
PAPI ESZMÉNY ÉS PAPKÉPZÉS 
AZ ORTODOX EGYHÁZBAN

Szent egyszerűség
„Ismerek Athénben egy papot: nincsen nála alá-
zatosabb a papok közt, és nincs nálánál egyszerűbb
az emberek között” — jegyezte fel a neves író, Ale-
xandrosz Papadiamandisz. Akiről beszél, egy egy-
szerű athéni papocska: kisnövésű, egyszerű lélek,
foltos csuhában jár, gyalog szalad egyik temp lo -
mától a másikig — merthogy két egyházközséget
is ellát, és nincsen nála soha pénz, mivel mindent
odaad, elosztogat a nép közt. Nikólaosz Planász
atyának hívják, Náxosz szigetéről való; az olvasással
nem egykönnyen boldogul, és beszédén is érezni
az iskolázottság hiányát. Özvegyember. Huszon-
nyolc esztendősen házasodott meg, azonmód dia-
 kónussá is szentelték, öt évvel később pedig pap -
 pá; miután felesége meghalt, egyetlen gyermeküket
a nagynéni gondjaira bízta. Egész álló nap lót-fut,
temet, keresztel, betegekhez rohan. Legtöbbször
vele tart kántora is, az iszákos Mihálisz. Idejének
nagy részét azonban a templomban tölti. Egyszer
megkérdezték tőle, mit csinál annyi ideig odabent.
„Te kereskedő vagy, nem igaz? Ha kinyitod a bol-
to dat, nem ülsz-e álló nap odabent? Ugyanígy va -
gyok én a templommal” — felelte.

Másszor az egyházközség tagjai megajándékoz -
ták egy új csuhával; legyen valami az elnyűtt, régi
helyett. Nézte, forgatta, megköszönte szépen, és fel-
akasztotta a szentélyben. Meglátta ott az egyik fia-
 tal pap, akit öregségére rendeltek mellé segítőnek,
és méregetni kezdte: milyen szép, jó anyagból ké -
szült, remek szabású — az idős atya pedig azonmód
neki is ajándékozta, maga pedig járt a kiszol gált régi
csuhában továbbra is. Paptársai nem min dig szí -
velték, de a nép rajongott érte: híre ment alázatos
természetének, és Athén legtávolabbi sarkából is
igyekeztek a liturgiáira. Felszentelése óta, amíg csak
idős korában a betegség le nem döntötte a lábáról,
azaz több mint ötven esztendőn át mindennap
mu tatott be Isteni Liturgiát. Ezek az alkalmak
megle he tősen hosszúra nyúltak — nemcsak, mert
a li tur giát kisebb szertartások, parakliszok és egye-
bek kö vették, de azért is, mert két nagy csomagban
hord ta magával a neveket, akikről a liturgia elő-
készületénél megemlékezett. Évekre visszamenőleg
őrizgette a reá bízott neveket, és egyet sem hagyott
ki, a szent szolgálatok ezért napi 6–7 órán át tar tot -
tak. Így lehet, hogy egy hideg téli napon, amikor
már órák óta szöszmötölt a szentélyben, Mihálisz,
a kántor megelégelte ezt, és bekiáltott: „Atyáááács -
ka! Gyerünk már! Azon mesterkedsz, hogy kiha -
lászd a pokolból a holtakat, minket meg a helyükre
temess fagyottan?!”

Napirendje szerint napjában általában egyszer,
estefelé evett. A böjtöket szigorúan — olaj nélkül
— tartotta, egyéni böjtöket is beiktatott — a Szent
Kereszt, vagy a Testetlen Hatalmak ünnepe előtt —
ámde gyóntatóként nem vette olyan szigorúan a
böjtölést.

Egyszerűsége és nyíltsága sokak szemében ne -
vet ség tárgyává tette őt — nemegyszer ki is hasz-
nál ták. Első szolgálati helyéről elmozdították, és
Athén határára küldték, a Vadászó Szent János-
temp lomba, amelyhez mindössze nyolc szegény
család tartozott. Bére egy darab bárányhús volt, de
mivel sokat böjtölt, ez nem zavarta, amíg hagyták,
hogy békében végezze a szertartásokat. Egyszer azt
mondta egy lelki gyermekének: „Gondolod, kedve -
sem, én nem tudom, miképpen kell fölemelni a han-
go mat? Fel tudom, de gondolok a következmények -
re, és inkább csöndben maradok.”1

A fenti, anekdotikus hangvételű, a humort ko -
ránt sem nélkülöző beszámoló egy olyan pap képét
rajzolja elénk, aki testestől-lelkestől él hivatásának.
Miklós atyát (1851–1932) 1992-ben iktatta a szentek
sorába a Görög Ortodox Egyház, ezzel is elismer-
ve, hogy a mai kor papja alapjában véve nem sok -
ban különbözik egy vagy másfél évezreddel koráb -
ban élt elődeitől. Életének tengelye az istentisztelet,
az imádság. Az ősi bizánci papszentelési ima konk -
re tizálja, milyen feladatra szentelték az illetőt. „Urunk,
add meg kegyelmedet annak, akit arra méltattál,
hogy magára vállalja az áldozópapi fokozatot, szen -
teld meg Szentlelked ajándékával, hogy méltó mó -
don, feddhetetlenségben oltárod elé állhasson, or -
szá god Evangéliumát hirdesse, igazságod igéjének
szent szolgálatát végezze, ajándékokat és lelki ál -
do za tokat mutasson be, népedet az újjászületés für-
dő jében megújítsa.” Feladata tehát az áldozatbe mu -
tatás, a liturgia, a keresztelés és az igehirdetés.

A patrisztika aranykorában, a 4–5. században
szá mos olyan mű született (nemcsak irodalmi igé-
 nyű alkotások, hanem a zsinatok fegyelmi jellegű
kánonjai is), amely igyekezett részletesebben meg -
fo galmazni, mit is vár el papjaitól az egyház. Ezek
közül talán a leghíresebb Aranyszájú Szent János-
nak (†407) a 380-as években A papságról címmel írt
értekezése. Mindmáig nemzedékek forgatták nagy
buzgalommal mind Keleten, mind Nyugaton. (A
reformáció korától bőven merítettek belőle mindkét
vitatkozó fél képviselői, kezdve Kálvintól. Magyar
fordítása 1928-ban jelent meg Szegeden, Bölcskei
László tollából.)

Antiókhiai papsága idején így ír a későbbi kons -
tantinápolyi püspök: „A pap itt a földön végzi ugyan
hivatását, de a mennyei rendekkel van egy sorban,
éspedig teljes joggal. Mert sem ember, sem angyal,
sem arkangyal, sem valamely más teremtett hata-

857857

EGYHÁZ A VILÁGBAN



lom, hanem maga a Vigasztaló rendelte ezt a szol -
gá latot, és Ő kívánta, hogy testben maradva is át -
ért sék, hogy az angyalok szolgálatát teljesítik. Ezért
aki fel van szentelve, annak oly tisztának kell lennie,
mintha máris a mennyekben ezek között a hatal-
mas ságok között lenne.”2

Papi tökéletesség?
Eltekintve a magasztos szavaktól, reális gondol-
kozásunk alapján elképzelhető-e ilyen fokú emberi
tökéletesség? Biztos, hogy a klérus tagjait nem ver -
bu válhatták a „tökéletesek” közül — számuk bár-
mely korszakban sem érte el a hívők többségét —,
ugyanakkor már korán igyekeztek bizonyos szabá -
lyokat felállítani, kik jöhetnek szóba, hogy pappá
szenteljék őket. Az sem feledhető, hogy a korai szá -
za dokban az egyházközségek valójában a püspök
ál tal vezetett közösségek (mai értelemben egyház -
me gyék) voltak, emberi mértékű dimenzióik lehe -
tő vé tették a tagok és a hierarchia közti szorosabb
kapcsolatokat, a feladatok megosztását. Ettől ter -
mé szetesen még nem csökkentek a klérustól való
magas elvárások, jobban követhetők is voltak az
egyes személyek esetében.

A Szent Pál által megfogalmazott kritériumok
(feddhetetlenség, hűséges házastárs, megfontoltság,
józanság, köztisztelet, vendégszeretet, tanításban
va ló jártasság, szelídség, anyagiasság kerülése, jó
csa ládfő — vö. 1Tim 3,2–4) elegendő alapot bizto-
sí tottak arra, hogy a korai zsinatok fegyelmi ká non -
jai a gyakorlatban is tükrözzék a fenti elveket. Bár
elsősorban a püspökökkel mint kiemelt egyházi
tisztségviselőkkel foglalkoztak, nem hanyagolták
el a hierarchia alacsonyabb fokozatait sem. A hit
titkának őrzéséhez és kifejtéséhez az egyház ta ní -
tásának megfelelő ismeretére volt szükség, amelyet
tanulás útján sajátítottak el.

A századok múltával egyre eltérőbb módjai ala-
kultak ki a teológia elsajátításának és gyakorlásá-
nak. Mielőtt a kereszténység elismert és többségi
vallássá lett volna, a pogány iskolákban folyó ok -
ta tás (grammatika, retorika, szónoklattan) nyújtotta
az utat a magasabb műveltség felé. Erre épült a ke -
resztények körében a teológiai ismeretek bővítése,
kezdetben akár önképzéssel (Szentírás tanulmányo -
zása), akár egy tanult klerikus vezetésével. Amió-
ta a 3. századtól kateketikai és teológiai iskolák ala-
kultak Alexandriában, a palesztinai Kaiszareiában,
Antiókhiában, Edesszában és Niszibiszben, itt is ré -
szesülhettek magasabb teológiai képzésben kleri -
kusok. Természetesen ezek az iskolák nem voltak
képesek kielégíteni az egész egyház szükségleteit.
Ebben segítettek a gomba módra szaporodó mo -
nos torok, ahol behatóbban foglalkoztak a Szentírás
tanulmányozásával, s a rendszeres liturgikus élet -
ben egyre több helyet foglaltak el a teológiai ihle-
té sű himnuszok is. A sajátos szerzetesi életmód is
hatást gyakorolt a papságra készülők szemlélet -

mód jára. A szentelés feltételei között szerepelt a
Szentírás ismeretén kívül a papság életét szabályozó
zsinati döntések ismerete. A 410-ben Szeleukeiában
tartott zsinat megkövetelte a jelöltektől, hogy kí vül -
ről tanulják meg Dávid zsoltárait.3

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy ma -
gas szintű ismereteket vártak volna el a klérus tagjai -
tól. Nyilvánvaló, hogy képeseknek kellett lenniük
az eretnek tanok felismerésére és elhárítására, de
a tanítás feladata elsősorban a püspökökre hárult.
A papoktól erkölcsös életet és a szertartások buz-
gó végzését követelték meg, de a papnevelésre nem
hoztak létre intézményes kereteket. A gyakorlatban
ez úgy nézett ki, hogy a közösségnek azt a tagját,
aki a szolgáló pap mellett kellő liturgikus tapaszta -
lat ra tett szert, és életmódja megfelelt az elvárá-
soknak, a püspök pappá szentelte. Konstantinápoly
1453-as török elfoglalása után már szó sem lehetett
volna bármilyen intézmény létrehozásáról. Egyedül
a monostorok tudtak színvonalas teológiai isme-
reteket nyújtani. Az oszmán birodalomban még a
görög anyanyelv oktatása is tilos volt. Egyes me -
rész papok, mint a vértanúhalált szenvedett Etóliai
Szent Kozma (1714–1779) vándorolva, élete kockáz -
ta tá sával, éjszaka tanította írni-olvasni a falvakban
a gyerekeket. Ilyen körülmények között elképzel-
hetetlen volt bármilyen intézményről álmodni.

Évszázadokon át így történt a klérus sorainak
be töltése, s így volt ez Magyarországon is a 17. szá -
zad ban, az unió előtt és még utána is sokáig. Az or -
todox papok (batykók) a ruszin családos jobbágyok
vagy a jobbágyként kezelt papok fiai közül kerültek
ki. Falujukban megtanulták az írás-olvasást, mellé
a templomi éneklést, a szertartások végzését, és cse-
kély összegért a püspök levizsgáztatta, fölszentel-
te őket, majd visszamentek saját falujukba papnak.4

Papképzés az újkorban
Az újkor változásai azonban az ortodox egyházat
sem hagyták érintetlenül. A felekezeti küzdelmek
és a felvilágosodás azzal is éreztette hatását, hogy
úgy vélték, szellemi téren jobban fel kell vértezni
a papjelölteket. Így alapította meg 1631-ben Pjotr
Mo gila kijevi metropolita a róla elnevezett Akadé-
 mi át, mintájául pedig a lengyel jezsuita kollégiu mo -
kat választotta. A latin nyelven folyó oktatás inkább
általános ismereteket nyújtott, kevesebb teo ló giait.
1685-ben alapították Moszkvában a későbbi Teo -
lógiai Akadémiát. Nagy Péter és utódai felvilágo-
sult, „nyugatos” kormányzása a 17–18. században
több iskolareformmal is igyekezett javítani a kez det -
ben sanyarú körülményeken. Nem csupán papok,
hanem világi hivatalnokok képzése is lebegett
cél ként ezen intézmények vezetői előtt. A hallgatók
létszáma 3000-ről 20.000-re emelkedett, de az idő-
közben szaporodó, s főképp monostorokban mű -
ködő szemináriumok pénzügyi alapjai igen cseké -
lyek voltak, a tanulók ellátása silánynak bizonyult,

858



a tanárok képzetlenek voltak, a könyvtárak kevés
kö tettel rendelkeztek, az épületek pedig szánalma -
san omladoztak. A tanulók legtöbbször csak bifláz -
ták az anyagot. Mindennek oka abban is keresendő,
hogy a felvilágosult eszmék terjedésével a papság
lenézett réteggé vált, legtöbbször csak a papok gyer-
mekei vállalták apjuk hivatásának folytatását.

Az 1814 és 1860 közti reformok nyomán az okta -
tás szerkezete négy rétegre tagozódott. A parochiális
iskola nyújtotta az alapoktatást, valamint az ének
és a katekizmus tanítását. A négy éves körzeti is-
ko la a szemináriumra készített elő, és képezte a
sekrestyéseket. A hat éves szeminárium — latin
nyelven — oktatott retorikát, filozófiát és teológiát,
amelyben hangsúlyosabb szerepet kapott a Szent -
írás. Végül a négy éves akadémia magasabb szín -
vo nalon, skolasztikus módszer alapján oktatta a
teológiát, de a követelmények miatt a hallgatók 20–
40 százaléka kihullott a képzésből. 1838-ban a Mogi -
la-féle katekizmus lett az oktatás alapja, a hangsúly
pedig a liturgikus képzésre tolódott át.5

Minthogy Oroszország volt az egyetlen olyan
or szág, ahol az ortodox vallás szabadon és ural ko -
dói támogatással volt gyakorolható, érthető, hogy
az itt kialakuló teológiai oktatás mintát nyújtott más
ortodox egyházak számára is. Magyarországon
Sztra timirovics István karlócai szerb metropolita
1790-ben foglalkozott egy teológiai iskola megnyi -
tásával. Végül 1794-ben Sremski Karlovciban nyílt
meg a papi iskola, 1820-ban pedig már minden szerb
egyházmegyében volt szeminárium. Az orto dox
románok Balázsfalván (1754), Szebenben (1786), Te -
mes várott (1790), Iaşiban (1803) és Huşiban (1852)
hoztak létre szemináriumokat.

Míg a török uralom alól felszabadult Balkánon
és Görögországban megerősödött az ortodox egy-
ház, és ezzel párhuzamosan kialakult a teológiai
oktatás egyetemi rendszere, ehhez nem kötődött
szorosan a papnevelés. A kommunizmus győzel-
me után azonban Oroszországban szinte teljesen
összeomlott az addigi egyházi struktúra. Mivel a
vértanúk tízezreit követelő, legszörnyűbb sztálini
üldözés után az 1940-es évek végére csak két aka-
démia (Moszkva és Szentpétervár-Leningrád) és
egy szeminárium (Ogyessza) működhetett, szigorú
korlátozásokkal, a püspökök kénytelenek voltak
képzésben nem részesült papok ezreit felszentel-
ni. A politikai változások után az 1990-es évekre hár-
mas tagozódású egyházi képzési rendszer alakult
ki. A három-négy éves teológiai „szakiskolák”
érettségit nem adnak, kántorokat és sekrestyéseket
képeznek. Az öt éves szemináriumban folyik az
alapvető teológiai oktatás, amely mellett különös
súlyt fektetnek a papnövendékek lelki és liturgikus
képzésre. A kétszintű (3+2 év) akadémiai képzésben
tudományos fokozat nyerhető el. A 2011/12-es
tanévtől igyekeznek összhangba hozni a bolognai
rendszerrel.6

„A legfontosabb az üdvösség”
Az ortodox egyházban azonban máig sem módo -
sult a papi eszménykép, melynek megvalósítása
nem kötődik semmiféle képzési rendszerhez. A mai
Görögország két legnépszerűbb szentje Áthoszi
Szent Porfíriosz (1906–1991) és Paisziosz (1924–1994)
atyák. Az előbbi még az elemi iskola első osztályát
sem végezte el, csak olvasmányai alapján bővítet-
te ismereteit, mégis évtizedeken át az athéni Köz -
ponti Kórház szeretett lelkésze volt. A Szentíráson
kívül sokat olvasta a szentek életrajzait és más lelki
irodalmat. Szent Paisziosz egyszerű szerzetes volt,
s amikor megkérdezték tőle, nem akart-e valaha is
pap lenni, azt felelte: „A legfontosabb az üdvösség”.

Hazai példaként említem boldog emlékű Tol -
ma csov Mihály budapesti orosz paróchust, aki nem
ré szesült hivatalos teológiai képzésben, „csak”
állan dóan Aranyszájú Szent János műveit olvasta,
melyeket még a 19. században teljes egészükben le -
for dítottak orosz nyelvre. Jugoszláviából utasították
ki 1950-ben orosz volta miatt, s Budapesten műsza -
ki rajzolóként tartotta fenn családját, miközben teljes
energiáját papi tevékenységének szentelte. Szabad -
sá gá nak minden napját a köznapra eső számos egy-
házi ünnepen végzendő szent szolgálatokkal töl -
tötte. Mély lelkiségének hatására többen tértek meg
Krisztushoz.

A pap mint az egyháznak, vagyis a liturgikus-
eucharisztikus közösségnek szolgája annak a Szent -
léleknek hordozója, akinek kegyelme (a szentelési
ima szavai szerint) „mindenkor orvosolja az erőt-
lenségeket, és pótolja a hiányokat”.
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