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A PAPNEVELÉS REFORMJÁRÓL HAZÁNKBAN
Előzmények

A magyar püspöki kar ez évi [úníusi konferenciáján elrendelte, hogy a pap
nevelő intézetekben az 1972-73-as iskolai évben ell kell kezdeni a II. Vatikáni zsinat
tól óhajtott reformok végrehajtását. A papnevelés reformja a korszerűbb, a mai
igényeknek megfelelőbb nevelésre és a teológia tudományos fejlődésének színt
jén álló kiképzésre egyaránt kiterjed. Az újítások bevezetését azonban nem sza
bad úgyelképzelnünk, hogy a szeptemberi tanévnyitás napján "törvényolvasás"
alakjában már új napirendet, új tanmenetet lehetett volna ismertetni a szeminá
riumok lakóival. A külsőleg is észlelhető új fegyelmi életkeret és az új tudományos
kiképzés] irányvonalak felvázolása előtt csak lassú lépésekkel kell majd előre

haladni éspedig úgy, hogy az elöljárók és a tanárok előbb a reform szellemével
és tartalmi célkitűzéseivel ismertessék meg a növendékeket, hogy azután lassan
a házirend és az együttélés szabályait is meg lehessen fogalmazni, és így a jöven
dő papság tudományos ismerethalmazának szintézisét is körül lehessen írní.

A püspöki konferencia a reformtervezet kidolgozása végett a Zsinat befejezése óta
több értekezletre hívta egybe a szemínáriumí vezetőket és nevelési, valamint szak
tanári megbeszéléseken alkalmat adott arra, hogy a résztvevők kifejtsék nézetei
ket. A főtörekvés az volt, hogy az összes szemínáríumban alapelveiben azonos
fegyelmi életkeretet és minden teológiai főiskolára egyformán kötelező tanul
mányi rendet dolgozzunk ki. Az elöljárók és tanárok szorgalmasan tanulmányozták
a papnevelés mai "aggiornáIásával" foglalkozó zsinati dokumentumot (Optatam
totíus, OT) és az illetékes római kongregácíótól kiadott végrehajtási útmutatást, a
"Ratio fundamentaHs"-t (RF), amelyet a Szentszék 6haja szerínt mint alapvető

eligazítást mindenhol figyelembe kellett venni anélkül, hogy szelgat alkalmaz
kodást követelt volna. E "ratio" szellemében történtek az egyes tételek megfo
galmazásaí, mégis a hazai ..körülményekre és a történelmi, lélektani, és szeelográ
fiai adottságokra is nagy mértékben tekintettel kívántunk lenni.

A püspöki kar ez év májusában elismerő jóváhagyással kapta vissza Rómából
a tavaly felterjesztett reformtervezetet. Bátran mondhatjuk, hogy a tervezet minden
tekintetben haladó, de nem szakít a hagyománnyal sem és inkább drnamlkus
középútori igyekszik maradni. Ezen azt kell értenünk, hogy egyensúlyra és ínteg
rálásra törekszik, kerüli azokat a túlzásokat. amelyeket túl rnerész előretörés után
ma szerte a világon súlyos tapasztalatok árán fel kell adni. Minden reformnál
döntő jelenbőséggel bír a megújulás céljának és megvalósítása módozatainak pon
tos meghatározása. Valamely reform már eleve megbukott, ha öncélú, vagy úgy
is mondhatnók, ha "csak reform a reformért". Ilyenkor tényleg a bal kéz nem
tudja, mít akar a jobb kéz. Levegőverdesés!

A szemínáríumí reform sikeres végrehajtása több körülménytől függ. Ezek
közül kettőt különösképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni: gondoskodni kell a
tanárok állandó továbbképzéséről, továbbá a növendékek beleszólási és tevékeny köz
r~működési jogának minél szélesebb vonalát kell bíztosítáni. Csak így érhetjük el
azt az eszmei és lélektani koordínálást, mely biztos alapot és erőtartalékot is· je
lent a végrehajtás szempontjából.

A papnevelés reformjának kérdése mindannyíunk nézete szerint nem lehet
közömbös az egész magyar katolikus egyház szempontjából sem. A tájékoztatás és
a közös ügy iránti érdeklődés-felkeltés végett szükséges, hogy a következőkben a
magyar hivők és a papság számára röviden legalább a reformtörekvések eszmei
vonalát ismertessük. (íj apostoli szellem megvalósítását kivánta a zsinat. S va
lóban, ha az egyház nagy reformkorszakait nézzük, míndig új apostoli öntudat,
új közősségi lendület állt a nagy vállalkozások kezdetén. Az apostoli lendület
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és lelkület három tényezőre épül: küldetés, szolidaritás azokkal, akikhez a kül
detés szól és minden ember szolgálata, A következő mozaíkszerűen összerakott
kép mögött ez a három szempont húzódik meg a legváltozatosabb egymásután
ban. Lássuk tehát a legfontosabb színfoltokat!

A reform szükségessége

A II. Vatikáni zsinat reformzsinat volt: Az egyház egész belső és külső fel
ópítményét, a hivők krisztusi életét és, ennek egyházi megvalósítasi eszközeit és
módozataít kívánta megújítani. A megújító erőt és eszmét a zsinat a "Krisztus
mísztérium" új felragyogtatásában találta meg. Egészen mélyről kívánta ezért
Ieltámí a 'krisztusi megváltás húsvéti és pünkösdi mísztéríumaít, hogy ezekből az
egyház újból felismerhesse a maga lényegét is. (Lit. konst, 1.)

Az egyház lényege abban áll, hogy mínt Krisztus titokzatos teste és mint az
újszövetség látható Isten népe az emberek között, a világ végezetéig folytatja
Krisztus Urunk tanítói, papi és pásztori megbízatását és művelt, Az egyház te
vékenységének középpontjában a Jézus Krlsztustól megvalósított kultusz, az új
szövetség istentisztelete áll. Ez a krísztusí vallás !igazi tartalma, a kereszténység
foglalata: Krisztus által a Szentlélekben írnádra az Atyát és Krisztusban szeretní
az embereket, mínt a mennyei Atya gyermekeit és testvéreinket. "Minden em
ber az én testvérem"!

Krisztus Urunk a mennyeí Atya iránti tiszteletet és ezzel egyúttal az emberi
ség megváltásának művét leginkább papi áldozatával, önmagát odaadó kereszt
halálával valósította meg. Mínden megkeresztelt ember részesedik Krisztus meg
váltási ténykedéseíben, de a részesedés legmélyebb valósága mégis legfőképpen

Krisztus papságából forrásozik. Ezért a hivők közössége igazi papi közösség, Krisz
tusban létesült kultíkus egység. Krisztus Urunk papságában a felszentelt pap a,
keresmségben létesült egyetemes papság részesedésén túl sajátos bentfoglaltsággal
és egyesüléssel, úgy is mondhatjuk, sajátos küldetéss,e! kap reszt.

Ezek után nem szorul külön bizonyításra, hogy az egyház megújhodásának és
ezzel a papság belső reformjának is legközpontibb forrása a Jézus Krísztus pap
ságában rejlő húsvéti és pünkösdi mísztéríumok mélyebb biblikus és üdvösség
történeti megértése és főleg ezek életalakító erejének a hivők számára való meg
nyitása és állandó biztosítása. Világos ebből az is, hogy az általános egyházi re
form megvalósítása lényegesen függ a papság megújhodásától, főleg az élő és jö
vendő papságnak a krísztusí misztéríumoktól való eleven áthatottságától, Az OT
előszavában ez áll: "A szent zsinat nagyon is jól tudja, hogy az egész egyház
kívánatos megújhodása nagyrészt a papság krisztusí lelkületétől áthatott szolgá
latán. múlik",

A reform eszményi célkitűzése

Mindenekelőtt meg kell tudni határozni az újszövetség papjának fogalmát•.
a keresztény pap alakját, vagy más szóval a krisztusi papság lényegét, eszméjét.
A kép, amihez a papnak hasonulni kell, "Krisztus, az emberiség főpapja", és a cél,
amit a képzésnek és nevelésnek el kell érnie, "Krisztussal. a főpappal való aZQ
nosulás", a vele való belső és külső cselekvő egység a kegyelem révén. Az új
szövetségnek valóban csak egyetlen papja van, és ez Jézus Krísztus. Minden pap
csak annyiban lesz az, amennyiben Krisztus papságában részesedik. A pap lelki
életének, belső magatartásának, minden tevékenységének végső értelme és tartal
ma abban áll, hogy hasonló lesz Krísztushoz, a főpaphoz és vele úgy lesz eggyé,
hogy Krisztus a papon keresztül, mínt a megváltást mű eszközéri keresztül foly
tatni tudja művét az emberek között. Ha a pap keresztel, voltaképpen Krísztus
keresztel,

A papság lényegét tehát legmegfelelőbben a szolgálat fogalmával tudjuk meg
határozni: szolgálat Istennek és az embereknek. A papnak Krisztussal együtt kelY.
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képviselnie az emberektől az Isten felé tartó "felfelé menő'' vonalat, az emberek
tiszteletét, imádását, hódolatát, engesztelését. Ugyanakkor azonban az Istentől az
emberek felé menő szeretet és irgalom, a megbocsátás és felemelés kinyilvání
tójának is kell lennie, vagyis a "lefelé menő", a közelítő és hívó vonalat is kép
viselnie kell az isteni megszentelés művében. Az eszmény tehát: Krísztussal azo
nossá válni, közvetítőnek lenni Isten és emberek között, főleg Krisztus papi ál
dozatának bemutatásával és a Krisztusban kinyilvánított isteni önközlésnek, a ki
nyilatkoztatásnak hirdetésével. (Presbyterorum Ordinis: 2.5.15).

A papság e korszerű eszméjének nemcsak a lelki formálást, hanem még az
oktatást, a ~zellemi és tudományos képzést .is át kell járnia. A pap egész élete ab
ban áll. hogy Krisztusban és Krisztussal él és Krísztussal együtt,. vele és Szent
lelkével együtt megvalósítója lesz a megváltás és a megszantelés csodálatos ke-I
gyelrní művének.

Milyen papot kíván korunk embere?

"Az idők jelei", amelyek János pápa zsinatjának oly sokszor hangoztatott jel
Iegzői lettek, első felvillanásban kétségtelenül pozitív irányba mutaJtnak a mai em
ber belső alakulásának mozgalmasságában, Az emberiség, a világ, a civilizáció és
a technika folytán egységre törekszik. Minden annyira közel kerül egymáshoz,
hogy szemlátomást kialakulóban van az egyetlen világ, az egyetlen emberi család,
amelyben elemi erővel az egyenlőség, a szabadság és a függetlenség, a személyí
értékelés lesznek a kölcsönös emberi és társadalmi viszony meghatározói. Egy át
alakuló világban az újnak, az ismeretlen jövendőnek mindíg nagyobb súlya és
vonzóereje van, mint mínden réginek. Ezért rohan a mai világ sokszor lélegzet
elállítóan az új, divatszerű után, ezért tud olyan kamaszosan megnyilatkozni és
látszólag felelötlenül ítélni és cselekedni a mai ember. Mivel a technika vette
át a természet titkainak feltárását, és egyre gazdagabb, eddig ismeretlen erőfor

rásokat nyit meg, ezért a mai ember a technika feltétlen híve. szíve mélyén ir
tózik minden filozofálástOl .és az elvonatkoztatott gondolatsémáktől. A XX. szá
zad embere a század végéhez érve alapfelfogásában a földre tekintő, evilági, po
zitivista hajlamú világhódító és űrkutató lesz, aki itt akar berendezkední, vagy a
világmindenséget is földi felkészüléssel birtokba venni.

Ebből a világból jön az az ifjú, akit az Úr ma szelgálatára hív meg. A mai
keresztény világ ebben az új levitában várja az új kor prófétáját, tanítóját és egy
úttal irgalmas szamaritánusát. "Custos, quíd de nocte" (lz. 21,11) (PS 18.21:28.). A
mai világnak is szüksége van Krisztusra és papjaira. Krísztust mínden kor embe
réhez -küldte a mennyeí Atya és minden kor emberéhez küldí Krisztus az ő. pap
jait. A mai pap a mai világból vétetik. Vonásai a mai ember vonásaiból tevődnek
össze, ellentéteket hord ő is magában, de arra hivatott, hogy ezeket önmagában a
pozitívumok felé feloldja és úrrá legyen előbb saját gyengeségei felett, mert Krisz
tus megváltó erejét másokhoz is el kell juttatnia.

A 'papnevelés reformjának lehetóségei

A mai papnövendéknek szükségszerűen a mai kor gyermekének kell lennie.
A nevelők sokszor mennyire fájlalják, hogy az ifjak nem olyanok, mint ők. voltak.
A mai kor emberében van valami, ami sok tekintetben igen értékessé teszi őt a
régi világ polgárával szemben. Hihetetlenül, sót sokszor nyersen őszinte, amit ré
gi szemmel olykor modortalanságnak is szerétünk titulální, A mai kor hányatott
kor, annyi csalódottság, bizonytalanság; kegyetlen megpróbáltatás és szen
vedés tört rá, .hogy önkéntelenül és természetszerűleg is vágyódik a nyílt
ság és őszinteség után. Oszinte és szíve mélyén igazságra vágyó a mai ember. Ep
ben pozitívumot kell látnunk a múlt századi szkepticizmus, cinikus kriticizmus és
nyárspolgári indifferentizmus lelkületével szemben. A mai ifjúság radikálisan nyíU
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és megnyitott akar lenni. Amit értéknek ismer fel, tehát amit értéknek tart a
maga szemével, azt általában el is fogadja és tiszteli. A látható evilág híve első

sorban, merész és szokatlanul nagy vonalakban értékeli fel a világot, mert a tu
domány és technika eddig ismeretlen kincseket és értékeket tárt fel oly márték
ben, hogy szinte a kimeríthetetlen gazdagság elképzelésében kezd élni. Ez a vi
lág felé való menés új utakat fedez fel a másik ember felé is; egészen új közös
ségí érzések és törekvések hatják át, különösen az. ifjúságot, amely mindínkább
szolídárísnak tudja magát a szenvedőkkel, .a kisemmizettekkel, az elhagyottakkal
és a szabadságukért küzdőkkel, (RF4)

A mai ifjúságban fellelhető negatívumok, mint pl. a nyerseség, faragatlanság,
bizonyos erőszakosság, közvetlenül nem valami romlottságból erednek, hanem in
kább' a kissé sarkaiból kifordult, mozgásba jött, erjedő világnak és korszellemének
rúrakódásaí. Megnyílvánulásuk általában a mínden régi szokással vagy sokszor
elvekkel, berendezésekkel szembeni bizalmatlanság, a múlt megvetése. bizonyos
belső ingadozás és határozott elvi magatartások körüli kételyek. Olykor negatí
vurrmak látszik és az igaz] vagy vélt kulturálís és szellemi értékek Iekícsínylése,
eleve gyanakvással való élés mindenfajta tekintéllyel és civil vagy egyházi intéz
ményekkel szemben. (RF2)

A RF az ifjúság lelkületének eme pozitív és negatív szempontjára különösen
is felhívja a figyelmet. Az egyik az, hogy a mai ifjúság érzékenyen kényes a saját
személyiségének függetlenségére és méltóságára, másrészt közösséget érez a mai
emberiséggel, valahogy azonosítja magát ennek jó és rossz tulajdonságaival. így a
szemínáríumba jövő ifjú is tudja, hogy a mai emberek nagy sokasága lenézi vagy
megveti a vallást. Ezért ajánlja a RF a lassú türelmes megközelítést. Egyrészt
tudnunk kell, hogy a mai ifjúság személyíségét, egyéníségét, a nevelésben és az
oktatásban nagyobb tiszteletben kell tartanunk, mint azelőtt. A személyí vonás
és aspektus lett ma a nevelés szinte kényes pontja. Másrészt, mível ez a mai vi
lág egy darab saját magából, vagyis a mai ifjúság saját magában is hordozza a
külső világot, ezért a világ felé történő helyes értékelés kialakításában a felül
ről jövő doktrinális. vagy tekintélyi ráhatással szemben a dialógusban való rá.veze
tést és meggyőződést kell keresnünk. A szabadság és tekintély elveinek helyes sor
rendbe való állításával az ellentétek a legtöbb esetben, hacsak nincsen patholo
gikus esettel dolgunk, biztosan kíegyensúlyozhatók.

A RF többször is kiemeli, hogy a mai nevelőnek és oktatának ismernie kell a
mai világot lelki és szellemi alkatában. főleg a mai ifjúság differenciált lelki ősz

szetételét. továbbá egészen tisztában kell lennie a zsinat célkitűzéseivel, egész teo
lógiájával, mely választ akart adni a kor problernatikájára is, de míndezeken túl,
vagy előtt a legbensőségesebb szolídaritásban kell az ifjúság soraiba állva, velük
együtt élve, őket a papi eszményért való lelkesedésre és ennek megvalósítására
nevelni. Iga2Ji együtt-tevékenységnek kell kialakulnia a nevelők, illetve a tanárok
és a növendékek között. Annak a szolídarításnak és testvériségnek, amelynek maj
dan a pap és hívei között kell valóra válnia. már a szernínáríumban is életté kell
lennie, életstilussá alakulnia abban a közösségben, amelyben a papjelöltek testvéri
egységét a növendékek és az elöljárók, vagy nevelők közötti kölcsönös biza7,om és
a közöttük elevenen fenntartott dialógus határoz meg először. Igazi papi és apos
toli lelkülettel felruházott, a másokról való gondoskodás karizmájával megáldott
nevelők munkája sohasem téveszthet célt, ha az ifjúság benne igazi áldozatos oda
adást, lemondást és komoly lelki és tudományos felkészültséget lát. (RF 86-89.)

A papnevelőnek tisztelnie kell növendékében, hogy a mai megváltozott és ma
is folyton változó, olykor a változás sodrában kusza és kiismerhetetlen világban
is vállalkozik arr,a, hogy az örök igazságok hirdetője legyen. Ha figyelembe vesz
szük, hogy a mai szekularizált világban ez a vállalkozás nem találkozik egyértelmű

elismeréssel, akkor a hivatás vállalása éppen hősi cselekedetnek számít. A neve
lőnek ebből az alapállásból kell kiindulnia, és akkor nem tekinti a növendéket
éretlen gyermeknek, hanem tisztelettel tekint arra, hogy hősi elhatározással vál
lalta a hivatást, és nevelői feladatának am fogja tekinteni, hogy ezt a hősi elha
tározást elmélyítse, öntudatossá tegye és megadja míndazt a segítséget, ami el-
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kerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az elhatározás életté teljesedjék. Ezt a fel-·
adatot kisiskolás, személytelen ismeretközlő módszerrel teljesíteni nem lehet.

Mindenkinek, aki ma papnevelésre vállalkozik, vállalnia kell, hogy a növendé
keknek barátja, segítőtársa, idősebb testvére legyen. Ennek alapján az a teendő,

hogy a tanárnak és a növendékeknek alapvetően egy és közös legyen a nagy sze
mélyes döntése, a Krisztus szolgálata.

A reform lehetőségel tehát a mai nevelő felől is adottak lehetnek. Ide azon
ban még néhány szó kívánkozik, éspedig annak a súlyos megállapításnak kérdés
alakjában feltett megkockáztatása : vajon szeminárlumaink nevelő és tanító gár
dája képes-e mindenben eleget tenni az. egyháztól megkívánt és a mai szükség
letektől igényelt követelményeknek? Hazánkban a szeminá1'iumi I nevelés reformja
mincLenekelőtt a megfelelő vagy alkalmas nevelők és taná1'ok kérdésén áll vagy
bukik. Valóban alkalmasnak érzi-e magát mindenkí a mai feladatok megértésére,
hajlandó lesz-e mindenki magát továbbképezni, főleg a teljes zsinati szemlélet
elsajátításában és a mai ifjúság lelki világának elemzésében? És hajlandó-e olyan
áldozatokra is, hogy délután esetleg a fiatalság tanulókörét, szemináriumát is
vezesse, miután délelőtt már óráit leadta? Tudunk-e, nevelők és elöljárók, egy
közösség, egy test lenni, amelyben csak előre nézünk és mínden áron, váll váll
mallett meg akarjuk valósítani az egyháztól. megkívánt reformokat, nemcsak a
szemínáriumban, hanem minden téren. Az ifjúság hallgatni fog olyan nevelők
re, akiknél érzi, hogy egész életüket és szívüket az egyház jövendő papjaiért ad
ták oda. Ahány kérdés, anny] felelet. Ha csak egyet nem valósítunk meg, esetleg
egy hivatás rajtunk múlott, miattunk veszett el.

A papnevelés lelki és tudományos vonalainak egybehangolása

A felsorakoztatott egyházi dokumentumok egyforma hangsúllyal beszélnek a
nevelésben és az oktatásban a lelki, a tudományos és a pasztorális szempontok
vagy vonalak szoros egybekapcsolásáról. (OT 4.) A főcél, hogy "a növendékek az
Úr Jézus Krisztus, a mester, a pap és a pásztor példája szerint igazi lelkipász
torokká formálódjanak. Ezért a nevelés mínden lelki, értelmi és fegyelmi szempont
ja egységes tevékenységként erre a lelkipásztori célra irányuljon." (OT 4,9.) Ha a
már tisztázott papi eszményt, a Krisztus papságában és főségében való részese
dést és annak a hívek felé való továbbadását tartjuk szem előtt, akkor valóban
az egész papképzés dinamikus egységét így kell felfognunk. Lelkileg ki kell ala
kítanunk a Krísztus-képiséget magunkban, hogy azt utána kialakíthassuk mások
ban is. "Ezért a növendékek ilyen lelkülettel készüljenék fel az Ige szolgálatára,
hogy Isten kinyilatkoztatott szavát míndjobban megértsék, átelmélkedve maguké
vá tegyék és szóban és életben kifejezzék. így készüljenek az istentisztelet és meg
szentelés szolgálatára, hogy imádságban és a liturgia szent cselekményeineki vég
zésében a szentmlseáldozat és a szentségek által az üdvösség művét teljesítsék. S
végül így állítsák maguk elé a pásztort szolgálatot, hogy képesek legyenek az em
berek előtt Krisztust képviselni, aki azért jött, hogy »szolgáljon és életét vált
ságul adja sokakért« (Mt. 10,45.), és hogy így míndenkit szolgálva, sokakat meg
nyerjenek." (RF4.)

A nevelésben és képzésben ismételten és oly nyomatékosan hangsúlyozott
spirituális, intellektuális és pasztorális szempontokat tehát míndíg annyira egybe
kell tartani, hogy tulajdonképpen egy valóságként álljon előttünk és a három
szempont ugyanannak a valóságnak hármas rétegeződését jelentse. Minden a pasz
torális főcélra irányul, de a három szempont állandóan átjárja, átitatja egymást
és a stúdiumot is lelki életté és lelkipásztori feladattá teszi, a lelki életet pedig a
tudományalapstruktúrájává és a pasztorális munka dinamikai középpontjává kell
tennünk, magát a kimondott pasztorális felkészülést és végső célkitűzést végül
mint míndennek értelmet és végső célt adó egybekötő életfeladatot vagy életre
valóságot kell a növendékek szívébe ültetni.
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Mivel a papnövendék lelk!ipásztornak készül, ezért hivatása komolyságának
egyik ismertető jele, hogy mennyire öntudatosan készül a lelkipásztori munkára,
milyen mértékben akarja magáévá tenni az őt körülvevő' világot minden pozí
tívnmával, a megváltozott társadalmi struktúráiával. a benne kialakuló új ember
rel, hogy ezt az embert és a nagy emberi közösséget emelje mindig magasabbra
erkölcsi megtisztulásban. A lelkipásztorkodás jelenleg nagymértékben útkere
sést jelent. Az emberek életkörülményei oly mértékben megváltoztak és változ
nak továbbra is napjainkban, hogy a régi bevált lelkipásztori módok a legtöbb
esetben nem használhatok, vagy erősen átalakítandok.

A korszerű lelkipásztori oktatás feltételezi a lehetőségek alapos felkutatását, a
nehézségek sokoldalú elemzését, a kíkerült fiatal papok lelkipásztori munkájának
intenzív támogatását, Ez a munka meghaladja egy ember, bármilyen jól felké
szült ember legyen is, képességéti A lelkipásztorkodás korszeru oktatása megkí
vánná, hogy az összes szemináriumok pasztorális tanárai összefogjanak és munka
közösségükbe bevonják az aktív lelkipásztorokat a lelkipásztorkodás legkülönbö
zőbb területéről és állandó közösségí munkával teremtsek meg a lehetőséget a
növendékek számára, hogy tisztán lássák a mai lelkipásztorkodás területeit. Tu
domásul kell vennünk, hogy vallásos szempontból megszűntek a homogén közös
ségele. Éppen ezért a tömegpasztoráció eszközei fokozatosan elavultakká válnak.
A minőségi pasztoráció útjainak kidolgozása a jövő feladata.

Ezzel meg akartuk világítani azokat az alapgondolatokat. amelyek a szerníná
ríumí nevelés és tudományos képzés egész felépítményét és szerkezetét a II. Va
tíkání zsinat által kívánt reform értelmében döntően meghatározzák. Ez a re
form hazánkban az 1972-es tanulmányi évvel a konkrét megvalósulás stádiumá
ba lépett.

SZÉLL MARGIT

AHÉTKÖZNAPOI( TRANSZCENDENCIÁJA
A világrá jött csecsemő már életképes ember, de erről mit se tud. Jelzi szük

ségleteít, majd kielégülten gőgicsél. Lassan, mintha ébredezne. Előbb részletekben
ismerkedik meg kezével, lábával, - majd egyszer csak ráismer önmagára. A tü
körben megmutatjuk: ~tt a baba! -és saját fejét fogja meg képe láttára, s nem
tud betelni önmagával. Mindenkinek "eldicsekszik", hogy mit tud, mit csinált, mit
kapott. O lesz a világ közepe. - még nem veszi észre a másikat.

Az ébredő öntudat első fényében rádöbbenünk létezésünkre: "Mint a kisgyer
mek, akinek szemei ragyognak, amikor a világba kinéz, - mintegy azt mondja:
Itt vagyok, mily szerencse ..." (Gabriel Marcel). Már elindultam és míndínkább fel
oesudok arra, hogy vagyok. Az ember "maga is a világban van és csak a világ
adottságait kifejezve jut el önmagához" (K. Rahner) - "A világ megismerésével
tudatosul az emberben, ami már burkoltan benne volt, maga a Lét, ami túlterjed
a világon." Az ,,:F::n itt-létezésével" elkezdődik a lét kutatása .,...- a filozófia. A létet
tekinthetem úgy, mintha kiszakadnék belőle; "tárgyilagosnak" nézem, mint a régi lét
elméletek. Ha tetszik kételkedhetem, érthetetlennek, abszurdnak nevezhetem, mert
soha nem lesz teljesen birtokomban, mindig valami titok marad benne: létrnísz
térium. Egyszer úgy érzem, létem veszélyben van, halálfélelemben szorongok, más
kor természetesnek tűnik, hogy vagyok, talán "mindig" is megmaradok.

"A létmisztériumban én is benne vagyok, - mondhatnám, bele vagyok kever
ve. o. Ha saját életem után kérdezek (és kinek nem ez a legelső) míndig szoron
gatöbb lesz a kérdés: Vajon én csak egy tárgy vagyok? Egészen a testem vagyok-e?
- En magam vagyok az életem? - :F::s azt látom, nem vagyok sem a jelenem, sem
a múltam birtokában ... Arra, ami vagyok, nem tudok válaszolni. Amennyiben azon
ban en-nek gondolom, egésznek érzem magam.. Ilyenkor a legmélyebb valóságom
közvétlenül és kétségtelenül jelen van ..." (G. Marcel)
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