadalmat érző 
s mozgató idegeivel ellátja, megszenezi, kiépíti, 
s aztán «orcájára leheli az élet lehelletét», életre 
kelti. (V. ö. Gen. 2. í.) 

Szándé knnk megismertetni nzegyhúzirendet,min t 
életállapotot s mint szentséget, amely az előbbit 
létesíti. Röviden összegezni akarj uk mindazt, 
ami keresztény, müvelt közönségünket az egy
házirendre YOIIatkozólag hit, erköles, jog s liturgia 
szempontjából csak érdekelheti, miként ezt a 
tö~bi szeniségnél is tenni igyekeztünk. 

Ertekezésünkhöz függeléket is csatolunk a s=er
=elesi állapotról. Teljes keresztény erkölcstanból 
ez ki nem maradhat, s :1 lúrgy rokonsúgánúl 
fogva, alkalmasabb helyre nem kerülhet. l\lódot 
akarunk nyujtani oln1sóinknak. hogy a szerze
tességet, az egyházirend termő fájának ezt a leg
szebb Yirágát, helyes megYilágításban lássák, s 
minden elfogultsúgtól s hamis itéleltől, amel~· 



öket netán erre nézve fogva tartja, magukat 
me n tesítsék. 

Ö isteni föpapunk, Jezus Krisztus! akinek egyet
Ien igazi, tönényes papságát az egyházirend 
fenntartja s a Yilág végéig kiterjeszti, árassz isteni 
Szívedböl világosságot s meleget c könyY írójára 
s olvasóira, hogy megismene az emberi nem 
üdvére alkotott legnagyszerübb müvedet, az egy
házircndet, lelkesülten kiáltsanak fel: ~Hálát 
adunk neked a te nagy dicsöségedérb>. (Gloria.) 



Az egyházirend n1int állapot. 

Az c'irük papi méllóság. 
l~redele . 

.Midön lsten embert teremtett, egyben oly haj
lamokat, képességet s szúkségleteket oltott beléje, 
amelyek azt a társadalmi. rend, a család, az állam 
megalkotására s az ezekkel járó számtalan hiva
túság kiépítésére vezették. Ilyen értelemben tehúl 
lsten a szerzője minden úllásnak, hivatalnak, 
foglalkozásnak, amelyek nélkül a szcr\'ezett tár
sas emberi élet elgondolhatatlan. 

Csak egyetlen egy hivatús, állás, állapot van, 
amely bár a legszükségesebbek közé tartozik, még
sem az emberi társadalomból nőtt ki, s nem a 
természetbe nyujtja gyökereit, hanem egyenesen 
s köz,·etlenül lsten müvc. Ez az iirök papi mél
tóság. 

A.: ás:iívclségben. 

Milr az ószö\·cts(•g)Jl'n maga az l'r választja 
meg azokat, akiknek saj:ítos h.ivatása a különös 
istcnszolgúlat s lüinctilés az O islt'lli Felsége s 
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a nép között. A papJ hivatal, amelyet kizárólag 
Lévi nemzetségére ruházott, három rangfokoza
tot foglalt magában : a föpapit, papi ts a levitákét. 
A legelső főpap Aron volt, akit lsten parancsára 
testvére, Mózes ünnepélyesen felszentelt, felkenve 
öt olajjal s reáadva az előírt szent ruhákat. (V. 
ö. Móz. III. 8. 12.) A főpap, kinek a papok és 
Je,·iták nlindnyájan alá voltak rendelve, halálig 
viselle hivatalát. Legmagasztosabb 1eendöje volt 
az év bizonyos napján a népet Istennel kien
gesztelni. Az ö kötelessége volt reggel s este az 
arai~Y füstölőoltáron kellemes illatszereket égetni 
az Urnak. Késöbb ezt már az egyszerü papok 
is megtehették. 

A főpap volt a legfőb~ bíró oly kényes esetek
ben, midön a világi bíróság után hozzá felleb
hezlek. A papok, írástudók és a nép véneiből 
alakuló nagy tanácsnak ö ,·olt az elnöke. A kirá
lyok idejében ezek felkenése is az ö jogkörébe 
1~rtozott. A főpapi állás öröklés útján szállott 
.-tron ivadékaira; az utolsó időkben azonhan 
mcgvásúrolható hivatallá sül!yedt alú. 

Az egyszerii papoknak is Aron nemzetségéhez 
kellett tartozniok, s ugyancsak ünnepélyes felszen
telés útján foglalhalták el hh·atalukat. Minden testi 
fogyatkozústól mentnek kellett lenniük s hivatal
visdésük idején semmi hort vagy részegitől nem 
volt szabad élnzniök. Ruházatuk bár cgyszerübb, 
de hasonló volt a föpapéhoz. Kötelességük volt 
a főpapnak mindenbcn kezére járni s naponkint 
a reggeli «:·s esti úldozatot bemutatni. 



A vándorlás idején ök hordozták a frigyszek
rényt vállukon s az ő tisztjök volt a törvényköny
"Y,eket őrizni s bíráskodni a házassági ügyekben. 
Ok határoztak a fogadalmak felett, a viszályokat 
ők egyenlítették ki, a poklosság s egyéb tisztá
talanság felett ök mondottak véleményt. A tör
vényt magyarázták, az ifjúságot oktatták, a szarn
batot s más ünnepeket trombitaszóval kihirdet
ték. 

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

Dávid király négy osztályba sorolta öket. Az 
elsöbe tartozók a papoknak segédkeztek a temp
lomban. A második osztálvbeliek a szentélvt őriz
ték. A harmadik osztályt a~ zenészek alkott1k, kik 
a zsoltárokat énekelték s hangszereken kísérték. 
Végül a negyedik osztálybeliek a nemzetségek 
könyveit vezették s a szcnt könyvek másolásával 
foglalkoztak. Valószinűleg ez utóbbiakból szár
maztak a későbbi «írastudók». A leviták részére 
Jll):es törvénye külön ruhúzatot nem írt elő, azon
ban Dávid és Salamon ideje óta a zenészek s a 
frigyszekrény hordozói pamutból készült felöltöt 
viselnek. A papok és leviták külön, számukra 
kijelölt városokban laktak, ahonnan, mikor a 
szolgálat sora reájuk került egy-egy hétre Jeru-
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zsálembe kellett utazniok, hog-y a szövetség sáto
&·ában, illetőleg a templomban szent hívatasukat 
betöltsék. Szolgálati hetök alatt az áldozati hús 
egy része s az egyéb áldozati ajándékok bizonyos 
hányada öket illette, otthon pedig csalúdjukkal 
egyült a többi nemzetség által nekik szolgálta
tott tizedbúl éltek. ~fert nekik nem mértek ki 
külön föld.területet az igéret földjén. Az ö örök
ségük az Ur vala. 

Kriszlus idejében a papok rendje mintegy húsz
ezer, a levitáké pedig harmincezer tagot számlált. 
Gondoljuk el mindehhez a fenséges templomot, az 
elsőt a salamonit, amelyet Nabukodonozor lerom
bolt, sa másodikat, amelyet Zorobabel annyi kegye
lettel újra felépített, s akkor némi fogalmat alkot
tunk az ószövetségi kultusz nagyszerűségéről. Ez a 
második templom, amely pedig csak árnyéka vala 
az elsőnek, oly roppant méretü s kiterjedésü voJt, 
hogy kiterjedésre még a mai római szent Péter-temp
lomot is alig lehet vele összehasonlítani. Közép
pontja volt ez a vallásos és nemzeti életnek egy
aránt. :\lelléképületeiben helyet talált a törvényszék, 
az akadémia, az iskolúk, a bank, a vásúr, a felleg
vár, szóval a népnek egész közélete. Moriah he
gyén épült, s igy uralkodott a város felett. ~lidön 
este a nap .Judea hércci mögött alászállolt s bú
csúzó sugarai visszaverődtek a templom aranyos 
Jemezekkel boritott lapos tetőzeién s kupolúin, 
ez oly fenséges Iútvány \·olt, amely nlinden zsidó 
szívet nemzeti önérzettel s vallásos lelkrsedéssel 
Löllöll cl. 



Ez a nagyszerií kullusz azonban, amely csak 
előképe, árnya volt az újszövetséginek, Kl'iszlus 
idejében már több sebből vérzett s kimúlásának 
előjeleit tüntette fel. 

Heródes király mindjárl uralkodása kezdetén 
feleségül vevén Mariannát Boethus leányát, hogy 
apósá~ felenwljc, főpapnak teszi meg. Boethus nem 
volt Al'on némzetségéböl való s így feltolakodása 
valóságos szentségtörés számba ment. Családjá
ból az úgynevezett Boetluzsim papi kaszt alakult, 
amely a vallást inkúbb kizsákmányolta, mint 
szolgálta. Nemsokára a római hatalom Boethus 
elhatalmasodó családja ellen vetélytársat állít a 
hasonló szellemü Annásban, aki nem Islenlöl, ha
nem Quirinus követtől nyerte méltóságát, s meg
tartotta azt tizennégy éven át. Tiberius trónralé
pése idején elmozdították ugyan, de ö talált mó
dot, hogy hivatalát öt fiára, sőt vejC::•re Kaifásra 
is átszármaztassa s így Imiisszák mögött mégis esak 
ö intézze az ügyek folyását. 

:\linden jel tehát arra mutatott, hogy a kétezer 
éves ároni papság végnapjait éli. És valóban 
hivatását már betöltötte s így helyét át kellett 
adnia annak az egyetlen isteni főpapnak, akit 
milliónyi áldozatah·al előre rajzolt, hirdetett s 
jelképezett, a messiásnak, Kris:/usnak.Midön .Jé: us t 
születésc utáni negyvenedi~ napon a pap a temp
lomhan karjába \'ette s az Crnak bemutatta. ezzel 
egyben az egész ószövetségi papság feladatának 
s hh·atásának csúcspontjúra ért. ~fert ez a gyer
mek :lZL;rt jött, hogy «nwglisztílsa Uvi fiait, és 
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megpróbálja öket •. mint az aranyat és mint az 
ezüstöt, hogy a~ Urnak áldozatoka~ mutassanak 
be igazságban. Es tetszeni fog az Urnak Juda és 
Jeruzsálem áldozata, mint a hajdani napokban 
és mint a régi esztendőkben». ptalak. :i: 3, 4.) 

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

Az újszövetségi papság. 
Láttuk az árnyat, a jelképet, szemiéijük most 

már a fényt, a valóságot is. Ujszövetségi papság! 
Ki foghatja fel magasztosságodat s jelentőségedet? 
Szent Pál apostol a zsidókhoz irt leYelében fen
séges szavakkal beszél róla. Az ószövetségben, 
úgymond, «többen lettek ugyan papokká, mivel 
a halál miatt meg nem maradhattak; ennek 
(.Jézusnak/ pedig, minthogy örökké megmarad, 
örök papsága vagyon, azért nlindörökre üdYö
zítheti is azokat, kik általa járulnak az Istenhez>>· 
(Zsid. i, 23-25.) «:\lennyh"el jobb szövets~gnek 
kezese tehát Jézus, akinek megesküdött Ur, és 
nem bánja meg: Te pap yagy mindörökké.» (V. ö. 
Zsid. i, 21-22.) 

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



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

Nincs több pap, csupán csak egy van. A katho
likus pap tehút csak Kriszlus helyettcse lehet, az 
6 nevében, megbízásából s teljhatalmával csele
kedhetik. A l;:atholikus pnp szerv, organum, amely 
által az isteni Föpap hivatását betölti, hatalmát 
gy~korolja. 

Es valóban a l;:atholikus pap minden papi tény
kedésében egyszerűen csnk Kriszlus helyettese. 
Ugynnnzt az úldozatot mulatja be, anwlyct a .1\leg
váltó kínszenvedésének előestéjén bt·mulatott. «Ezt 
cselekedjétek - parancsolja a katholikus papság 
első képviselöinek - az (•n emlékezetemre.>> 

J(risztus parancsolja meg, hogy az ö kegy~Jmeit 
a szcntségck által papjai a lelkekbe öntsélc O adja 
a kegyelmet, ö végzi a megszentelést papjai közre
müködésénl. <<Megkeresztelvén öket az Atyának, 
Fiúnak és S:enlldekneJ.: nevében.>> «\'egyétek a 
Szen/lelket 11\ris:lus Ldki·t !) akiknek megbocsát
játok bíineiket, megbocsútainak ncldk.>> Azért 
talúlónn jegyzi meg A.ranys:ájtí szenl .János: «Az, 
ami előttünk nm (a szeniségek hatásn) nem nz 
emberi erö míive; az, aki egykor cselekedte, 
cselekszi azt most is. Mi csak szolgúk vagyunk; 
ö mnga nonhan az, aki nwgszentel és ~~tváltoztat». 
«Péter keresztl•l - mondja szent Agoston nem 
kevésbbL; jellemzöen- l'Z f 1\ris:tusl n z, aki keresz
tel; Pál keresztel, ez az, aki keresztel ; .Tudás 
keresztel ? ez az, aki k<'resztel.» 
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Az Egyház ezt nlindíg igy hitte, tanította. «A mi 
Urunk Jézus Krisztus mielött a mennybe ment 
volna, a papokat helyettesei gyanánt hagy.ta hátra», 
jelenti ki a tridenti szent zsinat. S máshelyütt 
azt állítja, hogy a s1.entmise a keresztáldozattal 
egy és ugyana?. az áldoznt, mert benne ugyanazt 
az áldozati bárányt ugyanaz a pap mutatja he, 
amennyiben Krisztus a pap segílségl~Ycl magát 
felúldozza. 

A pap tehát Kriszlussal nem csak egyetlen 
erkölcsi személyt alkot, miként a ldrály s követe, 
hanem valamiképen vele összeoh·atL /\riszt~ ál
tala áldoz, szentel. 

l\lindaz tehát, ami csak 1\risztusról, az isteni 
főpapról elmondható, ráillik a katholikus papra 
is. Amit az ószövetség ezredéwken át előkészített, 
amit a próft-lúk megénekeltek, az mind 1\risztuson 
keresztül a katholikus papsúghan valósul meg. 
Reája vonatkoznak tehát ily értelemben Zakariás 
próféta ígéi is. «Végy aranyat és ezüstöt és,csinálj 
koronákat és tedd ... a főpapnak fejt:·re ... Es rajta 
Jeszen a dicsöség, ülni fog és uralkodni királyi 
székében és ö pap leszen királyi székében.» (Zak. 
6, 11-lil.) 

A katholikus pap lelki méltósága tehát tekintve 
eredetél és természetét minden foldi állást s 
méltósngot, llll;g a kirillyokét is mcssze fel ülmulja 
s túlragyogja, nkár t:sak a nap a l'sillagokat. 



A. papi hatalom. 

Csodálatunk s tiszteletünk az újszövetségi örök 
papi méltóság iránt csak még inkább fokozódik, 
ha fontolóra vesszük nzo~at az igazán isteni ha
talmakat, amelyeket az l'r az egyházirend últal 
mindeu énényescn felszentelt pap kezébe helyez. 

A katholikus papnak ugyanis felszenteltetése 
folytán hatalma van 1\ris:::lus igazi leste, személye 
felett. Mit jelent ez? Nemde annyit, mint rendel
kezhctni azzal «aki az Atyátúl minden idö clött 
született. lsle11 az Istentől, világosság a világosság
tól, igaz lsten igaz lslenlüh (Hil\·aJiás.), akinek 
nlinden hatalom adatott az égben s a földön 
(:\It. 28. 18.); aki által mindenck teremh·e vannak, 
a lúthatók sa láthatatlanok (Kol. L 16.), aki hatal
mának igéjével mindent fenntart. (Zsid. l. 3.) 
Kinél Dávid kuksa vagyon ; amit megnyit azt 
senki be nem zúrja és amit bezár, azt senki meg 
nem nyitja (.Jel. 3. 7.) s kinek nevére nlinden 
ll;rd meghajolni kt:•nylelen az t•gben, földön s a 
foldalntt. (Fil. 2. 10.) 

Csodúljuk, nemde, Mózes hatalmát, akinek 
parancssza,·úra szétvúlnak n Föröslenger hullámai 
s a sziklúból is víz fakad. Bámulattal olvassuk, 
hogy .lú:sue szavúra megállott a nap. De mi mindez 
a pap hatalmúval szemhen, kinek maga mindenek 
Teremtője is szót fogad'! 

Igen! Az lstenemher, Jé:us 1\risztus alárendelte 
magút .Jú::sefnek s Jláriának is s miként az Irás 
mondja •engedelmes vala nekik». (Lk. 2. 51.) 

2· m 



A papnak azonhan nagyobb hatalmat enged ön
maga felett. Az ő szavára ugyanis nemcsak kész
ségesen megjelenik az oltárán a kenyér s bor színe 
alatt, hanem egészen új létezési módot vesz fel, 
amelyet a theológia szentséginek nevez.1 

1\ris:flls teste ug·yanis az Eucharisliúban valami 
szcllcmies módon, kiterjedés nélkül van jelen s 
pedig az egész ostyában s annak minden részecs
kéjében is egészen. Jelen van mindcnütt az egész 
világon, ahol csak az eucharistikus szinek talál
hatók. Szintc kimeriti mindenhatóságát, hogy job
han, pontosahbnn tudjon... a papunk engedel
meskedni. 

A pap hatalmát, mely ily csodúkat létesít, vajjon 
miveJ lehetne összemérni'! A szeutatyák n szent
séges lslemmya szerepévcl igyekeznek llárhuzamba 
úllítf!ni. :\liként ugynnis S:ií:: J/ária szavára: «Ime 
nz er szolgálólcúnya, legyen nekem a tc igéd 
szcrint» (Lk. l. 3S.) megnyílott az ég s az örök 
Atya lgt·je Jcszúllott a szüzi kebelhe, úgy a papi 
szó: «Ez az én testem)) (Lk. 22. l \l.) az Isten
embt•rt teszi az olláron jelenlevőYé. !\li ként J/ária 
beleegyezésével az lsten liának emberi létet adott, 
akként ndja a pap kijelentés(•wl 1\.riszlllsnak a 
szeniségi létezést. Mária csnk beleegyezett a misz
lériumba, nwly benne végbement, a .. pnp sza,·ai 
valóbnn eszközlik, ere<.lményczik nz Udvü:ílö cso
dúJatos szeniségi lt·l(·t. Es hozzú J/ária esak egyszer 
adta az lsten fiának az emberi természetet, a pnp 

t \". Ci. Az OltúJ·iszt•niSl;~ li2. lap si h. 
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azonban szúmialanszor Je\'onja az Úr Jézust oltá
runkra s helyezi szentségi létállapotba. 

Nem ok nélkül nevezik tehát a szcnt Atyák a 
pap hatalmát «megmérhetetlennek», «végtelen
nek», «isteninek». Dc halljunk néhányat közülük. 

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

((Nagy és csodálatos a papi méltóság- mondja 
Aranyszájú szent János, -amily távol áll a lélek 
a testtől, annyira áll magasabhan a papi méltó
ság a kir*lyi méltóság felett.» 

Szent Agoston igy ír: «Ami az angyaloknak 
nincs megadva, az az emberekre van ruházYa. 
A pap, a gyarló ember, végzi a titokkal teljes 
áldozatot ,s mellctte mennyei lelkek segédkez
nek ... >> ((O méltó pap - kiúlt fel ismét ugyanő -
mily tisztelendő vagy te! l'gyanis az Isiell igéje, 
a második isteni személy a pap kezében mint 
egykor a Szüz ölében, tijra testet ölt.>> 

S:ent Ambrus a kenyét· s bor át\"áltozlatását a 
,·iJág tercmtésé,·el itllítja párhuzamba. ((Mert mi
ként - úgymond - a teremtés elölt nem Yolt 
sem ég, sem föld, sem állat, hanem minden te
remtmény a mindenható lsten legyen szavára 
előállott, ép úgy az útváltoztat~s előtt nincs egyt;b 
az oltáron a puszta kenyérnél. Amdc a pap igéire: 
((Ez az én testem», a kenyér természetc meg
semmisül s /\riszt us teste jelenik meg. \'an ugyan 
az lsten ((Legyen» igéje s a pap: «Ez az (•n tes-
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tenu szavai között különbség is. Amde miben is 
áJI ez? Abban, hogy míg Isten «Legycn>>-jére 
csupán teremtmények létesültek, a papi igék azt 
hozzák elő, aki mindenekel teremtett, aki által 
mindenek leltek». 

Nem kevésbbé csodálatos az a hatalom, amelyet 
a pap Kris::tus mísztikus teste felett g)·akorol. 

Krisztus misztikus teste az anyaszentegyház, 
Ezt magából a kinyilatkozta!ásból tudjuk. Szent 
Pál ugyanis azt állítja az l'dyözítöröl, hogy a 
mennyei Atya «mindent az ő lábai alá ntett és 
öt tette fejéYé az egész anyaszentegyháznak, amely 
az ö tesfe", (Ef. l. 22, 23.) Nagyon világos, hogy 
itt csak hasonlattal állunk szemben. Jellemezni 
akarja ezzel a Szeutiélek azt a lelki, kegyelmi 
vérkeringés!, amely Kris::lusból kiindul s átjárja 
minden hh·ét. 1\.riszlus által élünk malasztos éle
tet s hajtunk végre az örök üd,·össégre is én·ényes 
cselekedeteket. 

Ámde ez az egész misztikus test, mondhatnók, 
a papi kézre van bíZ\·a. 

Rendes körülmények között ö kapcsol bele a 
szent kt;.resztség által új meg új tagot a kriszlusi 
testbe. O túplálja az oltúmúl ezt a testet a szeplő
telen isteni Bárány testéwl, véréYel, hogy «élete 
legyen s bövebben legyen", (V. ö. In. 10. 10.) 

A pap az, aki 1\.ris::tus testének elszáradt, holl 
tagjait a feloldozás által új életre támasztja fel. 
Ó, ha J(riszlus azt a hatalmat adta volna meg 
papjainak, hogy a testileg holtakat «legyt•n" sza
vukkal feléleszthctik, hezzeg az egész Yilúg ('Sodúl-



kozva s rajongva tolongna köröttük. Pedig a 
Megváltó hasonlíthatatlanul nagyobbra képesítette 
öket, midön a lelkeket ragadhalják ki az örök 
halál karjaiból s letördelhetik ról uk a sátán bilin
cseit. Amil a vilúg összes nagyhatalma, hadserege 
nem tud elérni, azt teszi a pap, midön elsusog\'a 
a biínös felett : «én téged feloldozlak büncidtöl », 

megnyitja a lélek számára a lllennyek országát 
s bezárja a poklot alatta. Végre a pap az, aki 
miután annyi áldúst közJött az emberekkel, meg
keni beteg tagjaikat az üdYös kenettel, hogy 
győzelmesen Yhják meg a haláltusát s minden 
akadálytól menten érhessék el az égi hazát. 

Sőt a szentmisc bemutatása últal a purgató
riumba is átérnek a papi kezek, törlesztgel\·e 
Kr~s=tus érdeméből a túiYilági büntetéseket. 

Es most ismét kérdem, ,·an-c nz égben s n 
földön, ami a papi hatalomhoz, az örök papi 
méltósághoz hasonlítható? De szólaljon meg ismét 
az aranyszújú egyházi tudós, 1\onstanlinápuly 
lánglelkií püspöke, akinél szebben a papi méltó
ságról talán senki sem írt. Az ö szan1i foglalják 
össze az elmondottakat. 

«Gyarló emberekre, a föld l.akóira bíztúk a 
mennv kincseinek kiosztását. Altaluk nYerik a 
legsze~llebb titkok befejezésüket uk eszközölik 
a Jelkek gyógyulását, az emberi üdYösseg nagy 
munkúját. (\ekik - ó csodils és mégis igaz lio
log! - oly hatalom gyakorlása Yan megengedYe 
itt a fölllön, amelyet a Mindenható sem az angya
loknak, scm a főangyalokunk nem adott meg. 



Mert a mennyei Jelkeknek sem mondotta azt, amit 
a papoknak: Amit megkötöztök a földön, meg 
lesz kötözve mennyekben is, és amit feloldoztok 
a földön, felleszen oldozva mennyekben is. Igaz! 
a földi fejedelmeknek is van kötöző hatalmuk, 
de ez csak a földi életre szorítkozik s csupán a 
testekre terjed ki. A pap azonban hatalmát a lel
kek felett gyakorolja s elér vele a mennyekig. 
Oly nagy az irgalom Atyjának jósága, oly nagyok 
kegyei, amelyekkel papjait elárasztja, hogy jóvá 
hagy mindent a mennyben, amit szolgái az ő 
nevében tesznek itt a földön. Birtokosai ők Kriszlus 
egész hatalmának. Valóban eszünket kell, hogy 
elvesztettük legyen, ha tisztelettel nem vagyunk 
oly hivatal iránt, amely nélkül sem a mennybe 
el nemjuthatunk, sem az örökjutalomban részünk 
nem lehet. .Mert ha igaz az, amit az e\'angt'·lium 
tanít: ha ujra nem születünk vízből és S::enllélek
böl. nem .mehetünk be Isten orszilgába, ha igaz, 
hogy az Ur testének éhezése nélkül az örök élet
ből kiráratunk: hogyan meneküljünk akkor a 
pap segítsége nélkül az örök tüztől, hogyan jut
hatunk cl a boldog halhalatlansúgra, minthogy 
ezeket a nagy dolgokat felszentelt kezek intézik 
s mindama drilga malasztoknak, nmelycket i.ül
vünk érdekében nYerünk, csak az il könetítésük 
s hh"atalos ténykcd~sük folytúnleszünkrészesé,·é?! 
Yaló iga?., hogy a papok által szülelünk lelkileg 
/{ris:tusban, újraszület\·e az ö isteni vérében; a 
keresztség áltnl eltemettctn s új életre keiYC 
övele. Altaluk egyesülünk azzal a titokkal teljes 



testtel, amelynek feje [(riszlus s leszünk az lsten
ember eleven tagjaivá... Hányszor támogatják 
ök az erőtlen, gyarló lel kek et? Hány ezret ragad
nak ki a pokol hatalmából? Egyiknek megköny
nyítik a vétkeivel magára vont büntetést, a má
sikat üdvös intelmeik, oktatásaik s imáik által 
szomorú bukástól óvják meg. Üdvünkhöz segíte
nek minket akkor is, ha a keresztség utim Isten 
kegyelméből kiestünk. Kezükben van az üdvös
ségünk, valahányszor csak igaz töredeJem árán 
lstennel kibékülni akarunk. Birják a papok mind
azt, ami csak szükséges, hogy a királyok királya, 
a nlindenség Ura irántunk megengesztelődjék,)) 

Tiszlelet a katholikus papság irant. 
A papi hivatás fenségére nagyon rávilágít az az 

állandó s általános tisztelet, amelyben azt az 
Egyház, ne,·ezetesen az lsten lelkétöl útbatoU 
szentek s nagy emb(•rek részesítették. 

Mar az őskeresztény korból szárnhzó ((Apostoli 
Konstituciób a papokat prófétáknak, fejedelmek
nek, wzéreknek, királyoknak s lsten és ember 
közölti közbenjáróknak nen·zil\. Músutt ismét az 
apostolok, lclkipúsztorok, a nép atyái s 1\ris::lus 
helyettesei címekkel tisztelik meg őket. 

Az egyhúztörténelem is számos megható esetél 
jegyezte fel a paptiszteletnek. 

~Jár a kercszlény~ég elsü szimtdaiban Cajus 
római szenátor Gabbinus papnak lábait szolda 
megcsókolni. Kirillyok, ha pap járult eléjök, le
szilllottak trónjukról, eléjük mcntel\, kezet csókol-
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tak nekik s mélyen meghajol \'a áldásukat kérték. 
Honorius és l'alentiniánus császárok leirataiban e 
szavak fordulnak elő: «A papok nevét tisztelettel 
teljcsen olvassuk és az egész világ fejet hajt 
elóttflk». "Vagy Theodó:ins császár .Meletins püspök
nek nem csak kezét, hanem fejét, száját és szemét 
is megcsókolta. 

Guntram francia király rendelete szerint, ha 
viiagi és papi egyén 1<'1i1áton talalkoznak egy
mással, a világi vegye Ic kalapját az lsten szol
gája elött. Ha pedig a lovagló világi gyalogos 
pa p pal jön szembe, szálljon Je lováról s tisztelettel 
Ü(hözölje. 

Nagy Károly császúr pedig a következöket ren
deli: «Komoly akaratunk és parancsunk, hogy 
alattvalóink a papoknak, mint Isten helyetteseinek 
pontosan engedelmeskedjcm•k. Fel nem foghatjuk 
ugyanis, miként lehetnének irúntunk hiwk és 
engedelmesek azok, akik lsten és az ö papjai 
iránt hütelen~k és engedetlenek. Mindazok, kik a 
papoknak nem fogadnak szót, még ha saját fiaink 
volnúnak is azok, méltósúgaiktól megfoszlandók. Az 
ily gonoszteYöket nem türj flk közelünkben s hitet
leneknek, becsteleneknek és istenteleneknek m·il
Yánítjuk és szúmíizzük öket országunkból, n{ert 
azt akarjuk, hogy a mi birodalmunk kereszlény 
s nem pedig pogány legyen)). \'a:u/ császár ezeket 
köti fiúnak Leónak sziYére: «A papok iránt tanu
sitott tisztelet magúra lslnu·e vonatkozik. 1\fert, 
mikt:·nt a mi akaratunk, hogy a nép tiszteletteJ 
legyen miniszlercink ÍJ·íml, és prdig irántunk való 



tekintetből, épen úgy lsten is megkívánja, hogy 
az ö szolgáit tisztelj ük és pedig övégette". 

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

A Szentek élete is számtalan remek példával 
szolgál a paptisztelctrc. 

Remele szent Antal Yalahányszor pappal talál
kozik, kezet csókol s lénireesve kéri annak áldá
sát. Assisi szenl Ferenc ezt az utasítást adja 
tanítványainak: «<sle11 papjai iránt mindcn tisz
telettel s hódolattal kell lennünk, mert ök lclki 
atyúi, tehát mintegy lelkök, életök a kereszté
nyeknek. Ha angyalt és papot látnék felém tar
tani, először is a papnak csókolnék kezet és azt 
mondanám az angyalnak: Várj, ó angyal, mert 
lásd, ennek kcze az élet Igéjét érinti s ya)ami 
embedelcttiwl dicsekszik». 

S:imai s:ent I\alalin és oigniesi szent ,llária a 
papok lábnyomait is mcg('sókollák. 

Nem ke\·ésbbé jellemzi a szentek magasztos 
\'t•kményét a papi hivalúsrúl az a szent irtózat, 

.,_, 



amely öket arra ösztönözte, hogy méltatlanságuk 
érzetében az egyházirend felvétele elöl kité1:jenek, 
illetőleg arra csupán a szent engedelmesség kény
szere alatt vállalkozzanak. A méltósággal arányos 
felelősség tudata csaknem összcroskasztotta öket. 

Szenl Márk remete csupán jóhiszemüsége által 
menthető, midőn leYúgja inkább hüvelykujját, 
csakhogy ily módon pappászenteltetését meg
hiusitsa. 

A szentéletü Mutues apát, kit akarata ellenére 
pappá szenteltek, egész életében egyetlen egyszer 
sem mert az oltárhoz közelíteni, hogy rajta az 
isteni áldozatot bemutassa. Assisi szent Faenc 
nem ritkán egész testében remegett, midőn meg
gondolta, mily tisztának s szentnek kell annak 
lennie, aki a papi ténykedésekre, nevezetesen a 
szentmiseáldozat bemutatására vállalkozik. Eré
lycsen unszoltú){, hogy vegye fel az áldozópapi 
rendet. A szent épen efelett tünődik, tépelődik 
útjában, midön angyal jelen meg neki, aki ragyogó 
folyadékot tartalmazó üvegedényt tartolt kezében. 
«Lásd Ferenc - szólott - ily tisztának kell a 
papi Jéleknek lennie.» Erre a folyadék szintc 
vakító fényt árasztott magából. Szent Ferenc e 
perctől fog,·a még kevésbbé volt rábírható a ma
gasabb egyhúzi rend fch·ételére. 

f;oyolai s:enl lywic. nliután pappá szentelték 
még egy úlló esztendeig ],;észült primidújára. Páli 
s:enl l'ince nem egyszer ismételte, ha nem volna 
már pap, méltatlansúga folytán sohasem mcrné 
magitt mt:·g <•gyszer clhat:'trozni c sz<'nlség feln'-



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

A szentek mindent az örökkévalóság szemszö
géből néztek s telve voltak Isiell nagy gondola
tával. Tetteik, nyilatkozataik felkiállójt>lek, amelyek 
megszíyJe)endö igazságokra hivják fel Hgyelmün
ket A papi hivatást illetö felfogásuk bizonyára 
szent tisztelelet s félelmet ébreszt az egyházi rend 
magasztos méltósúgával szemben. Ova int min
denkit; nehogy hivatás nélkül vakmcröen a szen
télybe tolakodjék, avagy bárkit önzö, természetes 
okokból a papi pályára rábeszéljen, kényszerítsen. 
Amde másrészt ugyancsak a papi méltóság hal
latlan fensége, amely még a szrnteket is meg
döbbenldlc, Yágyat s szent epedést kell, hogy 
keltsen mindazokhan, akiket ls/en hiYatással tün
tet ki. Az ilyeneknek egyben böséges tilmogatást 
is igér a terhek ,·iselésére, amely alatt az ú ma
Jasztja n.l\)kül az angyali Yilllak is összeroskad
nának. Epen a szent papok példája bizonyítja, 
hogy a kegyelem által segélyezett hivatással mily 
nagy dolgokat ll'hct az ember Isten dicsöségére s 
a világ jayúra s mily magasztos polera enwlked
hetik az Ur földi s nwnnyei orszúgában. 

A pnpi hivatás. 
Mi a llivalás? 

A Katholikus Egyhúz tanítúsa, dc meg az egész 
kereszh'•ny társadalomnak últalúnos, kÓzös nwg-



gyözödése, hogy papi pályára csak annak szabad 
lépnie, akinek erre hivatása van. l\findenki szánja 
s elitéli azt a szcrencsétlent, aki hivatás nélkül 
lett pappá. Ámde mi az a hivatás? Ez a kérdés -
úgy véljük - valamennyiünket nagyon érdekel. 
Nevezetesen az ifjúsúgot, amely az élet nagy vúla~z
útján pályát akar vúlasztani, jövője felett kívún 
dönteni. Dc érdekli músodsorhan a szülöket is, 
akiknek gyermekük jövendó sorsa nem lehet 
közömbös. 

Kétféle Jüvalúst különhöztet meg a theológia. 
Júilsöt, amelyet a püspök eszközöl, midön a fel
szcntelendöt a szemininiumha feh·eszi, megvizs
gálja s felszenteli. Ez az ú. n. kánoni hivatás, 
amely húr nélkülözhetctlenül szükséges, de ma
gában véw még nem elégséges. Hogy valaki 
lelkiismeret szerint pappú lehessen, belsü hiva
tásának is kell lennie. 

Ez a hdsö hivatás az isteni Gondviselés iirök 
végzése, mndlycl l'gy(•seket tetszése sze ri nt a papi 
illlapotra s annak leendőire kivúlaszl, nekik meg
feJelö tulajdonságokat s kegyelnwkct adomúnyoz s 
szent szándékát valamiképen tudtukra is adja. 

A hivatás s:iikségessége. 

A kinyilalkozlatús mindkét forrúsa, úgy a 
Szentírás, mint a hagyomúny világosan tanúsítja, 
hogy ez a helsű hivatús szintoly szüks(·gl'S, 111inl 
a külsö. 

~Jár az ószöwtséglwn sem lehetett senki lsten 
pnpja, a\·agy prúfdúja llivatús n(•Jkül. 



«Vedd mclléd bátyádat is, Áront - szól az 
Úr Mázeshez - fiaival együtt, lZJ'ael fiai közöl, · 
hogy m,int papok s~olgáljanak nekem.» (Móz. II. 
28. 1.) Es ismét: «Áront pedig és fiait papi tisztre 
rendeld. Amely idegen .l szolgálathoz járuland, 
haljon meg». (l\fóz. 1\'. 3. _10.) «S ez lőn - mondja 
.lezus Sirák fia - neki (ArvnnakJ és iYa<.lékának 
örök szöntségül, mint az ég napjai : hogy a 
papságot viseljék és dicsérctet mondjanak, és 
megáldj<lk népét az ő IH'Yébcn. Ot választotta 
nlindcn élő közöl, hogy az lstennek úldozatot 
tegyen és füstölést és illatszert emlékezetül és 
engesztelésül a népért.» (.lezus S. F. -fií. Hl, 20.) 

A próféták is, kiknek szerepe az üjszöwtség
hen jórészt a papéha olYadt, hasonló kifejezett
séggel kapják hivatásukat. Igy Jeremiásnak kije
lenti az l'r, hogy múr szület(•se előtt megszen
telte s a nemzetek prófét<ljúYá rendelte őt. Hiába 
menti magát Jeremiás tapasztalatlan~úgával s al
kalmatlanságáYal. Ell(•nwtésére az l'r azt feleli: 
«~lindazokra, mikre téged küldelek, elmégy és 
mind amikel parancsolok neked, beszélni fogod». 
(Jer. l. 7.) 

És Isten eljárását az újszőwtségben sem vál
toztatja meg, söt sok és nyomós oka van, hogy 
ahhoz még szivósabhan ragaszkodjék. 

Hiszen maga szent Fia minden papi tulajdon
súgo! a legföbh mértékhen egyesít magában : 
szent, bölcs, áldozatkész. Szent Pál azt úlli~ja 
róla: ullyen főpap kellett nekünk, szent, úrtatlan, 
szeplőtelen, a hünösöktől eikülünzött és az <'gck-
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nél fönségesebb» ... (Zsid. 7. 26.) És ime meg1s: 
«J(riszfus nem Ölimagát dicsöitette meg azzal, 
hogy főpappá legyen, hanem az, ki mondotta 
neki : «Fiam vagy te, én ma szüllelek téged». 
Amint mús helyen is modja : «Te pap vagy mind
ürökké Melkizedek rendszerint.>> (Zsid. 5. i), 6.) 

Ha tehút magának az Istenembernek is hiYatús 
kellett, hogy pappá legyen, nwnnyi\·el szüksé
gesehh ez azoknak, kik puszta emherek, s esupún 
az ö papsúgában részes~dnck. Ha az Istenembe1· 
mennyei Atyjúra hizta, hogy a papsúgra való 
hivilssal megdicsoHse ót, minó vakmeriiség volna 
a bűnös részéről a hivatás világos jelei nélkül 
vúllalkozni a Krisztusi papságban való osztoz
kodúsra. 

K(·tségtelen lehút, hogy lsten mag{mak tartotta 
fenn a jogot, hogy pnpnnk azt hh·jon meg, 
akit akar. 

Az <·lsii tizenkét f§papjúnak, az apostoloknak 
ki,·úlasztásúra az Cduü:ilö cg(•sz éjtszakán út 
imúdkozn1 készüll. Késühh nagy nyomatékkal 
ligyclllleztclte is őkC't erre: «:'\cm li vúlasztotta
tok engem, hanem (·n vúlasztotlalak titck<·t, 
s én rendeltelek, hogy elnwnvén gyümölcsöt 
teremjetek, (•s a ti gyümölcsötök megmaradjon». 
(ln. 1.). Hi.) 

Az apostolok is vilúgos tudatúban vannak, 
hogy a hivatús isteni ajánd(•k. :\!iért is mi<lün a 
bukott Judás helyébe új apostoll akarnak vúlasz
tani, clüúllílvún .Júzsefet (•s :\I:Hyúst. elöhb így 
imúdkoznak : «Tc l.'ram ! ki minden<'k szivét 



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

Isten maga dönt Pál és Bamabás meghivatását 
illetőleg az apostoli méltóságra. «Válasszátok el 
nekem - szól a Szenilélek - Sault és Bamabásl, 
a munkúra, melyre öket híttam.» (Ap. cs. t:·t 2.) 

Igy beszélnek a szent hagyomány szócsövei, a 
Szeutatyák is. «Gondold meg jól - írja szent 
Jeromos egy papjelölthöz - nüt teszesz s ha 
Yajjon van-e hivatásod lslenlöl! Az egész világ 
rúd fordítja tekintetét, hogy lússa erényedet YaiD· 
vétkedet» ... Szent L/rem hasonló körülmények 
közölt igy nyilatkozik: «lparkodjál tetszeni an
nak, aki téged kiválasztott, hogy az ö harcosa 
légy tisztasághan és igazságban, bölcseségben és 
ragyogó szüzességben.» 

«A papi méltóság oly nagy és oly csodálatra
méltó, mondja Aranyszájú szenl.lános, hogy igazán 
az isteni kinyilatkoztatils szüks(•ges ahhoz, hogy 
esak m(•ltók vegyék azt magukra». 

Szent Cyprián szerint: «szentségtörú yakmerö
ségre és romlott lélekre vallana, ha valaki azt 
hinné, hogy pappú lehet lsten hivása nélkül. 

~lég esak szenl Bernát idevágó szavait idézzük: 
«Honnét az ember \'Úgyakodása az elsöség (a papi 
pálya) után'! Honnét az arcátlan nagyravágyás, 
honnét az esztelen ft•nnhéjazás ! Merészelne-e 
\'alaki közületek valamely földi uralkodó hiva
talát az ü parancsa, söl lilalma ellenére magához 
ragadni. foglalkozásúl i ntl·zni. jaYait eltulajdo-
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nitani '!... lgen sokan jönnek !.de, de go_ndold 
meg, hogy melyik a hh•atolt? Ugyelj az Ur be
szédjének rendjére. Boldogok - mondja ö - a 
Lisztaszívííek, merl ök Isten fiainak neveztetnek. 
A tisztaszí,·üeket hivja a mennyei Atya, mert 
ezek nem azt keresik, ami nekik, hanem ami 
m:lsoknak hasznos .. Jaj a hütelen szolgáknak, 
akik jóllehet - még maguk sem engesztelőrltek 
ki, mások kiengesztelésének tisztét veszik ma
gukra ! ... Jaj a harag fiainak, akik a béke köz
vetőinek látszanak. Jaj azoknak, akik, mert a 
test szerint eselekednek, nem tetszhetnek Istennek 
s öt mégis kiengesztelni akarják!» 

Ki vétke:ik? 
Az elmondottakból nyilvám·aló, hogy vétkezik 

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

Merénylet ez, Isten joga, föurasága ellen. Tolvaj 
a hiYatástalan pap• - :lllitja s:ent Alfonz, mert 
a kegyelmet, amely nem neki Yoll szám·a, erő
szakkal ragadja inagához. lsten büntetését az 
ilyen alig fogja elkerülni. 

~Iidön Core és le\·itatúrsai a pusztában. lúzong
tak, min•l lsten a papságot kizárólag .Aronra s 
liaira hizla, Mó:es megparancsolá nekik, hogy 
músnap tömjénezövei úll.ianak fel a frigysátor 
ajtajúnill Arunnal szemben. Töltsék aztún meg 
ök is, mint Aron, tömjéntartóikat a szent ~üzzel, 
s.zórjanak rú tömjént,t'·s mutassák azt be az t:rnak. 
Es íme, alig hogy <'Z mq.:tiirlt;nt lsten dksőség<•s 



jelenl~te fényes felhő a.Jakjáhan fiáthatóva válott 
s az Ur Mózesnek és Aronnak megnyilatkozott : 
((V ál jatok el e felekezettől, hogy hirtelen elve
szítsem őket. (Móz. IV. 16. 21.) 

... ((És legottan, amint megszünt szólni, meg
hasadt a föld lábaik alalt, és felnyitván száját, 
elnyelé öket ... és elvenenszállának lea pokolba» ... 
(~Ióz IV. 16, 31-33.) 

((És ami a kevély levitákkal történt - mondja 
egy régi egyházi író - akik isteni parancs nél
kül vállalkoztak a papságra, ugyanaz minda·zokkal 
meg fog történni, akik hivatás nélkül mernek a 
püspöki, papi vagy diákoni hivatalba lépni. 
1\fiként azok testét tűz emésztette meg, úgy ezek 
szíve is kifog égni.» 

De vétkezik a hivatástalan pap a helyes ön
szeretet ellen is. Csakhamar végtelenü) szeren
csétlennek fogja magát érezni abban a légkörben, 
amely nem neki való, unlatni, nyomasztani fogja 
a papi élet minden kötelessége s teendöje, s 
gyengének tapasztalja magát azokra az áldoza
tokra, amelyek nélk~tl a tiszta s szent papi élet 
el scm gondolható. Es ily zilált lelkiállapot mel
Jett mily közeli a veszély, hogy a szerencsétlen 
pályatévesztett a bűnök s szentségtörések örvé
nyébe elmerül, söt nem ritkán a nyilt aposztázia 
ú t j :'u· a té w d. 

Aki clöH tehát tulajdon földi s örök boldog
sága kedves, júl vizsgillja meg magilt és hivatil
sút, mielött a 1li"1spöki kézfeltétel pappá avah1á 
mindör<ikre. 



Végül bünt követ el, a hivatás nélkül papi pa· 
lyára vállalkozó az Egyház ellrn is. 

:\Jidön a dicsöségszomj .ló::se{el, Zakariás fiát 
és A::ariást, a seregek lejcdelmét, a csatába haj
totta, s ezzel nagy szcrenesétlcnségnek, számos 
derék harcos vesztének letlek okozói, a Szcntírás 
vakmerő s oktalan eljárásukat így jellemzi: «azt 
vélték, hogy majd vitéz dolgot cselekszenek, holott 
ök sem valúnak azon férfiak ivadékából, kik által 
szabadulás lett I::raelben». (~lakk. I. ;), 51)-62.) 

Az egyháztörténelemnek legszomorúbb lapjai 
bőven igazolják, hogy mennyit ártottak Egyhá
zunknak hivatástalan ,·agy hi\·atásukat vesztett 
papjai ; egy Arius, egy Luther, egy 1\álvin és a 
többiek. 

De kétségki\·ül hibáznak - még pedig mind 
a három szempontból - tehát Isten, önmaguk s 
az Egyház ellen azok is, akik búr hi,·atásukat 
megismerik, de visszariad,·a a n~le júró illdozat
tól, azt mégsem követik. 

Igrn ! akik a nekik felajúnlott hivatúst a papi 
méltóságra visszautasítják Jegalább is hálátlanok 
a v(•gtelcn irgalmú lsten ellen, aki öket milliók 
felett kitüntetni kegyeskeddt, s munkatúrsnak 
kiszemelt fens~ges müv<•iben. 

Hibáznak az ilyenek önmaguk ellen, mert meg
hiusítjúk a Gondvis<•lésnck reájuk vonatkozó jó
ságos terveit. l\legfosztják magukat mérhetctlen 
sok kegyelemtől, vigasztól, boldogságtól s dicső
ségtől. amelyet lsten nekik szúnt <;s kt;szítdl. Oly 



ösvénynek vágnak neki, amelyre nem a hit, hanem 
a szenvedély lidérce wt vczérsugarat. 

Végül a hivatásukat nem köntök az Egyház 
ellen is hibáznak. Megfosztják Isten földi országát 
a támasztól s alkalmas munkaerötöl. Hány lélek 
fogja örökre siratni, mert nem volt elég «ember
halúsz)), aki kin•tette hálóját a vilúg tengerére. 
H:lny szölötüke szúrad ki, ahclyC'tt, hogy bö 
gyümöksöket terenuw, nwrt a renyhe munkás 
nem fogadta cl a gazda nwghivúsút, I~nnem tétleJüti 
tovább ácsorgott az éld piacán ! O! ha a hiva
tottnak nm szíve, ám essék meg a sok szeren
csétlcn, elhagyott lelken, szúnja meg az udvözítöt, 
aki ezekért a szenwdöktTt is ontotta vérét. 

.-l vétek súlya. 

l\lindazonúltal, aki hívntás nélkül ll•p a papi 
pályára, fdtéve, hogy komoly szándéka van an
nak minden kötelmét hiwn betölteni, úgy látszik, 
stílyos bünt nem követ el. A hocsímatos büntöl 
azonban alig mcnthetö, mert minden jóakarat 
mellett is, amelyet leltétclezünk, nem kis Yeszély
nek teszi ki magát, söt mások lelke iülvét is; 
jólld1et a szükséges kegyelmeket Isten az ilye
nektől sem tagadja meg. 

Aki pedig nyih·ámaló hivatásúl a papi púlyára 
nem kö\·eti, ezért magúért bünröl alig vúdolható. 
Egyrészt ugyanis lsten a papi állapottal júró ál
dozatokra J.:ifeje=ell paronecsal senkit sem köte
lez; másrészt minden púlyún ké~z búrkinek meg
adni a szükség(•s kegydmeket. Amde nagy nm-
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lasztás nélkül a felajánlott örök papi méltóság 
visszautasítása nem marad, akár a gyávaság, akár 
más rendetlen indulat szolgáltasson is reá okot. 
Az eiTajta «szökevények» rendesen késői, keserü 
könnyekkel szokták megfizetni könnyelmüségü
ket. 

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

A halálos büntől azok sem menthetök, akik mást, 
pl. gyermeküket iga:ságtalan eszközökkel a papi 
pályára kényszerítenek, vagy attól visszatartják 

A hivatás jelei. 
Az eddig előadottak kapcsim szükségképen fel

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

E szerint tehát a ludomány, képzettség, mü
veltség, de még maga a jámborság s vallúsosság 
sem nyujtanak egymagukban ,·éve az isteni hiva
tásról biztosítékot. lsten a hh·atás dolgában viiú
gosabb s hatúrozollabb módon szokta sz:'lndékút 
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tudtul adni. S::ent Ignác a Lelkigyakorlatok köny
Yében felette becses szabályokkal siet segéJyünkre, 
hogy e lélekbe vágó ügybt•n eligazítson. 

A. Yúlasztásnak háromféle «idejéről» beszél, 
vagyis három alkalomról, állapotról, amelyekben 
fontos ügyeket, aminő elsősorban a púlyadlasz
tás, eldönteni kell s lehet. Egyheu bölcs szabú
lyokat is ad núnden egyes időre n~zw magatar
tásunkat illetőleg. 

Van eset s ez a szcnt szavai szerint az első idii, 
midőn ls/en oly Yilágosan s határozottan nyilat
kozik, hogy a l~Jckből, anwlyhez szól, a kétség
I1ek m~g a lehetöst\gét is kizárja. Igy bcsz(•lt az 
l"r pl. Máté/w:, Pál/w:, így hida meg többi 
apostolait is. 

:'\láskor ismét a hívús nem jelentkezik bár ily 
kézzelfoghatóan, dc oly hathatós kegyelemmel s 
\·igasszal vonz :1z Istentij[ szándékolt ú lia pot ba, 
hogy kéts~gnek nem marad helye. Ez a Yálasztús 
músodik ideje. 

Végül a Yúlasztús harmadik idejének Jll'vezi a 
Lelkigyakorlatok könyvém•k szcrzöje aí't a lelki
állapoto!, midőn súlyos okok szólnak bizonyos 
állapot - a mi csetünkben tehát - a papi 
páJy:n·álasztúsa mellett, amelyek azonhan nem 
zárják ki az ellenén·ckct. Ilyenkor nem marad 
egyéb hátra, mint hosszas és buzgó imádság 
után- egyes-egyedül a IL'Iek örök á(lckeit tarh·a 
szem előtt - YizsgálódYa, fontolgah·a a mellette 
s ellene szóló érvekl't összemtTYe, lsh'n akaratúl 
kipuhatolni. Szintc döntó jelenlöst·gíí lehet a \'i1-
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lasztilsban a tudós és buzgó állandó lelkiatyának 
ítélete, véleménye is. 

Ettől eltekintve szinte bizonyos jelei a papi 
pályára Yaló isteni hívásnak a köYclkezölc 

l. A tiszta szándék : a papi pályán lsten dicső
ségét s a lelkek üd,·össégét keresni, eg)·bekap
csolnl a \'ágyódússal az egyházirenddel jiu·ó szenl 
kö~elességek és feladatok teljesítésére. 

Amde eleve megjegy<'zzük, hogy búr felette 
üdYös és hasznos, hogy az ember lelkesedéssel 
tudja köYetni hh·atását, de ez a lclkC'sedés nem 
szitkséges. Elég, ha az emlitett tiszta szúndék s 
Yágyakodás meg Yan a:: akaratban. Az alacsonyabh 
természet ugyanis nem ritkán ellenszegül a kegye
Icm ,·onzalmának s kemény harcot indíthat ellene. 

\'esse ld teh.át a pálynYúlasztó lstrn szent színe 
Plött n kt'rdést, \'ajjon miérl nkama pappú lenni'? 
Azért-c, mert lsten dicsőségét, a lelkek üd,·ét 
hordja szí,·én, mert magát és másokal mennyei 
örök jaYakknl akar gazdagilani '! Ha etT<' a k<'r
désre őszinte igennel felelhet, ezt az isteni hiYa
tús egyik leglényegesebb jelének kell tekinteni<'. 

Viszont azonban, aki kénytelen Yolna önmaga 
előtt ben11lani, hogy csak azért és nem másért 
akar pappá lenni, mert így tisztességes, biztos 
megélhetéséről s szülciről gondoskodYa Yan, 
annak nincs hivatása. «Habár az apostoli tanítús 
szerint - mondja n római káté - n természetes 
és pozitíY tőnény azt rendeli, hogy aki az oltár
nak szolgál, a;r, oltúrról is éljen, mt•gis nagy szent
ségtörés az oltúrhoz nyercs<'g n'gclt ll'pni.'' 



Hasonlók(·pen nincs hivatása annak, aki a papi 
pályán méltóságokat, zsíros javadalmat, csendes, 
nyugodt, kellemes életet keres, vagy szülei s 
.rokonai forró kíYánságána],, unszolásának akar 
csak eleget tenni. Mily kesenes lesz az ily szül5 
s gyermeke közöttí találkozás egykor majd Krisz
tus ítélöszéke elölt. i\lcrt «sok pap lesz az ítélet 
napján elítélve - mondja Liyuuri s:enl Alfon: -
mert hivatás nélkül, csupún szülei kedvéért lett 
pappá». 

'De még az sem \·olna a hiYatás jele, ha valaki 
azért kh·ánna pappú lenni, hogy <>]vonult esemles 
élettel wzekelje le elözö élele ,·étkeit. Az ilyenek
nek a vezeklö szcrzetesi élet való, nem pedig az 
apostoli ~nunkákra kötelezö papi úllás. 

2. Az l'r Jézus iránt való meleg szeretet szin
tén egyik valószínü jele a. hivatásnak. Hiszen 
Péternél is mit tűzött ki az l'r a reája ruhúzandó 
púsztori hivatal ft'ltételéül '? ::\'emde a sz<>retetet. 
«Simon, .Tá11os Jin ! szerelsz-e engem .iobban ezek
IH;!» - akkor «legeltesd az l;n hárúnyaimat». 
(In. 21. L).) 

Amde ennek a szereldnek tettekben is meg 
kell nyilatkozni, mert: «aki parancsaimat bírja 
és azokat megtartja, az az, ki engem szeret». 
(ln. 14: 21.) 

Az Cr .Té:usérl s ügyeiért való lelkesed(·s tehát 
felette kivimatos a pa pjelöltben, de csak akkor 
megbizható, ha lis:la szívhúl fakad. Aki tehút 
szüzességben útt·lt iijúsúga ,·agy lcgalúhh is a 
tisztasúg /ws.~:asab/1 gyakorlata itilal biztosíh·a 
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nincs, hogy majd a papi állapotban is teljesen 
tiszta életet tud. élni, az egyházirendet a kárho
zat nyilvánvaló veszedelme nélkül fel nem veheti. 

Lig;mri szelll Alfonz e tárgyban így nyilatkozik: 
<<Aki az oltár szolgája akar lenni, nemcsak ment
nek kell lenni<' nlind<'n nagy büntöl ~s rossz 
szokástól, hanem már a tökéletesség litjim kell 
haladnia s az erény gyakorlalában bizonyos mérvií 
készséggel kell bírnia, il}üságát tisztán és ártat
lanul kell átélnie, vagy legalább igazún megtérnie 
és meglérésh<'n állhalalosan ldlarlania. Ha nincs 
úgy, akkor súlyos hün terhe alatt köteles a na
gyobb rendek feh·ételétöl visszamaradnia''· 

'végül ide iktatjuk lJiecklwl/' tanárnak ideYágó 
igen ml'gokolt véleményét: «aki tudja, hogy kivált 
a theológiai tudományokban való kimüvelését a 
tanuhuúnyi idő alatt ne111 a legnagyobb komoly
sággal wttc és hogy tudása nagyon hiányos, nz 
nem tekintheti magút addig hivntottnnk a pnpi 
úllásra, míg c hiányokat ki nem pótoJta". 

A papi állapot li.ötelességei. 

A. papi niJilenség. (Cel i bátus .. ' 

A katholikus Egyhúz római szertartúsú papjnit, 
az alszerpap~i1gtól kl'z!h·e örükös nőtlenségre és 
tökéletes tisztaságra kötelezi. Alig ,·an intézi-nény, 
amely a szúza!lok foh·amán annvi támadásnak 
lett ,:olna kitéw s nn;ely<'t annyian féln'értcné
nek. lg<'n sokat az Egyház iránti gyülölet izgat a 
celihútus os\romúra, a legtöbb cllenzóji·re azon-



ban ráillenek az Irás szavai: «a test szerint való 
ember nem fogja fel azl, mi lsten lel/.:éé, mert az 
bolondság elöttc és nem értheti, mert azt lélek 
szerint kell megítélni». (Kor. I. 2, 14.) 

Az Egyház azonban minden - általa is jól 
ismert nehézség ellenérc - jóllehet nem dogmá
rúl, hanem csupán fegyelmi törYényröl nm szó, 
szívósan ragaszkodik a papi nőtlenség intézmé
nyéhez s ki is fog wic tariani a világ n;géig. 
A celihútusban egyik fö ütöerét lúljn, érzi, nem 
engedheti azt útmetszeni. Eljárúsúl igazolja a tör
ténelem, a papságnak, söt az emberiségnek ma
gasabb rcndií, t'letbcdgó t'nleke és szükséglete . 

.-l ('('libálus lörlénelébM . 

.-\. celibátus magába az evangéliumba nyujtja 
Ic gyökereit s igy voltaképen a katholikus vallás
ból terrnészetszerüen eredt, fejlödött ki. 1\.riszlus 
\'etette el magvait, midön tanitotta s megmon
dotta, hogy lesznek Egyházilban, akik a mennyck 
országáért, ,·agyis a tökéletesség kedYéért szüzes
ségre szánják magukat. ~ragasabb életállapoinak 
jellemezte ezt, midön kijelenté róla : «nem mind
nyájan fogják fel az igé~, hanem akiknek adatott>>. 
(V. ö. :\It. Hl, Il. 12.) .\mde kérdem, kik lesznek 
elsösorban hiYatotta~ felfogni ezt az igét, kik 
fogják megkapni az l'rtól a tisztaság kegyelmét? 
:\'emtle 1\.ri.~:lus meghitr munkatársai, vúlasztott 
apostol:li '? Es csakugyan Yalamennyil arra ösztö
nözte Isten nwlasztja, hogy a <'sai:'Hli életet oda
hagyYa, egt'sz szivét, ldkt'l kizúrólag 1\ris:lusnak 



adja. ccMcrt ilyen föpap kellett ncküuk, - vallja 
mindannyi vetekedves lelkesedve, - szent, ártat
lan, szcplőtclen.» (Zsid. 7. 26.) Pál apostol való
ságos dicshimnuszt zeng a celibátusnak, midön 
a kvrintlwsirrknak így ír: <<Akarnám, hogy mind
nyájan úgy lennetek, mint én ,·agyok •.. », mert 
«aki felcsi·g. nélkül vagyon, azokrúl szorgoskodik, 
melyek az Uréi, mint tessék az Istennek. Aki pe
dig feleséges, azokról szorgoskodik, melyek e 
világd, mint tessék feleségének, és megoszlott» 
(Kor. I. 7. 7. W!, 3:l) Tertullianus, Origenes 
J::usehius irataihól kitűnik, hogy már az első 
két században a papság túlnyomó részben ön
kent lemondott a házas t;letröl. Egyházi t<inény 
azonhan a cclihútusra nézve akkor még nem 
volt. Nehéz is lett Yolna azidőtújt elég alkalmas 
nőtelen fér li út a papságra találni, midön a zsidó
ság szeméhen a nőtdenség szégyt'n számba ment, 
a római birodalomhan pedig a lex Julia és Papia 
joghátrányokkal sujtotta. Az Egyház legfeljebb a 
S:enl Pál últnl előírt korlátozúst tartoHn be szi
gorúan, amclym;l fogva többször nősült egyént 
pappá nem szentclt. 

Különös Jendületet vett azonban a edibátus a 
I ll-ik századtól kezd w. ''Valami önfegyelmezési 
düh», fm·or asceticus "szállotta meg az embere
kebl, mondja de .llaisfre gróf. Csak fokozta ezt 
az üldözés, amely a hh·ck ezreit a városokból, 
taiYakból a vadonba, pusztúba kergette, lemon
dásra, nélkülüzésre, vilúgmegvet(•src szoktntta s. 
megizlcltette veliik az egyedül Isieni kC'resö ma-
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gányos élet éh·eit. A puszták zsoltárénektől vissz
hangzottak és pompás ert•nyvirúgzás túmadl a 
sivatag föYényén. 

A kegyetlen üldözés Yilwnl elYonult s az Egy
ház egén újra felragyogott a béke napja, de a pusz
ták liliomait el nem fonnyasztotta. Tovább virul
nak s ékesítik Kris:flls országát. 

. S:ent Eucherius meglátogatja a Ieri ni puszta
ságot s elragadtatással beszt•li el az ott tapasz
taltakat 

«A szentek minö gyülekezetét találtam én otl 
a lerini pusztúban! Yalamcnnyi nlintegy alabas
tromedény volt, amelyből kellemes illat áradt. 
Az ember az ő mennyországukban az erényes, 
Istentül kormánYzott életnek an dal it ó illatá l le
helte be. A belsŐ ember szépsége átragyogott az 
arcukon. A szeretet egyesítette őket. Alázatban 
megelőzték egymást, hogy egymásnak sziwsséget 
tegyenek. A szelídség volt jámborságuk kisérője 
s a szent remény szilárdságuk mélységes alapja. 
Valahányszor találkozol velök, mindannviszor 
felleled .Íártuk-keltökhen a szerénységet, a" buz
galmas engedelmességet, ajkukon a hallgatást, 
homlokukon a deriít, minden mozdulatukban a 
nyugalmas méltóságot. Eszedbe juttafják annak 
a fenséges rendnek képét, amely a mennyei 
karok között uralkodik.» 

Ez az inkább angyali, mint emberi élet csakis 
a tisztaság talajún knyészik. Egyiptom, S:íria, 
Pales:lina s Me:opotamia szinte nyüzsg az aszké
lúktúl t's s:rnl Ambrus klkese<h·e beszél a Füld-



J:ö:i-tenger remetékkel benépesített szigeteiröl, 
amelyek úgy húzódnak egyik parttól a másikig, 
mint valami drága gyöngyfüzér. 

Ily viszonyok között ki nem látja be, hogy a 
közvélemény /{riszt us P!l pjaitól is a tökéletesehh, 
tiszta életet követelte. Es a papságnak erre vál
l al koznia is kellett, hacsak tekint(· J v, tisztelet s 
bizalom dolgáb::m az aszkéták s szüzek szent 
arisztokráciájának nem akarta átengedni az első 
helyet. A veszély e tekintelben milr-már et·ösen 
fenyegette az egyházirendet A helyzetnek bizo
nyos kényszere tehát arra birta az Egyházat, hogy 
már a IV. század ckjétöl fogva a celibátust pap
jaira nézve kötelezövé tegye. 305-hen az elvirai 
spanyol nemzeti zsinat alkotja meg ez ügyben az 
első tön~nyt, midön ~:3-ik kánonjában elrendeli, 
hogy a püspökök, papok és diákonok felfüggesz
tés büntetésének terhe alatt feleségeiktől tartóz
kodjanak. A példát követték Nyugat többi egyházai 
is. A II-ik kárthágói zsinat 390-ben a celibátus 
törvénv~t a szubdiakonusokra is kiterjeszti. 

l. G~rgely pápa (590-60-1.) pedig a nőtlenséget 
az alszcrpapságtól felfelé az egész nyugati Egy
húzban szigorúan kötelezövé teszi. Nagy tudat
lauságra ,·ali tehát a celibátus törvényét .. Fil. 
Gergely pápúnal: (107:~ -10.'\li.) tulajdonítani. O csu
pán elődeinek rendeleteit, amelyek a híwket a 
nűs papok utisl~jétöl eltiltottak, megújitotta, stit 
azokat. akik a házas papok miséjén résztvesz1wk, 
egybúzi :'Itokkal sujtotta. A papi házasságot azon
han ii mt'·g semmisnek nem nyilvánítú, hanem 
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tsupan elmozdította hivatalnkból a papokat, akik 
az Egyhúz szigorú tilalma ellenérc is házas életet 
élni merészkedtek. Hasonló értelmű rendeletet 
bocsátott ki II. Orbán pápai is (1087-1099). Hogy 
pedig a celibátus szent törvénye annál biztosab
han én-ényesüljön, Il. Calixl pápa elnökletc alatt 
az ll Hl-i ki rheimsi és az 1113-han tartott első 
lateráni, valamint /1. Ince alatt 113ü._hen tartott 
második lateráni zsinat a felsőbbrendűek által 
kötött házasságot érvénytelennek nyilvánította. 
Ezidőtől fog,·a tehát a papi rend házassági bontó 
akadúlyt alkot. 

A trienti szent zsinat főleg a «reformátorok» 
ellen hangsúlyozza, ha valaki azt állítja, hogy 
a sze nt rend<>kh<>n levő papok vagy ünnepélyes 
fogadalmat tett szerzctesck házassúgot köthetnek, 

•:n agy az áltnluk kötött húzassiig érve nyes, 1<-gycn 
kizán·a az egyházból. (Scss. XXI\'. dc sacr. matrim. 
H. kánon.) Az új törvénykönyv a celibátusra vo
natkozólag a következő kánonokat tartalmazza: 

A nagyobb rendekben levők (az alszcrpapok, 
szcrpapok, áldozópapok, püspökök) a házasság
kötéstől el vnnnak tilh·a s a tisztaság megőrzé
sére kötelesek, úgy hogy az ez l'll<•n vétök szcnt
ségtörésben vétkesek. (1:1~. k. 1.) 

A kisdlb rendekben levök ugyan kötlH:'tnek 
(•rvényes házassúgot, dc ezzd egyszl•rsmind ki is 
vúlnak a papi rendből. (l:i:!. k. ~.) 

Ha húzas egyén apostoli felmentés nélkül akár 
jóhiszeműleg is a nagyobb rendeket fdn.•Jmé, 
<'Z<'kJwk gyakorlatátúl cl van tilh·a. (1:12. k. :t) 



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

A nagyobb rendekben levúk által megkisérlett 
házasságkötés érvén:ytelen. (1072. k.) 

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

Ha valak~ nagy félelem behatása alatt vette 
volna fel a szent rendeket és később, midön 
már a mcgfélemlités hatása megszünt, nincs 
sz<'mdéka az illető rendeket gyakorolni, kérheti a 
Szentszéket, hogy őt a világi rendbe visszahc
lyezze. Amint ez a birói itélettel végbement, bár 
pap marad mindörökre, dc mindcn papi köte
lezettség s igy a celibátus alól is fel \·an mentve. 
Ha azonban az illető a megfélemlítés elmultával 
a felvett papi rendeket azzal a szándékkal gya
korolta, hogy papi kötelezettségének megfeleljen, 
ez esetben múr köteles a celibátus mcgtartására, 
amely reú nézn• bontó házassúgi akadályt alkot. 
(:!1-l. k. l.) 

A papok óvakodjanak, nehogy nöket, akik gya
núra adhatnak okot, maguknúl tartsanak s búnni 
ürügyön látogassanak (133. k. 1.) 

Csak azokkal a nőkkel szabad együtt lakniok, 
akikhez - a tcrnll;szeti kötelék folytán -gyanú 
nem férlwt, alllinök az anya, nővér, nagynéne, 
,·agy akik kivúló. kiizismerl tisztességük és elört>-



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

A püspöknek joga s kötelessége a papjai tiszta 
{•letére ügyelni, az öket fenyegetö veszélyt, illetö
leg gyanúokot, botrilnyt megakadályozni, elhárí
tani. (133. k. 3.) 
~Hnthogy a papi rend akadálya egyházi ere

detű, az Egyház felmentést is adhat alóla. Arra 
nincs eset az egyháztörténelemben, hogy a pápa 
püspökne,k adott \'olna felmentést a házasság
kötésre. Aldozópapoknak azonban, bár igen rit
kán l>s nehezen, megadja a felmentést és ezt is 
csak a már megl\isérlelt (attentált) házasság ér
Yényesítésére. 

Az egyháztöi·téndemhen szinte egyedülilllú eset a köwt
kezö. IV. L'lászló l~ngyel ldrálynak ]()-!8-ban beköntkezelt 
halála utún, testvérét, János Kázmér bíboros áldozópapot, 
a Wasa l·salúd utoisb féi·fism·ját hivt:"tk meg tróm·a. A S;.ent
szék elTe az oJ·szilggyiil<;s sürgctií kért•M!re megengedte, 
hogy a bíboros pap, ld ll. l\úzmé1· nén?n foglalta el a t1·ónt 
a Yiliogi állapotha Yisszaté1·w Gon:aga 1.11d01•ika Mária 
hen·~gnőt nöül whesse. :'llinthogy azonhan húzass:"oga 20 
é·v~n út gyümökstelen mamdt s így hazújúnak trónörököst 
nem adhatott, 1668-han lemondott a trónról, újra az egy
húzi íollapotba lépett. ~l int Xll'. Lajos kegy<·ltj<•, SI. Germain 
ap útja lett és 1 ill2-ben .\'evers-ben hunyt l" l. 

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

likus Egyházzal. :Már ez magában \'éve sokat 
mond. Lehetetlen ugyanis, hogy az az intézmény, 
amely az emberi természetföl oly nagy áldozatot 
követel, kibírja az t•vszázadok he\'es ostromát, 

Az egyházirend. 



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

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

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

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

Mindig s mindenütt, még a pogány népek kö
zött is, a papot nagyobb tisztaságra k~telezte a 
közvélemén v, mint a többi embert. Allandóan 
élt és él az emberiség köztudatában, ki minél 
inkább megközelíti az istenséget, annál önmeg
tartóztatóbb legyen, hogy így az anyagtól ma
gát elvonva, képessé és alkalmassá váljék a. nagy 
Szellemmel érintkezésbe lépni. Az ószövetségi 
törvény papjaitól ugyancsak legalább időszakos 
önmegtartóztatási kövelell a szent foglalkozások 
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tartamára, s a kitéti kenyeret csak ily álJapot
ban volt szabad élvezni és érinteni. 

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

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

szíti elő azt az áldott földet. amelyből Egyszü
löttének testet fonnút! Nem lett ,·oJna-e elég, ha 
a szeniséges Szűzet csupán csak születése előtt 
szenteli meg, mik('nt ezt elöhirnökével, 1\.eres:telü 
s:enl .lá nossal tette? !'\em ! Az áldott Szüzhöz 
léte egy pillanatában sem tapadhatott szennyfolt, 
mert az ő véréböJ lészen egykor alkoh·a az isteni 
úldozat, Kris:lus emberi természete. 

l~s ez a tisztaságos Szüz, kihez soha a bün 
lehellete sem tapadt, teljesen a S:enlélek mükö
dése által, szüzessége legkisebb sérelme nélkül 
adja a világnak az áldozati bárányt. 

Vajjon nem tartjuk-e ezt az eljárást Isten vég
telen szentségéhez egyedül méltónak? Nem látjuk, 
érezzük-e aszoros logikát, köyetkezést abban, hogy 
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ccha lsten születik, az csak szűztől születhetik, s 
ha szüz szül, magzata csak lsten lehet.,,, 

De íme, ugyanaz az Istenember- mondhatnók 
- naponkint születik a paptól az Eucharistiáhan. 
Születhetik-e mástól, mint abszolút tiszta, szüzies 
paptól'? 

Nézzük csak a papol, amint az oltárhoz fl'l
száll. Az Egyház földigérő hófehér ruhába bur
kolja, s tömjén füsttel Ö'.'ezi. A nép szent féle
lemmel néz fe] utána. Erzi mindcnki, hogy ha 
még oly tiszta is, oda felszállani nem jogosult. 
Sőt megérinteni a szent edényeket, a monstran
eiát, kezébe fogni az Isten fiát! ~linő merészség 
volna a laikusnak még ilyet gondolni is! F~s a 
papnak, ki mindezt megtcheti, ne legyen meg 
az a minősége, tisztasága, amit a pogány meg
kívánt húh·im~·papjaitól s l'esla az ö papnőitől? 

A természet szava, a lelkiismeret kö,·ctelése c 
tekintetben oly l~lénk, hogy nem lehet azt sokú 
elfojtani, meghamisítani. 

l\lutatja ezt az eretnekségek tört~netc is. 
Amint a reformátorok eh·etik a papi önmeg

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

A papi lelket u~ymüs zavarta, hogy folytonos 
ellentmondásra legyen kárhoztah·a élete s hh·a
tala között. A protestantizmus «papjai" ledobjúk 
magukról a rituális szent öltönyöket, amelyek 
már hamis dekoráció rajtuk. Fl'kcte ruhájuk ott 
az oltúrniti gyilszill jelenti az ezredéve~ papi 



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

J~s valóban érdekes volna tudni, vajjon a XVI. 
század «nagy» reformát01·ai egykor Jézus Krisztus 
ítélőszéke előtt a szentmise megsemmisítéséért s 
a tabernákulomok lerombolásáért mit fognak 
mentségűl felhozni? Talán célszerűbbnek fogják-e 
találni azzal védekezni, mert a szentírási szövegek 
az Eucharistiát illetőleg nem elég \'ilágosak, vag)' 
pedig sokkal inkább be fogják vallani, hogy a 
papi tisztaság megtagadása folytán a Krisztus 
testének kezelésére már nem találták magukat 
eléggé méltónak s alkalmasnak? 

Másik dicsősége a paJ?nak, hogy Istent birói 
székében helyettesítheti. Es ez ismét szoros össze
függésben va·n a celebátussal. 

Nézzük a katholikus papot ott a gyóntató
székben . .Jönnek hozzá az emberek kisebb s na
gyobb súllyal terhelt lélekkel. Jön a gyermek s 
naiv őszinteséggel tárja fel kis szíve sérüléseit, 
a szüz, ki pirulva vallja be, amit senkinek a 
világon sem szabadna tudni. Jönnek komoly, 
tekintélyes férfiak, akik talán országos fontosságú 
ügyeket intL'znck, vag): hibáznak el. Jön a pap, 
a püspök, a pápa ... Es valamennyi ezzel kezdi : 
«Gyónom a mindcnható Istenack s neked lelki- • 

53 



atyám .. ,1) igen neked, de senki másnak a vilú
gon. Neked jogod van tudni mindent, mindent. 
Lelkem csak akkor nyugodt, ha te tudod ... 

Ó nlindenható Isten! alkottál-e szebbet, nagyob
bat, crősebbet, tágabbat a papi szímél, mely ennyi 
titok súlya alatt össze nem roskad, meg nem sérül? 

És most kérdem, nem méltán követeli-e Isten 
és ember egyaránt, hogy a papi sziv felülemel
kedjék nem csak a posYányon, hanem minden 
gyengcségen is, hogy szinte több legyen a pusz
tán emberi szívnél '? Ezt a jelleget, ezt a nimhust 
a celibátus adja meg neki. Ez ad a papi szívnek 
vonzó eröt, ez kelt bizalmat iránta. Jön a sebe
sült, bánatos, aggódó lélek, mert tudja, hogy a 
papi szív egés=en az ö számára van lstenföl ren
del\'e, s nem osztozkodik azon asszony, gyermek. 
A pap családja a hünösök. A papi szívet nem 
lágyHja mús könny, csupún ~sak az, amelyet a 
lelki s testi nyomor hullat. Ugy érzi mindenki, 
hogy titkait, bármily kényesek legyenek is azok, 
hátran öntheti a papi szív tengerébe, mint a 
feledés óceánjába, mert a papnak nincsen ott
hon, mint Sámsonnak, Dalilája, aki a hallgatás 
szent tönényét kiváncsiságá,·a), féltékenységén•l, 
hizelgéseivel veszélyeztetné. «A világ - mondja 
Bougaud- ösztönszerüleg megérezte, hogy a gyón
tatás (•s hitvesi szerelern nem élhetnek együtt. 
Azért, ahol nüs a pap, eltünt a gyónús vagy 
puszta formasúggá sülyedt.» Vedd el a celibátust 
és az oltárral együtl a gyóntatószék is felesleges 

. bútorrú villik t<'mplomainkban. 



A papnak azután vezérnek, példakt•pnek, tú
masznak kell lennie a tisztasá_gért küszködö lel
kek, főleg ifjúság táborában. Amde, ha maga a 
vezér félreáll, ha hösi példát nem mutat, a csata 
vesz,·e nm. Ki fog magában bátorságot érezni a 
hosszas, heves küzdelemre, ha erre a vezér pél
dát nem ad? 

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

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

A celibátus által hozott áldozat teszi a papot a 
lelkek igazi atyjúvá, valósilgos lelkipásztorrá. 

A korán papja, mint fanatikus hareos rohan a 
csatába. Megveti ugyan az életet, de maga halúlt 
osztogat. 1\fennyh·eJ más a katholikus pap ön
feláldozása, aki öldökli magát, természetét, hogy 
másoknak életet osztogasson ! A protestáns lel
kész is utazik bibliás lúdái felett a missziókba. 
«Commis voyageurje», utazó ügynöke lesz a 
keresztény szeretelnek, nwrt nem tud, miként a 
katholikus pap, annak úldozalja s így apostola 
lenni. ~lí más a lelkészség, a «paps:ig» a katho
likus papságon kívül, ha nem intéznH;nyes, tör
vénnyel szentesített, nyírása az. idegen bárá
nyoknak'? Mikor az elevenbe vágó, sírig tarló 
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áldozatról Y an szó, fut Yalamennyi. Miért fut? 
«azért fut, mert béres és nines köze a juhokhoz.» 
(In. 13. 13.) A katholikus pap marad a tisztaság 
szent keresztfáján, mert utánozza azt, aki napon
kint kezei közölt áldozat marad; mert jó pásztor, 
aki «életét adja az ő juhaiért». (In. 10. 11.) 

Isten iniillha csak így szólna hozzá : «Éle
tedet, amelyet nekem adtál, én népemnek aján
dékozom. Yeritéked érte folyjék, életerőd érte 
emésztődjék. Ha jönnek a csapások, jánányok, 
üldözések, testeddel fedd a nyájat. Nem szabad 
félned a haláltól. Hiszen életcélod az áldozat. 
Ne építs magadnak sírboltot, hiszen nem tudod 
ho\'a szántalak téged és hol k~ll az utolsó áldo
zati lángnak ellobbannia". Es ha csakugyan 
megkondul a ,·allásüldözés vészharangja, mint 
most Jlexikóban, ha a papot szent kötelessége a 
kolerás, pestises beteg ágyához, aYagy börtönbe, 
számkiYetésbe hh·ja, ha a közeli halál vigyorog 
szemébe, minö csodúJatos eröt s megnyugvást ad 
neki az a tudat, hogy ccmagam Yagyok, nincs 
mögöttem aggódó feleség, sikoltozó gyermek.» 

A papnak az igazság megwsztegethetetlen szó
csöYének, az erkölcsi törvény szabad s független 
őrének kell lennie. De lesz-e ehhez elég bátorsága, 
s meg fogja-c \'édeni Isten s az Egyház jogail a 
hatalmasokkal szemben, ha csalúdját e miatt 
veszély fenyl'geti, ha attól kell tartania, hogy 
feleségt:·t kinézik a társasúgból, liait kiüldözi~ az 
iskolából, leányill nem tudja férjhez adni'? Erzi 
l'ZI az úllam is és \'alahúnyszor az Egyházat 
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igába akmja hajtani, eszközül a papi házasságot 
választja. Minden forradalom, amely tudvalevö
leg az Egyházban látja mindig a legnagyobb 
ellenségét, elveti a celibátust. A keleti csaszárság 
s az orosz cárok is igy tették a papokat a világi 
hatalom szolgalelkü uszályhordozóivá. A celibátus 
megszüntetésé,·el elrabolták a papság erkölcsi 
szabadságát s függetlenségét. Bölcsen mondotta 
VII. Gergely pápa: «Nem szabaditható fel az 
Egyház a vilúgiak szolgasága alól, hacsak előbb az 
egyháziakat meg nem szabaditjuk asszonyaiktóh. 

Ki tudja, minö küzdelmek Yárnak még a jövő
ben Egyházunkra ! Akkor talán látni fogunk 
megint Perpeluákal, ldk hajukat ékesítik, nehogy 
valaki azt higyje, - nekik a martírhalál gyászt 
jelent, látni fogunk gyermek Origenesekel, kik
nek anyjuk elrejti ruhilikat, nehogy gyermek
ésszel a hóhérok karjúba rohanjanak s magul\at 
szükségtelenül ,·értanuhalálnak adják. Látni log
juk, miként fog a. szüzesség liliomszúra vérpiros 
rózsákat hajlani. Es akkor hol lesz a katholikus 
1~apsúg '? Nem ö hivatott-e elsönek helytúliani? 
.\mde ehhez minden köteléktöl szabadsziv szük
séges, olyan sziv, amelyet a sziizess(•g Litkos szent 
vértanusága, Kriszlusérl való kínszcnn•désn• a 
halúJra már clökészitett. «Kérlek azért titeket, 
atyámfiai - Kris::tus papjai -hogy a ti testeteket 
adjátok élö, szent és lstennek kedH•s úldozalub 
(V. ö. Hóm. 12. 1.) 



Ellenvetése/.:. 

Kényszer-celibálus'?!Sokszor vádolják Egyházun
kat napjainkban, nem ritkán még jóhiszemü 
katholikusok is, hogy papjait a celibátus ember
fcletti áldozatára kényszeríti. Ez a vád azm~ban 
teljesen alaptalan. Az Egyház senkit sem kény
szerít a celibátusra, hanem csupán feltételnek 
Uízi a celibátust azok elé, akik saját jószánlukból 
a papi pályára vitllalkoznak. A szemináriumban 
Jegalább is négy éven át megfontolhatja a kleri
kus, hogy mire szánja rá magát. Egy 22-23 éves 
fiatalember már eléggé kipróbálhatta a tisztaság 
dolgában lelki s erkölcsi erejét. A felszentelés 
előtt a püspök újból ünnepélyesen felszólítja a 
p::~pjclöltet, hogy vessen számot mag{n·al s hátran 
lépjen vissza, ha magát a tiszta életre örökre le
kötni nem akarja. Ezekután kényszer-celibátusról 
beszélni igazságtalanság az Egyházzal szemben. 
\' ajjon hosszasabban s megfontoltabban készül-e 
az a 22-2:~ éws it]ú a házasságra, amellyel pedig 
szintén örökre h.'köti magút és sokkal ink:lhh 
kockúztatja földi és örök bolclogságút? ! Úgy a 
fölszentcltetés, mint a húzasságkötés egyszer már 
a földi éld Rubikonja. Aki egyszer útléptc, vonja 
Ic férfiasan a kö,·etkezésekct. 

A. lársndalom károsodása. 

~lások megint nagy károsodúsúl hltj<lk abban 
a túrsadalomnak s hazúnak, ha aimvi kh'áló, 
müwlt fl;rliú, nlinök a katholikus papok, csalá-



elol nem alapí!. Hinltkoznak en'gböl a protestáns 
lelkészi s görög katholikus papi familiákra. 
~ protestúns lelkészek itt szóba sem jöhetnek. 
Ok csak hadd házasadjanak; hiszen az egyházi 
rendet nem ntték fel s így nem papok. Amit 
tehát a celibátusról dmondottunk, reájuk nem 
vonatkozhatik. 

A görög katholikus papi családok között \'aló
ban Yan igen sok mintaszerü és tiszteletreméltó. 
Azonban, akinek nu1 módjában a dolgok nu'lyéhe 
tekinteni, nem fogja az ily családos katholikus 
papok helyzetét ideálisnak t's irigylésreméltónak 
tartani. 

Eltekinh·e ugyanis mind:-lltól, amit a celihiltus
ról eddig elmondottunk, csupán túrsaclalmi, haza
fias szempontból tekinh·e a dolgot, a nőtelen 
papnak a nős felett két nagy elónye nm. 

A nőtelen pap ugyanis alkahnas és hiYatott 
arra, hogy úgy a húzas hiiségnek, mint az erkölcsi 
tisztaságnak őre legyen s így nemzeti létünket 
biztosítsa. :\lert úgy a házas hüség, nlint a tiszta
ság a= önmeglagpdás el11ére támas=kodik. \'ele áll 
s nie bukik. Es íme a nőtelen pap az ünmeg
tagaclúst nemcsak tanítja. hanem annak lehető
ségél pélclúj:'n·al is igazolja. A nőtelt'n pap valú
silgos állandó felki!lltó jel s elewn lelkiismeretc 
a túrsadalonmak. Es ezzel <'gyben a l<·gnagyohb 
szolgálatokat teszi a nt'pesedt'snek is. Ime nem a 
nőtelen katholikus pap plt"•bániúja pusztul ki az 
<'gyke lolytán, hanem a nös protestáns .lelkész 
nyúja. 



De másrészt a nötelcn pap épen azért, mert 
családja nincs, atyja, mindene lehet mindenkinek. 
Teljes lelld, szellemi s anyagi erejét a közjóra 
fordíthatja. Neveli a jó családapákat s anyákat, 
atyja, támogatója mi_nden ügyefogyottnak, a sze
génynek, án·ának. O a közjó, a társadalom, a 
haza épen nem veszít, sót kimondhatatlanul sokat 
nyer az ilyen kizárólag neki szentelt élettel. 

A liouraini :ín·aház alapítójhal s igazp;atójin·al, akit illta
laban csak József aty:Jnak ncwztek, valaki a Yasuti kocsi
han a celibátus felett \"itaha elegyedett. «Ön, nemdt• pap
kezdi az utitárs - miért nem \lázasodik meg~» 

«r.s ugyan miért kí,·ánja, hogy meghúzasodjam ?» kérdi 
,-iszont a megszólított. 

«Hogy g;ye1·mekei legyenek !» 
«Hiszen Yan elég. Körülbelül sz:íz !" 
«Száz gyermeke önnek ? !» 
Jó:sef atya errt• bemutatkozik, mint itnaházi igazgató s 

:ítnyujtja névjeg~·ét. . 
«És mihől tartja fenn tisztelend(; lr azt a sok gyenne

kett - fol~·tatja a kérdezősköd.,;st az utitárs - most múr 
sokkal szerényebb hangon. 

«A jú szh·el; alamizsnáji1húl. Liltja uram, ha én h:'!zas 
(•mher Yolnél;, i·n is esnk a csalúdommal töJ·ödném, mint a 
többi s ez a számtalan gyu·mel;, aidnek nines apja, anyja, 
nines otthona, vcsZ\·e volna.» 

cdgaza van tiszklendii ÍJJ'! Tt•gyt• k~rem a dolgút toYilloh 
s fogadjon ,.J tölem is ÚI'YÚi sz:'lmúra egy lds alamizsnát." 

~:s :.!U fnmkot nyujtott iot a papnak. 

A papi botrányok. 
Sok:ln a celibátust núrt Lai·tjúk helytelennek, 

mert clúnyei nem cllcnsúlyozzúk azt a rengctt>g 
kúrt, amelyd az ú. n. papi hotrúnyok az Egyhúz 
becsülcti•n (·s lckintély~n ejtl•nek. Előrebocsútj uk, 
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hogy Magyarországon, Ausztrián és Itálián kívül 
alig hallani igazi papi botrányokróL Ez a panasz 
tehát nem általános jellegií. De legyen! vannak 
önmagukról, szent fogadásukról megfeledkezett, 
szentségtörö papok, vannak közismert papi bpt
rányok. Szi'mtessük meg tehát a celibátust? .-\m 
akkor el kellene törölnünk a húzasságot, sőt magát 
a hatodik parancsot is. mert ezek ellen a dlágon 
még sol<kal tübb a ,·(·tség. A heteget nem úgy 
gyógyítja a höks on·os, hogy egyszerüen a tejt't 
levágja. Az ilyen «alapos» kUJ·úból ki scm fog kérni. 

Az Egyház, főleg az újabb ülökben nagy gond
dal válogatja meg s neveli papjait s üdvös intéz
kedésekkel s szabályokkal ó\'ja s irimyítja a papi 
életet. l\fajd ha az Egyhúz sze n t szándékai teljes 
érVl;nyre fognak jutni, akkor sokkal ritkábban 
fogunk papi botrányokl'ól hallani. 

Egyébként Sipos Jsf11án dr. a eelibútusról irt 
kitünő könyn:·hen a papi boh·únyokért igen talá
lóan magút az illető társadalmat, tehát jórészt a 
panaszosokat teszi felelőssé. «Magára vessen a 
nép - írja nevezett kitiínö egyházjogászunk -
amelynek nincsenek jó papjai. Maga az oka. :\lert 
csak a jó talajból nö ki az életrevaló, gyümöksöt 
termö fa ... A csontig-velűig keresztény nép keb
léből kikerüH papok már kiskoruktól kezdw át 
,·annak itah·a maguk is a kereszt(·ny szellemtől. 
Az ilyen közszellem nem is tiiri a rossz papot, 
hanem e!Yár:ja, süt megköYeteli, hogy papjai ki
fogústalanok legyt•nek ... Az ilyen nép asszonyai 
nem prt•llúuak alkalmas lúliL, hanem JWpol Júl-
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nak a papban, Isten szolgáját, lelkük gondozóját, 
sebeik orYoslóját, akihez még gondolatban sem 
közelednek semmiféle tisztátalan getjedelemmel.» 1 

A pap is csak ember. 
«A pap is csak ember !>l hangoztatják némelyek, 

hogy egyes ballépést védelmükbe Ycgyenek s 
az Egyháznak eelibátusra vonatkozó követelését 
helytelennek, söt lehetetlennek tüntessék fel. 
Eszünkbe jut a kö,·etkező kis eset. A világháború
ban, illetőleg az abhól eredö felfordulásban, sze
rencsétlen véget ért hatalmas orosz cár egy alka
lommal keleti expedícióiról híres mágnásunkat, 
Zichy .lenü grófot ,Yendégül látta. BeYezette a 
gyermekszabába is. Es íme itt a világ sorsát intrzó 
uralkodó lefekszik a főldre s engedi, hogy kicsi 
gyermekei játs.zadozzanak vele, nyargaljanak rajta. 
«Mert az orosz eár is csak ember)) jegyzé meg a 
jelenet t•gyik lanuja. A pap is csak ember. Min
den fenséges mloltúsága s lelki hatalma mellett is 
csak ember. Legyen is ember; amennyiben meg
érti az embert, résnt•tlel, belálással s szeretettel 
karolja fel minden t•mbertársát. De az emberi 
gycngest•gek szempontjából Yalahogyan többnek 
kell lenni az t•mbernél. Angyalnak kell lennie ! 
Midön a marabúk Afrikában meglátták a katho
likus papokat s oldaluk mellöl hiányzott az 
asszony, felkiáltottak: «Ezek angyalok !>l De mikor 
a protestáns púsztorok is megérkeztek <'Saládos-

l .\ t•clibúlus lör·tt-rwtt• i•s vi·delnw. (10-1. 1.) 



tul, da_jkástul, gyerekestül, azt mondották: «Ezek 
is csak emberek!» A katholikus pap tehát, bár 
természetére néZ\"e emhcr, de arra hhatott, hogy 
megossza az angyalok sorsát, legyen az emberek
nek látható őrangyala. Az ezzel járó lemondásért, 
áldozatért majd kárpótolja őt a lelki vigasz, a 
lelki béke, a jövendő örök javak reménysége. 
Kúrpútolja a leghűségesebb s legboldogítóbb isteni 
Sziv bizalmas barútsága, gyengédsége, szerelme. 

A zsolozsma (BreYiárium). 

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

A papi zsolozsma-ima már kb. ezer éves multra 
tekinthet \'issza. A XIII. században lesz általános a 
Breviárium, arnelv már a zsolozsma összes r(•szeit 
magába foglalja. fr. Pius pápa (!uud a nobis kezdetü 
bullájával156.~-ban kiadja s kötelezövé teszi a Bre
viarium Rommwmot, amelyet aztán V lll. Ileleme11, 
\'lll. Orbán és .\lll. Leó púpák útjavíttattak és 
.\. Pius Divi11o afflalu és Abhinc duos annos kez
detü apostoli irataival részben )ényegesen átala
kított. De a munka nH;g mosl sincs egészen készen. 

Ez a fenséges imúdsúgos könyv, amelyet ezer 
(.,. munkája tökéletesített, négy kötetre oszlik. 
tavaszi, nvtlri, őszi s l(•Ji részre (•s zsoltárokból. 
szentírúsi ·helyekből s a szentek élettörténetéből 
van összcszerkeszh·e.Egy-egy napra esö «officium». 
vagyis kötclezetts(·g ismét több hosszabb-rövid<>hh 
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«órából» áll, amelyek elvégzése naponkint vala
mivel több mint egy órát vesz igénybe. 

Némely szerzetesrend a breviárium éjtszakára 
esö órúit éjjel, közösen \'égzi, a pihenést evégből 
háromszor megszakítva. A káptalanok s legtöbb 
szerzetesrend ugyancsak közösen zsolozsmáznak. 
A zsolozsma-ima, a breviárium, az Egyháznak 
hivatalos, nyilvános imúdsága. Zsolozsmázó pap
jaiban tehát maga a Kriszlus Jé=us szeplötelen 
jegyese lélekzil.:, könyörög, engeszteli az isteni 
Felséget s nyuj t cU•gtételt neki. 

Ugyanezért az egyházi zsolozsmának kétféle 
gyümölcse van, egyik az imádkozó érdeméból, 
buzgóságából fakad, a másik az Egyház érdem(•
böl forrásozik. Ez utóbbi független az imádkozó 
pap jámborságától s buzgalmátóL 

Az Egyház érdeméből eredő gyümölcsökben 
részesednek a) az imádkozó maga, b.' akikért az 
imádkozó különlegesen felajánlja, c/ azok a hívek, 
akik a pnpot fenntartó f'g)'házi ja,·adalmat (pl. 
plébániút, apátságot, káptalant) alapították, amely
lyel az egyházi zsolozsma elmondásúnak kötele
zettsége össz(' van kapcsolva, d) az üsszes híwk, 
az egész Egyház .. 

A zsolozsma ugyanis, miként a szentmise, az 
Egyháznak lsten elött vnló kcdn•ssége folytán 
áldást vonz le a magasból a lelkekre. 

A zsolozsmának kötelczctts(•gc három forrilsból 
fakadt: fdszenteltet(•sböl, szerz0tesi fogadalomból 
(·s egyházi javadalomból. 

Felszentelés eimén minden nagyobb rendet 
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felveLI egy(·n tartozik a zsolozsmát végezni, még 
abban az esetben is, ha ki van közösítw, yagy 
fpl van rüggeszlw. Teh:ít ,·oltaképt~n 111ég az 
aposztatúk sin('senek a hreviárium végzésl; alól 
fclmenlve s Löbbekröl tudjuk, hogy ennek a köte
lességnek még tévelygésökben is megfeleltek. 

Az egyházi javadalmasok, pl. a plébánosok, 
akik a zsolozsmát el nem v(•gzik, jövedelmük 
bizonyos hányadát a templom vagy egyházmegyei 
szerninárium javára avagy a szeg(•nyeknck kötele
sek visszatéríteni. 

Amit a jámbor Kempis Tamás a szentmiséröl 
mond: «megtiszteli Istent, örömötszerez az angya
loknak, épülést az Egyháznak, segíti az élöket, 
nyugalmat szerez az elhunytaknak s a misézöt 
minden kegyelem részesévé teszi», joggal alkal
mazható «az ajkak áldozatát-> bemutató zsolozs
mázó papra is. 

i\lily meghaló s Jelkesítö gondolat ez a papra 
nézve e nem csekdy fúradsággal s úJdozaltal játó 
kötelessége végzésében. Annyi szcnt püspökkel, 
pappal, szerzetessel, söt magával 1\risztus földi 
helytartójával, a pápúval az élén, mint az Egyház 
kiküldöttje járul a ~[ agassúgbeli trónj ae) é. Oriási 
eröt s jclentöséget ad ez az ö gyarló imájának is. 

Azért szerelték t'S becsülték annvira a szent 
papok a zsolozsma imút, a breviári.umot. Akár
hányról tudjuk, hogy még halálos ágyán is magá
hoz kérte a breviúriumál : «hátha még tud össze
hozni valamit». Boldog Sarcander a .gyónási titok 
vértanuja, midün börtönében össz(•-visszakinzott 
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ujjaival IH'III tucll:J hrc\·i{Jriumi\t rorgalni. 11.\'PI
\"éVel lapozott a hhfln, C's~k hog~· eh·égPzzc• az 
«oftkiumoh. 

A pap a hreviát;ium által éli át a krisztusi 
életet. 

Ad\·entben növekedö epekedéssei várja az Üdvö
zítőt. Az adventi zsoltárokból, himnuszokbóJ, 
olvasmányokból szinte kisír a vágyódás utána. 
A karácsonyi ünnepekben a breviárium odaviszi 
a papot a jászolhoz. A nagybő.itben átélcti vele 
Iüiszlus kínszenwdését. A szentek ünnepei, meg
ható elettörténete lelkesítő példával szolgál neki. 

Azonkívül az otthonában, templomban, séta és 
utazás közben zsolozsmázó pap felette épületes 
példa a hívekre és az egész világra néz,·e. A katho
likus pap bármerre járjon, zsebéből kikandikál 
az aranyos szegélyü breviárium. 

:'\{•hány évtizedd(') előbb. egyik eueharistikus 
lap <>lbeszélése szerint, bizonyos orosz túhornok 
annak a hatása alatt tért a katholikus vallúsra. 
mert ennek papjait nlindenfelé imádkozni Jútta, 
míg a protestáns s szakadár papoknál ezt soha
sem tapasztaltr1. 

A pap lelld élete. 
Az Egyház, mint hüks {•s tapasztalt l~d<>sanya, 

nagyon jól tudja, hogy papjai mi•ltósúguknak 
szinl<' szt.dítú magaslatún, angyal i tisztasúgukban s 
a fölük nwgköwtPit lelki tökt'•)l'tpsség szÍIH"onalún 
magukat nwg n<'m iirizlwtik, h~"l<·sak az ern• szol
gúlú ('szkiiziikC'l huzgún allwlmazúsha IH'III \"(•szik. 



;\l i•.TI is. nehog_\· m: l'lllll<'ri g,n·nges~g s <ill hala 1-
lansúg e tekinletheli kihú,·ól lalitijon az új kó
llcxhcn nwga szahúlyozza a papnak lelki életét. 

Nevezelesen a cclihálus nwgörzésérc s a napi 
zsolozsma eh·égzésre ,·onatkozó már ismertetelt 
törv(·nyeken kívül elöüja, hogy 

a) papjai gyakori szenlgyónás últal lelküket 
tisztán tartsák ; 

b.' naponkint hizonyos időt elmélkedésre for
dítsanak, látogassák meg :~ legméltósúgosabb 
Oltáriszentségben jelcn)c,·ö Ur .lé:usl, mondják 
el a szentséges Szííz tiszteletérc a szcnt olYasót 
és vizsgálják meg lelkiismeretüket (125. k.); 

c/ legaláhh minden három t;\'bcn a püspök 
últal meghatározott t'ITC alkalmas lwlyen (pl. 
zárdúkban) s ideig magányba kell Yonulniok, 
hogy lelkigyako!'latok n:·gzese últal lelkületük, 
szc}lemük teljcsen felfrissüljön, megújuljon. 

Es az a pap, aki a felsorolt eszközökel komo
lvan és lelkiismerelcsen alkahnazza, hel\'él min
(ien nagyobb neh(·zs(•g nélkül tudja n{egúllani. 
Az ilyen sohasem panaszkodik, hogy Isicn s 
Egyháza tóle lehetetlenséget köwtclnclc Sút ellen
kezőleg mindig áldja Istent hh·atása nagy kegyel
méért, amely szúmtalan embertársa s önünmagn 
jaYára s holdogsúgúra bő gyümölcsöket terem. 

A pap külsö teYéli.enysé!Je. 
Nem szúmlékozunk e lwlyt a papok müködésél 

s érdemeit a tudományok s mü n~szetek terl-n 
ismertetni : nwrt júlklwt t' t1'n•n is nngyszt•riíeket 



alkollak,t de nem mint papok h"tntek ld. Itt csup{m 
n szorosan papi I<:>Yékenységre mutatunk rá. 

Szépcn \'ázolja s mintegy összefoglalja ·~zi 
l'ianney .János, .lrs szent pU•bánosa: «Ha nem 
':~Ina, úgymond, Egyházirend, akkor nem volna 
Udvözílönk sem. Mert ki az, aki a lelkeket gond
jaiba veszi, nwgtisztítja, midön az életbe lépnek'! 
Ki táplálja, erősíti azokat az t-let vándorútján '? 
Ki készíti elö az Isten elé lépésre, azáltal, hogy 
még egyszer tisztára mossa Krisztus ''érével '? 
!\fit érne a ház telve arannyal, ha senki sem 
nyitná ki számunkra annak ajtaját? A pap kezé
ben a kulcs a menny kincseihez: ö az ajtó öre, 
Isten kin~stárosa, javainak intézője. Pap nélkül 
még az Ur Jézus szenYCdései sem válnának hasz
nunkra. Nézzük csak a pogány népeket l ~tit has~
nált nekik, hogy Kris::tus meghalt értük? O, 
addig nem lehet részük a megváltás áldásaiban, 
amig nincsen papjuk, aki Krisztus vérét számukra 
kamatoztatja». 

A papot, mint a szentséges áldozat bemutató
jút s a szeniségek kiszolgáltatóját a szentségekről 
irt külön könyvecskéink mutatják be. Itt csak 
mint az isteni ige hirdetőjét emeljük ki. Az Üd
vözítő egyenesen apostolainak s azok jogutódai
nak, a katholikus papságnak, mondja: «Ti vagy
tok a világ világossága!» (l\H. 5. H.) :\lély érteJ111ü 
sza,·ak! Az isteni világosság nem egyéb, mint a 
kegyelmi élet a lélekben. Ahol nincs megszen-

l L;ísd: Walter János dr. : Egyhúz és kultúra c. kitünő 
köny\'ét. A szct·zéí lda<lúsa. 



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

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

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

Es egy~dül ő hirdeti azt jvggal, hatalommal. 
l\lert, rnint Szent Pál mondja : «hogyan tanítanak, 
hacsak nem küldetnek '?» (Róm. 10. 15.) Ki kül
dötte, hatalmazta fel a protestáns «prédikátort» 
s «szuperintendenst» az ige hirdetésére? Egyetlen 
egy sem ment he közülök az ajtón a juhok ak
Júba, hanem másunnan hágott be.(\'. ö.ln.10. 1.) 

Ellenben minden katholikus pap nyugodt s 
bátor öntudattal elmondhatja magáról : «1\risztus 
helyett járunk követségben, úgymint az Isten 
intvén általunk>>. (Kor. II. 5. 20.) l\fert az ő meg
bízatása, hatalma a püspök s Krisztus helytartója, 
a pápa útjún csakugyan Istentől származik. 

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

Dc prédikúl a gazdagoknal\, előkelöknek is, 
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nem hizcleg\'e híineiknck. nem félve bosszújok
tól. 

Prédikál• ncuH·sak a szószéken, hanem az isko
lúban, gyónlatöszékhcn, betegágynál, söt magún
(~rintkezésben is; mindcnütl alkalmazkodva a 
kö~·ülményekhez, dc következt•h's hüséggel. 

Es «az lsten beszéde eleven és hathatós, út
hatóhh minden kététü kardnál és behatá az elme 
és ll·Iek, az izek és velök eloszlásúig». (Zsid. 4. 
12.) Bizonysága <'Imek szinte az egész egyhúz
történelem. Csak egy két adatot! Regensburgi 
flt·rclrlold híres ferences pap 40-i)O ezernyi tömeg
nek szokott prédikálni Js/en szahad ege alatt. 
l\linö (·dcs és isteni hatalomról lanuskodik ennek 
az 50 ezernyi lünwgnek hangos zokog!tsa, mell
,·erése és megt(•rése! 1\apis::lrán szenl .János, 
ugyancsak ferencrendü, a hmlai hegyoldalon pr(•
dikál és íme rettenthetetlen húlorság, elszántság 
jinja út hallgatóit. Olthagy,·a öv(·iket, mennek 
kapú\'a), kaszával .\'ándurfehérvúr visszahódítú
sára. Sauonamla, domonkosrend ü, az éiYhajhúszó, 
hiú lirenziek fölött csattogtatja sza\'únak láng
ostorát és a felbuzdult nép hatalmas múglyát 
rak elégetésre szúnt (·kszereihöl. 1 

Xéhúny gyakorlati kö,·etkeztetés. 
~Iindabból, amit az egyháziren dről, min t álla

potról elmondottunk, néhúny a gyakorlati éleh·l' 
vonatkozó köwtk<'zlet(•st kdl most már k;·onnunk. 

t \'. ;·,. P. 1\i\nig 1\r·knwn o. r. 111. <11\idrlj. l'r:om. 111\lllf,:'•· 

sokat !1) 
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A hála papjaink iránt. 
Legyen mindjárt legelső a hála Isten s papjaink 

iránt. Hiszen, miként meggyiízödhettünk, Istennek 
alig \'an nagyobb jótéteménye, amelyet a világ
nak adhat, mint a jámhor, szentéletií, hivatásá
nak élő katholikus pap. De a pap is méltán há
lát s tiszteletet érdemel, aki életét odaadja az 
emberiségért s hosszú, titkos yél"tanuságra szánja 
magát a lelkek üdvéért. «Más, ha csalódás éri és 
fájdalom, megértést és vigaszt talál a családi 
tűzhely puha, gyengéd fészkén, csevegő, csacska 
gyermekek között. A papnak azonban, ha estén
ként napi munkája ez<>r fúradaimától kimerülten 
hazatér és tal{m keserű szívvel, porosan és meg
köpdösödten nyomja le magúnyos szobája kilin
csét, nem jön elébe senki, nem csókolja Ie senki 
a port homlokáról, sem a verítéket s gyalázatot; 
nem he('ézgeti, babusgatja, 'nem szórakoztatja 
senki sem.» 1 A jó hívek ismerik rendcsen ezt az 
áldozatot, amelyet értük hoznak, miért is hálájok 
jeléül a papnak rendesen tisztelettel kezet csó
kolnak. De mcnnyi főleg napjainkban, aki tisz
telet s kegyelet helyett hálátlansággal fizet. Már 
.-lranys:ájú s:ent János szemrehányásokra fakad 
az ilyenekkel szemben: «Hálátlanok ti! Ez a 
l~öszönet azokért a szolgálatokért, amelyeket az 
Ur papjai javatokra teljesítenek? Nem a pap keze 
últnl ll)'l'rt<>t<>l\-(• a kt>rt'sztséghen új l~l<>tet? Nem 
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az ií hivatala illtal rl·szesültök hüncitek bocsá
natában? Nem ö mutat,ia-c be érettetek :t szent 
:Hdozatot, amely J(ris=tus lestét s vérét nyujtá 
lelketek táplálására'? Nt'lll a pap-c az, aki titeket 
oktat, gyermekeiteknek az isteni ige kenyerét 
szegi, értetek imádkozik s szúmotokra nwgnyitja 
a nwnny<•k kapnit '?» 

lmúdku:::unk a papokéri ! 

Húlúnk legszeuJJ jele, ha papjainkért imiul
kozunk. lmádkozzunk naponkint, hogy Isten Egy
házának szent papokat küldjön s azok a lelki 
épségben, tökéletességben megmaradjanal>, gyara
podjanak. Főkép a negycdéws (kántor) böjtök 
alkalmával tegyük meg ezt, amelyekel Egyházunk 
épen evégből rendelt. 

Egy he1·ccgi vérből származott Jézus Szive sze
riuti pap néhány évtizeddel ezelőtt szegény, kösz
vénytől összegémberedett, agyonkínzolt asszony
kát vigasztalt a betegágyáu. Az asszony bizalomra 
hangolódva naiv egyszerüséggel így nyilatkozott: 
«Lássa tisztt•kndií úr, még most is naponkint 
egy szent olvasót kl'll elimádkoznom a papokért, 
hog~· a jó lsten irgalmas legyen irántuk». (Jansa. 
Prt'd. JI. Ji.) Yajha mi, legalább egyetlen 1\li
alyúnkot momlanánk cl naponkint értü){! 

Ne itélgesd a papokal! 

Semmi oly kt•llt•nwtlenül nem érintett<' Oszlopos 
.~te/11 [)állielt, mint lw püspökök és papok <'llen 
ki[akadúsokal kl'llt'lt hallania. Ha tanítilsuk hiú-
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nyossúga, vagy clőadúsnk 1ü'l'nge volla miatt tell 
valaki e1lenök kifogást, azt tanácsolta, hogy az illető 
imádkozzék a papokért, esdjen Ic számukra fel
söbb meg\'ilágosítúst s igyekezzékjámbor köny,·ek 
olvas!u;ából is okulni. Ha pedig valaki a pap er
kölcsi magavis(')etét gáncsolta, így szólott eré
lyesen : uHa úgy v:m, amint úllítod, ám :tkkor 
imádkozzál érette és hízd megítélését az Istenre.» 
J.oyolai szenl Ignác szerint az egyházias szellem 
hiúnyál árulják cl azok, akik nyilvúnosan az (egy
házi) t'löljáróság eBen «csaholnak». Azt ajánlja az 
ilyeneknek, hogy inkább egyencsen ahhoz a fórum
hoz forduljanak panaszukkal, amely a bajon 
segíthet. Mert a tekintély rongálása a társadalomra 
áldást még sohasem hozott, de igen sok és nagy 
hajnak az okozó_ja. 

Född el a papok hibáit! 

«Akiknek atyja van, mondja Aranyszájú szent 
János, elfödi annak mindcn hibáit, ha mégannyi 
van is, miként Íl'\'a van : «Ne dicsekedjél atyád 
gyalázatával, merl nincs dicsöségedre az ö gyalá
zata». (Jézus Sir. f.:i. 1:!.) Ha áll ez a testi atyálu·a, 
még inki~bb alkalmazható a lclkiatyúkra, a pa
pokra. Es .lssisi szent Fert•nc halálos úgyim 
szíve alázalo~ságában tanítványai előtt így nyi
latkozott : «En félem, szeretem és tisztelem a 
papokat, mint parancsolóimat A hibákat nem 
akarom lútni rajtok, miv<·l az Isten fiút tekintem 
bennök t'·s mivel iík az én parancsolóim•. Bizo
nyos hüks egyhúzi író pedig ez ügyben l'Zt a 
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megszívlelendö tanácsot adja : «Ha rosszat hallasz 
valamely papról, gondold, hogy a te atyád ő: 
kö,·esd tehát Noé két fiának példáját: takard he 
atyád mezítelenségét a szeretet és hallgatás pa
lústjával, és mint Szemel (•s .Tcrfelet megáld érett(' 
Istened." 

Ne általánosils! 

Főleg pedig egyes rossz papok miatt el m• 
ítéld az egész papi rendet. Szóval ne általánosíts! 

Szent Agoston idejében bizonyos pap az ö társa
ságából súlyosan elbukott. Sokan meghotránJwztak 
(•zen s az egész túrsaságot clítélték. S:ent Agoston 
erről az igazsúgtalan eljárásról egyik leveléhen így 
nyilatkozik: «Ti kisebbítetek t•ngem s valamennyi 
túrsamat, míYel egy vétkezett. l\futassatok azonhan 
nekem túrsasúgot a földön, amely ment mÍIHl('n 
hibától ! Nem csoda tehát, ha társulatomhan a 
benne uralkodó úhítnt s jámborsúg ellenére egy 
hiházott, hiszen tagjai emberek. Kí\"ánhatom-c. 
hogy társulatom szentebb legyen s tökéletesebb, 
mint ':alamennyi, amelyek előtte a földön Jétez
tek '! Adám ~saládjában a két fiú egyik tesh·ér
gyilkos lett. Abm!lám családjából Hágárt és Izmoell 
el kellett üzni. Izsák családjában Ezsau utálatos 
ya)a lsten előtt. Jákob családjában egyike a tizen
kél fiú közül heszennyczé atyja ágyát, a többi 
pedig eJadta az ártatlan Józsefet. Dávid család
jában Amnon vérf<'rtözö, Absolon pedig lázadó 
\'Olt. Akartok tiihlwl? .Tézus 1\ris::lus lársaságábnn 
.ltt!.-ab ~··s .János n:1gyr:l\ ilgyú yoll. /'t:/1'1' mcgla-
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gadta az Urat, .Júdás pedig elárulia öt és elkár
hozott. Meritek azért valamennyi szent patriárkát 
és csalúdjaikat elítélni, süt magát Jézus lí.riszlust 
és apostolainak túrsasilgút, mh·el volt egynéhány 
közöttük, akik hibúzlak (·s köteksségükröl meg
feledkeztek'! Belátja bizonyúra mindenki, mily 
igazságtalan volna így gondolkodni, mily mél
túnytalan így nyilatkozni !» 

A szociáldcmokrata s egyéh egyhúzellenes U.Jsa
gok szinte naponkint eikövetik ezt a méltány
talanságot t;s igazságtalanságot a katholikus pap
sággal szemben. Alig Yan szúmuk, amelyben va
lamely megtévedt pa p ról sz ú ne esnék. A feltálali 
való vagy töhhnyire koholt papi holrúnynak ren
desen ezt a eínwt adják: «Megint egy pap!» S a 
kö,·etkczll-tés, anu:lv a cikkiJöl, hírhúl nvilv<'m 
kiolvasható: «llyen(:k a papok!" · 

Ennek az aljas l'ljúrásnak dfolatúl legcsa\lanóh
han maguk a slatisztikúl~ szolgúltatják. 

Cvndi tanúr közüll egy ilyet az 1901-iki genfi 
anlropologiai kongrt•sszuson. Számításai szerint 
100.000 ember közül bünll'ttet követett el : 87 szü
lésznö, 4.) író s tudós, -10 müvész, :lS gyógyszt•rész, 
28 ügyvéd s jegyzó, 18 orvos, W tanító s tanár 
s í J.:iilönbö:ü vallású pap. 

Dr. Hertrin párisi <:'gyetemi tanámak HJ0-1-hen 
kiadott statisztikája szerint 1898-tól Hl01-ig évente 
börtönre ítéltek : 100.000 jogúsz (bíró, ügyYéd, 
jegyzö) közül 48-at; 100.000 müvész köziH 20-at: 
100.000 orvos l•özül 16-ot: liHI.OOO vilúgi l:wílú 
kilzi'J) fi-ol: 11111.000 ('!{\'h:úi l;i.•zi"d. l;ildu·z a 



tem plomszolgúkat is hozzúszúmítolta, :l-at. Erre 
a statisztikára vonatkozólag még csak megjegyez
zük, hogy igen sok papot, akik a statisztikában 
szerepclnek, épen az isteni s egyházi törvények
hez való hőslelkü ragaszkodásért ítéltek <>1, s így 
nem a hií.nösök, hanem a hil\'allók l'S vértanuk 
sz:'tmát szaporítják. l\lindent t•gybeveh·e lehú,t a 
statisztika a kMholikns papságra nézve cgyenes<'n 
tlicsöséges. 
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Az egyházirend minl szcntség . 

.\z egyházirend természete, fokozatai és 
hatásai. 

Az egyházirendbe, mint állapotba, amelyről 
köny\'ünk első részében szólottunk, az egyházi
renel szenlsége által lehet belépni. Ez közlia papi 
méltóságot, hatalmakat s eszközöl egyhen a mél
tóan felYe\'Ö számára bő és hathatós kegyelme
ket az úJlapotbeli kötelességek betöltésére. Miclött 
az egyházirendnek, mint szentségnek ismerteté
sébe, tárgyalásába bclefognúnk, szokás szerint 
tartsunk előbb rövid szemlét ellenfelcink felett. 

Ellenfeleink. 
A reformáció előtt úgyszólvún az egész keresz

ténység az egyházirendet - és pedig annak katho
likus értelmében - a ht•t szentség köz(• sorolta. 
Luther az első, aki annak szentségi jellegét tagadta. 
Melanchton e kérdésben tétovázik. Kalvin f{ris::
lus megsértésének állította, ha ya)aki J(risztuson 
kivül még más papról beszél. A protestáns fel
fogás szerint tehát n «pap» nem egyéh, mint az 
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<•ldt•zsia \ÚiaszloUja. meghizottj:• az ige hirdct···
Sl'l'f' s n szt>nlségcl' ldszolgúltalásilrn. Papi jellege 
nincs, lehúl laikus, s a laikus foglalkozásokhoz 
akadálytalan ul visszatérhet. 

A presbyleriánok ~s bapli.~ták lagadják a püs
pök s pap közülli különbséget s azt tartják, hogy 
a presbyterek nlinden papi jelleg nélküli igehir
detök s a gyülekezetek vezetöi. 

Az anglikánok szerint papot ugyan l'snkis püs
pök szentelhet, de ezzel a eeremóniával kegyel
met nem közöl. 

A liberálisok és madernisták azt hirdetik, hogy 
a hierarchia tisztán csak egyházi intézmény . 
. \ vénekből, ((presbyterekböl» alakult, akik a 
gyülekezetekben elnököltek. Késöbb egyet közülük 
püspöki (felügyelői) eimmel fejnek ismertek el, 
akinek feladata \'Olt a presbyterekl'l s hín•I{(•L 
igazgatni. 

A kalholil.:us t:-~n. 

:\lindenw té\·es tanokkal eleve szembehelyezzük 
az úsi katholikus tant, ameh·ct a trienlf szt'nt 
zsinat kúnonjaiból köYetkezölt•g összegezhetünk : 

1.) Az újszöYetségben van látható s külsö pap
ság, amelyd 1\riszlus az utolsó vacsorún alapított. 
Ezenkivül vannak nagyobb s kisC'hh rendek, ame
lek útján a papsághozjuthatni. (1-sö es 2-ik kánon.) 

2.) A papszentelés (ordináció) a mi Vrunktúl 
rendell valósúgos szcnlst·g, amely S:enllelkel 
vagyis kegyelmet közöl s j<•lleget nyom a l<'klm•. 
(:l-ik !·s -l-ik k:'111on.) 
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;l.) A piispi_lkiik •nagasa!Jiml> <l pn•shylerek (úl
tlozópapol\) felell s hatalmuk \':Hl h~~rmillni c~-~ 
papol szentclni. (7-ik )\imon.) 

Az egyházirend ,-alós~t!Jos szentség. 

Az egybúzirendben ugyanis megvan mindaz, 
ami csak az újszövetségi szentség jellegéhez tar
tozik s annak lényegél alkotja: 1\l'is:tusnak örök 
időkre szóló rendelése, a Játható jel s az ez által 
közJött isteni malaszt. Lássuk t·öviden mind a 
hármat. 

1\ris:tus rendelte. 
Hogy az Üdvözítő Egyházában a híwktöl meg

különböztetett, Jútható papságot akart létesíteni, 
amelyet csakis az en<' nHasztott s föls7.entelt 
<•gyének tölthetnek be, - egés7. eljárásán1l nap
nál fényesebben igazolla. 

Elöbb taníh·ányol;;:al hí\' magához, mint And
rást, .Jánost. Pétert, Fiilüpöl s Nathánaelt, abból a 
célból, hogy késóhh az emberi Jelkek gondozá
súl bízza reájuk: «,Jöjjetek utánam - szól hozzá
juk - és emberek halászaivá teszlek titeket». 
( l\-It. 4. Hl.) 

Kevéssel utóbb egész éjtszakim út folytatott 
buzgó ima után magához szólítYa tanítványait, 
közülök tizenkettőt apostolainak nevez ki. Eze
ket azutim különös gonddal oktatja, parabolái 
értelmébe heaYatja, majd szertekftldi öket lsten 
országúnak hinl<'h'•s,··n•. :'\'~·ih·:'ln hangozlatja Plöt-
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tük: ((Nem li vúlasztollatok engem, hanem (•n 
\'álasztottalak tit<>kel. (·s (>n rendPlt!'lek. hogy 
dmenv,~u gyümi)ksi)f h~n·mjetf'k, ,·.sa ti g:,·iimöl
csiitiik mcgmaradjoth. (fn. ~;·,. lll.) 

Lelki hivataluk helültésén~ különös módon 
felavatja, felszenteli öket. Csakis nekik adja a 
halahnat, a kenveret s bort az ö tcstl·n' s vérévt> 
változtatui : "Ezt cselekedjétek - úgymond -
az .. én emlékezetemre». (Lk. 22. HJ.) 

Orenjuk lehelt csu pán, kijelentn~n : ''Vegyétek 
a Szentlelket. Akiknek meghacsátjátok hünciket, 
megbocsállatnak nekik». (In. 20. 22. 2:1) 

Az ö hatáskörükbe utalja n tanítást, nz embe
reknek feh·ételét nz Egyház keheléhc, nmi a 
keresztség által történik - s az isteni törvé
nyek végrehajtását: ((~Iinden hntnlom nekem 
adatott mennyhcn és földön - mondja feltáma
dásn után n galilcai hegyen köréje sereglő apos
tolainak. - Elmenvén tehát, tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén őket... tanítván 
öket megtartani mind, amiket pnrancsoltam 
nektek ... >> (.Mt. 28. 1~-20.) 

Hogy pedig itt nem átmenő intézkedésröl, 
hanem örökre szóló alapításról van szú, világo
san elárulja az apostolok eljárása, akik külsö, 
Jútható jellel, ,·agyis kézfeltev(•ssel, mindenütl 
szent hivatásuk iirökiiseiröl gondos~~Hlnak. :Nincs 
kétség benne, hogy ezt csupán az Udvözítö meg
bízásából s utasítása szcrint tették s lehették 

Igy Pál s Barnabás bejárva újból n városokat, 
amelyekben clóhh az e\·nng(•liumot hirdették 



<me kik gyi'll<'kc;.:ptenkinl egyhúz i szolgúkal rcndt•I
IPk,., (Ap. cs. H. 2:!), akiknek hivatása \'Olt: o:nz 
:my:1szt·n l egy hú;~, kormúnyzása», (Ap. cs. :w. :!S.) 
«az Isten litkaiYal \'aló sáfárkodás», (Kor I. 4. 1.) 
és «ajándékokat és áldozalokat mulalni be a hü
nök{•rl». (Zsid. ;). 1.) 

Az apostolok legföhb hatalmukat az últaluk 
alapítolt egyházak felett olykor megbízottaik, 
mint Timolheus, Ti/us és Silás által gyakorolják, 
akik az egyházközségekel lútogatjúk, töt·Yénye
kel s ítt-letekct hoznak s kézfeltétel illtal máso
kal szenlelnek, hogy az apostolok halála utnn is 
fennmaradjon a papság mindörökre. 

A szeniséget alkotú músodik elemd, a külsü, 
lállwló Jelet, az egyhúzi rend feladilsánál állan
liúan s köwtkezctesen szereplő kt•zfclten~sbt•n 
talilljuk meg. 

Ez utóbbi illlal közlött, eszközölt kegyelemre 
pedig nyihim rúutal szent J>ál, midön így ír 
Timotheus/w:: «Intelek, hogy get:jeszd fül az 
/.-;len malasztjút, me ly hcnne<l ,·agyon az t~n kezeim
IH'k rúdtélele által». (Tim. II. l. G.) 

A. s:enl hagyomány. 

Ez i'lgyht•n a szenl Itagyomúny szanl is min
tl.en kétségel kizúrólag Yilágos. Igy múr szenl 
Agoston nyiltan hirdeli : «~tindkettii, a kcreszt
s{•g és az egyházirend szentség. és pedig eltöröl
hetetlen)), ~Iásult ugyanő így beszél : «Atyámfiai, 
ki adja a püspöki kegyelmet, az Isteu-c yagy az 
em her'! Kt'·tségkí\'i'd /.<;len, h:wem nz ember últal». 
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Hasonló t>rtclcmhcn nYilatkozik s:enl Ambms is: 
«Ember teszi fel kezri. lsten adja a malaszto!. 
A föpap fölteszi esdö kezét. s lsten megáldja 
hatalmas kez1>.wJ. A püspök szL•ntel t'S lsten hozzú
adja a méllósúgot». Aranys:ájú s:enl János nem
különben : «Felteszik a kezet a f(•rfira, de Isten 
eszközli az egészet, és az ő keze érinti annak 
fejét, akit fölszentelnek». Azért mondjuk vala
mennyien szent Efrémmel: «Dicsös(•g az Egyszü
löUnek, dicsöség az egyedül .Jónak, mert tanít
ványaira az újszövetsl;ghen papi hatalmat ruhá
zott!>) A hagyomúny bizonyságát csak még job
han megerősíti az a tény, hogy az első száza
dokban elszakadt keleti erctnckfelelcezetck az 
egyházirend szentségét mind magukkal vitlék s 
a papszentel(•st vallják s gyakorolják. 

Az egyházi rend fokozatai. 

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

A latin egyházban a következők szerepeinek: 
ajtónálló ( osliari us), olvasó (lector), ördögiizö 
(exorcista), gyertyavivő (acolythus), alszerpap 
(subdiaconus), szerpap (diaconus), úldozópap 
(presbyter ), püspök (episcopus). Minthogy pe
dig sok hittudós a theológia fejedelmét, Aquinói 
szent Tanuist követve, a püspökséget csupún az 
úJdozópapsúg kiegészítés1;nek s lcoronújárwk 



leldnti, nz!·rl a fokozntok sdtmát hétre vouja összl', 
nuísol;;kal sr.<•mh~n. akii;; azl nyokhan állapil
ják m<'g. 

Bizonyos az, hogy a negy elsö a felsoroltak 
közül csupún egyházi (•redelü s így szcntségi jel
leggel nem bír. Ez legalább most az általános 
vélemény a hittudósok között. Az is bizonyos, 
hogy a szerpapság, áldozópapság és püspökség 
isteni eredetííek s szentségi jellegííek. 

Az alszerpapsúg szentségi jellege felett vitat
koznak. A tagadó n;lemény sokkal valószinübbnek 
látszik. · 

l\findazonáltal a római egyház az alszerpapsá
got a püspökséggel, áldozópapsággal s szerpap
sággal együtt az ú. n. nagyobb rendel.: közé sorozza, 
míg a többi négynek a kisebb remtek nevét adja. 
A nagyobb rendek közös elnevezése a felsorol
talu·a nézve már csak azért is megokolt, mert 
kizárólag nlök jár az egyházi rend fokozatai kö
zötl a celibátus- és breviárium-mondás kötelezett
sége. 

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

A rendeket nwgelözi az ú. n. hajkorona (ton
sura), amelyet bár az új kódex a rendek közölt 
sorol fel (950), de ez semmiesetre sem veendő 
szoros értelemben. A hajkorona csupán szentel
mény, amely az egyént a klérus (papság) tagjává 
avatja s annak kiváltságaiban r(·szesíti. 



Az egyházi rend hatásai. 

A hatásokról álla/úban. 

Miként l'mlítettúk, Yannak az egyházi rendnC'k 
szeniségi jellegli fokozatai, amelyek közé a szer
papságot, úldozópapságot l's püspökséget sorol
tuk. Akiket tehát ezekre a fokozatokra szen
tclnek, azok yaJóságos szeniséget Yesznek fel. 
A többi fokozat felwYöi csupún szenlelménybí'n 
részesühwk. Lényegesen eitérők eszerint a külön
hözlí renelek illtal kifejtett hatások is. 

A szentségijellegii rcndek, a szerpapsúg, áldozó
papsúg s püspökség haH1sai úllalúhan ,·éw a 
köYetkezúk : 

1.) gyarapítjúk a mcgszcnlelö malasztot, mint
hogy az egyházi rend az élök szeniségei közé tar
lozik ; 

2.) segítő malasztokat eszközölnek a papi hiva
tásnak s kötelességeinek jó h•ljesítésérc; 

:l.) eltörölhetetlen jegyet (karaktert) nyomnak a 
lélekbe, s pedig minden rend újabbat: 

-!.) lelki hatalmat adnak az ilktö rend ténykC'
déseinek n'gzésére. 

A megszentelö malaszt gyarapodásában l'S Sl'

gítö malasztokhan csak az rL·szesül, aki az egy
házi rendet a kegyelem állapolúban s igy mélló 
módon fogadja; az eltörölhetellen jegyet s n lelki 
hatalmat azonhan mindenki megkapja. aki az 
egyházirendet Jrvényesen yeszi fel. 

A nem szeniségi jellegií rendek :1ltalúnos hntú
sai pC'dig l'Z<'k : 
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1.) az Egyház által adott felhatalmazás egyes 
szerta1·tások végzésére ; 

2.) az Egyház imádsága által ldeszközölt segítő 
malasztok a rendi cselekvények mélfó n'gzé
sére. 

A hajkorona és a: egyes rendek hatásai. 

A hajl.-orona haMsai: Jóllehet a hajkorona a 
rell(lek közé nem tartozik, hanem csupán azokra 
előkészít, mindazonáltal az Egyház szándéka és 
inh~zkedése folytán sok hatást l(•jt ki és nngy 
ki\'állságokkal kapcsolatos. A hajkorona ugyanis: 

l.) a laikust, egyházi férfiúvá teszi; 
2.) ki,·eszi a világi joghatóság alól, :unelynél 

fogva viselője egyházi engedély nélkül világi 
híróság dé nem állítható; 

:t) közli a kánoni kiváltsúgot, amelynek értel
m(·ben mindazok, akik a hnjkorona viselöjét 
Lettleg húntnlmazzák, egyházi büntetésbe esnek; 

-l.) képessé tesz egyházi javndnlom elfogadására ; 
;). ) képessé tesz rendi Iralalmal nem iyénylií egy

házi joghatóság gyakorlásúra, egyhúzkormány-
zati ténykedésekre; 

G.) alkalmassá tesz az l' gy házi rendck feh·étc
lére. 

A: aj/óJI(i/lúk I'l!ndje (ostiarialus) felhatnlma
zást ad a templom őrzésére, lwpuinak nyitúsára, 
zárására, a hivek összehídtsúra s a méltallanok
nak, aminők a hitetlt•Jwk, l'rctnekek. s kiköziisí
l<'ttek cltú\'olílús:'tra. 

J: nlnrrwík rm1(ir ( l<'clor:tllls) lelhatnlilla z a 



Szentírásnak a templomban való nyilvános olva
sására, a leckéknek a szent misén kívül - a zso
lozsmában s egyéb szerta.·tásokban való ének
lésére, a hitelemzésre, a kenyérnek s az új ter
ményeknek megáldására. 

Az ördögiízök rendje (exorocistatus) hatalmat 
közöl az ördögüzésre, exorcismusra, amely a 
gonosz szellemnek a megszállottakból való eltá
volítására s egyéb kártékony hatásainak megtö
résére irányul. 

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

.-\. gyertyavivők rendje (acolythalus) felhatalmaz 
az ünnepélyes misékben a gyertya hordására, vnla
mint arra, hogy a felszentelt az Eucharistia anya
gául szolgáló, kenyeret s bort az oltárhoz viheti. 

Az alszerpopok rendje (suhdiaeonatus) halai
mat ad az ünnepélyes szenimisékben való segéd
kczésre, a szent lecke éneklésére s kehelykendök 
és korporalék kimosására. -

A. szcrpapvk rendje (diaconatus) hatalmat kö
zöl, hogy a felszentelt az ünnepélyes szentmisék
hen az áldozópapnak köz,·etlenül segédkezzék, 
az e\·angéliumot énekelje, a keresztsét;et ünne
pélyesen kiszolgáltassa, a híveket áldozlassa és 
az isteni igét hirdesse. 

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

Az áldo::ópapi rend (presbyteratus) hatalmat ad 
Krisztus valóságos és misztikus teste felett, vagyis 
a misézésre, gyónfutásra s azoknak a szeniségek
nek kiszolgáltatására, amelyek püspöki rendet 
nem kÍ\·ánnak ; a kereszlény hit tanítására, s az 
áldás-adásra . 

• -l piispöki rend (episcopatus) Yégül felhatalmaz 
a bérmálásra, a püspöki s egyéb rendek feladá
sára s az istentisztelethez szükséges tárgyak meg
szentelésére . 

. -lquinói szenl Tamás szerint Yalamennyi t·end 
az Eucharistiára vonatkozik s mintegy arra «ren
dezi» a lelkeket. A pap (püspök) az Eucharisliát 
előállítja, a szerpap kiszolgáltatja, az alszerpap 
a szentség anyagát a szcnt edényekbe késziti 
elő, a gyertyavivő ugyanerről az anyagról még 
nem szent edényekben gondoskodik; az ördög
iíző megtisztítja azokat, akiket az ördög az Eucha
ristia Yételéhen akadályozni akar, az olvasó 
oktatja azokat, akik az Eucharistia fogadására 
készülnek, az ajtónálló az Eucharisfiától távol
tartja a hilctleneket. 

Az összes rendeknek az Euch:wistiára Yonal
koztatása bár szellemes s nem minden alap nél
küli, dc egybcn-másban mcsterkéltnek látszik ; 
legalább is a kisebb rendek szentségi jellegére 
helöle következtetést \'Olllli - miJ,ént ezt nénw
lyck teszik - 1wm klwt. 



Az egyházi a·end anyaga és alakju. 

Altalános megjegy:ések. 
Miként a Löbui szenls(;g, úgy az egybúzi rend 

szentségi (külső, látható, t·rzékelhető) jeléLen is 
bizonyos még meghatározandó s egy meghatá
rozó elemet, mús szóval anyagol s alakol kúlön
böztet meg a katholikus thcológia. 1 

A kisebb rendek (és az alszerpapsúg) anyagú
nak s alakjának megjelölésében senuni 1whézség 
sincsen. Hiszen ezeket az Egyház létesítette s így 
azoknak külső jeiét, anyagút s alakjút ő úllapítja 
meg. Ugyanezért, ha a kisebb rendek feladásánál 
valami hiba csúszott be, az Egyház teljhatalmú
Yal pótolhatja n hiányokat. 

Másként áll a dolog a szeniségi jellegli rendek
nél : a szerpapságnúl, papsúgnill s pii.spökségnél. 
Ezeket 1\ris:lus alapítolta s így núnden lényeges 
elemüket is ö hatúrozia meg. Ezeken az Egyház 
nem változtathat s ha az anyag yagy alak közül 
lényeges hiba esett, csupán a szcntség újból Yaló 
feladása segílhet. HendkíYi."tl fontos tehilt tudni, 
hogy mi a szentségi jellegü r<.'ndeknek 1\ris:fuslríl 
megállapított anyaga s alakja. 

Az Egyház ez úgyben hivatalosan még soha
sem nyilatkozott. Az új törvényköny\· is csak 
annyit mond, hog~· a r<.'JHlt•k feladásúban az elő
írt szertartúsokat rt lch<'lii Lt'!f/I0/1/osabban )\ell he-

l \'. i'o .. \z islt·lli m:d:t,zlrt'tl. ll<-H'ZI'Iii :o h(·l SZ<'Ilist··~h<'z. 
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tartani s azokat semmifélt• okból nem szabad 
mellőzni vagy felforgatni. (1002. k.) 

A Szenilélek által kormányzott, tévmentes Egy
ház tehát biztos tudatában van annak, hogy a 
szent rendeket érvényesen s jól adja fel, :Jmdc 
tartózkodik annak hivatalos meghalúrozásútól, 
hogy n szentelésnél nlknlmnzott gyönyörü imilk
nak s szertartúsoknak mi a mag\'n, vagyis mi nz 
illető rendeknek tulajdonképeni lényeges szent
ségi anyagja s n lakja. E tek intethen tehá l az 
elméleti vitákrn lág tér nyílik. Ha a nyugati s 
keleti egyházak szertarh)skönyvcil egybevelj i"lk, a 
szentségi rent!ek feladásánál a következő mozza
natokra talúlunk. Kezdettől fog,·n s mint!enüll 
szerepel a ké:fellcvés ( cheirotonia), azután a rendi 
öltönyöknek, minö a stóla, miseruha slb. feladása. 
Késöbb a római egyházban IX-X-ik századtól 
kezdve- valószinülcg a laikus invesztitura hatúsa 
alatt - egyes szcrtartúsi tiu·gyak, mint a kehely, 
paténa, evangélinmos könyv útnyu.ilása s nzok 
megérintése. l'gyancsak késöhb keletkezett a pa pi
rendnél a kezeknek a katechumenek olajánll s 
a püspökszentelt;snél a fejnek krizmával nlló 
megkenése. !\Jindez természetesen bizonyos imák 
s kijelentések kisártében történik. 

Próbáljuk most már ezekböJ kihúmozni a krisz
tusi eredetiit, a lényeges!. 

Ami a n•ndi öltöm·ökbe ,·aló üllöztelt;sl s a 
k ülönhözö ken(•sekd ·i Ilet i, sp nk i s(•m tartolla 
\'agy larlja a szenls(·g l,··nyeges an~·agúuak. Ezd;. 
,·supún l;.ieg,··szílii s m:tgyarúzú szertnrtúsok. 



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

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

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

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

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

d) sőt maga a trienti szent zsinat, amelynek atyái 
pedig a skolasztikus theológia hiwi, az utolsó 
kenetről beszélvén, azt állítja, hogy azt csak «a 
kézfellevés által törvény s::erint felszentelt papság» 
adhatja fel. 

i\lindezeket tekintetbe véw, még ama kitünő 
hittudósoknak, mint /Jeliarminónak. /,ugónak. 
Vasque::nek, Jlaldonatnak, Billofnak s Gutberlelnek 
véleménye is elavultnak mondható, akik a szerek 
átadúsában a szentelésnek Jegalább lhryegesen 
kiegészítő mozzanatát látják. 

1\lég ha az Eg:yhúznak volna is hatalma a szeni
ségek anyaga s alakja körül valamil szabatosab
bau s kifejezőbben meghatározni, miként a new-
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zett theológusok gondolják, de semmi sem bizo
nyítja, hogy ezt a hatalmát valóhan akarta is 
használni. 

Csupán egy mozzanat marad tehát hátra, ame
lyet a Szeulirás és szent hagyomány a püspök-, 
pap- s diakon-szentclésnél kizárólag emleget, az 
Egyház núndig s mindenütl gyakorJatua Yett s 
ez a kézfellevés, cheirotonia. Ezt kell tehát kizit
rólag erkölcsi bizonyossággal az egyházi rend 
anyagának tartanunk. Napjainkhan ez a nézet 
általánosnak mondható. 

Ez a kérdés azonban, a gyakorlati életet alig 
érinti. Az Egyház ugyanis, amely a Jelkek érde
kében a szeniségek kiszolgáltatá~ánál mindig a Jeg
biztosabbra tön•kszik, tekintettel a százados gya
korlatra s komoly szaktudósok ellenkező nézetére, 
rnind a kettőt: a kézfelte,·ést s szerek átadását 
szigorúan előírja és pedig olyannyira, hogyha az 
utóbbi clmnradt Yolnn, a felszcntelé~t feltételcsen 
ismételtcti. 

.-lz egyes rendel,· anyaga és ala/.ja. 

l\:chogy untntó ismétlésekhe Jegyünk kénytele
nek bocsátkozni, itt az egyes remlek anyagúra s 
alakjára c~ u pún röYiden muta tunk r ú. Bön•hben 
szólunk majd róluk, midön a szenielés magasz
tos szertartá~;ait előadjuk. 

A kisebb rcndek anyaga nz illető n·nd teendö
jére emlékcz!dii túrgyak úlndása, illelöleg meg
érintése. A kapusnak kuksokat. az oll!ltsúnak s 
6nlögií:ünek szent könyYeket, n gyertyavivőnek 



gyertyhal ellátott gyertyatartót s üres ampolná
kat nyujtanak át. 

Az als::erpapsáy anyaga az üres kehelynek s 
palénának és a misekönyvnek átnyujtása, illetö
leg megérintése. 

A formát pedig úgy a kisebh rendeknél, mint 
az alszerpapságnúl azok a szaYak alkotjúk, ame
lyekkel a felszenlelő a szerek átadását kiséri. rövi
den figyehnezktw az illető rend feh·eyőjét, hogy 
rendi hiYatalál gondosan s Jelldismeretesen 
töltse be. 

A s:erpapsáynál kezdődik a kézfelt~lel, amely 
általános felfogás szcrint a három felsú fokozat
nak (a szcrpapságnnk, úldozópapsilgnak és püspök
ségnek) egyedüli l(•nycges anyaga. A formát azok 
a szaYak alkotják, amelyekkel a püspök a Szent
lelket IC'híYja, átadja. 

A: úldo:ópapsrignál hú rom kézleltétel is szere
pe l. Először a püspök mindkét kezét a felszentc
lendó fejére teszi, st•mmit sem szóh·a. ~Jásodszor 
ldtci:jeszti jobhjút, imúkat s prefációt moiHh·a. 
Harmadszor a misc Yégén, amelynek folyamiln a 
felszentelés végbe me gy, núndenegyes felszen
ll'llrc rúteszi kvzeit kijelentve : «\'edd a S:enl
lelkel: akinek megbocsátod bíineit ... sth.>>. 

Ez az utolsó kézfeltevés, mint szeniségi anyag 
nem jöhet szóha, nw rt hiszen a felszen i el és eldwr 
már bizonyosan n'glwmcnt s az új papok a püspök
kel rgyrlemlwn tnilr mist·ztd;. Dt• az rlsö kéz
l't>llev(·s st•m klwr egymagti/lau anyag, uu:rl mel
ktk a pi"tspök alakot ll('lll alkalmaz. Trh;'tl ;t 



lényeges anyagunk n köú·psö, imiikkal kapt·so
Jatos kézt'l•ltevésl kell lekintenünk sa kisérő imúl\
han a formát látnunk. 1\leglehet azonban, hogy 
ez a második kézfeltevés az clsőYel egy liturgikus 
l'gt•szel alkol. 

,\ piispi>k t·zc·nkiYül hoJ·t tartalmazó la·lyhC'I s palé·n:Ot 
l;t'll_l"l'l'l'l'l is nyujt út a fel sZ<' n tt'll('l;nck. Ezt a szcrtm·t:Ost 
azonban, minl az ,·liiziikhl·n mÚI' ldfc•jtdti"ik. lé·n~·q;he\·úgú
ual; nem tartju!;. Fontoss:ogú•·a a1.onban j<'IIE'mzii, hogy a 
szc•nl Oflil'iu111 újabhan (l:i\1!1 jan. 11-é•n, illdiileg 1\100 j;lll. 
li-é·n) kd t'Sdht'n is eh'l'll<kllt· :o szt•ntc·ks 1dt(·teks •m·g
lljít:Osút, midiin t•gyik all;alnmnwl a la•helyhen HC'IIl n•lllml' 
s a 111:\sik all;alommnl a pnté·n:111 nt· nJ ,-olt ostya .. \z b fon
tos, hogy az t·szl;i'oziik nll'g(·•·inté·se az :Ohl"zúpapi n·nd ft·l· 
\c•yiije ré·sz<.riil lizil;ai lq.(yt•n,j•'•lleltd a szc•nt Ol'licium úja h· 
han é·n·é·nycsnek miniisildll' ann:tl; a l"elszcntelé·s(·t, al;i 
('Sal.-is a Jintén:'tt érinh·l!P nwg az ostyúYal <'gyiitt. (]ll!li 
m:Ore. 17-én.) 

A pl'lspökszentelésnél ugyan<'sak két kézfeltétel 
s7.erepel. Először a felszentelő s a két segédkezö 
rúteszik kezüket a felszentelendüre t·s imádko7.
nak : Vedd a S=cntlelkel... Aztim ugyancsak 
imádsúg közben eg:yedül a felszentelő Yégzi a 
k(•zfelteYést. ~linthogy az l'lsö, .S:enllélekérl kö
nyörgö imádság \Tan Rossum megúllapít:'tsa szerint 
l'snpán a X IV -ik szúzad óta szerepe l s a keleti egy
húzban ismeretlen, azért tehát a második kézfel
te\·ést s az azt kisérő imát kell a püspökszente
lés lényeges anyagának, illetiileg alakjának tekin
teniink. 



Az eg~·húl.i a•end kiszolgállalúja. 

,\ s: cnlst;!J; jdleyii rend ek /.'is:zolyállalt~ju. 

A szeniségi jellcgü rcndek ér\'ényes kiszolgál
tatója a püspök. Ezt a püspökségre s áldozópap
ságra néz\'e mint yaJóságos hitágazatot kell el
fogadnunk; a szerpapságra néz,·e pedig bizonyos
nak mondható. A florenci szent zsinat határozata 
szerint ugyanis «e s-:enfséy)) (az egyházi rend) ren
des kiszolgáltatója a püspök. ;\fúr pedig a szer
papság is biztosan szentségi jellegiL A trienti szcnt 
zsinat is hasonló értelemben nyilatkozik. 

I~s ebben a tényben az istcui Gond,·isclés intéz
kedését kelllátnunk s imádnunk. I~s ugyan miért? 

«A papnak roppant hatalmat adott .Jé::us Iú·is-:
f us - de az egység okáért egyet megtagadott tőle. 
A pap nem teremthet papot. ~Ieddön hal meg s 
ye)e meghal egyháza (plébániúja) is. Láttuk Japán
ban. Voltak itt Yértanuságra kész hívek. Voltak 
itt kitünö, hős papok. De püspökök mát· nem 
Yoltak és a roppant és nagyszerií kereszténység 
elenyészett. Csak a püspök teremthet papokat. 
Ez a hatalom a püspöknek járó, fenntartott és 
közölhetetlen hatalom. Ezáltal nemcsak fensőbb 
clöljúró, egyházi fö, hanem a papokban össz
pontosult, egyesitelt plébániáknak középpontja, 
mint aki egyedül adhat azoknak tartós, folyto
nos életet, mert egyedül ö teremthet papokat. 
Körötte, általa és benne képződik és él a lelkek 
milsorlik csoportozala az Egyházban : az egyhúz-
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IIH'gYl'·" 1 Az egyhúznwgyék pflspökcild<PI viszont 
a Jegföbh püspök. a pápa körl- rsoporlosnlnnk, 
aki az egység összekötő kapcsa, eentnllua. 

Hogy püspökö l, papot csakis püspök s:wnld
het, az Egyház mindig hitte, tudta, Yallotta. 
A Szentírás tanusága szerint a hívek által válasz
tott hét férJiút kizárólag maguk az apostolok 
szentelték kézfeltevés állal diakonokká. (Ap. csel. 
li. 6.) Mennyivcl inkább szükséges Yolt, hogy ök 
szenteljék fel nzo~at, akik az áldozópapságra 
lettek kh"úlaszt\'a. Es csakugyan úgy találjuk az 
Apostolok cselekedeteinek l{önyvében, hogy Pál 
l'sBamabásl<isá::sia keresztény községeiben «papo
kat rendelnek». Pál továbbá Timotheus/ püspökké 
szenteli s öt, valamint Titus püspököt megbízza, 
hogy ,-úrosonkint «Yénekeh azaz püspököket s 
papokat rendeljenek. (Tit. l. 5.) Ellenben annak, 
hogy valaha egyszerű pap vilúgi embert pappá 
szentelt volna. semmi nYoma a Szentírásban. Az 
egyháztörténelem ugyan mutat fel ez irányban 
kísérleteket, amelyeket azonban az Egyház min
dig erélyesen visszautasít. Midön az áriánusok 
azzal vádolják Allwnaz püspökö!, hogy lschyras 
papnak kelyhét összetörte, az alexandriai zsinat 
azzal a kijelentéssel utasítja vissza az ásJ.>álódó
kat, hogy Ischyras nem volt pap, mert az egyházi
rendet Coluthus kezéből vette fel, aki nem püspök, 
haJtem egyszerü áldozópap. 

Ugyancsak a negyedik században bizonyos 

l BouJ.(au•1 : .\ la·rc~ztO:nysi·g (•s kor·unk. lY. :ri. l. 



.kri11s a mialli ho-;szúhól, hog~· pi"ispökkt'• ll<'m 
,·álasztottúk, azzal az Mlítússal lépett fel: «A pi"lspül' 
ll<'lll úll felette a papnak. merl. h!_ltalma semmi
ben scm különbözik a papétól». Es ime e miatt 
s:ent Epiphani us és s:enl Agoston tanuság~1 szerint 
öt az C' g ész Egyház eret neknek tartolta. Es ,·aló
ban széprn s találóan írja ez ügyben s:enl 1~/liplw
nius: «A püspöki méltóságnak ldn'llóan az a 
rrndeltetése, hogy atyákat létesítsen. A pap az 
újjúszületés fi"lrdöjc últal csak gyermekeket ad az 
Egyháznak, nwrt atyákat (püspököket s papokat) 
adni nincs hatalmában». S:enl .Jeromos ugyan. aid 
minden tudománya és életszentsége mellett scm 
szünt meg heYesYérü dalmata lenni, az áldozó
papsúg y(•delm(·Jwn ezeket a mcrész úllításokal 
kockáztatta meg: cc;\1it csinál a püspök a s:enle
lésl kil>éve, amit az áldozópap is meg nem te
hetne'!>> cc Y egyék eszükbe a ~~~·ls pökök, hogy 
inkáhll szokás alapjiln, mint az l'r rendelkez(•se 
L'J"telméhcn úJlanak az úldozúpapok fC'lcth. l\Iaguk 
ezek a nyilatkozatok is, föleg ha a szcnt cgy(·h 
higgadt ldjekntésciwl egybevetjük, nyiln'u1 el
úruljúk, hogy a uagy cgyhilztudós leljes<>n katho
likus úJJáspoutot foglalt t'l mindenkoron. 

Azt:·rt jól mondja a hires J.amrdairc: c<Egyesül
jün b:'tr Enrtipa, Y::lgy az egész \'Íiúg összes ural
kodúja, hogy Yalakit pappit tegyen, {'gyehet n~t"·l
tósilg nélküli. nen•tség(•s alnkn:'ll 1wm fognnk 
tudni fclmutalni>>. 

Azonban nlinden fl'lszentcll püspök, ha meg
\'an a kC'IIt"i szúndt;kn s a lt'·n~·egPs szntartú~okat 



hC'Inrljn, 1;1'11l;nycsen adhatja !'el az <>gyhúzi rend 
minden fokozatúl még abban az esetben is, ha n 
püspökst:•gröl lemondott, ha felfi"•ggeszleth'k. 1<•
h·llél\, avag,v m~ Egyházhól kirelwszl<'llt'l'. 

A püspöki n·nd ugyanis ('ltörölhel{'tlen jelel 
nyom a lélekbe, amely a püspököt az ö sajátos 
rendi tevékenységére - lehút a papszentelésre s 
hérmálásra - minden viszonyok között képesíti. 
Ha a püspök elszakad az egyháztól s pápától, 
ezzel egyben minden jog/wtciságál elveszti. Nem 
konnúnyozhat tehát jogosan egyházmegyét, nem 
gyóntathat t'nényesen, mert ezekhez. a rendi hnlal
mon ld v ül joghntósúg is szükséges. Amde a szaro
san s kizáróan rendi funkcióknl, a papszentelési 
s bérmálást minden kürülménvek közl t'•n·énve-
sen - húr tilosan - végzi. · · 

A szakadámk rs a: ere/ne/; r eleke::el ek papsága. 

Ehhiil kifol~·ólag nzoknúl a szakadúroknál t;s 

ereinek feleke:elel.:nl;l, amely(•k az egyházi rendel 
megtartottúk s a püspököket magukkal \'itlék, 
a szarosan rendi h·vékt>nység tovúbb folyik. 
A püspökök érvényesl'n szeuteinek püspököket, 
papokats bérmálnak; az últah1k felszentdt áldozó
papok én(·nyesen miséznck, úldoztatnak s Játják 
el a haldoklókat az utolsó kenettel. Sőt érvénws 
feloldozást is adhatnak, de esakis a halálwsiélv 
esetén, a.midön - miként :1 penitenciatnrlá~s 
szeniségnél tárgpltuk --- az Egyhúz minrlen fel
szentelt papnak megadj:-~ a joghatóságot. 

Az •·~yho\zirend. i 



Igy ~1z apostoloktól leszármnzoll, én•t'·nyescn fd-· 
szentelt püspökeik s papjaik vannak a keleli 
twm (•gyt:>sitlt <'gyházaknak: oroszoknak, göró
gölmel{, romimoknak, sz(.•rbeknek, rnténeknek. 
bolgárokiútk, örményeknek, koptoknak slh. A jan
zenistáknak, ókatholikusoknak és maravitáknak 
is megmaradtak az én•ényesen szentelt püspökeik 
s papjaik. Ellenben megszakadt az apostoli k
származás az anglikán, dán és svéd protestáns 
felekezeteknél júllehet a hir:tr('hiát külsőleg meg
tartották. 

.-t= angol szrnfcl<;sek . 
.-\z angol ~z~ntel.:·~d; c·nc·ny~ sol;úi!-( Yila tin·g~·út lt'tlt', 

míg ,-<·gr~ .Ul!. J.eó p:ípa hMsza~ Innulmúny s vizsgi1la! 
ut :ln a kérdést Apostolieae c11rae kl-zdcl ü hull:ljúh:m ,~g
é•·vénycscn ehlönlöttl·. «Tdiúl - mondja l'hhcn a pi1pa -
minden cli)cliinlm~k ez iigyh~n hor.oll halúrozat::lit helycl>cln·, 
legteljesebb mértc'kb~u J1l(•gcrüsílve i•s sajút tddnti·lyiinkkc-1 
mintegy meglljílYa ~ajút elhalilrozúsunkhól, bizto~ tudús· 
sal kijelentjük s n~ ilvitnítjuk. hogy az angol szl·rlartitssal 
liirtc'nt febzenklc·~l'l; ll·ljC'SC'll érPény/e/enel.- ~ <'1-(yúltalún sem
misek." 

.-\ szakadús idejc'n ugyan n.->:1-l-1.->-li.J a pi'1spük- s pap
~z<•ntelések t·gyelörc még rendben folytal;, tie azután rt. 
Ed11ard alntt fiilt•g Cranmer iiszliinz._;sére protestilus he
folyús alatt a szcntelés fo•·mújáhúl szúntszúndékkal ldküszö
hiilli-k minclazt, ami :•z Eucharistiúr:1 \'(Jilatkozik. :\linthog.' 
pedig az C'Ul'hnristilws :íldor.at h<·mutntúsúra YOnatkozó lw
lalom a pap~úg lényegéhe: tarto;.il;, az ily meghamisítolt 
fnrm:'1t alkalmazó püspiikhiíl m:'1r hiúnyzott a szúncl~k b 
igazi papot szentclni. .-\ j<'klliC'gí angol (pl'Olcstúns) klértls 
iísél Parker .lltitél m;·u· az Edl!árd-fi·l<' hddl'lt•n I'Ítussal 
s:t.eutclli•k. Bl·nne It-húl at. apostoli lcsr.ilrmazi;s nwgszalwclt . 
.-\z i1ltala s utúcljai últal C'~zközi>lt püspök· s papszentclt•st•k 
m i nel t-n·(·n.'- t<'l<'nd;. :\'<'m h<' sz i• l ii nk azon han it t azolo·úl :1z 



{Jrlgol pal'okrúl, akii; 111:11\lll; is kC:·lcll;.:dvc; {17. {lllj(ul sunl<'
lések érvényéi.Jen, lúilfüldön a janzenista piispöktől ntték 
ld az cgyh•:.Zircndd. 

A többi protc~lúns fclek<•z('( a;t euyházircnrlet elvben i~ 
megtagadla, s igy a <<piispöl\i, papi>> newt, ;~mrlyet hö?i\n
ségt"s ln ik n solo· a •·uh úz, c·snp:ín hitorolja. 

Az alszerpapsirg J.:iszolyállalája 
Az alszerpapságnak rendt>s kiszolgftltatója ugyan

esuk a püspök; jóllehet - csupán szentelmény
rúl lé-,·én szó - ennek a rendnek feladása cgy
sz<•rii úldozópa pra is rábizható. Ez a megbízás s 
felhatalmazás egyedül a pilpa joga, amelyet azon
han újabhan sohasem szokott gyakorolni. 

Hajdanúban a sze r zetcsa pM ok az alszerpa p
ságot is feladhattúk, sót állítólag l'//J. Ince pápa 
l.t8ü-bcn, a cilrau.t'i és más négy dszlcrd apátot a 
sz(•rpapság feladúsill'a is feljogositotta. Dúrminl 
,·an a dolog, annyi hizonyos, hogy XIII. I.Ní f'Úf'a 
l !102 j ül. 30-im kell «Ne m!'diocri)) kczdelíí bréYt'
jéYel az apátok halalmát a hajkorona s a kisebl1 
rendek feladásúra korlútozta . 

.-t haj korona <:.~ a /ds ebb re lilii'!: 
kiszolyáll at~;a. 

A hajkorona s a kisebb reiHlek feladilsára maga 
HZ egyházjog a püspökökön kíYül másokat is 
felhatalmaz. Nen~zetcsen a bíborosokat, apos
toli Yikáriusokat s prcfektusokat, a saját terü
lettel bíró apátokat s prelútusokat, 1ovábhú a 
szerzetesapátokat, akik azonban a hajkoronát s 
kíst:>bh rendt'ket csakis H saját sz<'rzch•sciknek 

i* HH 



adhatják fel érvényesen; vt·gi.ll mús egyházi fér
liakat, akiket a római szentszék ezzel esetröl
<'seiJ·p meghiz . 

. l /Jl('!ft'II!Jt'dcll kis:oLrJtÍlia/IÍs fdlétdci. 

Az Egyház a szent rendek kiszolgáltatását a 
legfontosabb élelmüködései közé sorozza. l\liért 
is úgy azok megengedett feladúsúl, mint szabad 
felvételél bizonyos feltételektől teszi függővé. Itt az 
előbbii·öJ szálunk. Hogy tehát a szentelés meg
engedett legyen, a felszentelő részéről a követ
kezők szükségesek : 

a J a felszentelő a római szentszékkel közös
ségben élő, minden egyházi fenyítéktől s szabály
talanságtól mentes s a felszentelendövei szemben 
illetékes legyen. 

b) tartsa he pontosan a felszentelésre vonatkozó 
egyházi törvén:yeket. A felszentelésre vonatkozó 
törvények főbbjei pedig a következők : 

l. A. föls:.mtelés s:erlarlása. E tekintetben a 
Pontificale Homanum által előírt módot minden 
kihagyú<> és változtatás nélkül kell betartani. 

2 . ..l. föls:entelés id1~jc. A hajkoronát bármely 
napon fel szabad adni. A kisebb rendek vasár
nap vagy valamely jelentősebb szent (duplex) 
napján délelőtt adhaták fel. 

A nagyobb rendek ( alszerpapság, szerpapság s 
áldozópapság) feladásúnak ideje a négy kántor
bőjti szombat a felu·te vasúmapot megelőző szom
bat s nagyszombat. Súlyos okból a püspök a fel
szentelést vasárnap vagy küls6leg megülencl.ö 



ünnepuapou is végezheti. Dc a szcnldt·suek min
dig szentmisével kapcsolatban kell történnie. A 
püspökszentelés ideje vasámap vagy az apostolok 
ünnepei. Azonkívül az egyes szentelések között a 
lehetőség szerint bizonyos idükö:nek kell eltelnie, 
hogy azonközben a felvett rend gyakorolható 
legyen. 

3. :l fels=enfelés helye. A felszentelés rendesen a 
székesegyházban, a kanonokok jelenlétében ünne
pélyes nyilvánossággal menjen végbe. Ha nem 
a püspöki székhelyen történik, akkor legalább 
az illető hely elsö templomában a papság jelen
Iétében kell azt végezni. 

A püspökszentelés rendes helye Róma, Yagy az 
illető püspök székesegyháza. 

Az egyház már a III. század óta nagyon bölcsen 
úgy intézkedett, hogy a szeutelés mindig nagy 
nyilvánosság t'lött, a papság jelenlétében történ
jék, hogy így a szabályok s szertartások pon
tos betartása ennek a közjóra oly végtelenü) 
fontos szeniségnek kiszolgáltatásánál ellenőriz
hető legyen. 

4. Jlletékesséy. A püspök a rendeket megenyede/1 
módon csak azoknak adhatja fel, akikkel szem
ben a s:enlchút• illclékes. 

Illetékes pedig a püspök a sajá/ klerikusaival 
s azokkal az idegen klerikusokkal szemben, akik 
előtte a sajál püspökük vagy <'gyházi halóságuk 
elbocsátó Jeyelél s engNlélyét a szenl rendPk l'o
gadúsát·n fdmutatjúk. 

Sujtiljritutk pl'tlig a püspúk azokal :1 klcrilw-
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sokat tekintheti, akik az ó egyházmegyéje terü
letén születtek vagy legalább ott állandó Jakó
hellyel bh·nak, avagy más egyházmegyéből elbo
csátást s a felszentelő püspök egyházmegyéjébe 
bekeblezést nyertek. 

A püspökszentelés a római pápának van fenn
tm·h·a olymódon, hogy püspökké szentelni sen
kit sem szabad, míg erre a pápai engedély meg 
nem érkezett. l\liért is a püspökszentelés előtt az 
erre vonatkozó pápai okiratot egész teJjedelmé
ben fel kell olvasni. A felszentelő püspöknek más 
két latin vagy görögszertartású püspök segédkezik, 
akiket azonban apostoli engedéllyel két áldozó
pap is helyettesíthet. Hajdanában, midőn pápa 
szentelt püspököl\et - megkülönböztetésül 
segédkező püspökök nélkül tette azt. 

Az egyházirend alanya. 

1\i vehe/i fel ávényesen. 

Az egyházirend csupán ll!e!Jkeres:/cll férfiúna/; 
adható fel érvényesen. i\yilvánntló. hogy az egy
házi rend fogadásának nélkülözhetetlen reltétele 
a keresztség. :\liként viseljen valaki az Egy
házban méltóságot s gyakoroljon hatalmakat, 
miclőtt annak tagja lenne'? :\lúr pedig az Egyház 
tagj~h·á a szent keresztség teszi az emlwrt. 

A egyhúzirend egyébként megkcreszh·ll ('sase
mölmek is érvhlyes,·ll feladhalú, mikénl ez a kop
toknál divatos. X l\'. /Je ned ek pú pa :1 csecsemői 
felszenlelésél ugy:m elíl~li, ct .. én·ényességél l'!-



ismeri.-~< Ha azulán az ily gyermek felseni ül, 
szahadon választhat az egyházi s világi állapol 
között. Amennyiben az egyházi pályát Yálasztja, 
annak betöltésében s a \'ele járó kötelmek telje
sítésében ki kell tartania. 

Az egyházi rendet toYáhbá csupán férfi Yeheti 
fd érvényesen. A Szentírás e tekintetben kétség
telenül tanuskodik. Már az ószöYetségben papi 
szolgál a tot csakis férfi teljesíthetett, az újszöYet
ségben pedig épen szent Pál, a keresztény sza
badságnak s egyenlőségnek ez a lánglelkű szó
szólója hirdeti a legnagyobb eréllyel : «Az asszo
nyok az egyházhan hallgassanak, mert nem en
gedtetik meg nekik, hogy szóljanal<, hanem, hogy 
engedelmesek legyenek». (Kor. I. 1-l. :H.) Többi 
leYeléb<>n is hasonló értelemben nyila lkozik. 
A hagyomány bizonysága is Yilúgos és határozott. 
A legszenteb~ s kiYálóbh nők scm kaptak ,·alaha 
papi tisztet. Es midőn a montonisták s kolliridiá
nusok rést akartak ütni ezen az ehen, az egész 
Egyház élénk tiltakozásút hívták ki maguk ellen. 

Voltak ugyan az ősegyházban úgy nevezett 
diákonisszflk, kiknek tisztjük az volt, hogy a női 
hitjelölteket előkészítsék s megkeresztelésüknél -
amely teljes alúmerítéssel történt - az illedelem 
okáért segédkezzenek. Búr kézfeltétellel avatták 
fel öket, de nem a papi tisztségnek, hanem az 
Egyház karita th· feladatainak betöltésére. 

( )k:t pedig 'ln nak. amiéri a Illi az (·gyhúzi 

'Hl-:o •(UHIH,·is lt·ltlpttl't''t li.t:t.d .. :lti p;'•pai ul,_iroal, 17~;, ut:·.~ 
_ju• ~-il;i l;clcllcl. 



rendcl<böl ki van rekesztve legken~shbé sem a 
női nem keYesebb értéke, hanem t•gyszerüen a 
természet rendje, amelyet a Teremtő megálla
pított. Akárhány nő tehetségben, erényben, főleg 
áldozatkészségben, nemkülönben a kegyelem aján
dékaiban felülmúlja a férfiakat. ámde a papi 
tisztség hetöltésérc természeténél fogya mégis al
kalmatlan. lsten ugyanis a nőt, mint «segítő tár
sah, a férfi alá rendelte, nem hivatott tehát az 
Egyházban yezetö szerepre. AzonkíYitl a férfiút 
önállóbh, ohjektíwbh jelleme biztosabb, határo
zottabh ítélőképessége s erélye inkább hh·atottá 
teszik a kormányzásra s a Jelkek Yezérletére. 
Ezt maguk a nők is -úgy Yéljük- készségesen 
s őszintén elismerik l:s tapasztalják. Végül az 
sem jelentéktelen ok, hogy a nú a papi hiYatús 
által kénytelen Yolna női zin·kózottsilgáhúl kili•pni, 
kísértést•knrk lehetne kitc.'·w. avagy azt okozhatna. 

f\.i l't•fll'fi {ci /III'!JI'II!JI'dl'ffl'/1 :1 

Ezen kiYül az egyházi rend megengeddi frl
'ételéhez még szilmos mús kt•llék is szi"tkségt•s. 
HöYid(-'Jl megismertetjük azokat. 

1. Yilúgi pappú csak az lehet, aki a püspök 
itélete szerint szükséges \"agy hasznos az egyhúz
ntegye sz:'nnúra. (nmJ. k. l.) 

:! . .Joglalans:'tg húrkit s húrmi múdon a papi 
púlyúra kt"·nyszt•rítl'ni. ,\ );t··JI~·szerill'll q . .(_n··n egyhúzi 
pt•rt·s t"tton l;l:l"lll'li, hogy a 'ilúgiak sorúha \"issza
hdy(·ztt•sst·~k s ig~· a pa pi kiitl'lez(•ttségl'ldi.il ( t'l'l i
bútus. lll"!'\ iúriu111 sth.) meu!l'sitless{·k. (:!l-L k. 1.) 
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A kényszerí lii pedig, még ha pi"lspök vagy 
bíboros is - kiközösítésbe esik. (2227. k. 2.) 

Ugyancsak jogtalanság az alkalmasat a papi 
pályától visszaríasztani. 

3. A papi pályára készülönek a szemináriumban 
kell Jegalább is négy éven út tartózkodnia. (972. K.) 
E töl'\'ény alól a püspök esak igen fontos okból 
adhat felmentést. dc ilv esdben is a felszenteleneW 
jámbor s alkalmas i)ap felügyeletére bízandó. 
(!li2. k. 2.) 

.J.. Az wheti fel a hajkoronilt, aki1wk s:úndéka 
Pti/l az :ildozópapságig eljutni. (!17il. l\. 1.) 

;i. Püspöknek legszigorúhh lelkiisnwreti köte
lessége a fclszenlelendök alkalmas t•s méltó YOI

tilról meghizonyosod n i. ( !17:t k. :1.) 

1\iiliínleyc.~ fclldclck. 

Az llj t•gyhilzjog még a kö,·ctkezö feltételekhez 
szahja a rendek megengedett lCin~tclét. (!17-l. L) 

1. A felsz<>nlcll'ndó legyen llll'!fhámtiiPu. 
2. \fegfelclöen t•r/;iilcsiis lcyym, amil a szemi

núrium rektorúnak igazolnia kell. 
:t .-\ /;tilloni /;or. A hajkoronút :\ thcológia cll'

_jén, khál 1/-IK éves korban. a kischh rendekC'l 
ewtún fokozatosan szahad felvenni. (!17K k. 2.) 
Az alszerpapi rend a bevégzett 21-ik; a szerpap1 
a h<'Yégzdl 22-il\. az :'tldozúpapi a lwYégzett 2.J.-ik, 
a pi"lspiiki a l)('n'·gzclt :!O-ik,·.,. ut:'! n \'<'hdő rel. (!li;",.) 

l. A l'dsz,·nh•lt>IHic'inek nwgltdl'lii ludássnl i" 
);t>ll J,iruia. mi,··rl is ,-izsg:'ll l<t·ll ll'nni1·. l\t'YI'ZI'

lt·st•JI az alszerpaps:·eg a llwolúgia lwrmadik ._:., . ._: .• 



rwk Ycgen, a szerpapság a negyedik t'·,· elején. az 
úldozópapság a negyedik év közepén adhaló fel 
(976. k. 2.) 

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

5. A megelőző remlek felvétele. Tilos tehát vala
mely rendet mellözni, útugrani. Mindazonáltal az 
ilymódon feh·ett rend én·ényes volna, kivéve -
tígy látszik - a püspöki rendet, amely csak fel
szentelt áldozópapnak adható fel én-ényesen. 
Yannak azonban tekintélyes tudósok, mint Ma
billun, Marli:ne, akik az utóbbi véleményt nem 
osztják s ál1ításukat történeti példákkal támo
gatják. 

H. Kánoni eim. Az Egyház csak olyanokat enged 
felszentelni, akiknek állásukhoz mért anyagi ellá
tásról kellően goncloskodva van. Azt a forrást, 
amelyböJ a felszentelt élni fog, neyezik kánoni 
címek, amelyre t. i. felszentelik. 

Ilyen kánoni címnek lehetnek az egyházi java
dalom, családi ,·agyon, penzió ,·agy évjáradék, 
az egyházmegye a\'agy a külmissziók szolgálata 
A szerzetesekel többnyire «a szegénység» címére 
szeutelik fel. 

7. A világi t'·s szerzl'l1•s papjelölkknel\ idej<;bcn 
jdenlke::niök kell a (JÜspöl\n(•l, aki a lrirdd,;st akúl'
csal\ a házasságkötés elótt elrendeli. 

A hirdetés a felszentelenclií plt·húni<ijfuwl< lt'tllplo
rnában történik s pedig a \'t•ghöl, hog~· a hi\ck 
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az esetleg tudomásukr:~ juloll akad:'llyoJ;.at hejt'-
1 en thessék . 

.\ felszentelendöknek a kisebb rendek feh·ételc 
<'Jött teljes háromnapi, a nagyobb rendek elölt 
teljes hatnapi lelkigyakorlatvl kell a szeminárium
han vagy valmuely zárdában tartaniok. Ezeken 
kívül az alszerpapság elött a trienti hitvallást 
s a X. Pius által elöírt antimodemista esJ.-iit is 
kötelesek letenni. 

A püspök, illetöleg a szerzetes rendfönök az 
alszerpapi szeutelés megtörténtéröl értesiti a:l a 
plébánost, akinek plébániáján a felszenteltel meg
keresztelték, hogy ez .. a felszentelés tényét a ke
resztelési anyakönyvbe bevezesse. 

Jegy:et .Jellemző a nag~· gondossúgJ·a, aml·ll~·cl az Eg~· húz 
hh·einek minél képzettebb lelkipásztorokat adni igyckszil;, 
az a körühnény is, hog)' má1· munkatPrl'e kibocsátott papjait 
is további tanulúsra, önképzésre kén_yszel'Íti. Előírja, hogy a 
theológia elvégzése utim a vilúgi papok h:írom, a szerzetes
papok öt hen :it c.i,·enldnt a hittudomán)·ok egyes szakai
hól vizsg:ízzanak. A gyóntatú~hoz szül;sl'ges joghatósúg. 
s az engedély a hitszónoklúsra l·supán vizsgitl:\1 után ad
hatt'. meg. A gyóntatót s szónokot a püspök újabb vizsgitra 
h kén)·szerítheti, ha képességcik feliil kétsége van. Yizs
gilznia kell annak is, :1ki nlaml'ly pléhúnia ja,·adalom 
chl~·en:·séJ'(' p:ílyúzil;. 

A relszentelés akadályai. 

Az Egyh:'tz, hogy az nlkalmallan \'agy lwv!·sbJ,(· 
:tlknlmns t>g~ú1eket :1 l'(.>ndek fclvételélúl, illi'tiileg 
:IZO l\ gyakorl::.lú túl \'isszalnrlsa, hiiksl'll akadil
lyolwl illliiolt IH. Ezl'kt'l is \':úlalosan megismer-
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ll'ljük, amcnHyiucn katholikus közönségüHkcl ér
dekcllwtik. Az üj egyházjog kétféle akadályt ismer: 
az ú. n. szabálytalanságokat s az egyszerií akadá
lyokat. Az előbbiek általában véve állandó jelle
giiek, az utóbbiak a körülmények változásával 
maguktól elenyésznek. De Jássuk most már az 
akadályok mindkét faját kissé részletesebben. 

A szabálylalanságok. 

A szabúlytalansúg eredetét tekintve lehet egy
búzi eredetíí s lehet isteni t-rt-detií. Igy pl. a né
maság vagy őrültség isteni jogon akadályoz a 
rendek felvételéht•n. 

Lehet továbbú a szabúlytalansl'tg a n:ndek fel
,·ételét megelőző vagy a feh·ételt köYetö; lehel 
teljes avagy rL·szleges. Ez utóbbi isJm-·1 akadú
Iyozhatja a rend fe)Yételét, de annak gyakorlatilf 
L'gészen Yagy rL·szhen megengedhetí. Igy pl. a 
Yakot ugyan nem szahad felszentclni, dt> ha múr 
mint pap Yakult meg, gyóntathat, söt púpai en
gedéllyel bizonyos fellételek mcllell misézhet is. 
A szabálytalansúg nem ismerése nem ment feJ n 
szahúlytalansúg alúl. (!l~S. k.) 

A szabálytalansúgok kt't nagy csoportra oszla
nak. Yannak hiányból s vannak /Jiiucselekmény
biil eredőek . 

• -1 hirínyl"il s:úmw:tí szabálylalansúgok. 

Az t•gyh:'tzi IÖI"\'t'll_\' h•'·l ilye! itilit 1'1'1. Szahúly
l:tl:tllok: 

l. A /iin>t:nylclt'/1 s:tinlltt:tÍsllal.-, ,-agy akik hir-



\'t•nyesnck vél/ húzass:'tguól szülell<'k. Ez a sza
bálytalanság is bár magúhan v öve illlan dó jellegli, 
de mégis minden felmentés nélkül nwgszünlwtil<, 
a IPrmészetcs szülők k<'•söhhi házass:'tg:t, avagy 
az iúuwpélyps szerzetcsi fogadalom :'tltal. Vannak 
azonhan egyhúzi méltóságok, amelyektúl még az 
utólag törvényesítettek is el vannak tiltva. Igy 
nem lehetnek bíborosok, püspökök sth. 

2. Oly fesli hibában .~zenvedók, amely miatt a 
szent ténykedésekel biztonsúggal s méltósúggal 
nem végezhetnék. Ilyenek a va~ok, süketek, né
mák, törpék, csonkák sth. 

3 .. -\. nyavalyalóriisök, tiriillek s a yonos:: s:ellem
híl meys:állollak. 

-l. A.kik kél vagy /iibh át>t;nyes há::assáyol /;ti
fijlfek eyymás után. 

5 . .4 joyilay bfcstelenek. Ilyenné lesz az ember 
pl. az Oltflriszentség nwgbeestelenítése, a púpn. 
bíboros vagy púpai kMet bántalmazása; pár
bajozás vagy ennél segédkczés, érvényes házasság 
ellenéí·e új húzasságkölés, nemkülönhcn a szen 
tisztaság clleni különös ki hágils ok ál1nl. Ez ul( h 
b i ak közé tartozik a vétek kiskorú Y al ( 16 éven 
alulh·al) az eröszak, a sodomia s vérfertözés. 

6. A biró, aki (búr igazságos) halálos ilt!lell'l hoz. 
7 .. -l hoher, aki a halitlos ítélet végrehajt:.ísábm1 

dnkénl segédkezik. 

Jegyzet. .\ reboroll csekk ki'>zi'>ll lalúlunk olyanokat. 
:omelyl'k semmif(·k hiiun,•l scm kap!'"'lalosnk s nem meg
ht:·lyel(zi)k (pl. :o hírú SZ!'I'l'JH'), t·sal; az Egyhúz IH'IIl lalúlja 
a pnpsilggn l q(y<"ziinl'k. 



. l l>l'íiii'Sde/;m,;nyhiil s:úrma:ti 
s: 11b1Ífyt It lit IJSIÍ[IOJ.-. 

Az ll.J kódex ugyancsak h~l il~·~>l ;'dlapi1 nwg. 
Ezen a dmen szahálvtalanok: 

I. A. hitP!wgyúk, aelnekck, s::akadárol.-. 
2. Akik a végszükség esetét kiYéve nem kalhu

liku.~ állal kerf'szlelteli/; mcy magukat. 
:1. 1\Iindazok, aki !Hircsa/; civil luí:m.wígra lépui 

IIICrészkednének, jóllehel érvényes luízassúygal, 
nwgasabb cgyluí:i renddel vagy szerzetesi forJadii
Lommal, még ha cgyszerü és ideiglenes is az, 
kötve ,·annak, m·agy ha a nö van hasonló foga
dalmakkal Yagy érYényes házassági friggyt>l k
kötw. 

-l. Akik készakana embl'l'l ölne/; Yagy nwy::alul 
hajtanak d. 

A katonúk azonban, al;ik a húlloróban ölnl'l;, nem esncl; 
szahúlytal:msúgba, l;h·én•, ha a hadijog ellenérc magán
személyt gyilkolnak. Hasonlóképen nem lesz szabúlytalan 
az scm, aki önvédelem höl, sziil•séges t·lii\'igyitznt hetart il<•· 
y al, -öl emhe1·t. 

5. Akik magukat meycsonkilják Yagy ónyyilkos
sáyi kisérletet tesznek. 

It A.: egyháziak, akik riekik tiltott orvosi vag!/ 
sebészeli gyakorlatol folytatnak, ha ehböl ember
haJúl köYetkezik. 

i. Akik a s:cnl rende/; gyakorlatállal viss::aélnek, 
pl. magasabb rendet gyakorolnak, mint aminőt 
felwltek. 
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.\ fds:rnldt:s; akadtilyol:. 

Az ,·,.i lürn:nykiiuy,· szintén hét il.vel sorol f't>l. 
,-\kadályoz,·a ,-~nnak a I'('Odek l'eln:·tP-Iéhf.•n: 

J. A .111!111 kalholikus(l/; !f!ft'l'ml'l;t·i. amig szi'llt>ik 
a téYelygéshen kitartanak. 

~. Azok a férfiak, a/;ikw·/; fcleséyiik von . 

.-\z új kódex sze1·int f~lcséges t•mh,•r csakis ald;or \'<.'ht'li 
l'iil a szcnt rendeket, ha felesége meghal, \'agy iinnepél~·t·~ 
~z,·rZl'lesi fogadalmal lesz, aYal(:y új h:'1znss:ígra lép•; ha a 
púp:o a h.',;mssúgol felbontja, :n·agy a h:izasrell'l; az úgytúl 
s aszl:lltól örökre szét\'úlasztalnimak. 

:t Akik Yalamely az egyháziaknak Iilloii úllás/ 
liill(•nel\ be, aYagy ügylelet ,·égeznek, amíg csak 
az ezekkel júró összes kötelezettségektől nwg 
nem szabadultak. 

-t A rab.~zolgák, míg szabadságukat vissza rwrn 
nyerték, ahol ez az intézmény még fennáll (?) 

:>. A Y il ági tönény sze ri nt kalono kiilelezt>lte/;, 
111 í g c k(itelmüknck eleget nem teth•k. 

fi • .-:1.: lijonll(lll megkeresztelte>/;. 
'· ...1 lw·sft•ll'nst;!f hírébe~~ állók. 

Fl'imenft;s 11 fels:enldé.~ akadái!Jai a/til . 

.\z Egyház az általa létesített akadillyokat meg
felelő fon/os okokból el is mozdíthatja. Neveze
IPsen felmentést adhat : 

l. A pápa minden egyházi akadály alól. E1:t a 

~ Ily (•set pl. alikor l'ordulha t t' l ö, ha zsidó \'agy pogány 
húzasfelek köziif a l'i•rj megkeJ'I'sztclla·dik, a nő pt'dig más-
sa l l~p h:'lznss:ig1·n. · 



lwlnlmal az ú nevéll<•n a szenlst'·gek l"cgy<'lm(·l 
intéző Szenl Kongregádú, némely est>lht>n H Zsi
nati Rizotls:'•g gyakorolja. 

~ .. l /llt'_lf!Jt;spiispiik, d1· esnk litkos es~·lt·khl'll. 
hizonyos korlátok közt. 

:1 .• -l yyúnlahí, súrgiís szl"1kség es<>tén. ugyan
csak korlátozottan. 

A felszentelés szertartásai. 
Az egyházi rerrd val:mwnnyi fokozatának szer

lartásait teljes egészökhen, magyariizatokkal ki
sén-e - sajnos - nem adhatjuk. Erre külön 
köny\" Yo)na szüks~;g('s. Igyekszünk tehúl azokal 
megismertelni annyi ra, hogy értelm ü kröl s nw
gasztossúgnkról h{n·ki tiszta fogalmat alkothasson 
mag:'mak. 

.-\ h<(ikornno feloclása. 

A hajkorona ( tonsura) a szentmist•n kíüd is. 
bimnely napon s hely<·n kiszolgúltatható, rendt:>
sen azonban ünnepélyes fópapi misén az Intraitus 
Yagy Kyrie után adják azt fel. 

A klerikusjelöltek fekete papi ölt<lnylwn (rl'\\'
rendában), halkarjukon knringgel, johhkezüklwn 
égő gyertyával jelennek meg a püspök előtt. 

A püspök az Introítns (Yagy Kyrie) utún leül 
az oltnr közep<' elótt, a süveggel fején . .Jegyzője 
most névszerint előszólítja azokat, akik hajkoro
nút kapnak. :\lindegyik azt feleli·: «.Jelen vagyok». 

l\lost az összes jelöltek térdre hor u Inak, körben 
a püspök e)őtl, jeléül alázntos engech•huességük-



nek s liúi szen•tclüknek :1z iránt, akinek a púp:-~ 
után a legnagyobb méltósúgot adományozta lsten 
n egyházirendben. 

A püspök erre - ha még mús rendek is ki
szolgáltatandók - kihirdetteti, hogy kiközösítés 
terhe alatt senki a szent rendeket felvenni ne 
merészkedjék, aki egyhúzilag akadúlyozva van, 
nincs megvizsgáh·a s névleg fellü\·a. 

Ezután a püspök a jelenlc,·ókkel huzgón kéri 
Js/eni, hogy a megnyirandóknak adja az ö S:enl
lelkét s amint hajuktól ,·aló megfosztús által kül
sejökben megváltoznak, úgy az erényben nö,·e
kedjenek s minden lelki vakságtólnwgsz::-.h:-~duh":-~, 
a kegyelem vilúgossagáh:-~n részesüljenek. 

:\lost :1 kar a li>-ik zsoltár mondásába kap, 
miközben :1 püspök minden klerikusjelölt lwjá
hól ollóval leYág egy keveset a homlokon, a tar
kónúl, a két fül túján s a fej tett>jén. A jelölt 
perlig, mialalt ez r:-~jta végbemegy, :-~z. emlílelt 
zsoltár ütödik n\szét imádkozza: «Az l'r :1Z C.:•n 
örökségem és kelylwm része, tc vagy, ki vissza
adod nekem örökségemch. 

A haj lcYúgása jelképezi a világ hiúsúgairól 
,·aló lemondást, de cmlékeztet a hajkorona, ame
lyet mostantól fogva a klerikus Yiselni fog, 
Kris:lus töl'iskoronájára, dc egyben királyságára 
is, amelynek az egyházin'IHl rész1•sévé tesz. 

:\lintán valamennyien felkapták a hajkoronút, 
a püspök felemelkedik é-s imúdkozik Istenhe:, 
hogy az llj kleriknsok:-~t tartsa meg szei·etethen s 
óvja a hünnck minden szennyétöl. 

Az egyh:izio·cud. 



Ezután a püspök megható imák kisérelében a 
kl.~rikusokat a k,aringbe öllözteti, mondván: 
«Ültsön téged az l'r új emberré, ki lsten szeríni 
teremletett ig:-.zsághan és valóságos szcntséghen». 
(V. ö. EL 4. 2-t) 

\'égezetül a püspök intelmet intéz hozzájuk, 
hogy méltó tagjni legyenek a kkrusnak, amely
nek kin'lltsúgaiban a tonsura (hajkorona) folytún 
részesülnek. 

A.: ajtónálló s:entelése. 

A püspök figyl'lmczteti az előtte térdelő haj
koronásokat a felve<.'tHIÖ rend kötelezettségeire; 
s inti öket, hogy azokat híven teljesítsék. Neve
zetcsen az ti hivatnlukhoz tartozik csengetni s 
harangozni, az egyház és sekrestye ajtait kinyitni 
és hezúrni, a könvwl, nmelv a szentleckékct 
tartalmazza, a t:-.níÚ1sl tartó sz;múrn felülni. Az 
ajtónúllók kötelessége>ildwz tartozott toYúhhá haj
danában a híYeket s a kereszts(•gre készülöket az 
isteni szolgúlat alatt egymá~tól elkülöniteni, az 
utóbbiakat a pogányokkal együtt a közös oktatils 
yégén a templomhól e!LáYolllani; Yégül az üldö
zt-sek idején, midön a híwk csak titkon gyülhet
tek össze, a püspök meghizúsúhól a hh·eknek az 
összejöwtel hely(·t s órújút titokban tudtul adni. 
Innen e>rcd a nevezetük is. :\li(•rL is a püspök 
ennek a rendnek feladúsút úgy cszküzli, hogy 
teendőik jelképét a templomkulcsokat odanyujtja 
a ~zentelendöknl'l~. miközben c szayakat mondja: 
«llgy jútjatok d, mint akiknek ls/en elött sziunot 
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kell adniok mimlazokról, amik e kulcsokkal el 
vannak zárva». Ezutún a székesegyházi főesperes 
a templom ajtajához Yezeli ókel s azt hezáratjn 
s kinyittatja yeJük. Azután kezükbe adja a harang
kötelet vagy csengetyűt s harangoztat, illetőleg 
csengettet velük. illiután pedig a püspök elé 
\'isszatértek, ez süwggcl fején feléjük fordul s 
felhívja a jelenlevőket, hogy vele együtt kérjék 
ls/en áldásúl az új ajtónállókra. Imádsúg után 
megáldja öket. 

Az ajtónálló rend feladása ma sem céltalan. 
Figyelmezteti szüntelcn s felhatalmazza a papot, 
nevezetesen a plebánost, hogy temploma épsé
gére, díszére, a szent edények s ruhúk tisztasú
gára, az istentisztelet pontos kezdésére s mrg
tartására nagy gondot fordilson s ügyeljen, hogy 
a templomban min<icnki illendően \'Íselkedjék . 

.-t: olvasó s:enlei<;se. 

Az ohasók rendjr az ősi Egyházban nagy 
hecshen állott. :\Jár s:enl .Jas:lin vértanu s Ta
lulián a második századhan cmkgetik. I~s midőn 
s:enl Cyprián Aurelius 1;s Ccl~·rinus iljakal hösi 
hilvallúsuk elismeréséül lektoroknak (olvasók
nak) szentelte, ezt mindenki nagy kitünlelésiH'k 
s jutalomnak t dd ntette. 

Az ajtónúllúk szentelése utún a püspök ismét 
nz oltár közepe rlött foglal helyet s süveggel fején 
elö:ulja a tdn•eiHiú ohnsósággal júró jogokat s 
kötelmeket Az oh-asónnk ugyanis a ll'mplom
han nyilY:'uwsan Szentirúst k(•J] ohasnin, Jcekt•t 
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énckelnie, kenyeret s új Ayümölcsöket áldania. 
Figyelmezteti a szcntelendőket, hogy az olvasásl 
<·meln;nyről, érthetően s épületesen ,·égezzék s 
amit o!Yasnak, azt higyjék s meg is cselekedjék, 
hogy igy a hallgatóságot péhláYal is oktassúk. 
i\Hndennck jelképéül útadja nekik érintésre a 
leckéket tartalmazó, tn-agy a misekönyvet ezek
kel a szayakkal: «Ycgyétck és legyetek az lsten 
igéjének oh·asói, amely hiYatalt, ha híven s hasz
nosan teljesítitek, részetek lesz azokkal, akik az 
isteni igét kezdet óta jól kezelték». 

Hogy a szent iratok, főleg a Yasárnapi szent 
evangélium épületes s érthető felolYasása s a jó 
példaadás a papra IH;Z\'e napjainkhan is mekkora 
gyakorlati jelentőséggel hír, böwbben kifejtenünk 
felesleges. 

.-l: iirdögü:ö szentelésc. 

Az ördögüzö «exordsta>> nevéYcl az Egyhúz 
nyelYt•n azokat jelezzük, akik nz Egyház nevében 
s nwgbízúsúból a gonoszlélektől megszállottakra 
rúteszik kezeikel s óket iiYmódon a démoni be
hatilsoktól megszabaditják: 

Szentelésük úgy történik, hogy megielelö inte
Jem után a püspök útnyujtja nekik érintésre az 
ördögűzés szerlartúsát tartalmazó egybúzi köny
Yet, miközhen e sza Y akat mondja : «Vegyétek s 
véssétek emlékezetbc (•s legyen hatalmatok f(•)

tenni ];;ezcitekd úgy a megkeresztelt, mint a k<•
reszlségre készüló megszúllottakra>>. 

Az ürdögüzö hatalóm, :unelyet a pap a meg-
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szállottakkal szemben csak ritkán, püspöki enge
déllyel, a szentségek s szentelmények kiszolgálta
tásánál azonhan gyakran igenyhe wsz, nagy s örök 
ligyelmeztetés a papra nézn'. ~!ert, miként a 
római Rituálé mondja : Annak, akinek az ördög
iizést Yégeznie ),:ell, a megfelelö erkölesi tulajdon
súgokkal : jámborsúggal, okossággal, feddhetetJen 
élettel, alúzatossággal, lslmb<'n Yalú hizodalom· 
mal, önérdeknélküli felebaráti szerelette l, állha
tatossággal kell felruháZ\"a knnie a megki n'lntató 
m(•rt(·kben, <'Telt korúnak és erkölcsi komolysúga 
folytán tiszteletreméltónak. &eni CypritÍII pedig 
így ír ez ügyben : «Aki tiszta életíí, szeplöt<'len 
lelkü l;s fcddlwtcllen crényíí, az kap hatalmat, 
hogy a tisztútalan és úllhatatlan lelkeket, akik 
az embereket nyomorgatjál.;, hogy őket ch·eszít
sék, fenycgetl;!<ek últal Ynllomúsra hir.ia s kiüzhesse, 
öket 1whéz csapással nwgdorgúlhassa; ökcl 
- jóllehet ellenáll nal,:, ordítanak és sóhajtoz
nak - szenY<.>désük nagyobbítúsáYal eliizhrssc, 
mindjúrt büntclhessc és tiiz által kínoztathassa>>. 

A. yyerlyaviPú s:cnielésc. 
A püspök ligyl'lmeztl'li az előtte térdelö fel

szentelendöket a gy<.>rtyaYiYi.i n:nd, az acolytatus 
kötclnwirl'. A gyertya,·j,·ök tarloznnk a templom
km a gyt•rtyatartót honlozni, ugyanott a lúmpú
l,:at meggyujtani, a szent úJdozalhoz szükséges 
kenyérről s horról gondoskodni. Egyben inti 
öket a püspök, hogy amint gyertyitt honlnnak 
kezökben, \'ess(· k is maguldúl d a sülétsl;g lll ii-
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veit, öltsl•k magukra a világosság fegyverzetl·t s 
emlékezzenek meg arról, hogy az isteni úJdozal
hoz csupán akkor fognak mélló módon kenyeret, 
bort szolgáltatni, ha tiszta s jámbor életükkel ön
maguk is lsten dött tetsző, k('<lws aldozattá villnak. 

A püspök ('zutún gyert~·atartúl nyuj t út nekik 
égő gyertyúvaL «Vegyétek - úgymond -- a 
gyertyatartót a gyl·rtyával s tudjátok meg, hogy 
ti az egyhúzban. a ,·ilágosság gyujtására vagytok 
Jefoglal\'a az l'r nnéhen. Amen.,, ~lajd ürrs 
ampolnát (kann:'tcskút) nyujt 1wkik érintésre l'me 
szr1valdwl: ccYegyétek az ampolnat, hogy hort l'S 
')zet nyujtsatok 1\.ris:lus vérének úJdozalúhoz az 
l'r nl'Yl•ben. Amen"· 

Yégül a püspök az l'r aldús:'tt könyürgi ](• az 
új acolytusokrn. 

:\agyon fontos kötdnwkd \'úllall minden pap 
magara <lZ acolytatus fc h éll'll·'·l'f, amelyek <·g(·sz 
(·Jetcn út kist·rik. Szellemil('g, ll•lkileg vilúgosnak 
s fényl'snck kell lennie, vagyis hittel, lmlomúny
nyal, ke>gyl'lemmcl, jóesddtl'dl'lekkl'l ragyognia 
s magát főleg a szent cl'libútus által jó illatú, 
szeplötden úldozalul bemutatnia. 

A gycrtyavivöi n•nd feladása utún valamennyi 
felszt·ntell visszatér helyén'. A püspök folytatja 
a szrntmist-t, vagy rsl'lleg a nagyobb reiHlck 
tdatlúsilt kez(li. 

A lclaj:'tnlúskor, miulún elmomlolia :~z oJTer
lúriumot, fején a sún:•ggel ism(·t leül az oltúr 
közepe elött. l\lost a felszenteltek mindnyújan 
kettcsé\'(~1 eléje júrulnak s Lénlenúlh·a fclajúnljak 
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nekiamost meggyújtott égő gyertyú t, megcsókolva 
azt s a püspök kezét. Erre ismét visszatérnek Ile
lyökre s a püspök folytatja a szentmisét 

A szcntmise Yégén a püspök :lldást ad, leül az 
oltúr előtt s így szól a felszenteltekhez: 

~<LegkedYesehh fiaim! fontoljátok meg a rendet, 
amelyet fe)yettelek s a terhet, amelyet vállatokra 
helyeztek; igyekezzetek szentül s buzgón élni és 
a mindcnható Isfwnek tetszeni, hogy kegyelmét 
megnyerjétek, mnelyet nektek irgalmasan meg
adni kegycskcdj(·k. 

:\findnyájan, akiknek a hajkoronát s a négy 
kisebb rendet fcladtuk, Yégezzétek el a hét töre
delmi zsoltárt a litániákkal, wrsekkel s imákkal. 
f~s a mindenható /stm/w: (•rc·ttem is imúdkozzatob. 

ValamennYien felelik: «Szi\·esen !» 
A püspök· az oltúrhoz fordulva az utolsó evan

géliumot olvassa s a szentmisét befejezi. 

.-\: (lls:erpap s:entelése. 

A püspök a felszentelendökhöz forduh·a ünne
pélycsen inti öket, hogy jól fontolják meg a teendö 
lépést. :\lost még szabadok, . ha tetszik a Yilági 
illlapotban Yisszatáhetnek. Amde. ha nz alszer
papságot felveszik a nötelen, tiszta élethen s az 
egyhúz szolgillah'lhan mindYégig ki kell tartaniok. 

Erre mindnyújan arccal a földre borulnak s a 
püspök t(•rdcnúlh·a elkezdi a mi)l(lenszcntek litú
niújút. :'\ridön pedig :t litúniánnk ama Yerséhez 
t'r: «Hogy a kimuli híwknck örök nyugodalmat 
adni méltóztassúl», a püspök felkel s az arcra-
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borult felszentelendöket keresztvetésekkel meg
áldja, mondván: «Hogy e választottakat megáldani 
méltózlassál !» «Hogy e Yálasztotlakat megáldani 
és megszentelni méltóztassúl !>> «Hogy e válasz
tottakat megáldani, meg- és felszentelni méJtóz
lassál !>> A körülálló papok mindnnnyiszor azt 
felelik: «Kérünk U•gcd, hallgass meg minket !>> 

A litánia végcztén•l a püspök az elöltc térdcUi 
felszentelcndóknck előadja az alszerpapi rend 
kötelességeit. Az alszerpa p nak az cueharislikus 
áldozat szúmúra, vizet kell készítenie, a szcrpap
nak a szcntmist·nél szolgálnia, az ollúrabroszokat, 
korporúlékat, kchclykélHlüket kimosnia, a híwk 
által felajánlott kenyérhól az oltárra annyit he
lYcznic, amennvi az úldozni kiYúnó hh·ek szú
Dlúra szükséges·. 
~lindchhez a püspök komoly s meghntó intel

met csatol, felszólih'<t a ldsZl'JJtelen<löket, hogy 
llúrminők Yoltak is eddig. ele ezPntúl az E!fYluí::: 
szalgálafában s::uryrrlmasak. <;berek, nisele/iikben 
józanok (;s tis:::ták leyyr:nek. 

Erre a püspök üres kelyhet s paténút, a fú
esperes pedig ki·t horral s Yízzrl töltött ampolnúl 
a hozzájuk tartozó túleitval s kézlörlöYel nyujt 
át nekik, hogy jobbkezükkel l;rintsék, miküzben 
a püspök igy szól hozzújuk: «Lússúlok, minii 
szolgúlatot adnak úl nektek: azért intelek titeket, 
úgy viseljétl'!;: mngatoka l, hogy lslennr:J.- tessetek». 

Ezek ntim a púspök 1\(·t könyörgest ,·égczn:ll, 
megúldja iíkct, majd megfelelő szaYak kísén•tében 
rújnk ölli sajútos reJuli szC>nt ruhúikat. a \·úlf-
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l<ciHlöl (humerúlét), karöltöt (manipulusl), a kön
töst (tunikút), végre megérinteli velök a mise
könvvct, hatalmat adva a szcntleckét mondani, 
énelé.elni az élőkért s a holtakért. 

l\Iost helyükre mennck egynek kivételé\·cl, aki 
hangosan eloh·assa vagy énekli a szenlmise leckéjét. 

A felajúnlúskor minden ügy megy véghe, mint 
a kisehh rendeknél láttuk. 

Az Agnus Dei után cg:yik felszenlelt a püspöktől 
Pax-ot, y:-~gyis hékcölclést kap, a szeretet jeiéül, 
amehet túrsainak kiizve1ít. l\lisc közben mind
nyújan megáldoznak a püspök kezéből. A mise 
végén a püspök újra huzdítja őket s l'eladatul 
kiszabja szúmukra a napi zsolozsma egyik szaka
szát (nokturnumát). 

A s:erpap s:enlelése. 

A szentlceke után a püspök leül székére. mirc 
a lúesp('res a felszentelendöket elöhínl a püspök
höz ezeket a szavakat intézi : e~Fötiszlelcndó Atya! 
A Katholikus Egyház kívúnja, hogy a jelenlevü 
alszerpapokat a szcrpapsúg terhének viselésére 
szenteljétek fel !" 

«.Tudo1l-e, hogy méltók '?» kérdi ene a püspök. 
Es a főesperes : «Amennyiben az emberi gyar

lóság ('ngedi, tudom is, bizonyítom is, hogy ök 
méltók e hivatal terhének viselésére». Erre a 
püspöl• egy Deo graeias-szal ! (Hála Istennek!) 
fl:'kl. ~l:1jd a papsúghoz és néphez fordul s fel
szólítja öket, hogy amennyiben a l'elszl:'ntelrndők 
('llen ldl'ogúsuk volna, adjúk elü. 
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Kis Yártat muh·a a püspök intelmet intéz a 
felszentelendökhöz a fe)yeendö rend kötelességei
ről, amelyek ncYczctesen az oJtárnál Yaló szolgálat, 
a keresztelés ~s a prédikálás. Inti egyheu öket, 
hogy mint az Vr testének s Yérénel< kiszolgáltatói, 
s:ent István első w'rtanu példája szerint mii1dcn 
testi kksapongústól tartózkodjanak s az eYangé
liumot, amelyet hirdetnek, sajátelcwn példájukkal 
magyarázzák. 

Ezután a felszentelendók arcra borulnak, a 
püspök fején a sfn·eggelletérdcl az oltár lépcsőjén 
s elimúdkozzák Yagy éneklik a min<lenszentek 
litániáját egészen úgy, miként ez az alszcrpapi 
rend feladúsánúl törtt.;nt. A püspök most is lll('g

adja a húromszoros ünnepélyes áldást. A fel~zen
te]ell()Ök pedig közben megújítjilk a fogadalmat, 
amelyet Isiennek teltek, hogy meghah·a a \"il ágnak, 
egészen az ö szolgálatára szcntelik magukat. 

A litánia y(•gezléYCI felemelkednek, dc még 
t(•r<leiken álJYa maradnak. A püspök most fején 
sú\·eggel s székében ül\'e a papságot s ni•pet közös 
imára szólitja fel, hogy Isten sC'gitségé,·eJ a fel
szentelendök a ledtarend iddásában fénw•sked
jenek és lelkisi·güket ragyogtatm Yilágoskodjanak. 

A püspök etn• felkel s hosszabb ünnepélyes 
bevezetés u tim prefádóha kezd, amelynek kereteben 
megtörténik a szentség kiszolgálása. A püspök 
ugyanis nlintcgy lélheszakítYa a prefúciót. mindcn
egyes felszentelendőnek fejére rútPszi johhját e 
szaYak kísérelt."•hen: «Vedd a S:mllelkel erössc?gül, 
hogy ellentúllhnss az ördögnek L's az ű kisérh"'-



seinek az Úr nevében>>. ~lajd oly hangon mint 
előbb, jobbját állandóan kiterjesztve tartva foly
latja a prefúciót. Esedezik megható szépen, hogy 
öntse ki Isten a szerpapokra az ő S::entlelkél. 
Kegyelme ajándékahal erősítse meg öket szol
gálatuk teljesítésében. HöveJkedjenek nlinden 
erényben, legyenek szerények, szem(·rnwsek, fedd
hetetlenek, hogy a hin·k :1z ö júmhor viselkedé
sük utánzásúra gyulladjanak, ők pedig a lelki
ismeret jó tnnus:'tga mellett 1\ris::tusban illihala
tosak maradjanak s nu;ltók legyenek az egyházi 
szolgálat alanlihb fokáról magasabbra szállni. 

Erre a püspök fehett rendjük jeléül az új szer
papokra adja nwgfelelö intelemmel a stólát, hiva
taluk ékességé·t, amelyet a halvállukon s jobh
karjuk alatt összeköh·e Yiselnek. Aztim rájuk adja 
a dalmatikát, mint rendj ük sajútos dbzkönlösét. 
Yégrc kezükbe adja a misckönyvct felhatalmazva 
őket a szent enmgélium olvasására a tc·mplomban, 
az élőkért s holtak(·rt. 

l.'toljára még két imút mond idettük a püspök, 
kén-c Istent, küldjc reájuk S:::entlelke áldásút, hogy 
mások elótt jó példájukkal tündökölhessenek, az 
apostolok által Yúlnsztott elsó diákonok hiYala
lára m(•Jtók Jegyenek s az ehhez megkí\"ánt eré
nyek gyakorlata által neki tessenek. 

Az új szcrpapok helyükre nwnnek, egy azon
han kiizül Cik olvassa a mis(' evangéliumát. 

A ft'Jajánlúskor, a P:\\-nál, úldozúskor és a 
szenlmisc v(·gén nlinden úgy történik, ahogy az 
alszerpapság reJadúsúnúl. 



.-l: tildo=ópap .~=cnlelt;sc. 

A papszentelés csakúgy, mint a többi szenle
lések, a szentmise alatt s pedig az e,·angélium 
t'lött mcgy végbe. 

A felszentelendök szerpapi ruhábr~n, humerálé
Yfll, albábr~n dngulussnl, stólíwal és manipulussal 
jelennek meg, jobhkczükhen kendöcskét tartanak 
a kezeknek a kenéskor Lürténö összekölésérc s 
megtürlés(·re; a halkarjukon pedig az összegön
gyölített misenrhút viszik. 

A püspök az c\·angélium clött sü\·eggd a fején 
leül az oltár közepe elútt. A hicsperes ünnepé
lyesen elöszólitja a felszentelendi.iht, n(·vszcrint 
meghh·a öket. 1\Iire azután a püspökhöz foniul : 
«Fötisztclcndö Atya! a Katholikus Anyaszentegy
ház nzt lü úmja, hogy a jelenlevő szerpa po kat az 
áldozópapság terh(·nek viselésérc szentcljélck feJ." 
:\liutim pedig a püspök az illetök méltó ,·oltáról
miként ez a szerpap szenlelésénél történt - Illeg
bizonyosodott. hosszabb intelmet intéz a papság
hoz sa n~phez, amelyben felszólítja öket, hogy eset
leges kifogásaikat a felszentelcndők ellen adják el ö. 

Kis v<irtat mulva a felszenlelendókct oktatja az 
<il<lozópapi mdtós<igról s a papban megkív<int 
tulnjdonsúgokról s er(•nyekról. ;\legjelöli a pap 
sr~játos hin1túsheli teendőit, kijelentú-n: «A pap
nak köteless(·ge: úldozni, úl<lnni, igazgatni, laní
Iam (•s h•resztelni" .. \ papoktól megköwteli az 
Egyház - lllOIHija többek közölt a püspök l' 

remek beszédéhen ---, hogy erkölcseikben órizzl··k 
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meg a tiszta és szent !?let romlatlanságút, hogy .a 
szent titkoknak ismeretébe, neYezetesün az Ur 
,fl;:ns szenvedése és halála titkúba m{·lyen bek
hatoljanak. Az újszöYciség esodillatos áldozatál 
ne csak mcgüljt•k és bemutassák, hanem illtala 
(•)érjék azt is, amit szent Púl mond, t. i. hogy 
tagjaikból minden bűnt s Yúgyat kiirtsanak, szó
Yal sanyargatott s önmegtagadó életet viseljenek. 
Cselekedetciknek annYira erénveseknek kell len
niök. hogy a híYekne.k épülésére, az Egyhúznak 
örömére legyenek. :\li múst jelent ez, mint azt, 
hogy a papnak szentül kell élnie'! 

i\lost a felszentelendök arcra borulnak s igy 
maradnak, mig csak a mindenszenlek litúniúját 
felettük el nem Yegzik. Azutún felemelkednek s 
ketteséYel a püspök elé térdelnek, aki süYeggel 
fején trónusa előtt úll. 

Elküzclgetett a pillanat, amelyre a felszentelen
dök éYekig tartó szorgalmas tanulással, imúd
súggal, erénygyakorlatokkal készültek, amely ntiln 
oly forrón epedtek, ami(;rt júmhor szüleik, test
\'tTeik gyakran esedeztek. Az a pillatwl van 
küszöbön, amelyben Yenni fogják a S:enllel/;c/, 
s benne últala a hatalmakats kegyelmeket a papi 
tevékenységre, szent hh·atúsuk méltó betöltésére. 

A tulajdonképeni felszentelés, n papi rend fel
adúsa kezdelt•t veszi. 

A püspök a nélkül. hogy \'alamit mondana. 
mi1Hllu;t kezét mindenegyes felszentdendönek 
fejére teszi. l'gymwzt cselekszik <'gymúsutún a 
jeknle\'1) papok is. kik küzül legalúbb húromnak-



n(•gynek miseruháhan. a töhhinck Jcgalúhh stólú
ban ){ell lennie. 

:i\Icgható pillanat ez. i\lindenki hallga!. De annill 
hangosabban szólnak a felszenteló püspö!{, a 
jelenlevő papok s híYek szhei, huzgón kt:•ne 
/.~lent, hogy S:cnllelkét OÖYen öntse ki a leJszente
lendökre. 

Azután úgy a püspök, mint a papok jobbkarju
kat kiterjesztik a felszentclendók felett, miközben 
a püspök egyedül így imádkozik: «Könyörög
jünk, kedws atyúmfi:li a mindenható Is/ennek. 
hogy e szolgúi fiilött, akikel az áldozópapságra 
kiválasztott, mcnnyei ajándékait sokasitsa meg 
és hogy azl, amit az ö kegy(•lméhől feln-sznek, 
az ö segítségb-el elnyerhessék. A mi Crunk 
1\ris:lus últal. Amen>>. 

:\Jajd a púspiik - most múr süvegét lelÉ've -
a köwtk(•zö im út mon<lja a felszentelendök felett: 
«Hallgass meg mink<'i Urunk, isieniink és ezekre 
a szolgúidra a S:n1lldek úldású t s a pa pi kegyelem 
erejét iintsed, hogy a kiket kegyességed sz í ne előtt 
fclsientelésre lwmutatunk, ajúndt:·kaid öriikös bö
séghel úraszd el. A mi l'runk .Tt;:us i\.ris:lus 
ú Ital .. ,>> 

Erre kiteJ:jesztctt karokkal magasztos pref:kióba 
kezd. Kéri ehhe!• istent, hogy miként .llú:esl!t'l; a 
helwn f(•rfiút . .-lron1wl; 11ait Eleá:árt és llluímárl. 
az apostoloknak a hetwnkét tanítYitnyt rendelé 
segils(·gnek, akkt"·nl adja meg ezeknek a szolgái
nak a papi méltósúgot s az L·letsz(•ntsL·g Lelkét az 
ú löpapi tcrhein('k l'nyhítésL·re. Legyenek mint egy-
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szcrü papok a püspök túmaszai, tünuöki>Jjcnek 
minden igazsilgban, hogy egyszer a rújuk bizottak
ról sikeresen számol adYa elnyerjt'k az örök bol
dogságot. 

i\Iost a papi ruhák felöltése köwtkezik. 
A püspök sü\·eggel fej(·n leül s núndenegyes 

felszL•nteltnek mellrn a stólát kereszt alakban 
össz.eteszi monddn: «Yedd az Úr igájút, met"t 
az er igúja (•des es az ö terhe könnyÜ>>. 

Azután mindegyikrc ráteszi a miseruhát, amely
nek hútsó része azonhan üssZl'göngyölitw marad, 
miközhen ezt mondja : <<Vedd a papi. ruhát, amely 
a szcretet0t jelenti, merl hatalmas az l' r, hogy üreg
hítsc benned a szeretell't es nlinden tökéletes jót» . 

. A felszentelt pedig erre feleli: <<Hála lstennek ·'" 
Aquinúi s::ent Tamlis szépen értelmezi ezt a szer

tartást «A papnak - úg)·mond - mind a két 
,·úllúról esüng a stóla, hogy kil'ejezt•sre jusson a 
szentst•gek kiszolgúltatásúhan Yaló lej/wlalma. 
i\Iinthogy pedig a pap ebben senkinek sem szolgúja. 
azért Yéges-Yégig leszúll a slólája. Kasulájn (misl'
ruhúja) is Y an a papnak, a me ly a szt-retetet 
jelenti, mert a szPrett't szcnlsl;gél (az Eueharistiút) 
ö készíti.» 

Mos l sú ,·eg nélkül relkel a püspök s mig a 
tühbiC'k mind térdelnek, hosszabb imút mond. 

Kéri Istent, hogy az ö kegyelmt·ből eme szolgúi 
tudomúnyban és nlinden erénybt-n lündökölhes
senek, hi\·atúsuk ajúndékút tiszlim megőrizzék, a 
hivek sútmára szeplötelen úldúsnk ert>jével a 
kenyeret (•s bort szt'nt Fia lestéy(• (•s vérév(• út-
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dltoztassúk s a Yégítélet napjún tiszta lelkiisme
rettel, igaz hittel, Szen/lélekkel <•lteltcn túmad
hnssanak fel. 

Az ima utún a püspök süYcg nl•lkül az oltár 
relé forduh·a letérdel s fennhangon elkezdi s a 
kar folytatja a Veni Creator Spirítus kczdetü 
himnust. Az elsö strófa végén felkel a püspök és 
fején a süwggel leül. A felszenteltek sorban eléje 
térdelnek, a püspök a katekumenrk (keresztelcn
di.ik) olajúYal megkeni hüwlyk- és mutatóujjaikat 
t"•s azutún minclkét tenyerüket, amelyet rgymús 
mellé szoríh·a elöttc kitei:jesztcnek, miközben 
ezPket mondjn : «~léltóztassúl, l'ram fel- és meg
szenieini e kenet s a mi iddásunk últal ezekel 
a kezeket .. ·'' Felelet: «Amen", :\Jaj d jobhjúYal 
keresztet wt a felszenteltek kezei felett, mond ván ... 
«hogy, amil megfognak áldani, meg legyen ál<h·a, 
és amit mPgszrntelnek, fel- és meg legyen szen
tcin a mi l'runk Jézus 1\.ris:tu.~ neYébcn", 1::s 
nlindnyújan felelik: «Amen". 

A k<'nés utún a püspök összeteszi mindegyik
nck keZL•it sa segédkezők egyike n'tswnkendöwl, 
szalaggal, összeköti azokat. 

«A külsú Jútható kenl'S, mint ///. Ince púpa 
találóan mondja, jele a helsó láthatatlan kenés
nrk, amellyrl a S:l'ntlt;le/; krni rel a papi lelket 
s teszi eg(;szen hasonlúYú az isteni felkenllwz. 
1\.ris:lllslw:, az örök J'öpa p hoz." 

:\Iindend~ eliitt a két hüwh·k- s n két mutaló
ujjat keni meg a püspök, mci:t közvetlenúl rzek 
érintik nz Oltáriszentséget, majd aztún megkeni 



az egész ten~·er<·t is, :1mi últal - mik<~nt Dum~~tfus 
megjegyzi- a pap, a ."i::l·llfll;lekföl szf'nl<·lt~si halal
lllal s kcg~·dmd nyer. 

:\losl kü\'clkezil\ az isieni úhlozal h<·mulalús:'•
hoz szüks<;ges ed<'·nyck ünnepélyes átadúsa, hogy 
/,()l/lbordi P<;ler kil'cjczésc szerint a fl'lsz<•ntell 
papok ludjilk, hogy hatalmat k<tJifo/; lslcnni'I.
<'IIW'szll'lii illdoz:lloknl ht·mulalni. :\lagaszlos l·s 
ro u Ios szPrlarlú-:. anH'Iyd azonban mag<.1 .\'l l·. 
lfl'lledek pá p:• <'su pú n '' k ieg<;szítÖJH'k s júru){•ko~
na k" ne n· z . 

.-\ pi'1spük odanyujtja a kdylwL a l•orr:tl s a 
patenút az oslyúYal az új papoknak, akik azl 
mulalc'•- l'S hün:l~·kujjaik közé fogják, úgy hogy 
t·gyszcnc érinlik a kehely cs(·széjét és a pa té n ú l 
:\liközben <· szaYakaL mondja külön-külön mind
egyikökhüz: "\'t•gyélek a hatalmai úldozalol mu
lalni be Jslwnek s miséket moJHiani mind az 
élóké>rt, mind a holtakért, az ('r m·,·éhcn>•. Felt·
ll'l : C<.-\lllCll». 

Ha megfon toljuk, mily jt'lentőségii a sze n 1-
miseúldozat Istenre, Egyhúzra s az egész emberi
ségre nC:·zw, akkor elgondolhaljuk, minő lelkt's 
c'irömmel üd \'Ü ZI ik a sze n tek s angyalok azokat, 
akik az újszöyetségi papsúg szúmút szaporítják 
s az Eucharistia áldozatát megsokasítják ! 

.-\z új papol\, miutún kezeikröl :1 szcnl olajal 
lctüröltél;:, most már a püspökkel együtt Yégzík 
a szcntmisét. Elösziir mist•zuek! .-\püspök mill
<kn egyes imúdsúgol. még az útknyegülés szanlit 
is lwngos:m mondja s <ik \'<•h· <·gyi.lll IHOlHlanak 
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mindent. Ez \'ollaképcn Lchát :-11. ö primidújuk. 
A szcnt misénck ez a közös ht>mutatása cmlP
kezlet azokra az időkn•, midön a papol' a pi'ls
pükkel egyi'ttl mutatták be a szenhnisét, ahogy 
ez a görög szertartásban ma is dh·ik. 

A felajánláskor a fclszC>nteltek kcttes(·\·el a püs
púk elé júntlnak s gyüriíjét megcs,'•koJya égő 
!(\'crlyát ajúnlanak l'f>l 1wki. 

.\z égö gyertya felajúnlású\'al jclt~ZIIi akarjúk. 
hogy magukat, egész életüket az Egyhúz szolgú
lal:'n·a úldozzák. A püspliki gyíírii megesókolásH 
a h<ílús hódolal jelképe a püspöki méltósúg inínt. 
:llnelyből a re új uk áradt kegycl<•m forrásozott. 

A «pro pace>> (békéért mondott) ima után. 
anwly a szC>nláldozúst megelőzi. a püspök meg
csókolja az oltárt s utima a felszentt•ltek egyikét, 
aki ezt a békecsókol a töhbickkel közli. Azutílll 
a püspök kezéből magukhoz Yeszik az (r ,h;zllsl-. 
akinek az imént adtak - éleli'dd>en először -
szcntségi lt'tet. 

~lost a püspök anlil'ónúha kezd, anwly .Tt!zus
nak ap8stolaihoz intézett szineható szaYaiból áll : 
«~lár nem foglak tileket szolgáimnak, hanem ba
rátaimnak mondani, mcrt megismerletek min<IC'
neket, amikel köztelek müwlt('m. Vegyétek a 
\'igasztaló Szentl(•)ket, nkit az Atya küldend nek
tek. Ti az (·n barátaim yagytok, ha tcenditck, 
amiket én parancsolok». Az antifóna Yégezté,·el. 
amelyet a kar folytatott, az új papok elmondják 
fennszónl az apostoli hitYallást, hogy így a püs
pük, papsúg s a nép dőlt nyih·:lnos lanus:·tgol 



legyenek arról a szent hitről, amelyet hirdetni 
fognak. 

Ezután pedig egyenkint a püspök elé térdel
nek, aki mindkét kezét fejökre téYC a felszente
lés által einvert bűnbocsátó hatalmat forma sze
rint is útar(ja nekik .lt;zus eme sza\'ait intézn,· 
hozzájuk: "Vegyétek a Szenilelkel; akiknek meg· 
bocsátjátok biíneiket, megbocsáttatnak nekik és 
akiknek meglartjátok, meg vannak tartva''· 

Az újmisésck mosl múr a legkifejezettebb mó
don vették a leljes papi hatalmat, jóllehet a bűn
bocsátó halalomnak hasznát majd csak akkor 
vehetik. ha majd főpásztoruk a gyónlatásra juy
lwlúsúyol is a1l nekik. Teljes papi mivoltuk jel
képéül a pi.tspök a hátul l'elcsanlfl miseruhál le
göngyölíti rajtuk, monclvún: <<Az l' r az ártatlanság 
köntösén•) ruházzon fel téged". 

Az új papok teh·e S:enllélckkel készen illianak az 
apostoli munkára. i\lüködésúk azonban i"tdvös csak 
akkor lesz, ha főpásztoruk által engedik magukat 
vezéreltctni. i\lert, mint az Irás mondja : <<az enge
delmes férfiú győzelemre szób>. (Péld. 21. 28.) 

:\liért is a püspök kiveszi minden Pgyes fel
szenteltböJ az ünnepélyes engedelmességi igére
tet. A felszenteltek ilsszelett kezeit saját kezébe 
zárva így szól : «Igérsz-e nekem és utódaimnak 
tiszteletet és engedelnwss&get ?>> Erre mindegyik 
azt releli: <dgén•k !)) 

Ez a kérdés, ha a felszentel t más egyházme
gyéhez tartozik. avagy szf'J·zdes, megfrlelö mú
don \·últozik. 



Mire a püsr,öl< megcsókolja a felszentelteL mond
\'án : «Az Ur békéje legyen mindig \'<'lee! ! " 
(<Amen>>, adja reá az illető a feleletei. 

A püspök most megint intelmct ad nekik, hogy 
~~ szentmise végzése módját s renojét más tapasz
LaJt papoktól jól megtanulják. 

Ern· feláll \'a háromszoros keresztvclt;ssd meg
úldja öket hogy áldottak legyenek a papi n·Hd·· 
ben s t'ngesztelő úldozatokat mulassanak lll' ;l 

nep vdkl'iért a mindenhaló ls/ennek. akiJwk lis%· 
telet s dicsőség legyeu mindörökre. 

A püspök most n kommuniót követő könyörgést 
mondja, s miután a szentmise vt.'·gén szokásos 
utolsó áldást megadta, mégegyszer székére ül s 
az újonnan !'(')szcntclteket inti, hogy a ft•h·ctt 
rendck fontosságát szcmők előtt tartYa, szent 
élet által igyekezzenek lslmnek tdszeni. \'égül 
az új papoknak meghagyja. hogy első szentmisé
jök után még három más szcntmisét végezze
nek, t. i. egyet a S:entldekröl. egy másilwt a 
/J. S:ii:röl s a harmadikal az elhunyt hivekál, s 
azonkívül imádkozzanak a felszen.l<'lő püspökért. 

A felszenteltek igérik. hogy ezt meg fogják 
tenni . .-\. püspök a szentmisét folytatva csendc
sen elmondja az utolsó cYangéliumot. anwlyt>l 
az új papok vele együtt ,·égeznck. 

A római káté szayaj szeríni a papok oly hatal
mal nyertek, amely nlinden emb<>ri értelm<>t s 
felfogást mcssze felülmúl. 1\riszlus az isteni meg
Yáltó. a jú pásztor sokszorozóclik meg bennöle 
Feldjenl'k is ll•h:íl IIH'g annak a huzdítús1wk. 



amelyet S:en/ Pder intl'Z hozzájuk : «Legeltessé
lek az lstennek rátok bízott nyáját, gondot visel
,·én nem kényszerűségből, hanem szabad akarat
hól Isten szerint, scm a rút nyereség k~d,·éért ... 
példája léYPn a nyájnak szíYhől. Es mikor 
megjelenend a pásztorok fejedelme, elnyeritek a 
dicsősPg lwrYadhathm koszorújáb. (Pél. J. 5. 
2--!) 

.l Jliispiik s:enle/Psc . 

. \ püspökszenlelésl iii<'Löleg már a niceai szent 
zsinal (~~25.) így intézkedett: «lilii, hogy a püs
pök a lartomány Yalamennyi püspök<' által SZl'll

le>ltl·ssl;k. dP ha PZ nehézseggel júrna. legnlúhh 
három pi.lspök Yégezze a sz(•nt<:'lésl)). Ez a tör
,·ény m:t is énényb<'n Yan. s a felszentelő püs
pöknek két más püspök segPdkl•zik . ..\ püspök
szenldés magasztos szertartásának főbb ,·onásail. 
a kö,·etkezökben adjuk. 

.\ IPmplomban két oltárt készíleJH'k, t·gy na
!{\·obhal, a felszent<'lő, s Pgy kisebhet a felszen
lelendö püspök szúmúra . 

.\ papság. a felszentelő s segédkező püspökök 
a felszentell'IHlőn~J s a többi kísérettel a Lem
plomha Yonulnak s magukra öltik az egyházi ru hú
kat. :\Iidón Yalamcnnvien felöltöztek. a felszcn
teló 1Pill az oltár l'!Ótt s a felszenlelendő a két 
sl•gédkezii púspúkkel eléje júrul. 

,\z idősebb st>gt•dkezö püspök t•tn· a fl'lszenle
löhöz a köYetkező szaYakat intézi: «Főtisztelendő 
.\tya. a Katholikus Anyasz<'nteg~·ház azt kíYúnja, 
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hogy a jclenlcvii úldozúpapot a püspükM'g ter
hérc felemeljdck". 

A felszentelő erre telolvastatja az erre ,·onat
kozó pápai e11gedélyt s ldéteti n felszentelendő
,.d a hitYallást. 

Mosl a felszentelő érlhl'lú ha11gou hrdé);Pkel 
inlt'z a fclszenldeiHlöhöz a hitd, a püspök ''k
let, <:>rkölcseit és kötelességcit illetóleg • .\ idszen
lelcndö pedig ugyancsak hallhatóan megadja a 
feleleteket: «akarom»··· «lwh·esll'lll"- «hi<>Z<'Ill·• 
- ..-clitélem» sth. · 

Erre kezdcl(•L wszi a szc11Lmisl'. 
A felszentelü az oltúr !'ek rorduha kezdi ;r 

l{•pcsüimút, a felszentelcndő az (l halján. n Lilhhi 
püspök sajá! sz(·keiknl'·l \'l'k imúdkozzúk. 

A lépcsőima ,·égczlén·l a Sl'gt•dpúspökök a 11•1-
szenteleiHlöl a saját oltúrához kiséri)\, ahol lel(·n· 
a pltl,·iálél, mclyct cd<lig Yiselt. magúra iilti püs
pöki ruhitil: a 'nellkl'rPsztel, tunicellút. dalnw
tikát, stólút ,·,s kazulút. s (l is mondja a szent
ruisét az l'Yangélimnig. ~lidC>n azonhan a Domi-
11\IS YOhisCIIIIlO[ molldja llC'ni l'ordul :1 lll'Jl feJ<'-. 

;\lost a segl•dkezü püspöküktúl kísl:n·c a L'el
szenlelú ek júrúl. aki ~·liill m(·Jyen meghajol. 
\'alamcmlYÍ<'n leiUnek. Ekkor a fl•lszentelö elli
adja a pü~pök saj:'1tos kiih'lnwil: «A püspöknrk 
il1;lnic. ma~varirznia. meg- s f('lszenll•lni<'. ;'lldoz
nia. kcrl's/l<:lnil' s IH'·rmúlnia lu•ll ~,. 

Ezulún :1 miiH knszen L<'k l it:'miilja kiiwl kez ik. 
;llnl'ly ~dall <1 fl'lszl'nlelend(:i a ft•lszenll'lú haljún 
q..(~··szl' n l(' ho r ul. . \ ll W g h olt:-~], é ri mon do ll k ii11 yör-



gés után a felszt>ntelö felkel térdelt) helvzt>IPhól 
s a felszenlelendő felé fordulva háromszor meg
úldja azt: «Hogy a jelenleYö kiválasztottat meg
:"ddani t - megáldani s megszentelni 'f, megál
daui. megszentelni és felszentelni t mt-ltóztns 
súl ... •• 

Ugyanezt lllOndják a segédpúspókök is :1 fvl
sl.entelendöre keresztet ,·eh·c. 

·~ litánia után núndnyújan felkelnek. 
Es most köYetkezik a tulajdonképeni pitspi)k

szentelés szentségi kiszolgáltatása . 
. \ felszenlelő a segédkező püspökökkel az e\ an

gdiumos könyH•t a felszenldcndö nyakszirtjc'n· 
és ,-:))Jaira feldeti. amelyet a felszentelendó mö 
;.:ö~te lt;rdelö kúplánja t~rt ily lwlyzethen. 

Es most a felszentelő két segédpüspöké,·e) <•gyül l 
mitHI kt"·t kezükkel megél'intik a felsz(•nleh•tHhi 
fejét, lllOIHlYún: «\'edd a S:::enllelkd !>• 

:\lnjd H h•lszenteló süwgél Jeté\·e, úlh·a íg~· 
i múdkozi k : «Hallgasd meg l" ram, kegyelmeseJt 
könyörgéseimet, s eme szolgú<lra hnjlítY:t a ke
gyelem höségszm-ujúl, a papi úldúsnak <'n•jél 
:"traszd reájn", .\ mi l'ruul' .Ir;:: ll:; l\ ri:;:: l us állal ... 

\Iajd kezeit me lk előtt ki tán a elkPzlli a püs
pök szenieles prefúeitijút. \Iidón pedig eblwnezek
lwz H szavnkhoz t~r: ~<HH'IliiYei kenet harmatúYnl 
~Zt'lll<•ld lll<'g ... ·•. l'gy a segt·:dkezú papok küzi'll a 
fdsz<·nll-lendú fejd hossza~ l;l'ndówl köri'd),J,Ii . 

.\ fe)SZC'Il[l•)endii :tZ oJiúr fl'Jt• J'nnluJra, ll"·nh-11-
:'tlh a ellu·zdi s a k:tr l'ol:vtalj:t :t «\'l' ni Cn•ntor 
Spirillts•J hilllllllsl. 



Aí': elsó \'ersszak n·gen a relsí':CUlelö püspök 
hel.\'el foglal az oltár közepe elötti székt-n s 
hünlykjét krizmúha múrtYa megkeni :tí':zal az 
Plótte térdelö ú.i püspök fejét. miközben t•7.eket 
az áldó sza,·akat ejti : «Legyen fejed fölkem·c s 
l'elszt·nteln~ mennyei illdússal a püspöki mdtc·,_ 
súgnt a:/. Atytin"J; t és H únak t t•s S:l•ntl<;lckfll•l; i· 
ne,·ébt'JP>. Felelet: «Amen». «Békesség u e ked ! " 
Felelel: «l~s a lC' lelkednek>> . 

. \ l'elsí':t'nlelö erre folyt:üj:t a prefácit.,L l::s az :1 
lltagaszlos s kenC'tteltt•l.i es imn, amel~·('( t•kl;or q~
g<'z, .i Pl zi az egész szerlartús fcuséges {•rt d Jllt··l. 

·d~z a szt•nl kend -· igy ~·sci - szálljon dús 
:lradnlhan (<l ldszenl('lt) fejére. ('st·pegjt'n njkain 
s ll'rjedjeu ki egész ll•slt•re, hogy .'-i:t·nlll•fl.,·d 
t'l'ej<' hetöllsP belsejt>l. s körülúrn~·t'kozzn lütlse
jd! L<'gy(•n gazdag a hit nllhatatoss:'tgúh:m. a 
szert'ld t i sz taságit han, a bd{ e deriij(· he n.,, 

A kar a 1:1~ zsoltúrl>a kezd. Eznl:ttl a felsZ('JI
Iel() kid, feltt•szi süwgét. s fldkt>ni krizmáHII az 
döllt• h··]'(lelö új pi'1spök mindkét kl'zd. «Legyl'
nek 1negkl'II\'C' t• kezek - mondja küzben -
szl'nlelt olajjal s :1 mt•gszenteh's krizm:'tj:ha J : 

ahogy felkente Slilllllt'l 1Jti11idol a kir:'tlyt s prt'l
l(·lál, t'1gy 1<-gyend< (ezek a l;ezC'k isi felkt'll\·t· s 
l'<·lszcnlch'e . .-\z .Ilya, Fiú s S~m/ld,·l: lslt•ntu•k 
1\t'\'t•bt•n,>. l·'el<·lel: •<,\nwn». 

Majd folylalj;~: "lsil'll. l'mnl: .h: us 1\ris~/us 
.ltyju. aki 1<'-gl'd ld :1k:trl ,•meJni :1 püspöki lllt•I
Lúsúgr:t. ú 111:1g:1 in·asszon l' l t<> g cd krizmú' a J és 
a ntiszlil\us kl'nd l'olyadékú,·a), s :1 kiki :'dd:'1s 
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kenelt·n·l ll'rmékenyílsen meg: amil nwgúldasz, 
legyen áldott, amit mcgszcnt<•Jsz, legyen szent, s 
reiszentelt kezed vagy ujjad érintése, lllindnyú
jának hasznúljon az üdvösségre». FelPlt-t: «Amen». 

:\Iost a pásztorbotnak s püspöki gyiirünck 
megiddása s útadása kö,·ctkezi k megidei ö szn \':1 k 
kísérelélwn. 

Ezután )(',·eszi n felszenlelú a felszentelt ,·:'dlil
rúl az cnmgéliumosköny,·ct s a seg<"·dk1•zű püs
pökükkel közösen :'ll adja kPzélw : "Y edd t'tgy 
mond - az E"<lllgélinmol <··s uwnj. pn"·dil;úld a 
reúd hizoll népn<·k: nwrl halalmas az /:>fell, hogy 
:1 le kegyelmedd gyarapíJsa. al;i él <;s uralkodik 
iin,kkün-ilri)kké,,, Fcll'l<'l: «Anwn». 

\' égi"tl a relszentelú s segéd pi"tspökei IH;kel'súkol 
adttak a l"clszenklt új ptú;pöknd; .. \ szenlmis<· 
J"olylalúdik az e\'ang<'•linmll·ll az oll'erlóriumig . 

..\z oll'erlúrium elmondása ulún a relszenlel(i 
sü,·eggel fejl'll fogadja a f<'lsz<'nh,JI púspiik szin
holiktts ajándt-kait: kl;t \·gö gy<'rlyát, kél ken~·<·
rl'L s l:ét hor<hil'ska horl, <;s nwgcsc',);olj:l :1 fei
!'ZPnleh) kezét. 

Ezulán nz t't.i pi'ispiik az ollúr leck<· oldal:"tn 
:'111\·a a l'elszcnlPio pi.lspi'd;k<'l eg~·ittl mis•'·zik. min
d<•nl úg~· ,(·gpzw, ahogy a 111isekönyy azt <>lö
íl·ja . . \z Ú(\·:'lltozl~ltandú oslya nzonhan csak <'g~· 
s t~gyanahhall a kl'lwi~·Jwn <·kgs<··w·s hor ,·an 
IIIÍIIdkt>ll•'ijük S/.:ÚII{II·a. 

,\z .ly1111s /ki uh 11 a JJ''·' -ol ( hd;.cölel{·sl) düh h 
:1 ldszentelhwk, az11l:ú1 s~·gédpitsp•ikeinek ndja 
:1 f<'lsz<·nl<·lú. 



Az áldozúskor a felszentelő a konzt>krúll os
tyának s a szent vérnek egy részét veszi csak 
magához, a maradékl,al a felszentelt új püspö
köt úldoztatja meg. 

Ezután a felszt>ntelt mosl múr az eYan~élitllll 
oldalán folylatja a szentluis(·t. 

.h /tc missa esi utún H ldszeJÜ(•lö a népet ünne
pélyesen m<>gúldja . 

. \z áldás után lwlyet foglal n felszentelő s H 

pi.lspöki sü,·egvl ünnepélyes szan1k kíséretében 
a két mús püspök segt:'dletéYcl az újonnan fel
szenteltnek fpjrre teszi. 

\lajd felhúzza kezérc :t püspöki kcszlyüt és 
ujjára a púspiiki gyüriil. 

\lo<;l felkel a ldszenleló, johhkezéu rogja a l"el
szcnteltet - a segédkező pi.lspükök idöshbikc 
pedig a halkezén - s így q•zelik arra a székre, 
:unelyröl a felszenlelő lelkelt. A fC'Iszentelő az új 
püspök lmljilha :Hlja a pásztorhotoL 

Felhangzanak erre a 'fc IJeum ünuepélyes 
hangjai. ;\lidön az 1;nek elk(•zdődik a st•géclkczú 
püspökök a fl'lsz(•nleltl'l a \(•mplomon Yégig
,·ez<:'tik. aki ithhsl oszh·:• hah1d út a hiwk sor:1i 
között. 

A febzenlelt t·zulúu az oll;ú lúizt'JH;nll iJum·
pélyes püspiil\i úldúsl ad. 

Ezutún :1 ldszl'nldö súwggl'l a l'l'j(·u az oll:ü 
1'\·;mgéliumi o)d;J)úra :'dl, 111\'lll'lle \·annal< :1 

s1•gt"·dpúspiikök .. \ ld szelllell ug~·anesak sún'g~l'l 
s púsztorhollal a le<'ke oldalúrúl mt·gküzdili ökl'l 
húromszor miud l'llll'lkt>ddt('hh haugou t'lll'kdn·: 



<<.\d multos annos!"' Közhen h;rdet hajt. Az ulolsú 
térdhajtáshól, amelyet múr a felszentelő előtt 
vég<•z - felemelkcdn•, ettől s a segédpiispökök
l.ól békecsókol kap. 

Az utobó cnmgéliu111 imúdkozása közlwn a 
rels:tenlellcl saját oltárához visszakís.:•rik, ahol 
:twlitn a szc>rb•rtásos ruháJult magárúl len•ti. 

Ezzel a püspükszcnlel~s f<•nsi>gcs szertartús<t 
l•t•fejezúdölt. 



FÜGGELÉK. 

A szerzetesi állapota•ól. 

.-l .~:erzetesi állaput foyalma és természete. 

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

Az új egyházjog igy hatarozza meg annak lé
nyegét: «A szerzetesi állapot, vagyis az állandó 
együttélésnek az a módja, amelyben a hívek a 
közönséges parancsokon kívül a:· evangéliumi 
tanácsokna/;, az en!Jedelmességnek, tiszlaságnak és 
.~:eflénységnek megtartását is fogadalom által 
magukra vállalják, minrlenkitö1 tiszteletben tar
tandó». (487. k.) 

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

HO 



A tökélete.~ségre való törekvés állapota. 

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

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

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

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

A szerzetesi fogadulmak lehetnek ünnepélyesek 
és egyszerűek, örökösek és ideiglenesek. Az ünne
pélyes fogadalom szükségképen örök is, de nem 
~inden örök fogadalom egyuttal ünnepélyes is. 
Unnepélyesek azok az örök fogadalmak, amelye
ket az Egyház ünnepélyeseknek elismer. Ilyen 
fogadalmakat csupán tulajdonképeni szerzetes
rendekben tesznek. 

Egyszerilek azok az örök n•gy ideiglenes foga-



dalmak, aminöket az Anyaszentegyháztól jóvá
hagyott szerzetestársulatokban tesznek s amelye
ket az Egyház nem minösített ünnepélycseknek. 

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

A szegénységi fogadalom· 

A szegényseg1 fogadalom lstennek bűnterhe 
alatt tett igéret, amely által az ember az anyagi 
javakt-ól - a szabály értelmében - lemond. 

Az ünnepélyes szegénységi fogadalom teljesen 
megfosz~ja a szerzetest attól a jogától, hogy ingó 
vagy ingatlan javai lehessenek, avagy ilyeneket 
szerezhessen. 

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

A tisztasági fogadalom. 

A tisztasági fogadalom által a szerzetes lsten 
előtt kötelezi magát : 1. hogy Jemond a házasság
ról; 2. hogy minden olyan külső és belső csele
kedetet kerül,· amely már a hatodik ·és kilem·e
dik parancsolatokban meg van tiltva. 



A szerzetes tehát minden bűnne), amelyet a 
szt. tisztaság ellen elkövet, kettösen vétkezik ; t. i. 
vét: l. lsten hatodik, illetőleg kilencedik paran
csa ellen ; 2. fogadalma ellen, s így szentségtörés
sel is terheli lelkét. E kettös bűnhöz még a bot
rány is járulhat, amellyt'l nagy kárt okoz anyjá
nak, a szerzetnek. 

Hogy ez a katasztrófa az emberi természet 
törékenysége folytán be ne következzék, az Egy
ház fallal keriti körül az ö Iiliomos kertjeit. 
Klauzúrát, szerzet-zárt rendel, amely nélkül igazi 
szerzetesi élet nehezen valósítható meg. Ezen
kívül minden szerzet gyermekeinek lelki épségé
ről körültekintően gondoskodik. Az ünnepélyes 
tisztasági fogadalom bontó, az egyszerű pedig 
tiltó házassági akadály. 1 

Az engedelmességi fogadalom. 
Az engedelmességi fogadalom által viszont a 

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

És ezt az utóbbi fogadalmat kell voltaképen a 
legkitünőbbnek tekintenünk. l. Mert a szerzetes 
az engedelmesség által lstennek saját akaratát 
áldozza fel, amely sokkal kitűnöbb s értékesebb 
java, mint az anyagi dolgok vagy akár tula.idon 
teste; 2. me1·t az engedelmesség a többi két foga-

t A .Jézustársaságiak egyszeríí fogadalma ldvHl"lt'S('n szin
tcín bontó házassági akadál J. 



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

Kiilönbözö s:zerzetesi életmódok. 
Minden szerzet a végső célban, ami a tökéletes 

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

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

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

Az egyházirend. tO 14á 



törekedjék, az utóbbi azonban csak eszköz, hogy 
a szeretetnek ezt a tökéletességét, t. i. a Jéleknek 
lstennel való egyesülését és lsten iránti szerelet
böJ a felebaráti szerelelet elérhessük». 

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

csakis gyenge, megtört lelkek. Jnditóokuk pedig: 
füstbe ment, meghiúsult remények, csalódások, 
inség, gyávaság. Azt mondják, hogy a szerzet
házak a világ rokkantjainak menedékhelyei. Mily 
nagy tévedés l Ellenkezőleg a hivatásos szerzete
sek egytől-egyig bátor, elszánt, vitéz, jellemes, 
következetes, vállalkozó lelkek. lsten hadserege 
nem állhat nyomorékokbóL Példa erre szent Vazul, 
~ranyszájú sze nl János, Nazianzi szenl Gergely, sze nt 
Ozséb, szent Mái·Ion, szent Benedek, szent Szeverin, 
szent Anszgár, sze nt Bernát, Assisi sz eni Ferenc, s=enl 
Domonkos, sz eni Brunó, sze nt Roma u ld, sze nl Ignác, 
Xavéri szenl Faenc, sz eni Alajos és millió más, köz
tük császárok, királyok, fejedelmek, urak, sőt 
pápák, akik a szerzetesi életet választották s vég
telenü] sokat és 11agyot müveltek az emberi nem 
javára. A hitterjesztök (misszionáriusok) túlnyomó 
részben szerzetesek, az egész világon szétszórva, 
bezzeg nem nyomorékok, söt hősiesség és lelki 
erő szempontjából bizvást odaáHíthatjuk öket egy 
Nagy Sándor, egy Napoleon és egyéb világhódítók 
mellé. Soha sehol sem állottak ki ezek a hóditók, 
hadvezérek annyi fáradalrnat s életveszélyt, mint 
egy Xavéri szenl Ferenc, vagy más hithirdető. Bát-
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ran elmondhatjuk, hog)>\ rendesen csak nagy Jel
kek lépnek szerzetbe. A gyávák és kislelkűek 
visszariadnak az· ezzel járó áldozatoktól. 

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

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

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

Arra a kérdésre, vajjon kötelesek vagyunk-e a 
megismert szerzetesi hivatást követni, Liguori sze nt 
Alfonz körülbelül így felel : l. Minthogy a tanács 
csak tanács és nem parancs, azért bűn alatt magában 
véve nem kötelez. 2. Ha azonban tudatosan más 
életállapotban akamáok élni, mint amelyre lsten 
hívott, ez bün nélkül alig történhetnék, mert 
ezzel lelkünk iidvét veszélyeztelnők. 3. Söt.nagy 
bűn is lehetne ez, ha valaki arról volna meg-
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győződve(?), hogy saját gyengesége sa szerzetesi 
élet segédeszközeinek hiánya folytán a világban 
a kárhozat komoly veszedelmében forogna s 
mindennek ellenére még sem Jépne a szerzetbe, 
amelybe magát hivatva érzi. 

A szerzetesi életre vonatkozó nevezetesebb 
egyházi törvények. 

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

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

Az apácakolostorokban hozomány szükséges, 
amelyet csak a pápa vagy püspök engedhet 
el részben vagy egészben - fontos okokból. Ezt 
a hozományt azonban az illető szerzetesnő halála 
előtt nem szabad felhasználni még házépítésre, 
vagy adósság törlesztés1·e sem, hogy az esetleg 
kilépőnek visszaadható legyen. 

A nO\·ieiátus tartama legalább egy áJló, foly
tonos esztendő, amely a törvényesen felállitott 
ujoncházban töltendő. 

Az ujonc noviciátusa tartama alatt vagyonáról 
le nem mondhat, sem ai1yagi kötelezettséget nem 
váHalhat. (;}68. k.) 

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

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

A klauzura. Az ünnepélyes fogadalmas ren
dek pápai klauzurájához tartozik a szerzetesek
nek fenntartott kert is, de nem a templom, sek
restye, beszélőszoba, amelyet lehetőleg a kapu 
közelében kell elhelyezni. A férfh·endek klauzu
ráját semmiféle korú nő nem lépheti át, kivéve az 
időszerinti valóságos uralkodó hitYesét s annak 
kiséretét A női rend klauzurájába senkil)ek, tehát 
nőnek sem szabad belépnic, kiYéve a hivatalos 
egyházi vizitálót egy előhaladolt korú pap vagy 
szerzetes kíséretében ; a gyóntatót a beteg ellátása 
céljából, a kardinálisokat s az uralkodó fejedel
meket kiséretükkel. A főnöknő a püspök enge
délyéYel, amely sürgős csetekben fel is tételez
hető, megengedheti a belépést az m·,·osnak, s 
munkásolmak. Az apácának kimennie fogadalma 
után, csupán pápai engedéllyel szabad. E nélkül 
csak halálos veszély yagy más igen súlyos baj 
esetén hagyhatja el a házat. A klauzura ellen 
vétők egyházi büntetésbe esnek. 

A püspöki klauzura csupán a másneműeknek 
tiltja a belépést, de azok is beengedhetők, midőn 
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az (>)öljáró ezt méltányos okokból jónak látja. 
Ennek a klauzurának megsértőire nincs külön 
egyházi büntetés kiszabva. 

A szerzetesek saját rendjük házain kívül 6 hó
napon túl - a tanulmányi okoktól eltekintve -
csupán pápai engedéllyel tartózkodhatnak. 

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

A s::r.erzetesek ki\'áltsúgai. Ezentúl minden 
szerzet csakis a neki adott kiváltságokat hasz
nálhatja. A női rend azonban élvezi ezentúl is a 
megfelelő férfirend kiváltságait 

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

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

Más rendbe még szigorúbba sem szabad 
átlépni pápai engedély nélkül. 

Az ideiglenes fogadalmat tett <'gyéri az idő le
jártával klléphet. Jogos és méltányos okból a 
rend is eltilthatja az illetőt a fogadalom meg
ismétlésétől vagy az örök fogadaloni letevésétöl. 
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Betegség miatt azonban azt, aki már egyszer :fo
gadalmat tett, nem szabad elbocsátani, hacsak 
a betegségét a fogadalom előtt szándékosan el 
nem titkolta. 

Aki rendjéböJ kilép, csak azért, mert fogadalma 
lejárt vagy azért, mert elbocsátották, semmit sem 
követelhet szolgálataiért. A hozomány nélkül fel
vett apácát a zárdából való távozás eselén rendje 
köteles utiköltséggel ellátni s bizonyos időn át 
tisztességesen fenntartani, ha az ílletö magán 
másként nem ségíthet. 

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

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

Püspöki klauzurát köteles tartani és a papok, 
de nem egyúttal a szerzetesek kiváltságait éh·ezi. 

A szerzetesrendek szerepe az Egybázban. 

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



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

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

Hogy pedig az Egyház a szerzetesi állapotot 
miért nem nélkiilözheti, annak okát főleg a kö
vetkezőkben találjuk. 

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



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

Az Ur itt világosan kétféle életállapotról szól : 
a parancsok megtartásáról, amelyért üdvöt igér 
s valami tökéletesebb életmódról, amelynek a 
mennyországban is «kincs» lesz a jutalma. Ez 
az utóbbi életállapot az ö szoros követésében áiJ, 
aki szegény, tiszta s engedelmes volt a ket·eszt
halálig. Az f;gyház ezt mindig így fogta fel, igy 
értelmezte. Es csakugyan akadt is Kriszlusnak 
kezdettől fogva számtalan ilyen követője. 

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

b/ A szerzetesi állapot szükséges és lényeges az 
Egyházban főleg azért, mert_ ez az Egyház szent
ségének jele s gyümölcse. Az Egyház ugyanis 
nemcsak azért szent, mert ala pitója s tanitása 
szent, hanem azért is, mcrt mindig vannak ke
belében, akik az életszentségre állapotszerüleg 
törekszenek,s mintegy kötelességet \'állalnak szentté 
lenni. Míg az Egyház szent lesz - pedig mindig 
annak kell lennie - az evangéliumi tanácsok 
követése s ez úton az életszentségre való törek
vés kiirtbatatlan lesz benne. 
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c} Lényeges az Egyházban az, ami kifejlődésre, 
felvirágzására, tökéletesedésére szükséges. Az Egy
ház lsten műve, alkotása, s igy szü~ségképen a 
tökéletesség bélyegét hordja magán. Es ezt főleg 
a szerzetesi élet tünteti fel. A szerzetes életben 
ugyanis egész fényében tündöklik a hit. Meg
vallása ez a feláldozott, kizárólag lstennek szen
telt élet annak az alapigazságnak, hogy lsten 
teremtményei, szolgái vagyunk, akiilek minde
nünkkel tartozunk, s aki ép azért nagyobb dicső
sége kedvéért Jeggyengédebb viszonyainlmak, szü
leinknek, testvéreinknek feláldozását is kiván
hatja tőlünk. A szerzetesi élet állandóan a termé
szetfeletti gondolkodásmód talaján áll, s az eleven 
hitbe nyujtja le gyökereit; állandóan, nyiltan 
hirdeli a viJágnak, hogy van boldog örökkévaló
ság, amelyért érdemes a mulandókról lemondani. 

A szerzetesi élet az erkölcsiség Jegmagasabb igé
nyei sőt lehetőségei felé irányítja folyton az embe
riség figyelmét, midőn nemcsak a parancsokat, 
hanem a tanácsokat is teljesíti. Szinte állandóan 
azt p1·édikálja a világnak: Szeresd a te Uradat, 
lstenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. és minden 
erődből! 

d} Lényeges az Egyházban az, ami az emberi 
sziv szükségleteinek megfelel. Mindenkor vannak 
s lesznek a világon, akiket a világ ki nem elégít, 
akik szabadok akarnak .enni aunak béklyóitól, 
hogy egészen Istené lehessenek. Többre akarnak 
vállalkozni, mint amire kötelesek. A kereszténység 
első századaiban az üldözések s a vértanuság tar-
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tották fenn a buzgóságot. l\fost a szerzetes élet 
vállalja ezt a feladatot. Hiszen mi egyéb az, mint 
önmagunk üldözése, vértelen vértanuság? Vége
zetül csak Nazianzi szent Gergely gyönyörű szavait 
idézzük : «A szerzetesi ál1apot - szerinte - a 
katholikus hit koronája, a szerzetesek az Egyház 
tündöklő gyöngyei, gyémántjai. Nemes, nagylelkű 
hősök, akik gazdagságukat a szegénységben, tisz
teletüket a megvettetésben, hatalmukat a gyarló
ságba, örömüket a lemondásban találják. lstennek 
kedv~Itjei; akik kívánságaiknak ellentállnak, a 
világ örömeiről lemondanak, akik alázatosan és 
minden földi dolgon felülemelkedve egyedül az 
ég felé törekszenek és a testben élve, nem a test 
kívánságai szerint járnak, hanem egyedül Istenben 
bírják örökségüket s legfőbb javukat». 

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

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

l. Nagyokat művelnek a világon a szerzetesek 
már csak imáik, áldozataik, penitenciáik által is. 



i\lert ez tartja fenn a világon az egyensúlyt, ami 
fennállásának feltétele. A szerzetek voltaképen az 
imádságnak lstentől rendelt otthonai. Itt gyülemlik 
össze az. imádság ál d ása, innen árad az egész 
világra. Es ne feledjük, ami a tenger, a felhő, a 
víz szerepe a természetben, az az imádság szerepe 
a természetfeletti életben. Ez az oka annak, hogy 
a régi jó időkben a világ nagyjai magukról, 
családjukról, népükről úgy gondoskodtak, hogy 
kolostorokat alapitottak. Ezek imáiból, vezeke
léseiből remélték az áldást, az üdvöt. 

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

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

«Ha valamely embernek azt a megbízást adnák, 
hogy írja meg az imádság törlénetét, mi volna ez 
egyéb, mint főképen a szerzetesrendek története11 
mondja találóan Munlalambert. 
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A szerzetesi imát pedig főleg a vele kapcsolatos 
vezeklő élet, a szigorú haJigatás, böjt, virrasztás, 
önostorozás stb. teszi hathatóssá, szinte minden
hatóvá. Szinte kényszeríti az eget, hogy könyö
rüljön, engesztelödjék. Azért «jaj volna a világ
nak, ha a szerzetese,k nem volnának» mondja 
szent Teréziának az Ur. 

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

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

Nincs az az emberi nyelv, amely keJiöen dicsöit
hetné, amit a keresztény hit és civilizáció terjesz
tésében, megszilárdításában s védelmében létre
hoztak. 

A nagy hithirdetök a szerzetesek közül kerültek 
ki, a zárdákból léptek a pogány népek elé. Szent 
Bonifác, szen! Cyrill, szent Method, Asztrik, szent 
Gellért, szent Adalbert, Assisi szent Ferenc, szent 
Domonkos, Xav. szent Ferenc egy szálig szerzetesek 
voltak. Ma is ök hordják túlnyomó részben a hit 
fáklyáját szerteszét a földtekén. 

«Két vándorlás újitotta meg-mondja egy író
a romlott római világot : a germánok és a barátok 
vándorlása.» Hogy magyar őseink üdvösen fejlőd
tek s ezredéves létünknek szilárd fundamentumot 
raktak szent Benedek fiai közremüködésének kö-
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szönhetö. Nagyon je1Jemzö az is, hogy a keresz
tényüldözés Iezajlása és a római császárok bukása 
óta az Egyház s szcrzetesrendek virágzása közötl 
belsö viszony észlelhetö. Amikor az Egyház virág
zott, virágzottak a szerzetesrendek is ; ha ezek 
hanyallottak, pangás állott be az Egyház hitéleté
ben s elhatalmaskodott a tudatlanság és erkölcs
telenség a nép között. 

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

M. I. N. D. 
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