
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

A papi hivatások problémája
A múlt év november 21-én ült össze

a Vatikán új szinodusi aulájában az
a nemzetközi kongresszus, amelyen az
öt világrész legtöbb püspöki karának
egy-egy képviselője és sok szerzetes
rend vezetője vett részt. A kongresszus
témája a papi és szerzetesí hivatások
rohamos csökkenése volt. Az Osservato
re Romano ez év január eleji közlése
szerint csak a legutóbbi években mint
egy 20.000 pap, a világon működő 400.000
pap 5 százaléka hagyta el világszerte a
hivatását, és ugyanakkor az újonnan je-

. lentkezök száma is évről évre csökken.
Ennek a válságnak okait és megoldásá
nak lehetőségeit kutatta az a jelentős

vatikáni összejövetel, amelyet a katoli
kus nevelés kongregációja hívott össze.
A kongregáció prefektusa, Garrone bí
boros megnyitó beszédének mindjárt a
kezdetén megállapította, hogy "a hiva
tások problémája valósággal élet vagy
halál kérdése az egyház számára. A
szemünk láttára zuhanásszerűen esnek
vissza a statisztikai adatok és látnunk
kell azt is, hogy itt is, ott is a tehetet
len belenyugvás jelei tapasztalhatók".

A kongresszus résztvevőit külön ki
hallgatáson fogadta VI. Pál pápa is,
-aki hozzájuk intézett beszédében szin
tén a helyzet súlyosságára hívta fel a
figyelmet. Kifejtette a többek között,
hogy széles körű és mély okokra vezet
hető vissza a hivatások jelenlegi vál
sága. Sokan kételkednek is ezért ab
ban, hogy van még reális lehetőség

arra, "hogy egy anyagiasságtól és he
donizmustól fertőzött világban meg le
hetne értetni a fiatalokkal Krisztus
szavát, aki ugyanúgy, mint tegnap, ma
is szólítja őket: jöjjetek és kövesse
tek". Mindenesetre a Szentatya meg
van róla győződve, hogy sok fiatal lé
lek van még ma is, aki hajlandó rá,
hogy nagylelkűen magáévá tegye a
Krisztúsnak szentelt életeszményét.
Felvetődik azonban a kérdés, miként
kell ezt az eszményt számukra bemu
tatni? A felelet a pápa szerint az, hogy
a természettől nemes és erős fiatalok
nak a maga egészében kell ezt az esz-

.ménvt bemutatni, nem titkolva vagy
kisebbítve azokat a szigorú követelmé
nyeket, amelyekkel jár, utalva nagy je
lentőségére és természetfölötti értékére.

A három napon át tartó kongresszus
ról, amely munkáiát különböző nyelvi
csoportokban folytatta, az Osservatore
Romano csak egy rövid zárójelentés
ben számolt be, és a katolikus hír
ügynökségek is eléggé szűksza:vú tudó
sításokat közöltek. Az azonban kiderült
ezekből a közlésekből is, hogy a meg
beszélés alapjául használták azokat a
korábbi és több országban végrehajtott
vizsgálatokat, közvéleménykutatásokat,
amelyek a pap helyzetét igyekeztek
föltárni a mai társadalomban. Ezekről

részletes közlemények jelentek meg a
különböző katolikus folyóiratokban, íg)!
főleg az ilyen dokumentatív feladatok
ellátására alapított Herder Korrespon
denzben.

A német nyelvi csoportban például
fontos dokumentumként tárgyalták azt
u demoszkópiai fölvételt, amelyet 'a né
met püspöki kar megbízásából az Al
lensbach-i Demoszkópiai Intézet vég
zett még 1971-ben. Ennek a legjelen
tősebb német közvéleménykutató inté
zetnek a vizsgálata az egész nyugat
német papságra kiterjedt és a legrész
letesebben igyekezett társadalmi hely
zetüket, hivatásukról vallott nézeteiket,
problémáikat, konfliktusaikat kideríte
ni. Rendkívül érdekes generációs kü
lönbségekre derült fény többek között
a vizsgálat során. Összevetve például
az 1931 és 1935 között szentelt évjá
ratokat az 1966 és 1970 között szentel
tekkel, kiderül, hogy a fiatalabb papok
feladatukat részben másként látják és
mást tekintenek súlyponti kérdésnek a
papi hivatásban. A fiatal papok szá
mára a hitről való beszélgetések a
fontosak, míg az öregebb papok szá
mára mindennél előbbre való a hit
oktatás. A liturgia és a szentségek ki
szolgáltatása terén a fiatal papok szá
mára a keresztség kiszolgáltatása és
az azzal kapcsolatos beszélgetések, a
meghatározott csoportok számára tar-·
tott eucharisztikus ünnepek a fonto
sak, és kisebb jelentőséget tulaidoní
tarrak az első áldozásra és bérmálás
ra való előkészítésnek és a [egyesek
tatásnak, sőt ezek a fiatalabb korosz
tályhoz tartozó papok még a gyónta
tást sem tartják olyan elsődlegesert

fontosnak. Egy további érdekes generá
ciós eltolódás, hogy a fiatalabb papi
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nemzedékek minél fiatalabbak, annál
kevesebbre becsülik a "kapott" tekin
télyt a "megszerzett" tekintélyhez ké
pest. Ezzel párhuzamosan nagyobb az
igényük az egyház reformjára.

A reformok igénye egyébként is éle
sen kirajzo.ódott azoknál a kérdések
nél, amelyek a papi élet konfliktusai
ra vonatkoznak. A megkérdezettek 50
59%-a vár el energikusabb reformokat
az egyháztól, és ennek aszázaléknak
java részét a fiatalok adják. Ugyanezek
közül a fiatalok közül kerül ki az a
31%, aki azt vallotta, hogy tevékeny
ségével csak kevéssé, vagy egyáltalán
nincs megelégedve. És amíg a fiatal
éviáratok közül csak 4% jelentette ki,
hogy a jelenlegi konkrét egyházzal 'tö
kéletesen azonosítani tudja magát, az
idősebbeknél ezek 25%-ot tettek ki.

Nagyon érdekes, hogy bár az utóbbi
években (1956 óta) szentelt papoknak
általában 42-46%-a van azon az állás
ponton, hogy meg kellene szüntetni a
kötelező cölibátust (az idősebb évjá
ratoknál csak 10% vallja ezt), mégis a
papi hivatást gátló fő okok között a
cölibátus 10%-kal csak a tizenhatodik
helyen áll. Míg 58% vallja azt, hogy
a túlterheltség és a túl sokféle szerep
vállalásának kötelezettsége tartja visz
sza a fiatalokat a hivatás vállalásától.
Sokan (49%) panaszkodnak az elégte
len együttműködés, az elégtelen kikép
zés és a hiányos specializáltság miatt.
43% hibáztatja az elöregedett paszto
rális struktúrákat. Altalános panasz a
társadalmi izoláltság (a fiatalok ezért
is viszolyognak a "kapott" tekintélytől),

és mintegy 70% fejezte ki azt az állás
pontját, hogy a pap társadalmi állá
sának azonosnak kellene lennie a ve
le azonos képzettséggel rendelkező laí
kusokkal, csak éppen azoknál egysze-:
rűbben kellene élnie.

Bár nem volt ilyen hivatalos adat
felvételi jellege, mégis fölért azzal az
az országos visszhang, amelyet Fran
ciaországban Riobé orléans-i püspöknek
a francia püspöki kar 1972 október
végén tartott értekezletén elhangzott re
ferátuma keltett, amelyben szintén a
papi hivatások válságával foglalkozott.
"A pap - mondotta akkor a többek
között Riobé püspök - nem tud többé
semmiféle társadalmi funkeiét ellátni,
ha az a társadalom, amelynek számá
ra ezt a funkciót elképzelték, nem lé
tezik többé. Ezért érzi ma sok pap azt,
hogy az egyházban végzett szolgálata
kiúttalan. És ezért üresednek ki a pa
pi szemináríurriok is. Ez a helyzet bá-
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tor, olykor fájdalmas végkővetkezteté

sekre kényszerít és arra, hogy a papi
szolgálat új formái után nézzünk: mi
ért ne gondolhatnánk a közösség va
lamely tagjára, akit az a maga köré
ből választ és akit azután a püspök
erre a feladatra előkészít, fölszentel és
Iciküld ? A papi hivatalt nem kell ok
vetlenül főfoglalkozás gyanánt űzni."

Amikor Riobé püspök referátuma a
sajtóban megjelent, az azt követő hat
héten belül mintegy ezer levelet ka
pott a püspök és ezeket a múlt év de
rekán Lettres au Pére Riobé (Levelek
Riobé atyához) címmel könyvalakban is
kiadták. A legtöbb levél papoktól, vi-o
dékí plébánosoktól. valamint rendfőnö

köktől érkezett. De szép számmal írtak
laikusok is. Vannak köztük helyeslőele

és elutasítóak. Az elutasítóak azonban
százalékos arányban messze elmarad
nak a' helyeslőek rnögött. Minden le
vélből az egyház ügye iránti nagy el
kötelezettség sugárzik. A legtöbbjükből

kiderül, hogy a Riobé püspökhöz ha
sonló megfontolások az egész ország
ban eléggé általánosak. Újra meg újra
megköszönik az orléans-i püspök kez
deményezését, a helyzet általa nyújtott
analízisét realistának és prófétileusnak
tartják. Sok levélben jut kifejezésre el
keseredettség és csalódás. Sok pap és
laikus panaszkodik arról, hogy a hie
rarchia nem érti meg és nem veszi
komolyan őket. Hiányolják az eseten
ként illetékes püspökkel folytatható
őszinte dialógust. Sokak szerint az a
hiba, hogy hiányzik a meggyőző kon
cepció és a jövő hiteles látomása. Újra
meg újra fölbukkan a papsággal kap
csolatban a déboussolé kifejezés, ami
eltévedettséget, íránytvesztettséget je
lent. A levelek összbenyomása az, hogy
a francia keresztények és papjaik is,
úgy érzik: döntő ponthoz érkezett az
egyház, immár nem lehet tüneti keze
léssel élni, hanem szinte újra kell kez
deni mindent. A reform vágvát olykor
nagyon szemléletes képekkel érzékel
te-tik. így azt írja például az egyik
levélíró: "Azt kívánják tőlünk, hogy
egy középkori kovács szerszámaival
építsünk egy Concord repülőgépet. Ho
gyan értethetnénk meg magunkat egy
1500 évvel ezelőtt kialakult nyelvezet
tel."

Riobé püspök levelezőinek aggodal
mát minden tekintetben alátámasztani
látszik az a legfrissebb közlernény,'
amely a párizsi Études januári számá
ban jelent meg a franciaországi egy
házközségek pappal való ellátottságá-



nak jelen helyzetéről és jövőbeli ala
kulásáról. Kiderül ebből, hogy az 1965
és 1975 között eltelt tíz év alatt a fran
cia papság összlétszáma 40.994-ről

31.820-ra, tehát majdnem 25 százalékkal
csökken. Súlyosbító körülmény, hogy
amíg 1965-ben a negyvennégy évnél
fiatalabb papok száma (16.348) majd
nem azonos volt a negyvenöt év és
hatvanöt év közöttiekével (17.507), ad
dig 1975-ben a negyvennégy évnél fiata
labb papok 5.069 létszámmal már csak
negyedannyian lesznek, mint negyven
öt és hatvanöt év közöttí oltártestvé
reik, és ez az arány a jelenlegi fej
lődést figyelembe véve 1980-ra oda rnó
dosul, hogy a negyvennégy év alatti
papság már csak egy hetede lesz a
negyvennégy és hatvanöt év közöttíek
nek.

Amint az az Osservatore Romano rö
vid beszámolójából is kiderül, egy ha
sonló beszámoló feküdt a kongresszus
előtt Dél-Amerikából, Peruból is. Ez a
perui püspöki kar által összeállított ok
mány megállapítja többek között, hogy
a papi hivatás nagyon sokfelé vált
kérdésessé. A pap gyakran magányo
sodik el, hívei nem értik meg, eltá
volodik tőlük, ennek az is következ
ménye, hogy sok pap, aki elégedetlen
a hivatásával és a társadalomban be
töltött szerepével, lelkesedés nélkül
dolgozik és ilyen módon semmiképp

sem alkalmas arra, hogy a papi kül
detés transzcendens vonásait előtérbe

állítsa és vonzóvá tegye.
A vatikáni kongresszus utolsó nap

ján egy zárónyilatkozatot terjesztettek
elő, amelyre aztán sok módosító indít
vány jött, és ezért is nem adták még
ki. A Vatiká;n félhivatalos lapjának
beszámolója szerint ez a szöveg egy
bevezetést tartalmaz, majd néhány
doktrinális természetű észrevételt és
azután egy sor gyakorlati [avaslatot,
Ez utóbbiak között szerepelnek bizo
nyos pasztorális feladatok az általános
lel.kipásztorkodáson belül, a papi hiva
tás megismertetésére, népszerűsítésére

és útmutatások arra, hogy milyen sze
repet játszhatnak a családok a hivatá
sok létrejöttében. Bízottságot küldtek
ki, hogyabeterjesztett módosításokat
dolgozza bele a programba, amelyet
azután megküldének majd a kongrész
szus résztvevőinek.

A tárgyban a kongresszuson és a
kongresszuson kívül is elhangzott min
den szó arra utal, hogy az egyház il
letékes vezetői ma valóban életfontos
ságú kérdésként ismerték föl a papi
hivatások problémáját, ami az egész
világon mindenütt egyformán jelent
kezik és úgy látszik, lényegében min
denütt ugyanazokra az okokra vezethe
tő is vissza.

DOROMBY KAROLY

Harmat Ferenc: Múzsák
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