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Papi lelkiség és ennek kialakítása
a szemináriumi nevelésben*

1. A PAPI LELKISÉGRŐL

1.1. Az örökségünk – együtt az Úrral

„Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat… Mindig sze-
mem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak… az Élet útjá-
ra tanítasz engem… jobbodon a gyönyörűség mindörökké.”1

A papi lelkiség egyik  lehetséges útja,  ha a  communio felől  közelítünk
hozzá: „vele lenni”, közösséget vállalni, részt kapni Isten életéből – ez az
igazi alapja papi működésünknek. Tesszük ezt meghívottságunk miatt, Márk
evangélista szerint: „Létrehozta a Tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy
elküldje őket igét hirdetni.”2 Miközben vele vagyunk, rá figyelünk, tanulunk
a Mestertől egész életünkben. Néha talán megfogalmazódik bennünk is Pé-
ter apostol kérdése: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged.
Mi lesz hát a jutalmunk?”3 Jézus így válaszol ma is, most is, nekünk is: 

„Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, felesé-
gét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksé-
ge.”4

Ezt a százannyit újra és újra felidézhetjük, ki-ki a maga életében. Sokszor
látjuk, hogy a halál árnyékában a keresztény ember is képes megfeledkezni
arról az örökségről, mely nem látható ugyan, Jézus ígérete alapján mégis
minden vágyunkat betöltő valóság. Ilyenkor a látható örökségért bíróság elé
viszik sérelmeiket, vádolják egymást, és harcolnak a vélt vagy valós jogu-

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

1 Zsolt 16 (15). A szentírási részeket a Szent István Társulat kiadása (Budapest 2006) szerint idéz-
zük.

2 Mk 3,14.
3 Mt 19,27.
4 Mt 19,29.
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kért. Ha megfeledkezünk arról, ki hívott meg és mire, a szív bőségéből szív-
szorító kicsinyesség, félelem, féltékenység és szorongás fakad. „Akiket Isten
Lelke  vezérel,  azok  Isten  fiai.  Nem a  szolgaság  lelkét kaptátok  ugyanis,
hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el,
általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek
örökösei,  Krisztusnak társörökösei.  Előbb azonban szenvednünk kell  vele
együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”5

Mi köze mindennek a papi lelkiséghez? A fogadott fiúság, az istengyer-
mekség kegyelme sokkal nagyobb minden elképzelhető ajándéknál – Krisz-
tus papságából részesülve pedig ez a megajándékozottság, ennek elfogadása
és a meghívás továbbadása, ha tetszik, átörökítése a pap hivatása Krisztus
társörököseként. Ez a megajándékozottság és társörökösi állapot mindenki-
nek segít az Egyházban megtalálni a helyét. A mindennapi kapcsolat az Úr-
ral, a „vele lenni” állapot tágítja szívünket, és hordozza azt az örömöt és re-
ményt, mely az evangélium hirdetésének alapfeltétele. Hivatásunk a nehéz
viszonyok között is őrizni azt az örökséget, amelyre Isten minden embert
meghívott, és amiért egyedül érdemes életünket adni. Ez az öröm sokszor
pislákoló örökmécsként van csak jelen, de végig megmarad, mert „abból a
személyes  bizonyosságból  születik,  hogy  végtelenül,  mindent  meghaladó
módon szeretve vagyunk”.6 „Ne legyünk denevérkeresztények, vagyis olya-
nok, akik nem mernek örülni Krisztus közelségének, feltámadásának, hanem
jobban szeretnek inkább meghúzódni a sötétben – ne féljünk örülni annak,
hogy Ő közöttünk  van!”7 Meghívta  a  tanítványokat  velünk  együtt,  hogy
„vele legyenek”, és olyan küldetést adott, amelyben ezt a közösséget megél-
hetjük vele: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Ke-
reszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok
meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek
vagyok mindennap, a világ végéig.”8

Küldetésünk öröme, az evangélium boldogsága pontosan annak hirdetése
és gyakorlása által hat vissza ránk. Ezért volna nagyon fontos már a papkép-
zés ideje alatt az elméleti ismeretek, az Egyház tanításának elsajátítása mel-
lett a rendszeres gyakorlat lehetőségének biztosítása. A gyakorlat folyamán
a jelölt saját bőrén tapasztalja meg a papi szolgálat iránti igényt, annak örö-
mét, illetve egyszerre szembesül azokkal a területekkel, melyeket különösen

5 Róm 8,14-17.
6 FERENC PÁPA,  Evangelii  gaudium  apostoli  buzdítás,  in AAS 101  (2013)  6.  pont;  magyarul:

(SZIT, Budapest 2014).
7 Vö. FERENC PÁPA reggeli homíliája a Szent Márta házban, in L'Osservatore Romano (2014. ápri-

lis 24.). 
8 Mt 28,19-20.
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is fejlesztenie kell. Egy-egy szolgálat újabb és újabb lendületet, motivációt
jelenthet az elméleti ismeretek mélyítésére.

1.2. Imitatio Christi

Az apostolokat Jézus kihívta önzésükből, arra buzdítván őket, hogy legyen
bátorságuk mindenüket elhagyni. Mindenünk elhagyása egyben minden bi-
zalmunk Istenbe helyezését, vagyis a lelki szegénységet jelenti. Vele lenni,
az Ő szívével látni, rábízni magunkat. A nagyvonalú Isten Fiát adja értünk,
tágítja az ember szívét: csak az igazán nagyvonalú ember képes válaszolni
neki. A nagyvonalúságot, az elengedést, a szív bőségét tanuljuk egész éle-
tünkben. Maga az Úr tágítja szívünket, tesz képessé bennünket arra, hogy az
Ő szíve szerinti papok lehessünk. Ezért könyörgünk is hozzá a Jézus Szíve
litánia végén: „Alakítsd szívünket a te Szent Szíved szerint.” 

„A papság Jézus szívének szeretete” – mondta gyakran a szentéletű arsi
plébános.9 „Milyen óriási ajándékot jelentenek a papok, nem csak az Egy-
háznak, hanem magának az emberiségnek. Mindazokra a papokra gondolok,
akik szerényen mindennap jelenlévővé teszik Krisztus szavait és tetteit a hí-
vőknek és az egész világnak, miközben törekszenek eggyé válni az Úrral
gondolataikban és szándékaikban, érzéseikben és egész életstílusukban.”10

Jézus szívének szeretete azt jelenti, hogy Jézus szándéka szerinti pappá
formálódjunk. Ez nem passzív, „helybenülős” feladat, hanem mindennapos
küzdelem, állandó kihívás, hogy azon körülmények között keressük tanít-
ványságunk megvalósulásának módjait a „vele lenni” állapotában, ahová he-
lyeztek. A szolgálatban való kitartásnak és hűségnek nem a hívektől érkező
pozitív visszajelzéseken kellene múlnia, hanem a szilárd papi identitástudat-
ban kell  gyökereznie:  a világ megszentelésében Krisztus társörökösei  va-
gyunk.  Szükséges,  hogy az  élet  viharaiban  megtépázott  önértékelésünk a
szeretett fiúság dimenziójában találjon szilárd alapra. 

Erőinket igénybe veheti, és riasztó lehet a perfekcionizmus kísértése: ha
nem sikerül mindent tökéletesen megoldani, akkor nem vagyok jó pap. A
megoldás itt is a „vele lenni” lehet: a világ „olyan evangelizálókat vár, akik
arról  az  Istenről  beszélnek  nekik,  akit  ismernek  és  akihez  közel  vannak,
mintha látnák a Láthatatlant”.11

9 „Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus”: Le curé d’Ars. Sa pensée, son cœur (Foi vivan-
te) (Paris 1966) 98. A gondolatot idézi: A Katolikus Egyház Katekizmusa (Budapest 2002) 1589.
pont.

10 XVI. BENEDEK PÁPA levele, amelyben meghirdeti a papság évét Vianney Szent János égi szüle-
tésnapjának  150.  évfordulóján,  in  AAS  101  (2009)  569-579;  magyar  nyelven:  uj.katolikus.
hu/konyvtar/papsageve-benedek.pdf.

11 VI. PÁL PÁPA, Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás, 1975. december 8., in AAS 76 (1976) 68.
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Fontos tudni, hogy „nem azt várják tőlünk, hogy szeplőtelenek legyünk,
hanem azt, hogy növekedésben legyünk, éljen bennünk a vágy az előbbre ju-
tásra az evangélium útján… elengedhetetlen, hogy a prédikáló bizonyos le-
gyen abban: Isten szereti őt, Jézus Krisztus üdvözítette őt, s mindig az ő sze-
retetéé  az  utolsó  szó”.12 Az  imádság,  párbeszédünk  Istennel  segít
gyengeségünk elviselésében,  és  állandó fejlődésre,  a  hit  bizonyosságában
való életre és a nehézségekkel szembeni bátor küzdelemre hív. A hűség lé-
nyege az állandó Istenre figyelés, és nem a bűntelenség. A hűség abban áll,
hogy merünk szeretett  fiúként hozzá fordulni,  kegyelmeiből  merítve akár
századszor is újrakezdeni.

Nem elszigetelten tesszük ezt, hanem a communiót hirdetve,  communió-
ban egymással és Istennel: a sentire cum Ecclesia szellemiségében, tudván,
hogy Krisztus Titokzatos Testének sejtjei vagyunk. Célunk belenőni Krisz-
tusba, s ahogy a szentmise doxológiájában mindennap kimondjuk: „Őáltala,
Ővele és Őbenne” élni, mozogni, létezni. 

A cölibátus döntése jegyesi természetű: azonosulás Krisztus életstílusá-
val, a „Vőlegény szívével, aki életét adja Menyasszonyáért, az Egyházért.
Az éretten, örömmel és odaadóan megélt papi cölibátus az egyik legnagyobb
áldás mind az Egyház, mind a társadalom számára.”13

„Az Egyházzal való kapcsolat… elsődleges a papi identitás meghatározá-
sában.  Az  Egyház  ugyanis  mint  misztérium  lényeges  összefüggésben  áll
Krisztussal: az Ő teljessége, teste, jegyese; az Ő értünk és köztünk lévő ma-
radandó jelenlétének  és tevékenységének eleven  jele  és  emlékezete.”14 A
„vele lenni” tanítványi meghívás tehát nem választható el az egyházias lel-
külettől. Krisztus szeretete egyben az Egyház szeretetét jelenti, e kettő átszö-
vi egymást, a pap így élő és áttetsző képe lesz Krisztusnak.15 Ez konkrétan
abban is megmutatkozik, hogy szolgálatában nem önmagát vagy saját véle-
ményét, hanem Jézus Krisztust fejezi ki. A liturgia főszereplője tehát maga
Krisztus,  és  a  pap mint  Krisztusra  mutató szolga  nem saját  szenzációját,
„sztárfellépéseit” menedzseli.16

12 FERENC PÁPA, Evangelii gaudium 151. pont.
13 XVI. BENEDEK PÁPA, Sacramentum Caritatis apostoli buzdítás (a továbbiakban: SC), in AAS 99

(2007) 24. pont; magyarul: (SZIT, Budapest 2007). 
14 II. JÁNOS PÁL PÁPA, Pastores dabo vobis (a továbbiakban: PDV), in AAS 84 (1992) nr. 12. 
15 Vö. PDV 13, 16.
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2. A SZEMINÁRIUMI GYAKORLAT JELENE ÉS LEHETŐSÉGEI A JÖVŐBEN

2.1. A papság közösségi természetének figyelembe vétele a papnevelésben

A papi szolgálat közösségi természetű, csak közös tevékenységként végez-
hető, önmagunk ajándékozásában Jézus közösségteremtő, őszinte, teljes ön-
átadását jeleníti meg.17 A szemináriumban e közösségre nevelést célozzák a
munusok, a növendékek évi rendszeres feladatai. A ház működéséhez min-
denkire szükség van, nem feltétlenül úgy, ahogyan az egyes növendékek ké-
nyelmesnek tartják, hanem abban a feladatkörben, amelyre – személyes ké-
pességeit  figyelembe véve – megbízást  kap.  Ez  kicsiben modellezheti  az
egyházmegye működését, ahol a papok nagylelkű és odaadó szolgálatára van
szükség. Nagyon fontos szerepe van azon nem túl gyakori lehetőségeknek,
amikor a szeminárium közössége szolgálatot teljesíthet, lelkipásztori felada-
tokat láthat el. Ilyen volt idén az Unitas találkozó (pap- és szerzetesnövendé-
kek országos találkozója) a Szent Adalbert Központban, a főegyházmegyei
ministránstalálkozó, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó vagy a máriaremetei
pünkösdi  majális.  Olyan  papokra van szükség,  akik  „egy új  lelkipásztori
életstílust valósítanak meg; … közösségben a pápával és a püspökökkel ter-
mékenyen tudnak együttműködni a … laikusokkal, … támogatván az egyhá-
zi közösségben a különböző feladatokat, karizmákat vagy szolgálatokat.”18

2.1.1. A közösség építése, a testvéries légkör kialakítása a szemináriumi 
közösségi punctán

A II. Vatikáni Zsinat és a legújabb Ratio Fundamentalis is utal a testvéri kö-
zösség kialakításának  fontosságára  egymással  és  Jézussal,  a  jó  Pásztorral
egyaránt.19 Ezt a szemináriumban a közösségi puncta által kívánjuk megva-
lósítani. Hétfő esténként a szeminaristák jelenleg négy csoportja, illetve az
első évfolyam külön csoportja meghatározott – a papság szempontjából fon-
tos – témákat dolgoz fel, erősítve ezzel az egymás közötti kohéziót is.

2.2. Benső kapcsolat a pap lelki élete és szolgálatának végzése között20

Ha a szeminárium közelében iskola,  élő közösséggel rendelkező plébánia
vagy egyházmegyei lelkiségi központ van, esetleg olyan papok, akik advent-

16 Vö. SC 23.
17 PDV 17.
18 PDV 17.
19 Vö. Presbyterorum Ordinis, in AAS 58 (1966) 1009-1011, nr. 12.
20 PDV 24.
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ben és nagyböjtben lelki napokat tartanak az egyházmegye területén, érde-
mes lenne bevonni a papnövendékeket is a munkába. Külön kegyelem lehet,
ha a főiskolai tanár atyák között van olyan, aki ifjúsági vagy egyéb lelki na-
pok, triduumok végzésére néhány papnövendéket – akár alkalmanként be-
osztva – magával tud vinni, először hospitálni, majd a fölkészülésben segít-
séget nyújtva egyre több teret adva nekik. A liturgia és a szokásos imák,
elmélkedések mellett ez komoly visszacsatolást jelentene a hallgatóknak is,
személyiségük formálódásához életszerű támpontokat kaphatnának, illetve
belekóstolhatnának a szolgálat örömébe, ez pedig lendületet adhatna az eset-
leg nehezebb tanulmányok végzésére. Jó szűrő lehetne ez azok számára is,
akiknek a papi szolgálatról a valóságtól nagyon eltérő elképzeléseik vannak.
A gyakorlat segítené a realitással való találkozást. Az orvostudományi egye-
temeken például harmadévtől rendszeres betegvizsgálatok, klinikai gyakor-
latok zajlanak a tudományos munka végzése és a tanulmányokban való elő-
rehaladás  mellett.  Senki  sem kerül  szívesen  kezdő  orvos  kezei  közé,  az
egyetemi évek alatt kapott gyakorlási lehetőség mégis segíthet orvosnak és
betegnek túlélni a kezdeti nehézségeket. Ugyanezt jó lenne elmondani a lé-
lek orvosairól is. Megfelelő pedagógiai és közösségi, lelkipásztori gyakorlat-
tal feltételezhetően erősítenénk a megmaradás során annyira fontos első papi
éveket. 

2.3. A Kléruskongregáció dokumentuma a papnevelésről21 – lelki 
szempontok és ezek gyakorlati megvalósulása a szemináriumi 
nevelésben

A dokumentum 101–105. pontja szól az Istennel és egymással való commu-
nio fontosságáról, a bensőséges kapcsolat ápolásáról Isten igéjével; a Szent-
írás ismerete, a napi elmélkedés, a tanulmányok és az ima egyensúlyának
meghatározó voltáról. Az Eucharisztiába vetett élő, mély hitre nevelés a napi
szentmisék és a csendes adorációs idők által valósul meg. Szentségimádást
csütörtök esténként és vasárnap reggelenként tartunk. Szent II. János Pál pá-
pa buzdítása szerint: 

Nagyon helyes, hogy a szeminaristák naponta részt vegyenek a szentmi-
sén,  hogy ennek egyenes  folytatása  lehessen az a kötelezettség,  hogy
papként naponta misézzenek.  Azt is szokják meg, hogy a szentmisét a
nap legfontosabb mozzanatának tartsák, melynek aktív részesei legye-

21 Il Dono della vocazione presbiterale – Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (a továb-
biakban: RF), in L’Osservatore Romano (2016. december 7.) nr. 101-115.

22 PDV 48; idézi: L'Osservatore Romano (1990. július 2.), A pápa beszéde július 1-jén, az Úr an-
gyala imádkozása után.
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nek, és semmiképpen se csak megszokásból végezzék. Ami pedig a ne-
velésben nagyon fontos, a  papnövendékek törekedjenek elsajátítani az
Eucharisztia által megkívánt föltételeket: hálásak legyenek – hiszen az
Eucharisztia »hálaadás« – Istennek az égi ajándékokért; fölajánló lelkü-
let legyen bennük, azaz legyenek hajlandók Krisztus eucharisztikus föl-
ajánlásával együtt saját személyük fölajánlására is. Gyakorolják a szere-
tetet,  melyet  a szentség táplál,  s egységre  és közösségre vezet.  Végül
ápolják magukban a kontempláció és az imádság vágyát, hiszen az eu-
charisztikus színek a valóságosan jelenlévő Krisztusról beszélnek.22

A szeminárium napirendjébe iktatott Szentírásolvasás segíti a szeminaristát,
hogy a tanulmányokon kívül is felszabadítva érezze magát az Isten igéjével
való találkozásra.  A rendszeres  szentgyónás,  a  napi  lelkiismeret-vizsgálat
egyszerre tanít alázatra törékenységünkkel szemben, és segít a szeretett fiú-
ság örömének megtapasztalásában, az irgalom elfogadásában és továbbadá-
sában is.23

A Ratio Fundamentalisban is ajánlásként szereplő, az összeszedettség és
elcsendesedés jegyében zajló éves lelkigyakorlatot október közepén szoktuk
tartani. Ezen kívül a tanórákat nem érintő havi kispapi rekollekciók, az ad-
venti és nagyböjti lelki napok nyújtanak alkalmat a lelki megújulásra.24

Fontos, hogy a szeminaristáknak legyen lelkivezetőjük, akit szabadon vá-
lasztanak, és rendszeresen találkozzanak a spirituálissal.25 A bíboros úr által
megbízott gyóntatók is rendelkezésre állnak, bár Kalász István atya kedves-
ségével és lelkipásztori bölcsességével nagy űrt hagyott maga után, sokan
jártak hozzá. 

A tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsai a személyes érettség
elérését mozdítják elő: azt, hogy osztatlan szívvel adjuk magunkat Krisztus-
nak és az ő menyasszonyának, az Egyháznak. A cölibátus evangéliumi erejét
és a házasság szentségét mint két autentikus keresztény életállapotot kezel-
jük, egyiket sem fölé helyezve a másiknak. 

Az őszinte, teljes önátadáshoz, az önajándékozásban – akár spirituális di-
menzióban – megjelenő termékeny élethez szükséges a megfelelő érzelmi
intelligencia  és  az  érzelmi  nevelés.26 Ez  jegyesekre  és  papnövendékekre
egyaránt igaz. Az önismeret, a pszichológia egyes területeinek oktatása, a
stresszkezelési  és  kommunikációs  ismeretek  segítséget  jelenthetnének  a
problémákkal való megküzdési stratégiák kialakításában, a határok megtar-
tásában a személyes kapcsolatok terén, a munkabírásban, a terhelhetőség-

23 Vö. RF 106.
24 Vö. RF 108.
25 Vö. RF 107.
26 Vö. RF 110.
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ben, a kiégés megelőzésében és a lelkipásztori munka számos egyéb terüle-
tén a hatékony munkavégzésben. Jelenleg e tárgyak oktatásában hiányt szen-
vedünk, pedig ezek által a fiatal papok több eszközzel rendelkeznének ah-
hoz, hogy a mai bonyolult világban papságuk ne csak néhány évig, hanem
hűségben, élethosszig tartson.

A szegénység erényének gyakorlásáról is szól a dokumentum, idézve a
Pastores Dabo Vobis 30. pontját: igyekezzünk lehetővé tenni, hogy a növen-
dék papként készen álljon oda menni, ahová küldik, és ahol hasznos, akár
személyes áldozatok árán is. A szegénységet, a helyezhetőséget a képzés so-
rán a különféle munusok vállalása jelenti.27 A szegénység egyéb dimenziói:
az elöljárókra hagyatkozás, a szemináriumban rezideálás (az első évfolya-
mon az együttlakás) és az alkalmazkodás a közösség életéhez.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Ha a pap lelki élete és szolgálatának végzése között benső kapcsolat van
(Pastores Dabo Vobis  24.), akkor feltételezhető ugyanez a papnövendékek
esetében is. A lelki érettségre nevelés, a helytállás, az emberekkel való kap-
csolatépítés  és  kommunikáció  nagyban  múlik  a  szemináriumi  évek  alatt
szerzett gyakorlaton is. A pasztorális gyakorlatokat a lelki nevelés részeként
tekinthetjük. Hasznosnak, de kevésnek tűnik, ha csak a nyári szünetben, il-
letve szeptember elején vagy a diakónusi tavaszi gyakorlati félévben egy-
egy speciális helyzetben találkoznak a kispapok hívekkel. Hasznosnak és ér-
telmesnek látszik az egész egyházi évet vagy legalább adventet-nagyböjtöt
lefedni gyakorlati tevékenységgel is, melynek során a növendékek motiváci-
ót és tapasztalatot szerezhetnek, mielőtt a szentelés után magukra hagyva
élesben kellene kipróbálniuk nem vagy alig létező pasztorális tapasztalatai-
kat. Különösen nagy felelősségnek tartom ezt olyan szemináriumok eseté-
ben, amelyek közelében gyalogosan is elérhető iskola, plébánia vagy lelkisé-
gi  központ  van.  Egy-egy  adventi  vagy  nagyböjti  lelki  nap  megtartása,
beleértve a felkészülést és közös kiértékelést, egy év tényleges hospitálás az
iskolában, majd egy év hitoktatás heti egy órában, esetleg egy plébániai kö-
zösség életében való részvétel távolinak, idealisztikusnak hangozhat, de nem
lehetetlen; főleg akkor, ha a papnövendékek ez irányú vágyához elöljárói és
tanári akarat is társul.

27 Vö. RF 111.
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