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EGY FALUSI LELKiPÁSZTOR GONDJAI

A lelkipásztor a vasárnapi szentmisén számba veszi összegyűlt híveit, és ismét elszorul a szíve.
Míly' kevesen jöttek el megint! Persze, ősz van '. .. Sokan most szüretelnek, mások a kukoricát
törik, aztán tegnap esküvő is volt, utána lakodalom, nagy vendégsereggel. De így megy ez más
kor is. Nyáron házat építettek vasárnap, télen majd disznót ölnek ... A lelkipásztor azonban
nem haragszik ezért híveire, mert tudja, hogy az élet hozza így. Hívei hét közben elfoglaltak, so
kan egész héten távol dolgoznak, személyes dolgaikra csak a hét vége marad. Sőt szép és feleme
lő jelenségnek kell tekintenie, hogy közös ügyeikben az emberek összefognak: ha házat építenek,
ha disznót ölnek, ha kukoricát törnek, összejönnek a rokonok, barátok, máskor meg visszaadják
egymásnak a segítséget. A jólét viszonylagos emelkedése, ha lassabban is, de még mindig tart.
Van pénz az életkörülmények javítására, és a falu igyekszik a város után. Épülnek az otthonok, a
telkek, növekszik a komfort, de a csinosításra csak a hét végén jut idő. Mesterekre, iparosokra is
szükség van, és sok ember jövedelmének jelentős részét teszi ki a hétvégi maszek munka.

A lelkipásztor tehát megértő.Tudja azt is, hogy híveinek nagy része ingázó. Messzi munkahe
lyekre indulnak az emberek már vasárnap délben. Délelőtt a háziasszony süt-főz övéinek, készíti
az útravalót. Sokszor a család városba költözött fiatal tagjai is vasárnap délelőtt ugranak haza a
szülői házba, a rokonokhoz. Őket is nehéz ott hagyni a szentmise kedvéért. A pap ismeri ezeket a
problémákat, szíve mégis összeszorul, mert látja, hogy elvész hívei lelkéből az ünnep. Ünnepre
pedig szüksége van a léleknek, hogy a közvetlen teendők sürgető kényszeréből nagyobb távla
tokra emelkedjék a szív és a szellem. Az ünnepléshez azonban idő kell és lelki felszabadultság.
A mostani körűlményekközött ez kevéssé lehetséges. A lelkipásztor ismeri az ember természetét
és tudja, hogy a sok vasárnapi munka lassan elszoktatja, majd elidegeníti hívei lelkét az isten tisz
telettől, vagyis az Isten közös, lelket felemelő és megtisztitó tiszteletétől, az emberit felülmúló,
szent misztériumokban való elmerüléstől. Végül szürke, rövidlátó és kicsinyes lesz az emberek
világa, bezárul a vulgáris materializmus, az anyagiasság szűk keretei közé. De nem tehet ellene
semmit. Az érdekek és a társadalmi viszonyok a legtöbb ember számára meghatározóbbak, mint
világnézeti elvei és a kultúra értékei. Holott' az eucharisztia vasárnapi rnegünneplése, a hivő kö
zösség együtt lüktető szíve tartja életben a keresztények közösségét. Minél jobban elszakad vala
ki a szentmisétől, annál jobban apad benne a kegyelem. Olyan lesz, mint az a testrész, melyben
elmeszesedve beszűkültek az erek: nem kap elég vért, és csak halódik. Egyre többen lesznek ilye
nek. Még nem vallástalanok, de már nem is vallásosak.

Ma Pócspetriben nagy az egyházközség holdudvara, a buzgók kis csapata körül széles a lany
hák serege. A lelkipásztornak egyik legfájdalmasabb keresztje a velük való vívódás. Az élet nagy
eseményeiben még igénylik egyházuk jelenlétét, de már nem igazi hittel.

Ha házasságra készülnek, templomi esküvőt kérnek. Az előkészítő két-három beszélgetésre
azonban nem szívesen jönnek el. Az elsőáldozás vagy bérmálás óta talán egyszer sem gyóntak, és
most nagyon nehezükre esik letérdelni a gyóntatószékben. A lelkipásztor gyakorlatilag nem is
remél sokat ezektől a találkozásoktól, mert most ugyan ígérnek és fogadkoznak, hamarosan
azonban ott folytatják, ahol abbahagyták. Még fájdalmasabb a papnak az, ha esetleg hosszab
ban foglalkozik ajegyesekkel, mert egyikük most készül a keresztségére is, vagy talán mindket
ten most lesznek elsőáldozók. Reménykedik, hogy a hosszabb előkészítés és az ezzel járó na
gyobb összeszokottság mégiscsak több gyümölcsöt hoz. Később -lehet - csalódva állapítja meg,
hogy még a sokszori beszélgetésekkel sem könnyű igaz hitet. ébreszteni és a vallásos nevelés hiá
nyát pótolni.

Ha a házastársaknak gyermekük születik, elhozzák megkereszteltetni. A lelkipásztor előtte is,
a szertartáson is figyelmezteti őket a vallásos nevelés kötelezettségére. De mit várhat, amikor a
szülők nem élnek vallásosan? Hogyan fogják a gyermekeiket nevelni? A pap vívódik: miért ke-
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resztelje meg a kicsit, hiszen csak szülei hitére apellálva és a vallásos nevelés reményében fogad
hatja be az egyházba? Ez pedig hiányzik. Mégsem utasítja el a szülőket, mert úgy érzi, az még
rosszabb lenne. A gyermekkori vallásos nevelés hiánya szükségszerűenvallástalan életre vezet, és
csak növeli a jövendő gondokat. A papok szivesen és örömmel részesítenék hitoktatásban a
gyermekeket, csak jönnének. Igaz, az iskola is erősen igénybe veszi a tanulókat és lefoglalja ide
jüket. A hitoktatásnak azonban mégsem ez a legfőbb akadálya, hanem a szülők érdektelensége.
Amiről városban már régen beszélnek, immár a. faluban is aktuális: a szülő túl fáradt ahhoz,
hogy a gyermekei nevelésével komolyan törődjék. Csak este találkoznak, és a szülőnek nincs már
energiája ahhoz, hogy gyermekét fegyelemre, engedelmességre, sőt még vallásosságra is nevelje.
Vasárnap már neki sincs kedve templomba menni, miért tartaná fontosnak, hogya gyermeke
'. • ry ,JarJon ....

Ha meghal valaki, jönnek a papért : temesse el. Azt mondják, azért, mert katolikus volt. A lel
kipásztor keserűen elhúzza a száját és azt gondolja: hogyan mondható katolikusnak az, akit so
hasem láttam a templomban? Ki tudja, mikor gyónt utoljára? És halálában sem tartotta szüksé
gesnek, hogy a Krisztustól adott szentségekkel készüljön fel a nagy útra. Mert neve szerepel az
anyakönyvben - ez teszi az embert katolikussá? Aztán mégis elmegy, hogy eltemesse, és legalább
a koporsója mellett figyelmeztesse az egybegyűlteket az élet igazi szépségére és Isten meghívó
szeretetére.

A lelkipásztorok legnagyobb problémáját - falun, városon egyaránt - ezek a félkeresztények
(vagy alig-keresztények?) jelentik, Nem tudjuk, mit kezdjünk velük. Szertartásainkat nem akar
juk üres hókuszpókusszá alacsonyítani, az egyházhoz tartozást nem akarjuk puszta formalitássá
silányítani. Életet szeretnénk vinni közösségeinkbe. Ezért jogos feltételekhez akarjuk kötni a
szentségek kiszolgáltatását, amit a félkeresztények értetlenkedve fogadnak és kötekedésnek mi
nősitenek. Mennyire legyünk igényesek? Mennyire engedékenyek, és mennyire szigorúak? Azt
gondoljuk, legjobb lenne tiszta vizet önteni a pohárba és a Szentírással mondani: "Aki tisztáta
lan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent,
legyen továbbra is szent" (Je/22,II). Ezt azonban mégsem tehetjük, mert az egyház nemcsak
hegyre épült gyönyörű város, melynek világoskodnia kell a föld népei előtt, hanem az üdvösség
eszköze is az emberek számára. Könnyebb volna a megrepedt nádat egészen letörni tövéről és el
hajítani; könnyebb volna a pislákoló gyertya füstjét is elfojtani. Előttünk azonban Jézus példája
áll, és az a kötelességünk, hogy a megroppant nádat óvjuk a további tőréstől, a füstölgő mécsbe
let pedig lángra élesszük. Az egyház ugyanis nemcsak a tökéletesek vagy buzgók egyháza, hanem
"bűnösöket is magába foglal, és így egyszerre szent is és folyton megtisztulásra is szorul" (Lumen
Gentium 8). Vállalnunk kell ezt a kettösséget!

Birkózunk tehát a világ hitetlen és vallástalan szellemével, nem is annyira az egyházon kivül,
hanem egyre inkább az egyházon belül. Örülünk, ha megtarthatjuk híveinket vallásosságukban,
számukat szaporítani már nemigen tudjuk. A pap egyedül áll őrhelyén, tartja a fáklyát és őrzi a
lángot. Nincs mellette társ, intézmény, aki vagy amely támogatná munkáját. A szekularizálódott
életnek intézményei és szervezetei vannak. Az emberek evilági dolgai megfelelő támogatásban
részesülnek. A lelkek ügye csak egyetlen emberre bízatik. És nemcsak egyetlen faluban, hanem
- a paphiány miatt - egyre több községben. Neki kell nevelnie népét, de az ezzel járó másodlagos
munkákat is ő végzi: ő az egyházközség könyvelője, pénztárosa, adminisztrátora, munkaszerve
zője, Reá hárul az egyházközség tulajdonát képező templom, plébániaépület és egyéb tárgyak
karbantartásának biztosítása. Fontos, hogy az istentisztelet és a liturgia szépsége érdekében jó
sekrestyése és jó kántora legyen, az egyházközség azonban nem tud számukra magas fizetést biz
tosítani. Rendszerint csak másodállásban vállalják ezeket a feladatokat, s így a lelkipásztor már
is függő viszonyba kerül alkalmazottai fő állásától. Vagy nyugdíjasok, esetleg csökkent munka
képességűek vállalkoznak e feladatokra, s ezért eleve nem várhatja, hogy hivatalukat teljes érté
kűként lássák el. Képviselőtestülete jobb esetben megérti papja helyzetét, de tagjai jóakaratuk .
mellett sem tudnak sok segítséget nyújtani elfoglaltságaik miatt. Nagy hitre van szüksége a lelki
pásztornak, hogy magára maradva értelmét lássa munkájának. Világos azonban, hogy így ez
nem maradhat sokáig. A jelen viszonyok az egyházközségek életének olyan átszerveződését sűr

getik, amely során a világiak egyre több részt vállalhatnának az egyházközségi feladatok elvégzé-
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sébő1. Ehhez azonban még nincs megfelelő háttér; több megértés kellene és kulturált személyek
közremüködése.

A hivatásszeretet és az imaélet erőt ad a papnak, hogya nehézségek le ne gyűrjék. De legalább
teljes energiájával az egyházközségének szentelhetné magát! Kellene, hogy saját életvitele, ma
gánélete megnyugtatóan rendezett legyen. Ne legyen gondja otthonával, étkezésével, emberi élet
körűlményeive1. Sajnos azonban, sokszor ez sincs meg. Nehéz megfelelő segitséget találnia, aki
személyes gondozását és lakásának otthonosságát biztosítsa. A falusi papoknak nincs olyan
nagy jövedelmük, hogy abból a mai igényeknek megfelelő fizetést tudjanak biztosítani kisegítő

személyeknek. A pénz mellett azonban komoly erkölcsi igények is támasztódnak a papok segí
tőivel szemben. Megbízhatóság, igáz vallásosság, megértő türelem és őszinte udvariasság azok
hoz, akik a plébániára jönnek. Nem könnyű ilyen személyt találni. Bizony, sok pap van, akit
nem vár kész étel, vendéglőből sem étkezhet, hanem maga főzöget, amikor ráér; sőt mos és taka
rít. A filiából hazajövet hányszor várja hideg és barátságtalan szoba, amelyet még azután kell fel
fűtenie! Persze többé-kevésbé mindenki talál valamilyen megoldást. Mégis jó volna, ha az egy
házmegyék több segítséget nyújtanának a lelkipásztoroknak szociális körülményeik rendezésé
hez, megbízható házvezetőnők kiközvetitéséve1.

Van hát gondja a falusi lelkipásztornak is épp elég, s ezek hol kevésbé, hol nagyon is próbára
teszik teherbíró képességét, hivatástudatát és lelkiségét. Viszont ugyanebben érzi küldetésének
szépségét és nagyszerűségét is. Feladata az, hogya Szentlélek magvát vesse az emberi világba;
hogy tanúságot tegyen az emberi értékekről, melyek legszebben épp a kegyelmi élet által bonta
koznak ki az emberben. Látja, hogy szükség van rá az emberek jobbításában. Ez a hivatás az ő

legigazibb kitüntetése.

A képíró karácsonya'
A költemény pedig,
a testemből való
hiány.

Kondor Béla

Gyere szobámba mámorral
amikor-arcod láthatom
veszem a pálinkát a bort
szilvárium titkolt szagát
esküszöm - nyílik a világ
tökéletes ítéletünk
a józanul cövekelt közöny

hófúvásban felkerengünk
és megyünk a képzelethez
képzeletünk igazához
inga-léptekkel a télben
mellünkben lázmérő-szívvel

vér szökken egyenes útján
esküszöm - nyílik a világ
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havában képek: lábnyomok
múlt jelen jövő szobrai
égi szobrásszal épített tél
olyan eleven élő hogya
hóember megindul feléd

kondori szárnyakkal intesz
legyintesz rossz szeretőkre

mert lényegtelen bútoraik
a világnak elavult lomok
kikre a jóság pazarlás
elveszíteni a szárnyam fog
s ez a pilátus-világ
hó hdyett tövis hull az égből

karácsonyom után Heródest sejtem
s a testvért a golgotán
rá esküszöm - nézd!

MAGYAR JÓZSEF


