
Böll írja valahol, hogy szeretne talál
kozni egy pappal, aki eLadog. Mert az
őszinteség dadogás, és nem betanult
mondatok folyékony előadása. Azóta
egy lépéssel tovább jutottunk: modor
nak bizonyult a dadogás is. Az igaz
ságot keresni kell, és az őszinteségre

törekedni lehet. De őszintén csak úgy,
ha nem csak őszinteségre törekszünk,
hanem olyan harmónia kialakítására,
amely tiszta tükörré tesz az igazság
fénye előtt. És szeretetre, mert az igaz
ság nem a magányos farkas kincse,
hanem az igaz én-te kapcsolatban élő

emberé. Őszinték egymáshoz lehetünk,
magunkat egymás szeme tükrében lát-

juk meg, az igazságot akkor, ha egymás
között beszélgetünk róla. Optimális
esetben nem dadogva, hanem az emberi
nyelv árnyalatokban gazdag szabályai
szerínt, mert a nyelv nem hazugságra
és szemrényvesztésre, hanem épp a ne
hezen megközelíthető igazság ki mon
dására való.

S ha szeretet, én-te kapcsolat nélkül
nincs igazság és őszinteség, akkor az
igazság és az őszinteség legnapfénye
sebb fennsíkjaira - nyilván a jó imád
ság kapaszkodója vezet.

TÖTFALUSY ISTVAN

Ismét vihar támadt a Vigilia ellen. Nem először, és bizonyos, hogy nem is utol
jára. De ha egy lap vállalja, hogy következetesen szolgálatába szegődik az új
nak, ami egyházi vonatkozásban zsinatit jelent: eleve kiteszi magát annak, hogy
időnkint viharok támadnak, máskor meg viharokat szerveznek ellene.

Tipusukra nézve ezek il, viharok erősen hasonlítanak egymásra. Botránkozás
és felháborodás, papi gyűléseken való hangos megbélyegzés, egyházi, sőt világi
jőhatóságoknál való följdentgetés, suttogó vagy nyílt tekintélyi propaganda a
l,ap ellen, kísérletek bizonyos hat,almi retorzióra (csoportos rcndeléseknél egy
egy lelkész vagy plébános 25-50 példányos csoportos meareruieléseket az előfi

zetők megkérdezése nélkül egyetlen hatalmi tollvonással megsemmisít, mire a
lcárvallott olvasók sorra bejönnek a lapért a kiadóhivatalba, és csoportos elő

fizetőkből egyéni 'előfizetővé válnak): - ezek a főbb jellemző vonások. Érvelés:
sehol. Bizonyítás: soha. A vádlott vagy vádlottak megkérdezése: so-ha.

Ezek persze nem szép dolgok, nem férfias eljárások, s főT,ént a keresztény sze
retetre nem nagyon jellemzőek. Jobb Lett volna talán hallgatni róluk. De három
éve, mióta szívlesen vánalt föladatommá lett a Vigilia szerkesztése, munkakűzös

ségünk annyiszor tapasztalta őket, hog-y most már, úgy gondolom, nyilvánossá
kell tennem, elsősorban azért, hogyelőfizetőink és olvasóink hála Istenn>ekegyre
l1óvekvő tábora munkánknak ezt a nem kellemes oldalát is lássa. Annál is in
kább, mert ezúttal a vád valóban súlyos, és ha helytállónak bizonyul, 'Valóban
elmarasztaló.

Doromby Károlynak, szerkesztoi munkaközösségünk egyik tagjánaT, a szep
temberi számban "Hatalom, klerikalizmus és ideológia az egyházban" címmel
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megjelent tanulmányáról van szó, annak is legfőképpen az 557. lapon olvasható
következő mondatárÓl: "Az, hogy Jézus maga nem akart lzüTön papi rendet ala
pítani, már azért is n,agyon valószínű, mert az akkoriban 'l.,allási szempontból már
nagyon formálissá vált zsidó teokrácia ebből a szempontból nagyon rossz példát
mutatott." Ha eza mondat valóban a papság szentségének krisztusi eredetét _
tagadja, mint a vádlók állít ják, akkor a Vigilia ebben az ügyben menthetetlen.

Ebben a mondatban azonban, ha valaki figyelmesen olvassa, és azt olv,as
sa, ami valóban írva van, s nem azt, ,amin botránkozni szereine, ilyesminel~ még
az árnyéka sem t,alálható. Egyébként a világon s,emmi új sincs benne. Mint
ahogy Doromby Károly egész tanulmányában sincs (amivel persze egy jottányi
val sem akarom kiváló értékénél ,alább becsülni ezt a remek írást); aki csak
'l.'alamennyire tájékozott a Zsinat utáni egyházi irodalomban (ha egyebet nem,
legalább a Mérleget és a Szolgálatot elolvass,a), az már az első mondatokból ki
hallja azt a zsinati (v,agy Zsinat utáni önvizsgálati) hangot, amely ma a katoli
kus világ legnagyobb múltú és legtekintélyesebb folyóiratait jellemzi, a Stimmen
del' Zeit-től vagy a Hochland-tól a francia jezsuiták sok-sok éves Études-jPig.
Ezek nem "holland hőzöngések" (ahogyan egy paptól becsmérlőleg hallottam),
és millió mérföldre vannak mindenféle kontesztálástól. A Vigilia semmi egyebet
sem tesz, mint ezt a szellemiséget közvetíti a magyar kereszténységnek nagy óva
tossággal és mérséklettel, úgyhogy az említett lapok színképében inkább képvi
seljük a konzervatív, mint a haladó árnyalatot.

De térjünk szorosabban ,a tárgyra. Arra, hogy Jézus "külön papi rendet"
akart volna alapítani, sehol semmi nyom sincs. Az enenlwzőjéről viszont, hogy
tudniillik nem akart külön papi rendet alapítani, nyilván tanúskodnak az evan
géliumok, az apostoli levelek, az ősegyház története. Külön papi l'endjei (de hi
szen ez világosan benne van Doromby Károly tanulmányában) a pogány vallá
soknak voltak: Jézus bizonyára nem ezeknek a szervezetét akarta lemásolni,
hanem ellenkezőleg, valami eqészen. más, nem kasztszerű papságot akart. Amikor
a 'l:ihaT kitörésének .hírét vettem, ismét elővettem Doromby írását, valamÍ'rl-t a
kezem ügyében lévő, a témát érintő vagy tárgyaló, egyházi jóváhagyással megje
lent munkákat, ,ellenőrizendő, ha már csak post festo. is, vajon a felelős szer
kesztő nem volt-e ezúttal fdelőtlen. Meg kell mondanom: semmi lelkiismeret
furdalást sem érzek, amiért Doromby Ká1'oly cikkét leadtam. Szereiettel kérném
tehát kárhoztatóinkat, nézzenek utána őle is a dolognak: mit is mondott Jézus,
hogyan is állta dolog az első tanúk, az apostolok korában: nem rendi egységről

van szó, hanem a közvetlen tanúknál letéteményezett "hagyomány" tiszta meg
őrzésb'ől és továbbadásáról, a "mindien nemzeteknek", vagyis mindenkinek szóló
tanítás és tanúság minden nemz,etekhez való közvetítésében.

Ezek közhelyek a modernebb biblikus és ősegyháztörténeti irodalomban; nem
is folytatom tehát ezt az érvelést Doromby Károly igaza mellett, márcsak azért
sem, mert nálunk még mindig járja a fölfogás, hogy aki nem végzett teológiát
(nincsen papírja róla), annak ,ezekben a dolgokban hallg,ass a neve. Nem éppen
a, Zsinat szelleméoen: de mégis. Kárhoztatóink bizonyára nagyon megbántód
nának, ha azt mondanám, hogy a Zsinat ellenére. Igy hát ezt inkább nem mon
dom.

Elgondolkodom viszont azon, hogy,an, miből, miért keletkezhetett ez a félre
értés, egy tökéletesen világos és egyértelmű szövegnek ez a félreJnagyarázása,
t.'agy mint Pázmány mondaná, elcsűrés-cs,av,arása. Az egyik ok, gondolom, maga
a téma. A mi magyar egyházunkban, ahol nem egy szív c.~ücskében él még az el
veszett közéleti hatalom vágya; ahoL oly szembeszökő még ma is (külföldiek ref
lexióiban mér,"JJJető le a legjobban) az egyház elklerikalizálódása, le egészen az
egyházközségi életig, ahol a világi hívek oly lassan, olyan nehezen tudnak hangot
kapni még az elsődleg,esen nem a papra tartozó dolgokban is (pl. pénzkezelés); s
ahol végül napról napra tapasztalhatjuk még napjainkban is a keresztény taní-
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tás eLideologizálód<ísát, vagy elideologizálódottságának féltékeny tovább őrzését: 
a mi egyházunkban egy tanulmánya hatalmi, a klerikális és ideologizált egyház
ellen 'eleve kihívja a gyanút, az ,ellentmondást, a botránlwzásm való készséget.

Erre az ellenkezésre, berzenkedésre számítottunk is. De hogy az ellenke-:;ők

épp ezen a közismert tényeket rögzítő mondaton ,akadjanak fönn s éppen ebb61
kalXlrjanak vihart és kovácsoljanak fegyvert: - ez meglepett. VégüL nem gondoI
h41ttam mást, mint azt, hogy itt egy véletlen vagy szándékos félreértésről van szó,
egy nyilvánvaló fogalom-csúsztatásról, amellyel - ügyet sern vetve a megvilágitó
koniextusra -a "papi rend" fogalmát összecserélték az "egyházi 1'end" szentsé
gének fogalmával. tgy aztán mindjárt könnyebb ráolvasni fejünkre az eretnekséaet.

Amiről persze szó sem lehet: más a "paPi 1'eOO", mint szociológiai alakulat,
és más az "egyházi rend", mint Krisztus alapította szentség. Doromby Károly tud
annyira nuunjarul, hogya kettőt megkülönböztesse; egyes' olvasói, sajnos, nem
tudtak, vagy nemakarDak tudni.

Egyre azonban mindenképpen jó volt ez a vihar: kiderül belőle a rend szo
súlyos félreérthetősége. Mit jelent a mai l,öznyelvben a rend szó? Jelenti első

sorban azt, amit a rendetlen fiókban csinálunk, meg ami egy jól vezetett válla
latnál van: itt minden rendben van, s ha netán nincs, rendet kell csinálni. De
;jelenti a társadalmi r,endet is, egyrészt mint osztályt (harmadik rend, azaz pol
gá1'ság, negyedik rend, azaz munkásság, nemesi rend, stb.), másrészt mint társa
dalmi-politik,ai rendszert: szocLalista l'end, kapitalista társadalmi rend, stb. Ha
azt mondom vagy iram: egyházi rend, papi rend - a mai olvasók túlnyomó több
sége természetszerűleg az egyháziakat, a papságot külön, elkülönülő társadalmi
alokulatnak, külön kasztnak értelmezi. A kifejezés tehát: ,,'egyházi Tend", akár
milyen érthető is még azok számára, akik kiskorukban csak úgy fújták, hogy
"hatodik az egyházi rend", meg azok: számára, akik mintegy beUerjesen használ
ják (papoknak, teológusoknak), végül akármilyen hű, sőt szolgai fordítása is a
megfelelő latin terminusnak - gyakorlatilag .használhatatlanná vált, mert félre
érthető, mert a mai ember számára mást jelent már, mint ami. Ezt a nyelvi vál
tozást könnyen észlelhetik (észlelhetnék) a papok is, ha többet forognak (/orog
nának) Isten népe közt és némivel több figyelm'2t szentelnének a világnak és
folyamatainak. Ezt a nyelvi folyamatöt, változást tudomásul kell venni, akár tet
szik, akár nem. Kivál!, ha ,híven a Jézus elgondolta nem-rendi papsághoz, szót
akarunk érteni "minden nemeetek.kel", v,agyis mindenkivel, hivőkkel is, de hitet
lenekkel is. Ezért azt javasolnám tisztelettel: dobjuk el ezt az elavult kifejezést,
és tauüiumk ki heluette valami jobb.at. Ment ez minden nehézség nélkül az
"ötödik az utolsó kenet" esetében is: ha egyszer a többség reszketett tőle, mint a
halálos ítélete végső megpecsévelésétől, s az erősítő (tehát inkább gyógyulásra se
gítő) "kenetet" már-máI' olybá vette, mint a halálba vezető csúszda megolajczá
sát, az egyház a rossz szóhasználatot nagyon bölcsen megváltoztatta, eleitette a
régit és bevezette az újat; lett az utolsó kenet ből (extrema unctio) a szentség
igazi tartaImát magyarul adekvát módon kifejező betegek szentsége. A példa meg
van; mi akadálya, hogy ezután a megtévesztő és félrevezető, rossz csengésűvé lett
"egyházi rend" helyett a papság szentségéről, vagy még dúsabb értelmű ldfeje
zéssei a paPi ezolqála; szentségéről beszéljünk?

Ezzel búcsúzom is, kérv,e azokat, ,akik eddig is szetették lapunkat és mun
kánkat, szeressenek: minket továbbra is, hiszen szükségünk van a szeretetükre, s
kérve azokat is, akik oly könnyen készek kikiáltani ránk az anatémát, terjesz
szék ki ránk is, mielőtt megítélnének, azt a krisztusi szeretetet, amelyről olyan
sokat szoktunk beszélni, de tJetteinkben sajnos mindannyian oly sokszor megfeled
kezünk.

A SZERKESZT()
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