
A PAP A TÁRSADALOMBAN
Május 30-án volt egy éve, hogy Páris

nagy . biboros-érseke, Suberd Emanuel
meghalt. Kilenc évig állott a párisi egy
házmegye élén és fő céljának a párisi
pogfJnyok meqtéeiiését, a párisi proleta
riátus anyagi és erkölcsi felkarolását
tartotta. Kü!önösen e két cél elérése kö
tötte le .minden munkáját, ez vezette
elsősorban tollát nagy korleuelei meqiré
sában is. Három hatalmas teriedelmű és
óriási hatás ú körlevelet írt: l. Az Egy
ház [elemelkedéséröl J9.'17-ben; 2. Az
lsten iránti érzékről 1948-baJn; és végül
3. A pap a társadalomban címmel 1949
nagyböjtjén. Ez utóbbi éli két előbbi

folytatása, beiejezése és betetőzése. A
hatalmas terjedelmú körlevél főbb gan
dolatait íme itt nyujtjuk olvasóinknak:

I.

Az új találmányok és felfedezések következtében gyorsabban, mint
sejtettük, szemünk láttára bontakozik ki egy új világ. Ezt a világot meg
kell váltanunk, mert üdvözítése még nem történt meg. Ez a kibonta
kozó új világ lehet az Isten városa, de lehet a sátáné is. Vajjon kinek
a dolga. hogy ezt az új világot a katasztrófától megóvja és Isten vá
rosává tegye? Krísztusé: ámde Krisztust nem kapjuk meg másként,
csak az Egyházban és az Egyház által. amely az Ö továbbfolytatása.
Az Egyház sajátos feladata, hogya világot úgy át- meg áthassa, hogy
abban egy talpalatnyi helyi se maradhasson az ő kegyelmi befolyása
nélkül. És íme itt jelenik Ir,eg a pap. akinek elsőrangú joga és köteles
sége az Egyház eme feladatának elvégzése. Itt lép közbe ő, akit az
Isten küld onnan felülről s az emberek aggódó kiáltása hívamélyből.

aki az Egyházban arra van kiválasztva. hogya Szeritlélek erejével az
Egyház fennmaradásának és életének forrása legyen.

A paptól függne tehát az egész mindenség és az Eqyház sorsa?
Mínö ellentét első tekintetre! A holnap gigászi alkotásaival szemben ez
a pénztelen és fegyvertelen ember? Letűnt koroknak ez a bosszantó. itt
maradt tanuja, a munkástársadalom élősdíje?

Ezeket a kérdéseket csupán azok vetik fel, akik a papban éppen
azt nem látják, ami a lényeg: a természetfelettit. Pedig, hogy újra meg
találjuk az Isten iránti érzéket, előbb a pap iránti érzéket is meg kell
találnunk; nem. térhetünk vissza az Istenhez anélkül, hogya paphoz is
vissza ne térjünk.

Hogyapapban valóban ezt a lényeget lássuk. el kell oszlatnunk
azt a félreértést, mintha a pap elsősorban a társadalom kiválasztottja,
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küldöttje vagy szolgája volna. A pap ez is. de csak másodsorban. A pap
elsősorban Krisztus küldöttje, az ő papsága azonos Krisztus papsáqá
val; a pap folytatója az egyetlen Papnak a Titokzatos Testben, vagyis
az Egyházban.. És amint az Egyháznak kettős arculata van: egy nem
érzékelhető és időtlen és egy esetleges és időbeli. épp igy van ez a
papsággal is. Van egy örök és van egy időbeli arculata. Papnak lenni
annyi. mint a jelennek folyton megújuló formái között az emberek előtt

láthatóvá tenni Krisztus papságából azt. ami abban változhatatlan és
lényeges.

Mert nincs több papság. csak egyetlen egy: Krisztus papsága.
Ö az egész papság birtokosa vagy inkább nem is birtokosa. Ö maga
a papság. Mások legfeljebb csak némikép részesednek az Ö papságá
ban. Pap először is állapotánál fogva a megtestesülés pillanatától kezdve.
amikor közvetítövé vált Isten és az emberek között, de különösen pap
áldozatánál fogva önmagának a Golgotán való feláldozása óta.

Krísztus papságában a maguk módja szerint részesednek a meg
keresztelt hivők is. A keresztség és bérmálás szentsége ugyanis pecsé
tet nyom a lélekbe. ezt a pecsétet a hagyománynak megfelelően ka
rakternek nevezzük. Ez a titokzatos bélyeg. amely Istenhez való tar
tozásunk megkülönböztető jegye. láthatatlan ugyan, de valóságosan az
örök Főpaphoz teszi hasonlóvá a lelket. "A keresztség révén ugyanis
- amint a Mediator Dei enciklika mondja - mínden keresztény hívó
Krísztusnak, a főpapnak lesz tagja a titokzatos- Testben és eltörölhe
tetlen szentségi jegyet kap a lelkébe. amely őt az igazi istentiszteletre
teszi képessé; a maguk módja szerínt tehát a keresztény hívek is ré
szeseivé válnak Krísztus papságának... A keresztségi és bérmálási pecsét
azonban nem arra ad a hivőnek hatalmat. hogy az Egyházat képvi
selje. hanem csak arra, hogy az Egyház képviselje őt. Nem arra ad
hatalmat. hogy megszentelő legyen, hanem csak arra. hogy a megszen
telődésben részesüljön. Ezzel szemben az egyházi rend szentségi jegye
a papot túlvilágra irányuló hatalommal ajándékozza meg és arra ren
deli, hogy Krísztus papságában a legbensőségesebben részesedjék, hogy
a megkereszteltek közösségének különös hatalommal. felruházott közve
títője legyen Isten és az emberek között. A papot a hivek fölé első

sorban az egyházi rend szentségében kapott isteni hatalom emeli. Ez a
hatalom arra képesíti, hogy keresztelhessen, bünöket megbocsáthasson,
a szentségeket kiszolgáltathassa és főleg, hogyaszentmiseáldozatot
bemutathassa. Ezek által a pap. azt mondhatjuk, bizonyos értelemben
az Egyház létének forrása, mert hiszen a szentségeket és Krisztus ke
resztáldozatát ő állandósítja benne örökre. Az Egyház igy szűletík meg
a Szeritlélek és egyben a pap által az idők folyásának minden pillana
tában. Ime a pap páratlan méltósága! Ámbár a szentségek létesítésében
eszközként szerepel csupán. de mivel öntudata van és működésében

szabad, az ő tetszésére van bízva Krísztus egész papi hatóereje. tőle

függ ugyanis. hogy az Üdvözítő örök közvetítése eléri-e a testvéri lel
ket. vagy sem. A keresztség és a bérmálás karakterétől a papság szent
ségi jegye éppen abban különbözík, hogy ez az utóbbi alkalmassá teszi
a felszenteltet arra, hogy az egyetlen főpapot képviselje és az ő nevé-
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ben és helyette cselekedjék. Ez a pecsét. amelyet sem a halál. sem a
bűn. sem az eretnekségbe való szakadás el nem törölhet. nem akármi
féle jegy csupán. hanem átalakító valóság. amely magát a pap lényét
szenteli fel és teszi meqszentelövé. Ez a csodálatos képesség nem.mű
ködík folytonosan, de mindig kész marad a müködésre. A pap párat
lan felelőssége, hogy ezt az állandó képességet módjában áll akkor
használnia. amikor éppen jónak látja.

Mivel pedig a papi jelleg ontológiai megkülönböztetés. a pap nem
lehet csak a coenacuíum, vagyis az Eucharistia emberévé. sem csupán
a szertartások elvéqzöjévé. Papsága nem egyedül szertartásí jellegű.

Más szóval: nem csupán azért pap Ő. mert kapott hatalmánál fogva
időnként bizonyos cselekvéseket végez. Láthatatlan módon ugyan. de
szakadatlanul pap ő mindenestűl. Pap életének minden pillanatában, leg
szerényebb és legmagasztosabb munkája közepert egyaránt.

Abból a hatalomból. hogy a szentmíse-áldozatot bemutathatja és
a szentséqeket kíszolqáitathatja, következik az is. hogy küldetésének
keretein belűl, tehát Istert és ember közötti közvetitói kapcsolatában,
ő a hívek tanítója és kormányzója. Míndezzel a hatalmával úgy él.
mint aki nemcsak Krisztus misztiku s testének a tagja, hanem az egyházi
hierarchiáé is.

II.

Miután a szerzö az első részben önmagában (in se) fejti ki a papság
lényeqét, a második részben a pap és a társadalom viszonyát fejtegeti .
..A pap igazi hivatása az - írja Szent Tamás - hogy közvetítő le
gyen Isten és az emberek között, hogy közölje a néppel az isteni dol
gokat." A közvetítő (mediator) szó értelme egyszerűnek látszik': két
szélsőt összekötő középsö, mégis, rnível többfélekép lehet értelmezni,
ezért el kell oszlatnunk több vele kapcsolatos bízonytalansáqot.

Elsősorban is: a pap nem angyal. A pap ugyanis éppúgy testből

és lélekből alkotott ember, mínt a többi; érzi az éhséget és fáradtságot.
és ő maga is megtapasztalja a bűnt. És ha joggal beszélhetünk papi
életszentségről. az csak a tökéletesedés felfelé ívelő útja. küzdelem és
harcos erőfeszítés. Hatalma mégis felülmúlja az angyalokét. Egy angyal
sem képes azokra a cselekedetekre. amelyeket a pap visz véghez. Az
ő hatalma magának Jézus Krisztusnak a hatalma. Megérthetjük tehát
Assisi Szerit Ferenc sokszor idézett mondását: ..Ha egy pappal és egy
angyallal találkoznék egyszerre, az angyalt köszönteném. ugyan. de a
pap előtt térdreborulnék."

A pap nem is varázsló. Senkisem várhatja tőle joggal, hogy a tár
sadalom csodatévöje legyen. Kapott ugyan hatalmat Istentől Krisztus
eucharisztikus és titkos teste fölött. de ez. a hatalom a többi dologra
nem érvényes. De jó is, hogy nem érvényes. Ilyen hatalom birtokában
ugyanis meglenne a veszély, hogya dolgokat és személyeket leigázza.
hogy hatalmát kényúri ..kleríkalízmus" megalapozására fordítsa.

Nem is az új idők messiása. A cselvető sátán arról akarja meg
győzni. hogy megilleti őt a feladat. hogya földi haladás munkálója
legyen. és a világ forgása szerint ő legyen az uralkodó rendszer védel-
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mezoje, vagy a forradalmi eszmék élharcosa. Hivogatások akarják majd
meggyőzni, hogy nem maga míatt, hanem a kultúra védelmében vagy
a hajléktalan. nincstelen tömegek érdekében vállalja, hol az előbbi. hol
az utóbbi feladatot. Krísztus Urunk is szembetalálta magát a zsidó nép
őrült reménykedésével és meg kellett mlatta halnia. Kortársai nem bo
csátották meg neki. hoqynem akart földi királyuk lenni. A pap példája
ebben is Krísztus, aki nem azért jött. hogy új földi paradicsomot te
remtsen, hanem azért. hogy bevezesse az embereket az Isten országába.

Nem. a pap nem angyal, nem varázsló, nem az új idők messíása,
csupán emberi közvetítő Isten és az emberek között. Feladata mégis,
hogy magáévá tegye az emberek üdvözülésének ügyét, hogy jobban
epéssze őt az üdvözülés forró vágya, mint magukat az embereket.
A papság titka ez: amit ölelő vággyal összefogni igyekszik. az tépi öt
szét. Életenek minden pillanatában egyszerre két hívásra kell felelnie.
mind a .kettönek eleget kell tennie. anélkül, hogy bármelyiket is vissza
utasítaná. A természet állandó, erőszakos és fájdalmas megfeszülése ez,
amelynek csak a halál vet Véget. Hogy a társadalomnak Isten írányá
ban igazi közvetitője lehessen. szükséqes, hogy egyszerre az Istené is.
meg az embereké is legyen.

* * *
A [elszentelés .által a pap Isten embere, Isten tuleqdone, Isten

sz,olgája lesz. Gyökeresen szakitania kell a világgal, nem azért, hogy me
neküljön a társadalomból, vagy mintha kárhoztatna azt és vele együtt
az emberi értékeket. Inkább azért, mert a maga személyér illetően

mindezekről az emberi értékekről lemond. Ez az önkéntes lemondás
lesz a pap kálváriaja és öröme haláláig. Mindezekből már megérthet
jük. mit jelent ez a kifejezés: az "Isten előtt való ügyekre rendeltetett".
Az ő furikcióirtak tárgyát nem valami múló, emberi dolgok teszik, ha
még oly tíszteletreméltók és magasztosak is, hanem az isteni, örök dol
gok. Itt van az egyházi-rend szentségében kapott szentségi jegy leg
mélyebb szerepe: a pap míndenben, amit tesz. 'eqész valójában. tuda
tosan vagy öntudatlanul, mesterét és urát képviseli. E földi életben
nem szabad ember többé. Ha ő maga elfelejtené is. az emberek tuda
tában akkor is elevenen él a valósáq, hogy ő fölöttük áll, s a "szent
dolgok" rendjébe tartozik. A pap a Sinai hegy embere. mínt Mözes
volt. Ne felejtse el a pap, hogy még abban az órában is. amikor a
síkságon harcol, legfelső énjével odafenn kell maradnia a hegyen, a
felhők között. Élete végéig. az idők végezetéig az marad. aminek in
dult, a mísztéríumok embere.

Mint a mísztéríumok emberének első dolga. hogy Isten prófétája
legyen. A Szentírás és a szeritatyák kiemelik. hogy a pap alapvető

méltósáqa az Ige szolqálata. Szent Ágoston ki meri mondani: "Isten
igéje nem kevesebb, mínt Krísztus teste". Szerit Gergely szerint, aki
Krísztusnak fivére és nővére a hít által. a prédikálás által: any jává
lesz. Valóban elmondhatjuk. hogy újra életet ad az Úrnak. midőn

besugározza őt hallgatói szívébe. Akár szívesen fogadják a szavát, akár
nem, vigye el embertestvéreinek az Isten örök és mindig hatékony sza-
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vaít. Ne legyen benne megalkuvás, köntörfalazás, mint az emberek vé~

dőbeszédeíben. A világnak tett szolgá:latai között első helyen az áll,
hogy megmondja neki az igazságot. Lázadónak kell lennie s a lázadás,
amelyet hirdet, a lelkiismeret felkelése a bún ellen. Szerinte az a jó
állampolgár, aki - a törvényes tekintély iránti legőszintébb engedel
mességet megtartva - örökké clégedetlen. Nem azért, hogy megza~

varja a társadalom békéjét, hanem azért, hogy annak legtökéletesebb
megvalósulását minden pillanatban előkészítse. A fejlődés, a Iétqazda
godás munkálójának kell lennie az emberi lelkek legbensejében épp
úgy, mint a történelem tovahullámzó folyamában.

Az Isten emberének bizonyságtévőnek is kell lennie. Puszta jelen
létével bizonyítania kell egy láthatatlan és emberfeletti értékrend léte
zését egy olyan világban, amely rosszul ismeri azt, vagy éppen harcol
ellene. Bizonyságtévő elsősorban szegénysége, engedelmessége és tisz
tasága által. Mint a többi embert, őket is áthatja a vágy, hogy bírják
a földet, ők is tudják, milyen boldogság szabadnak lenni, ők is érzik
annak szükséqesséqét, hogy szerethessenek.Hogy pedig mégis önként
vállalják a függést, alázatosságot és egyedüllétet, ez meghaladja a test
és vér erőit. A pap a világban él. lelkében' zsong a külvíláq minden
hívása. Nem gyáva, nem gyönge, nem érzéketlen, mégis elparancsolja
magától a tiszteletet, az élet örömeit, az utódokat. Ime a nagy csoda,
ime a bizonyságtétel!

Ö a jel. amelynek ellenemondanak. Jelenjék csak meg valahol: a
szenvedélyek kíkrístályosodnak, szövetségek alakulnak körülötte. Píl
lanatok alatt felszabadítja az ellenszenv vagy a szerétet rejtegetett vagy
elnyomott erőit. A pap a lelkiismeret próbaköve. Ime, ez az oka, miért
lesz a pap a társadalomban valamelyik oldalon mindig az ellenfél. Nem
bocsájtják meg neki, hogy folytonosan felidézi, nemzedékről-nemzedékre

megörökiti azt, Akit mindenkorra elintézettnek gondoltak.'öt azonban
mindez nem téríti el attól. hogy a béke munkálója legyen. Abból. hogy
ő Isten előtt közvetítő. logikusan következik, hogy az emberek között
is közvetítőnek kell lennie. Isten nem párt-tag, a pap sem az: osztá
lyok. pártok. csoportok felett áll. A pap sorsközösséget vállal mínden
kivel és hívatásának tekinti. hogy a béke szerzője és munkálója legyen.

* * *
Az Isten embere az "emberek közül választatván ... az emberekért

rendeltetett". Isten és emberek között való közvetítő szerepéből most
azokat a vonásokat gyüjtjük össze, amelyek az emberekre vonatkoznak.
A pap azért lett az Isten embere, hog;y az emberek emberévé váljék.
Mivel a pap ember, ismeri az ember szolqaí magatartását, hiányait,
mégpedig saját szolgaiságán és rejtett megalkuvásain keresztül. így
azután szánalmat érezhet az emberek rosszasága míatt, de ez nem a
boldogok szárialma a szerencsétlenek iránt, hanem az a részvét, amely
lyel a nyomorultak szánják egymást a közös nyomorúság súlya alatt.

Mivel a pap az emberek közül való, korról-korra változik meg~
jelenési formája. De nem szabad megfeledkeznúnk arról. hogy a pap
ságnak emez időben megjelenő és folytonosan változó arculata mellett
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van egy másik arca, egy örök és változhatatlan. Itt két tévedés kisért:
helytelenül felfogott hagyománytisztelet dmén a papságnak valamelyik
időbeli, átmeneti megjelenési formáját szentnek és változatlannak fogni
fel, azaz kanonizálni; vagy pedig a korhoz való mértéktelen alkalmaz
kodásban elhanyagoini a papi lényegből azt, ami változhatatlan és
örök. Az örök papnak úgy kell az időben megjelennie, ahogya változó
idők igénye megköveteli. De ez nem jelenti a világ szokásaínak szolgai
utánzását, nem is a minden áron való moderneskedést, hanem azt, hogy
a papnak modern szavakra kell lefordítania az örök isteni üzenetet.
Ennek érdekében talán le kell mondania legegyénibb tulajdonságairól:
neveltségéről, ízléséről. sőt anyanyelvéről is, hogy cserébe elsajátítsa
azok Ielfoqásmódját és érzésvilágát, akiknek az evangéliumot hirdeti.
És ha mmden jószándéka ellenére is ellenállással találja magát szem
ben, ez ne szolqáltasson neki okot klerikális merevségre és bosszúálló
elkeseredésre, sem pedig korlátolt felekezetiességre.

Hiába él azonban benne a pap a társadalomban, sokszor mégis azt
kell éreznie, hogy elválasztó fal mered közte és az emberek nagyrésze
között. Azt is tudomásul kell vennie, hogy a vallásos tűzhelyek ható
körén kivül - amelyeket akárhányszor saját melegűk ringat illuzióba 
ezrek és százezrek járnak-kelnek, élnek és dolgoznak anélkül, hogy a
tűzhely mellettíek tudnának arról. hogy ez a nép mit beszél. mit csinál.
mit tanul. Ma, amikor a látóhatárt gyárkémények füstje feketíti be, s
az egyetemek és laboratóriumok ugyanannyi problémát termelnek, mint
tudományos felfedezést, a pap az eddigieknél is súlyosabb feladatok
eJI&t áll.

Az orvoslás azért nehéz, mert az Egyház felépítése és módsze
reinek nagyrésze még mindig ugyanaz, amely egy egészen keresztény
közösség útját tette járhatövá. A plébániák, különféle apostoli művek

és intézmények nem fejlődtek ugyanolyan iramban, mint a társadalmi
alakulatok és szocíálís szervek. A pap legnagyobb fájdalma, ha azt
kell látnia, hogy az ő világán kívül van egy másik világ; éppen azért
addig ö nem is nyughatik, míg e kettő egymásra nem talál, míg eggyé
nem válik igazságban és szeretetben.

A társadalomban élő papnak a társadalom iránt való legfőbb

feladata: a társadalom üdvének munkálása. A társadalom üdve kettőt

jelent: a tátsedelom örök megváltását és evilági jólétét. Mi a pap sze
repe az előbbiben?

Az Eqyház létoka az, hogy Isten dicsőségére és <lz örök boldog
ság elnyerésére minden embert egy közös családba gyüjtsön és Krísz
tusban egyesítsen. E célok munkálása elsősorban az apostoloknak és
utódaiknak, a püspököknek feladata, majd munkatársaíké, vagyis a
papoké. A püspökök és papok eme munkásságukban viszont a hívőkre

támaszkodnak, akik a keresztség és bérmálás szentségi jegye folytán
képesek és hivatottak arra, hogya maguk módján vallásos tevékeny
séget folytassanak az emberek között. Evangéliumi szelleművé a vilá
got nem a keresztény hivek, nem is egyedül a pap, hanem a keresz
tény közösséq teszi. Az apostolkodás legkisebb munkaközössége a pap
és a világi hivek együtt. A papnak ebben a munkában rendi és jog~
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hatósági hatalmánál fogva vezetőszerepe van. Sőt nemcsak vezető a
pap, hanem életadó is. Életadó nemcsak azért, mert a keresztség ál
tal, melynek ő a rendes kiszolgáltatója, természetfölötti életet ad nekik,
hanem azért is, mert szüntelenül táplálja gyermekeit Kenyérrel és Igével.

Felmerül itt a kérdés, nem bűn-e minden erőt a kevesebb számú
hivekre pazarolni és az úgyis jól tartott kísebbséqre életet áldozni?
Azaz: mi az első, a szentségek kíszolqáltatása vagy az evangélium hír
detése? Krisztus élete, az apostolok tanítása és gyakorlata azt mutatja,
hogy ez a két feladat nem -kizárja, hanem kiegészíti egymást. Ha az
apostol hirdeti és igéri az életet, adnia is kell. De hogyan, hacsak nem
a szentségek és főképp az Eucharistia által? Ha a pap ígazi lelkipásztor
akar lenni, a szentségek kiszolgáltatójának, de egyben apostolnak is
kell lennie. Sohasem szabad azonban szem elől téveszteníe, hogy mun
kájára nemcsak azoknak van szükségük, akiket könnyen elér, hanem
küldetése a hitetlenekhez is szól. Erre vonatkozóan a pápa igy nyilat
kozott: "A mai idők megkövetelik, hogy az apostoli munka necsak a
templomokban folyjék, hiszen gyakran éppen azok maradnak távol a
templomból, akiknek a legnagyobb szükséqe volna rá. Ragadjanak meg
a papok minden kínálkozó alkalmat, hogya földeken, rnühelyekben,
üzemekben. kórházakban és börtönökben is gyakorolják szent hivatá
sukat, sőt akkor is, ha a munkások között élnek." Ime, új missziós te
rület nyílik a papság számára saját népe körében. Azzal, hogy sokak
vállalják embertársaik kemény rnunkáséletét, újra polgárjogot nyernek,
hogy idegenek helyett a magukénak tartsák azok, akiknek életformáját
magukra vették. Az Egyháznak újra a mísszíók Egyházának kell len
nie. Ez a program nyíl ván óriási erőfeszítéseket tételez fel, főleg gon
dolkozásbeli erőfeszítéseket. Ugyanis ennek az új világnak keresztény
nyé tétele a megszokott kategóriákban gondolkodó értelem valóságos
megtagadását kivánja. De talán le tudunk szokní a középkorí keresz
ténység bizonyos módszereiről.

Mi most már a pap viszonya a társadalom evilági jólétéhez? Igaz
ugyan, hogy a társadalomban élő pap első kötelessége a társadalom

,mal szemben a lelkek üdvösségének előmozditása. de kötelessége a
társadalom evilági jólétéért is munkálkodnía. Elsősorban azért, mert
a földön nem tisztán szellemi lények, hanem valóságos emberek élnek,
akik, míg örök Céljukat el nem érik, a földön élnek. Nem közömbös
tehát örökségük elérése szempontjából az, hogy evilági életük milyen
keretben zajlik le. Másodsorban pedig azért, mert az Isten városa és
az emberek városa, bár különbözö, nem egymás mellett létezik, hanem
egyik a másikával bensőleg összeolvadt. Az Egyház. küldctése nemcsak
az, hogy minden embert megkereszteljen, hanem az is, hogy meqszen
telje az egész embert és míndazt, ami az emberben van. Küldetése mín
den tekintetben általános: számára senki és semmi sem idegen ezen a
földön. Szent Pál az egyház feladatát abban látja: ,.hogy helyreállít
sen mindent Krisztusban".

A földi országnak Isten országába való ílyetén bekebelezese vajjon
nem jelentené-e az előbbi teljes elnyomását vagy a két ország össze
keveredését? Nem, az Egyház sokkal magasabban áll, semhogy merö-

305



ben földi ügyekkelmagát lealacsonyítaní akarná. Sokkal jobban tisz
teli azt, ami emberi, semhogy bármiféle teokrácia (Isten-uralom) ci,
mén magába felszívni akarná, vagy hogy be nem vanott atyáskodással
úgy akarna vele bánni, mint valami kiskorú gyermekkel. Az Egyház a
tisztán emberi ügyek intézését nyugodtan rábízza az államra, és 
amint XII. Pius 1942-i karácsonyi szózatában kifejtette -: "nem szán
dékozik állást foglalni egyik vagy másik különleges és határozott mó
dozat mcllett, amellyel egyes népek és államok belső rendjük és nem
zetközi együttműködésük súlyos kérdéseit megoldani törekszenek, amíg
azok tiszteletben tartják az isteni törvényt". De nem maradhat közörn
bös az Egyház olyan intézmények és leleknélküli teremtett dolgok iránt,
amelyektől - legalább is részben - azoknak örök boldogsága függ,
akik már. fiai vagy akiknek fiaivá kell lenniök.

Nem a pap, hanem elsősorban a világiak kötelessége azon mun
kálkodni, hogy -ezeket a társadalmi kereteket először is emberiessé te
gyék, másodszor pedig alkalmassá arra, hogy keresztény élet számára
alkalmas környezette váljanak. Ez a kettős emberi feladat: az intéz
mények emberiessé tétele s a természetes rendnek a kegyelem befoga
dására való előkészítése ma parancsoló kötelesség. Mivel pedig a mai
társadalom a szocíalízálódás felé halad, nem elég az egyéni életet em
berivé és kereszténnyé tenni: emberivé kell tenni a .iszocielis együtte
seket" . Az egyének üdvözülése ugyanis ma nem lehetséges .a társada
lomnak valamiféle üdvözülése nélkül. Itt. jelentkezik a világi hívek
senki által nem helyettesíthető küldetése. Önálló felelősségtudattal kell
vállalniok ezt a sajátos bizonyságtételt, a különleges problémák meg
oldását, a reformok előmozdítását. Az Egyház szabad teret enged nekik és
nem is úgy tekinti őket, mínt a maga helyetteseit. és nem várja azt a pil
lanatot, amelyben az időleges berendezések ügyvitelét újra papjai kezébe

. adja. Ellenkezőleg: az emberi társadalom teljes gondját minden hátsó
gondolat nélkül a világi híveknek tartja fenn. Kísértés volna a pap szá
mára, ha olyan funkciókat vállalna, amelyek nem az övéi és amelyek
megoldására csak a világi hívek kapnak állapotbeli kegyelmet. Viszont
a pap kötelessége. hogy a kegyelem eszközeinek nyujtásával a világi
hívőket erre a nagy feladatra állandóan alkalmassá tegye.

Vannak azonban a földi dolgoknak olyan mezőnyei, amelyeken a
pap nem így közvetve. hanem közvetlenül fejti ki funkcióit. Három ilyen
fö funkciót különböztethetünk meg: ördögüzést, áldást és áldozat
bemutatást.

Az ördög ma nem ijesztő alakokbanrémítgeti az embereket, ha
nem beférkőzik a gondolatok meg szűletésének küszöbéíq és istentaga
dásra készteti az embert. Az újkori felfedezések nagy kísértést jelen
teneka tudósok és az emberiség vezetöi számára: annak kísértését,
hogy új Adámot teremtsenek Isten nélkül. Viszont a keresztények lel
kében azon dolgozik az ördög, hogya másvilágról megfeledkezve, az
evangéliumot eviláqí érdekeken alapuló messianizmussá alakítsa át.
A papnak, mint ördöqűzönek, küzdenie kell mindkét tévedés ellen.

De az ördög kiűzése csak negatívum, a teremtett dolgokat meg is
kell a papnak szentelnie. Ez az áldásban történik meg, amellyel meg-
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szentelí az eszközöket, hogy az ember örök céljának elérésére jól hasz
nálja fel őket. Az Egyház megható anyai szeretete sehol sem nyilvánul
meg jobban a mi földi életünk mulandó társai. vagyis a teremtett dol
gok iránt, mint éppen itt.

Az áldásban valamiképp meqszentelt teremtett világ számára azon
ban a szentmíse-áldozatban vár eqészen különleqes magaslat. Az emel
kedés első lépcsője a felajánlás. Ezt a pap mellett a hívők is végzik.
Ne is menjen egyedül a hívő a templomba. vigye magával felajánlás
ként házanépét, utcáját, városát, országát és az egész civilizációt; sőt

ne elégedjünk meg az ismert világgal, toljuk ki határait. hogy így meg
növeljük felajánlásunk anyagát és ezzel együtt a megváltás hatóköret.
De nem elég csak felajánlani. fel is kell áldozni Istennek a világot.
Ehhez azonban már nem elégséges a megkeresztelt ember, itt már a
papra van szükség. A térnek azon a kis helyén, ahol az Ostyát kezé
ben tartva ajkát átengedi az örök Főpapnak, hogy azok által kimondja
az átváltozás szavait, a legszegényebb, legigénytelenebb pap is átöleli
az egész világmindenséget és folytatja a világ megváltását. A bűnös

világ nem térhet vissza a rend állapotába tisztitó feláldozás nélkül. És
ugyanakkor, amikor a pap a feláldozásban a legmagasabbra, Istenhez
emeli a teremtett dolgokat, ugyanakkor a .Jeszállásra" bírja Krísztust.
Az átváltozás szavaival ugyanis Krisztust a földre hozza, hogy meg
ossza őt a hivekkel és kiárassza adományait a szükséget szenvedő

földre. A pap által lesz a teremtett világ Istené és Isten a terern
tett világé.

III.

Hátra van még két gyakorlati kérdés tisztázása: milyen kívánal
makkal áll elő a hivők közössége a papsággal szemben, azaz milyennek
kell lenni a papnak: viszont míre van szükséqe az Isten szolgájának
ahhoz, hogy a társadalomban való'szerepe lehetséges és hatásos legyen,
azaz mik a hívők kotelesséqei a pappal szemben. ,

A pap első kötelessége: tudnia kell, hogy pap. Mindig mélyebben
kell megismernie a papság kegyelmét, amelyet az egyházi-rend szent
ségében kapott. Ez önbizalmat ad neki. Erre különösen ma van szük
séqe, mikor a modern társadalom gyakran nemcsak a polgárjogot ta
gadja meg tőle, hanem ki is zárja magából. Ha valami alacsonyabb
rendűségi érzés támadna benne, idéz ze Nagy Szent Leó pápa sza
vait: "Ó, papok. értsétek meg nagy méltósáqtokatl" De ez a nagy mél
tóság kötelességül rója a papra,' hogy mindjobban képmásához. az
örök Főpaphoz hasonuljon. legyen egyre bizalmasabb viszonyban az
örök Főpappal. Ha elhanyagolja Krisztus arcának belső. kereső meq
ísmerését, hatalma és hivatása folytán Isten embere lesz ugyan, de nem
élete által. Ez a benső szakítás lesz oka minden farizeuskodásnak és
magaelhagyásnak. Ha pedig zsákutcába kerül, zsákutcába kerül a világ
is, mert az emberíséq sohasem fog más utat választani, mint a pap útját.

Bármily sok legyen is a pap munkája, ez nem lehet ürügy arra,
hogya meqszentelödés hagyományos eszközeit elhagyja ama téves elv
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alapján, hogya tevékenység már maga is aszkézis, és hogy a lelkek
szolgálata a lelkipásztor számára szükséges és elégséges biztosíték.
XI. Pius állapítja meg: "Súlyos és veszedelmes tévedés volna, ha a
pap hamis túlbuzqósáqtól elragadtatva elhanyagolná saját megszente
lését, hogy egészen belevesse magát papi tisztjének bármennyire dicsé
retes kűlső munkáíba."

Az emberek csak egy családért, hivatalért vagy nemzetért felelő

sek. A pap viszont minden ember gondját hordozza. Éppen ezért min
denki iránt. minden nap meg kell újítania a teljes odaadás szándékát.
Mindenki számára válogatás nélkül szíves atyai, testvéri, baráti fogad
tatást kell biztosítania. Ez az állandó készenlét nem közönséqes erény:
nem hangoztathatjuk elég sokszor P. Chevrier mondását: a pap olyan,
mint valami megevett ember. Nemcsak azért, mert megeszik elfoglalt
ságai, hanem azért, mert atyai kötelesséqe, hogy magát gyermekeinek
lelki táplálékul adja.

Erre az állandó kitárulásra, állandó készségre a szegénység, tisz
taság és engedelmesség teszi elsősorban alkalmassá. A szegénység által
lesz a pap a társadalmi és családi közös gondok közepert a bizalom,
a derűlátás. az isteni gondviselésre való hagyatkozás elhíntő]e. A sze
génység az anyagiakkal szemben teszi függetlenné a papot, a tisztaság
pedig a testi örömökkel szemben. Olyan fenséges erény ez, hogy nincs
is szüksége semmiféle szónoki maqasztalásra. De nem az egyetlen és
nem a z egyedülálló erény, mert az első a szerétet. Szent Gergely
mondja, hogy szeretet nélkül nem nagy dolog a tisztaság, sőt bizonyos
értelemben semmit sem jelent, mert igazi értékét a szeretet adja meg.
Végül az engedelmesség önmagától, saját lelkétől szakitja el a papot.
Mivel nem saját akaratát követi, hanem Istenét, képes lehet egy hő

siességig fokozott naqylelküséqre. Teljes engedelmességgel tartozík ra
pap nemcsak ordínáríusának, hanem a pápának is.

A hívek kotelesséqe a pappal szemben a pap iránti érzék. El kell
fogadnia a hívőnek, hogyapapban a kűlső látszaton túl van valami
kimondhatatlan, ami végtelenül felülmúlja mindazt, amit csak az ember
látni és elképzelni tud. A hitnek ez a szelleme nagyon szükséges arra,
hogy a papokat ügy tekintse a hívő, "mint Krisztus szolgáit és Isten
titkainak sáfárait", Sohasem szabad elfelejteni, hogy ők is emberek és
azok is maradnak. Isten nem tesz azért csodát, hogy öket az emberi
adottságokból kiragadja. A papság önmagábanvéve nem ad képességet
a papnak, hogy mindent meg tudjon tenni, s hogy mindenben kitűnjék.

Minden esendősége mellett is tisztelni kell a papot. A pap iránti tisz
telet nem szolgai tisztelet, nem is egy kaszt tisztelete, hanem vallásos.
tisztelet. Benne és általa valójában Krisztust kell a hívőnek tisztelnie.
A tíszteletnek a gyakorlatban ís jelentkeznie kell. Az édesanyák már
egész zsenge korukban rászoktathatják gyermekeiket azokra az udva
riassági megnyilatkozásokra, amelyek Isten szolgáit megilletik. Az ilyen
szokások különös bájt kölcsönöznek a hívő videkeknek. A katolikusok
egyik legfőbb kötelessége, hogy újra megtalálják a pap iránti érzéket.
A hívőknek vállalniok kell a papság gondját. A papok általában sze
gények, tehát segítségre szorulnak a megélhetés gondjaiban. Gondol-
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Janak a hívők arra, hogy érettük mindent elhagytak, hogy érettük le
mondtak karrierjükről is. Mentsék fel őket az ügykezelés feladataitól.
könnyítsék meg vállalkozásaíkat, őrködjenek az Egyház anyagi szük
.ségletei felett. De nem szabad az együttmüködést kizárólag anyagi
térre korlátozní. Meg kell teremteni a pap számára a szeretet és meg
becsülés légkörét. Legyen ez tartózkodó, de egyben őszinte is, híszen
oly nagy szüksége van rá a papoknak. A közösségi munkában óva
kodni kell azonban nemcsak a kleríkalízmustól, azaz attól, hogy a hí
'lök mindent papjaikra hagyjanak, hanem a laicizmustól is, tehát attól,
hogya hívők beleavatkozzanak olyan dolgokba, amelyek sajátosan a
papra tartoznak.

A hívők kötelessége végül, hogy a papot adják az Egyháznak. Ez
míndenkínek, de különösen a családnak kötelessége. Míndenkínek dol
goznia kell, hogya közvélemény úgy alakuljon, hogy ez nemcsak ne
akadályozza, hanem elösegítse a: papi hivatásokat. Legyen ez a munka
valóságos prédikáció, közvéleményt alakító hadjárat. De míndenek
előtt a család kötelesséqe, hogy papokat adjon az Egyháznak. Hiszen
minden pap szüleinek köszönheti az életet, legtöbb esetben a jó, vallá
sos nevelést is. Óriási itt a szerepe az édesanyának. Kivételesen nagy
az édesanya kiváltsága Krísztus papi uralmának diadalrajuttatásában.
Anyák, pap anyjává lehettek! Sőt kívánnotok is kell, hogy azzá le
hessetek. Talán megremegtek a gondolatra, hogy elveszítitek őt, ag
gódtok, hogy nélkülöznötök kell. Hoqyha .ilyen módon ingadoztok, néz
zetek Szűz Máriára, aki utat mutatott nektek. Nincs nagyobb kegye
lem annál, hogy odaajánlhattok Krisztusnak egy hangot, amely az övé
lesz, kezeket, melyek áldani és konszekrálni fognak, testet, amely vele
együtt engesztelő áldozatul adja magát. Ha az Úr gyermeketek szívé
hez szól, ne fojtsátok el benne a hivatást. Ha Istennek adjátok azt, akit
kér, vissza is fogjátok kapni. Egyik fiatok sem lesz olyan közel hozzá
tok, mint ez, és örömötök sohasem fogy el. híszen az Egyháznak szol
gát adtatok, a világnak pedig megváltót. A papi hívatás Istennek tiszta
adománya, de rendszerint az anya szívén keresztűl jut el a gyermekhez.
Ez lesz az édesanyák nagysága és hálaadásuk tárgya az egész örökké
valóságon keresztül.

* * *

Ime a pap, Isten és az emberek embere. Bár eltöltené papjaink lel
két hívatásuk nagyszerű tudata, bár úgy sugároznék belőlük. mint va
lami mindenre árterjedő futótűz. Ai ö mivoltuk legyen világosság és
élet a keresztényeknek, de váljék mintegy [ellé, zaklató jelle hitetlen
testvéreik számára is, akiket úgyis tompán marcangol már a visszatérés
vágya. Az Úr Krísztus pedig, akit egyedül illet meg a papi cím és a
papság valósága, erősítse meg kegyesen az ő földön élő papjait és öntse
az utánuk következő papi nemzedékek lelkébe a megtisztelő küldetés
tudatot és kegyelmet, hogy megszentelhessék a világot a szeretetben
való örvendező szolgálat által.
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