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A papnevelés a legfrissebb tanítóhivatali 
dokumentumok tükrében*

Megfontolások az új Ratio Fundamentalisról (2016)

1. BEVEZETÉS

A Főiskolánk által szervezett konferencia szervesen illeszkedik abba az ün-
nepségsorozatba,  mellyel  a  Nagyszombatban  alapított  Nagyszeminárium
450. évfordulóját méltón kívánta megünnepelni a két jogutód intézmény: az
Érseki Papnevelő Intézet és az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Így jutot-
tunk  el  Bíboros  úr  vezetésével  a  tanév  kezdetén  Nagyszombat  városába,
ahol az alapítás helyén tisztelgett a papnevelő intézet tanári kara és növendé-
kei; ennek szellemében szerveztünk papi találkozót az itt végzett növendé-
kek számára, most pedig teológiai és történeti konferencián emlékezünk a
papnevelés múltjára és értékeljük jelenét. 

Ebben a jubileumi évben értesültünk a Szentatya, Ferenc pápa ajándéká-
ról, melyet a Világegyház valamennyi szemináriuma számára, de – ha sza-
bad személyes  gondolatot  megfogalmazni  –  egy kicsit  nekünk (is)  adott,
mintegy „velünk együtt megünnepelve” a 450. születésnapot. Ez az ajándék
nem más, mint a 2016. december 8-án megjelent új egyetemes papnevelési
szabályzat,1 a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis.2 Az egész do-
kumentum alaphangját és szellemiségét a címe adja meg:  A papi hivatás
ajándéka. Ezzel a Szent II. János Pál pápa által sokat hangsúlyozott gondo-
latot ismétli meg az Egyház, mely kimondja, hogy a papság természetfeletti
adomány a közösség számára, hiszen ezáltal – a felszentelt szolgákon ke-
resztül – az isteni erő árad felénk szentségi módon. Másrészt a hivatás ki-

* Konferencia-előadás az Esztergomi Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet alapítá-
sának 450. évfordulóján, Esztergom, 2017. április 27. Az előadás bővített, szerkesztett változata.

1 Általános végrehajtási utasítás – CIC 31. k. 
2 CONGREGATION FOR THE CLERGY , The Gift of the Priestly Vocation – Ratio Fundamentalis Institu-

tionis Sacerdonatalis, in L'Osservatore Romano (2016. december 8.); http://www.clerus.va/cont-
ent/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf
(Utolsó ellenőrzés: 2017. 05. 22.).
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nek-kinek a személyes „meglepetése” is az Úrtól, mellyel az illetőnek szóló
belső hívást ajándékoz, és ezzel szólítja meg Isten népének vezetésére.

II. AZ ÚJ RATIO FUNDAMENTALIS HELYE A KÁNONJOGI SZABÁLYOK 
RENDSZERÉBEN

Mielőtt megkezdjük az új szabályzattal kapcsolatos megállapítások vázolá-
sát, tekintsük át a papképzés helyéül szolgáló sajátos intézmények kánonjogi
szabályozásának jelenlegi struktúráját. A nagyszemináriumokról az 1983-as
Kánonjogi Kódex (az Isten népéről szóló) II. könyvében találunk rendelke-
zéseket. Ezen belül az I. rész (A krisztushívőkről) III. címe alatti (A szent
szolgálatot teljesítők, vagyis a klerikusok) I. fejezet3 (A klerikusok képzése)
foglalkozik a témával. Már a Kódexen belüli sajátos elhelyezéssel is hangsú-
lyozza  a  legfőbb törvényhozó,  hogy a  nagyszemináriumokban többet  lát,
mint oktatási intézményeket, és ezért nem a III. könyvben, az Egyház tanító
feladatáról szóló rendelkezésekkel együtt, hanem a klerikusokról szóló rész
élén helyezte el4 a papnevelés szabályozását. A törvénykönyv itt található 32
kánonja csupán a keretszabályokat adja meg. A szemináriumok működését
összetett,  többszintű normarendszer határozza meg: az egyetemes Egyház
szintjén érvényesülő szabályokat – a Kódex mellett – a fent említett  Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis  (2016) tartalmazza, melynek első
változata 1970-ben5 látott napvilágot,6 a második kiadása7 pedig 1985-ben
jelent  meg,  és  egészen idáig alapjául  szolgált  a  szemináriumi képzésnek.

3 CIC 232-264. k. 
4 Vö. „If the former criteria were followed, this chapter would have been located in book III., along-

side the other institutions concerning Catholic education. In wiew of the fact that the seminary is
not only a center of teaching, but also a place of human, spiritual and pastoral formation of future
priests, the legislator has chosen to place it within the framework of clerical discipline.”: Exegeti-
cal  commentary  on  the  Code  of  Canon  Law  (Montreal-Chicago  2004)  Vol.  II/1,  205.

5 SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA , Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdota-
lis, in AAS 62 (1970) 321-384. Magyar kiadása: A papnevelés alapvető irányelvei (Győr 1973). 

6 Ennek a dokumentumnak a történetét így írja le a magyar papnevelési szabályzat röviden: „1970.
január 6-án a Katolikus Nevelés kongregációja kiadta Ratio fundamentalis institutionis sacerdo-
talis c. utasítását, amellyel a Zsinat szellemében meghatározza azokat a kereteket, amelyeken be-
lül kell maradnia a nemzeti ratioknak. E három (A Ratio, a – II. Vatikáni Zsinat által elfogadott
– Presbíterorum ordinis és az Optatam totius határozatokkal együtt) általános rendelkezés nyo-
mán a Magyar Püspöki Kar 1971. december 9-én megfogalmazta és elfogadta a magyar szeminá-
riumok megújítására vonatkozó okmány szövegét Renovatio institutionis sacerdotalis in semina-
riis Hungariae címmel, amely a Szentszékhez felterjesztés után jóváhagyást nyert. E négy ok-
mány után szükségesnek látszik egy olyan végrehajtási utasítás elkészítése, amely összefoglalja
azokat az irányelveket, amelyek alapján a konkrét háziszabályok elkészíthetők.”:  A magyaror-
szági papnevelés általános szabályzata (1973) 2.

7 SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA , Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdota-
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A Ratio rendelkezéseit a II. Vatikáni Zsinat Optatam totius határozata (1965)
ihlette, és csak ennek szellemében értelmezhetők helyesen. Éppen ez a zsinati
okmány fogalmazza meg azonban, hogy nem elegendő csupán a Világegyház
egészére kiadott  papnevelési dokumentum, hanem annak végrehajtására az
egyes országok számára elkészítendő külön szabályzat is szükséges.8

Ennek megfelelően született meg A magyarországi papnevelés általános
szabályzata 1973-ban, melynek az új egyetemes szabályok fényében való át-
dolgozása folyamatban van.9 Az eddigi magasabb normák alapján minden
egyes szeminárium rendelkezik saját szabályzattal,10 más néven (így hazánk-
ban is) házirenddel.11

A papság ajándékról szóló gondolatot folytatja Ferenc pápa, akinek 2014-
ben a Kléruskongregáció plenáris ülésén elmondott szavaival kezdődik az új
dokumentum. Ebben a Szentatya így szól hozzánk a papi hivatásokról: „Ők
csiszolatlan gyémántok, akiket nagy türelemmel és óvatosan kell formálni az
egyén lelkiismeretét tiszteletben tartva, hogy majd ragyogjanak Isten népe
előtt.”12 A bevezetés első része az új szabályzat szükségességének bemutatá-
sával kezdődik.

Az előző két  Ratio  kiadásai mellett, két szentszéki megnyilatkozás hatá-
rozta meg az utóbbi évtizedekben a papnevelés mai arculatát: az egyik Szent
II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása, a Pastores Dabo Vobis
(1992).13 Ennek egyik jelentős hangsúlya abban áll, hogy a papképzés legfon-
tosabb szerepelőjévé magát a növendéket teszi, aki az illetékes megyéspüs-
pök, a professzorok és az elöljárók segítségével és felügyeltével önnevelést14

végez: Krisztushoz hasonlóvá formálódik, aki Jó Pásztorként áll népe élén.

lis, in AAS 77 (1985).
8 „Az egyes népek és vidékek annyira különböznek egymástól, hogy csak általános törvényeket le-

het hozni, ezért minden egyes nemzet vagy szertartás számára alkossanak a püspöki konferenci-
ák külön Papnevelési szabályzatot, hagyassák jóvá az Apostoli Szentszékkel és időnként vizsgál-
ják fölül. E szabályzatban az egyetemes törvényeket úgy alkalmazzák a helyek és idők körülmé-
nyeihez, hogy a papképzés mindig tekintettel legyen annak a vidéknek lelkipásztori követelmé-
nyeire, ahol a papi szolgálatot végzik.”: II. VATIKÁNI ZSINAT, Optatam Totius, Decr., in AAS 58
(1966) 713-727 (OT) nr. 1.

9 Ennek első kiadása az alábbi alcímet is viseli: „A Magyar Püspöki Kar  Renovatio institutionis
sacerdotalis in seminariis Hungariae című rendelkezésének végrehajtási utasítása”:  A magyar-
országi papnevelés általános szabályzata (1973).

10 Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szemináriumának házirendje a következő címet viseli:
Szent István királyról és a Mennybe felvett Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Ősrégi Szeminá-
rium Szabályzata, Esztergom.

11 ERDŐ P., Egyházjog (Budapest 2014) nr. 705.
12 Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 1. The need for a new Ratio Fundamentalis Institu-

tionis Sacerdotalis (saját fordítás).
13 JOHANNES PAULUS II,  Pastores dabo vobis, in AAS 84 (1992) 657-804; magyarul: (Pápai Meg-

nyilatkozások XXVIII) (Budapest 1995).
14 Vö. Pastores Dabo Vobis, nr. 69.
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A másik egy jogi természetű motu proprio XVI. Benedek pápától, a Mi-
nistrorum Institutio15 (2013), mely a Nevelésügyi Kongregációtól a Klérus-
kongregációhoz  helyezte  át  a  papnevelés  felügyeletét.16 Természetesen
mindkét illetékességi megoldás mellett hozhatók fel érvek. A korábbi rend-
szer az oktatás és nevelés egységét és egybefonódását hangsúlyozta. Az új
megoldás arra a sajátos összetartozásra (természetes folytonosság)17 akarja
felhívni a figyelmet, hogy a kezdeti képzés (a szemináriumi nevelés) és az
ún. folyamatos képzés (a papság továbbképzése, mely a szentelés után való-
sul meg) ugyanaz a valóság:18 elmélyülés a krisztusi papságban való része-
sedés titkában. 

Ezen gondolatok mellett a bevezetés, a Pastores Dabo Vobis gondolataira
építve, a papképzés négy alapvető dimenzióját19 vázolja fel: a humán, az in-
tellektuális, a spirituális és a pasztorális dimenziókat. Ezek együtt teszik lehe-
tővé, hogy a jövendő papok nevelése integrált látásmódban20 valósuljon meg. 

A  következőkben  az  új  Ratio  Fundamentalis  elemzésére  térünk  rá.  A
megjelenéséhez vezető előkészítő lépések bemutatása21 után a szöveg azokat
az alapelveket22 sorolja fel,  melyek az egész szabályzat értelmezésének a
kulcsát adják. Az első ezek között, hogy a nevelés egységére helyezi a hang-
súlyt, kiemelve, hogy a formációnak integráltnak, közösségi megalapozású-
nak és missziós lelkületűnek kell lennie. Sajátos viszonyítási pontként jele-
nik itt meg, hogy a papi formáció a tanítványság útját jelenti, mely a beavató
szentségekben való részesedésben indul el, de része a szemináriumi élet is,
végső soron pedig az egész emberi életen át folytatódik. Ez azért kiemelke-
dő szemléletbeli újítása a szövegnek, mert ezzel a papnevelő intézetben töl-
tött időt nem szakítja ki az emberi élet egészéből, hanem annak egy fontos
állomásaként  mutatja  be.  A  szemináriumi  élet  alapja  a  tanítványi  lét  és
szemlélet, benne egy sajátos szolgálatra való speciális nevelési folyamat zaj-
lik, de ettől még ugyanazokra a tulajdonságokra és erényekre épül és épít,
amelyek minden katolikus hívőt jellemeznek. 

A növendék akkor tudja ezt a tanítványi létet a legjobban kibontakoztatni,
ha önmagát úgy szemléli a papságra való készület és a lelkipásztori élet útján,
mint ajándékot az Egyház számára. Csak az tud valódi lelki, szellemi fejlődé-
sen keresztülmenni, aki önmagát helyesen tudja értékelni, szembe tud nézni
hibáival és bűneivel, de ismeri saját értékeit és pozitív tulajdonságait is.

15 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_
20130116_ministrorum-institutio.html (Utolsó ellenőrzés: 2017. 05. 22.).

16 Vö. ERDŐ, nr. 997. 
17 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 3. 
18 Vö. uo.
19 Vö. Pastores Dabo Vobis, nr. 43-59. 
20 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 3. 
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III. A SZABÁLYZAT SZERKEZETE

Ezek után tekintsük át, hogy az új  Ratio Fundamentalis  szerkezete milyen
elemeket tartalmaz: 

Bevezetés23 (a fentebb tárgyalt tartalommal).

I. Általános normák:24 Ebben a részben a témánk szempontjából legfonto-
sabb hangsúly abban fogalmazható meg, hogy felhív a nemzeti papnevelési
szabályzat elkészítésére, valamint kiemeli a püspöki konferenciák felelőssé-
gét ebben a folyamatban. Ugyanakkor előírja az egyes szemináriumok szá-
mára saját formációs programjuk elkészítését. 

II. A papi hivatások:25 Itt a hivatásokra vonatkozó alapelvek után a papi
hivatás  felismerésében  segítséget  nyújtó  (hivatásgondozó)  intézményekre
vonatkozó szabályok szerepelnek, így a kisszeminárumokról és a késői hiva-
tások kíséréséről találunk benne elveket. Ezután a hivatásébresztés két nagy
csoportjára (a helyi és a más országból betelepülő katolikusok) vonatkozó
pontok következnek.

III. A formáció alapjai:26 A formáció alanyáról és annak alapjáról (a papi
identitásról) találunk ebben a részben megállapításokat. Majd a formáció út-
ját mint a Krisztushoz hasonlóvá alakulást (a dokumentum ezt nevezi konfi-
gurációnak) identifikálja a dokumentum. Ezután a külső életre és a közös-
ségre  való  nevelés  elvei  következnek,  majd  a  formáció  jelentéséről  és
egységéről ad szabályokat.

IV. A kezdeti és a folyamatos formáció:27 Mint azt korábban már kiemel-
tük,  a  dokumentum  egyik  hangsúlyos  megállapítása,  hogy  a  papnevelés
(kezdeti formáció) és a papság szentelés utáni képzése (folyamatos formá-
ció) szorosan összekapcsolódó valóságok. Mindkettő célja, hogy a krisztusi
papságba a kiválasztott  integrálódni tudjon, annak világát  megismerje,  és
képes legyen a hivatásban növekedni. A papnevelés további alrészekre oszt-
ható: 1.) propedeutikus szakasz, 2.) filozófiai szakasz (a dokumentum elne-
vezésében: tanítványság), 3.) teológiai szakasz (konfiguráció), 4.) pasztorá-

21 Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 2. Preparatory Stages.
22 Uo., nr. 3. Characteristic Elements and Fundamental Content. 
23 Ratio Fundamentalis (2016) Introduction. 
24 Ratio Fundamentalis (2016) I. General Norms. 
25 Ratio Fundamentalis (2016) II. Priestly Vocations.
26 Ratio Fundamentalis (2016) III. The Foundations of Formation.
27 Ratio Fundamentalis (2016) IV. Initial and Ongoing Formation.
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lis szakasz (a hivatás szintézise). Ezekről az etapokról a későbbiekben még
részletesen szólunk.

V. A formáció dimenziói:28 A fentebb már említett négy fő képzési terület-
re (humán, spirituális, intellektuális és pasztorális) vonatkozó elveket talál-
juk ebben a részben, de a szöveg azt is hangsúlyozza, hogy a szemináriu-
mokban ezen képzési dimenziók integráns szemléletét kell megvalósítani. 

VI. A formáció közvetítői:29 Ez a rész azokat a személyeket és intézmé-
nyeket sorolja fel (megyéspüspök, az egyházmegyék papsága, a szeminaris-
ták, a nevelők közössége, tanárok, specialisták, családok, a plébániai és egy-
házi közösségek, szerzetesek és laikusok), akik a hivatásukat keresőket és a
papnövendékeket  kísérik  és  segítik.  A  közvetítők  folyamatos  képzése  is
hangsúlyos elemként jelenik meg az előírások között. 

VII. A tanulmányok megszervezése:30 Az itt tárgyalt szerkezet alapvetően
igazodik a formáció kapcsán felsorolt képzési szakaszokhoz (propedeutikus
tanulmányok, filozófiai tanulmányok, teológiai tanulmányok, a szent szolgá-
latra közvetlenül felkészítő tanulmányok). Ezeket egészítik ki a magasabb
fokú (specializációs) tanulmányokra vonatkozó normák, valamint a tanulmá-
nyi célok és metódusok felvázolása. 

VIII. Ismérvek és normák:31 Ebben a részben, a dokumentum végén néhány
speciális területre vonatkozó elvek vannak összegyűjtve (különböző szeminá-
riumi formák; felvétel, elbocsátás és átvétel más intézménybe; fizikai és pszi-
chológiai egészség; homoszexuális személyek felvétele; kiskorúak és áldoza-
tok védelme; skrutiniumok). E témákra a későbbiekben térünk ki. 

IV. AZ ÚJ RATIO FUNDAMENTALIS JELLEGZETESSÉGEI

A következőkben az új szabályzat néhány olyan jellegzetességét mutatjuk
be,  melyek a korábbi (1985) dokumentummal  összehasonlítva újdonságot
jelentenek, illetve ismertetjük a különösen hangsúlyos megállapításokat. Ez-
zel nem célunk a papnevelési szabályzat egészének bemutatása, hiszen az
meghaladná a jelen cikk kereteit. 

28 Ratio Fundamentalis (2016) V. Dimensions of Formation.
29 Ratio Fundamentalis (2016) VI. The Agents of Formation. 
30 Ratio Fundamentalis (2016) VII. The Organization of Studies. 
31 Ratio Fundamentalis (2016) VIII. Criteria and Norms.
32 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) Introduction. nr. 3. 
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1. A kezdeti formáció lépéseinek elnevezése32

A szerkezeti elemekénél már említettük, hogy a kezdeti formáció (a tényle-
ges papképzés) négy részét a következő elnevezésekkel illeti a szöveg:

1.) Propedeutikus szakasz
2.) Filozófiai szakasz (a dokumentum elnevezésében: tanítványság)
3.) Teológiai szakasz (konfiguráció)
4.) Pasztorális szakasz (a hivatás szintézise)

Ez a négyes felosztás egyfelől hangsúlyozza a bevezető szakasz fontosságát,
amely elkülönül a másik háromtól. Másfelől a tanítványság–konfiguráció–a
hivatás szintézise hármasság arra utal, hogy a papnevelés folyamata a Krisz-
tussal való szorosabb egység felé haladó folyamat, mely végső soron a pap-
szentelésben nyeri el valódi célját és értelmét. Egyben ez a szemlélet a filo-
zófiai tanulmányok sajátos helyét  is meghatározza: előkészítik a teológiai
tanulmányokat,  és  bevezetnek  azokba.  A  pasztorális  szakasz  pedig  nem
pusztán gyakorlása a (diakónusi) szolgálatnak a papszentelés előtt, hanem az
egész addigi előkészület egyben szemlélése, a végső felkészülés ideje. 

2. A propedeutikus szakasz szükségessége és tartalma33

A propedeutikus képzési és tanulmányi idő, valamint annak szükségessége
hosszú idő óta szerepel kérdésként Magyarországon a szemináriumi képzés-
sel kapcsolatos diskurzusokban. A dokumentum a propedeutikumot mint a
papnevelés szükséges és kötelező (bevezető jellegű) képzési szakaszát írja
most elő egy vagy két év időtartammal. Ugyanakkor a szövegből az is nyil-
vánvaló, hogy ez az előírás nem az eddigi kötelező szemináriumi tartózko-
dási  időt  akarja  meghosszabbítani  (tehát  alapvetően  nem  mennyiségi
kérdés), hanem ez a szakasz a szentszéki megközelítés szerint mindenekelőtt
minőségi változást  kíván meg a papnevelő intézetekben a tanulmányaikat
megkezdő növendékek képzésében. Ez a következő elemeket34 foglalja ma-
gában: a szentségi életbe és a zsolozsmába történő alapos bevezetés, a csend
és az elmélkedés elsajátítása, valamint a lelki olvasmányok megismerése, a
Katolikus  Egyház  Katekizmusának  komoly  tanulmányozása,  betekintés  a
plébániai és a karitatív munkába (gyakorlati tevékenység), valamint az eset-

33 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 59-60.
34 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 157. 
35 Néhány elem, melyet a tanulmányok fontos elemének tekint a szabályzat: szentírási bevezető,

bevezetés a Krisztus misztériumába, a papság teológiája, liturgika, A II. Vatikáni Zsinat doku-
mentumainak  tanulmányozása,  papi  spiritualitás,  helyi  hagyományok  és  kultúra,  egyháztörté-
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leges hiányok pótlása (tanulmányi, lelki elmaradás).35 A dokumentum java-
solja, hogy amennyiben indokoltnak tűnik, ez a bevezető képzés a további
tanulmányokra szolgáló épülettől elkülönült házban történjen. Megvizsgálva
az egyes magyar szemináriumok élet- és napirendjét ezekből az elemekből
többet felfedezhetünk az elsőéves növendékek képzési programjában. 

3. Közvetlen felkészülés a szentelésre36

A szemináriumi képzés igen fontos állomása, amit a hivatás szintéziseként
(pasztorális  szakasz,  közvetlen felkészülés a szentelésre,  a magyarországi
szisztémában a VI. évi diakónusi gyakorlat és a képzés lezárása) tárgyal a
szabályzat. Ez teljes körű készület, amely lehetőséget teremt az eddigi tanul-
mányok, lelki folyamatok összegzésére, a gyakorlati ismeretek elsajátítására,
és a végső elköteleződésben a szentelés kérését is magában foglalja. A pap-
nevelés végállomása pedig a krisztusi papságban való részesedés a szentelés
által.

Érdemes azt is felfedeznünk az új szabályozás vizsgálatakor, hogy a kép-
zés kezdetére (propedeutikus szakasz) és végére (pasztorális szakasz) igen
nagy hangsúly esik ebben a szerkezetben. Ilyenkor kell ugyanis a növendék
számára a legkomolyabb segítséget biztosítani az előrehaladáshoz és az el-
köteleződéshez, de egyben ekkor van szükség a legkomolyabb figyelemre is
az alkalmasságról való döntés kérdésében.

4. Az előrehaladás fokmérői37 és a skrutiniumok38

Nagyon fontos megállapítása a dokumentumnak, hogy a papnövendék sze-
mináriumi előrehaladásának nem az egyetlen fokmérője az intellektuális fej-
lődés. Az emberi fejlődésben és a hivatásban való érettségben is kell előre-
mutató  jeleket  (a  hivatás  pozitív  jelei,  nem  pusztán  a  kizáró  tényezők
hiánya) mutatnia a növendéknek, és végső soron a Krisztusban való integrá-
lódásra kell  törekednie.  Ezért hangsúlyozzák azt is az előírások,  hogy az
egyes állomások esetén (tanév végén, avatások és szentelések előtti jellem-
zések  keretében)  előírt  vizsgálatok,  melyeket  skrutiniumoknak  nevezünk,

nelem, szentek élete, nem keresztény vallások, pszichológia. Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 157. 
36 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 74-79. 
37 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 3.
38 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 203-210. 
39 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 186. 
40 A Szentírás szavaival így lehet a tanulmányok célját megfogalmazni: „Mindenkor legyetek ké-

szen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tő-
letek” (1 Pét 3,15).
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minden egyes növendékről valóban alapos fejlődési képet vázoljanak fel, és
az illetékesek ne formális elemként tekintsenek ezekre. 

5. A tanulmányokhoz kapcsolódó néhány kérdés39

A dokumentum nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a ténylegesen előírt tanul-
mányi rend felvázolása mellett iránymutatást adjon a célokra40 vonatkozó-
lag, amelyek mentén a tanulmányokat meg kell szervezni. Emellett törekszik
arra is, hogy néhány praktikus útmutatást41 adjon az oktatás megszervezésé-
hez. Ezek közül itt csak a célok tömör összefoglalását tudjuk nyújtani:42

1.) Komoly nehézséget okoz a növendékek számára, hogy nagy mennyi-
ségű ismeret és információ zúdul rájuk a képzés folyamán, úgy kell tehát az
oktatást megszervezni, hogy kirajzolódjanak a lényegi kérdések, és a teoló-
giai tanulmányok megnyissák a növendékek lelkekét Isten felé.

2.) Mindvégig egységre és szintézisre törekedve kell tanítani a teológiai
diszciplínákat, hogy az egyes tárgyak között kölcsönös harmónia alakuljon
ki. Így elkerülhető, hogy a tanítás végén csak egy „konfúzus puzzle” álljon
növendékek előtt, amelyből nem tudják „összerakni” a teljes képet. 

3.) Az oktatás célja nem pusztán bizonyos ismeretek átadása, hanem hogy
a tanulmányok végén Isten titkának jobb ismeretére vezessenek el. 

4.) Valódi dialógus alakuljon ki a tanár és a hallgató között, valamint a
növendékek egymás között is keressék a párbeszéd lehetőségét. 

5.) Az oktatásban törekedni kell a történeti perspektívára, hogy az egyes
intézmények historikus háttere és fejlődése világos legyen a hallgatók előtt. 

6. Egyéb szakterületek eredményeinek felhasználása43

Egyrészt a fizikai egészséggel44 kapcsolatban találunk előírásokat, melyek
szerint a papnevelő intézetekben a felvételikor fordítsanak komoly figyelmet
a szolgálathoz szükséges egészség vizsgálatára, ami teljes körű általános or-
vosi vizsgálat formájában valósulhat meg a konkurzus keretében. Ilyenkor a
szakemberek részéről szükség van arra a figyelemre, hogy az esetleges füg-
gőségek feltárását is elvégezzék (pl. alkoholizmus).

41 Pl. bevezető kurzusok szervezése a felzárkóztatásra, egyéni tanuláshoz segítség nyújtása azok-
nak, akiknél ez szükséges, interdiszciplináris szemináriumok tartása, a pasztorális kérdések tudo-
mányos metódussal való tárgyalása, valamint a szemináriumon kívüli tanulmányi idő biztosítása
egyes növendékek számára (pl. adott nyelv, kultúra tanulmányozására), illetve a tutor rendszer
(segítő hallgatók). Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 187. 

42 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 186.
43 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 203-210. 
44 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 190. 
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Ugyanígy fel kell használni a pszichológia eredményeit45 is. Ez a tudo-
mány meg tudja mutatni a személyi érettség fokát, valamint szempontokat
kínál a cölibátusra való alkalmassághoz. Ezekben a kérdésekben szakértők
igénybevétele komolyan indokolt lehet, akik elsősorban a kizáró okok meg-
létéről tudnak információkkal szolgálni. Ők nem a hivatásra való alkalmas-
ságról nyilatkoznak (ez a püspök kompetenciája), hanem az egyes elemeket
vázolják fel, melyek a növendék pszichés állapotára és adottságaira vonat-
koznak.

V. A NEMZETI PAPNEVELÉSI SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELVEK46

Az előírások értelmében minden püspöki konferencia köteles elkészíteni a
maga nemzeti szabályzatát,47 mely a Kléruskongregáció jóváhagyásával ve-
zethető be. Ez a dikasztérium igénybe veszi az Oktatási Kongregáció véle-
ményét  a  tanulmányi  program megítélése tekintetében.  Ez a  szabályzat  a
Ratio Fundamentalis adaptálására és helyi viszonyok közötti megvalósításá-
ra tartalmaz normákat. Ehhez kapcsolódóan a püspöki konferenciák feladata
ennek a szabályzatnak a felülvizsgálatát időszakosan elvégezni, a fent emlí-
tett metódus szerint. 

Az egyetemes szabályzat meghatároz néhány olyan elemet, amely mint-
egy kötelező része ennek a nemzeti applikációnak: ilyen, hogy leírást adjon
az adott ország szociális, kulturális és egyházi kontextusáról, a hivatásgon-
dozás állapotáról, valamint arról, hogy az egyetemes norma által meghatáro-
zott nevelési dimenziókat és szinteket hogyan kívánják majd adaptálni.48

Az adott országban (vagy régióban) minden szemináriumnak e szabályzat
szerint kell működnie. Minden papnevelő intézet életét – a magasabb sza-
bályzatok  által  meghatározott  keretek  között  –  saját  normák  is  rendezik.
Ezek különböző elnevezésekkel jelennek meg (pl. szabályzat, életrend, for-
mációs program). Ezt a dokumentumot a megyéspüspök az integrált formá-
ció jegyében, konkrét képzési terv (útvonal) formájában alkotja meg, figye-
lemmel a helyi hagyományokra.49

45 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 191-196. 
46 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 3-4. 
47 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 6. 
48 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 7-8.
49 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) nr. 3.
50 Vö. Foundations of Priestly Formation (http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Dox/Conferen-
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VI. ÖSSZEGZÉS

A szemináriumi képzés alapvető célját abban foglalhatjuk össze, hogy tanít-
ványokat képezzen, akik missziós pásztorok lesznek.50 A konkrét nevelés és
oktatás feladatában a felelős főpásztoroknak és az elöljáróknak, valamint az
oktatóknak négy nagy veszélyt51 kell elkerülniük. Ezzel az egyes részterüle-
tek túlhangsúlyozását és egyedüli érvényessé nyilvánítását elutasítják, mi-
közben szemléletük és elveik valódi értékeit beépítik a képzésbe. Így a pap-
nevelés nem eshet az intellektualizmus, a spiritualizmus, a „pasztoralizmus”
és  a  „liturgizmus”  csapdájába.  Ugyanakkor  nagy figyelmet  kell  fordítani
arra, hogy a teológiai tudományok oktatását, a lelki és pasztorális nevelést
harmonikusan beépítsük a papnevelő intézet programjába, valamint a litur-
gia helyes ismeretére és elsajátítására vezessük a növendékeket. 

A következő években minden püspöki konferencia termékeny párbeszéd-
re kapott meghívást a Szentszéktől, hogy a helyi hagyományoknak, egyházi
viszonyoknak és pasztorális helyzetnek megfelelően adaptálják a papnevelé-
si szabályzatot, és alkossák meg nemzeti papnevelési programjukat. Fontos,
hogy ennek a folyamatnak a végén a képzés szerkezete megfeleljen az új
előírásoknak mindenütt a világon, de mindenekelőtt az a cél, hogy a doku-
mentum szellemiségében a valódi tanítványság útján tudják a növendékeket
pásztorrá formálni. Világosan meg kell fogalmazni, mi a képzés valódi célja,
és hogy a rendelkezésre álló eszközök ezt valóban hatékonyan tudják-e szol-
gálni.52 Ferenc pápa gondolatával ezt a felvetést úgy tudjuk illusztrálni, hogy
a lényegi kérdés ez: a papnevelés végeredményeként a Mester szeretetében
élő, bárányszagú papokat53 adunk-e Krisztus XXI. századi nyájának? Kérjük
az Urat, vezessen el bennünket ezen az úton Szentlelke által!

ce%20-%20Foundations%20of%20Priestly%20Formation.pdf; utolsó ellenőrzés: 2017. 05. 22.).
51 Vö. uo.
52 Ilyen kérdés lehet: A formáció valóban arra irányul-e, hogy Isten népe pasztorális gondozására

készülünk? Valóban a lelkipásztori szeretet a lelke a formációnak? A papok életmódja és munká -
ja összhangban van-e a pásztori identitással? Vö. Foundations of Priestly Formation.

53 Vö. Ratio Fundamentalis (2016) Introduction, nr. 3. Characteristic Elements and Fundamental Content.
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hasznos számukra szemináriumi dolgozatok, 
diplomamunka, vagy egy végső disszertáció 
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