
A vallás, a hit nem magányos . Természetesen, a keresztény tapasztalat egy
házi vonatkozása nem zárja kl a személyes imát. azt. hogy szobánk rejtekébe
visszavonulva szóljunk a mennyei Atyához. A közösségi szellemnek. a litur
giának és a közös éneknek meg lehet az a veszélye, hogy az ember meg
feledkezik a személyes imáról, arról hogy magányosan is lsten elé álljon és
metsző, tisztogató tekintetét .klállja" . De az kétségtelen, hogya mal nem
zedékhez a Lélek szól; lsten a közösségen keresztül nyilatkoztatja kl magát
és így hívja az igazi hitre korun k keresztényeit.

Béky Gellért

KORUNK BOTRÁNYKOVE: A PAP I

1. Ma divat az utazás. Nemcsak a kiváltságosak, nemcsak a gazdagok
utazgatnak: utaznak a munkásemberek, a dolgozók is . Az utazás ma már
közönséges, megszokott dolog.

MI is hosszú utat tettünk meg, hogy részt vehessünk ezen a lelkigyakor
laton . Manapság már a lelkigyakorlatra is utazni kell. Lassan eljutunk oda.
hogy megírhatjuk az utazás lélektanát. Egy egész lelkigyakorlatot fel lehetne
építeni az utazás psychológiájára.

Sőt már a külföldre való utazás sem tartozik a kivételes események közé.
Újabban pedig a világkörüli utazás kezd egyre terjedni. Sokakat a kényszerú 
ség visz rá a hosszú útra. Másokat csak a pénz, a nyerészkedés, a hivatal
úz kl a nagyvilágba. Ismét mások puszta kiváncsiságból. az ismeret len igé
zetétől megbúvölve vágnak neki az útnak.

A sokféle utazás (elutazás. kiutazás. beutazás , körutaz ás stb.) között
azonban csak egy az igazán fontos és lényeges : tI. a h a z a u t a z á s. Mert
mit ér az olyan út, amely sehová se vezet? S még ha elvisz ls ideiglenesen
valahová, nem sokat ér számunkra. ha soha haza nem érünk rajta.

Az Unesco szerencsétlenül járt elnöke. Hammerskjöld írja naplójában,
hogy az Igazán nagy út. az igazán hosszú út, a . Ieqhosszabb" út a .befelé
vezető út'. Az, amelyik önmagunkhoz vezet és haza visz bennünket. Ham
merskjöld írta ezeket a szavakat , Ő. a nagy utazó. Szinte állandóan úton volt.
HJvatalánál fogva . A halál is útközben lepte meg ott. valahol Afr ika fölött.

Találóbb nevet nem is adhatnánk ennek a lelkigyakorlatnak: . a befelé
vezető utazás, hazautazás' ! A régiek .ltlnerarlurn" -nak nevezték ezt a fajta
utazást: a szív , a lélek. az egész ember itinerariuma önmagához, Istenhez . ..

l Az európai magyar papok lelk igyakorlatán elhangzott előadás.
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A ma embere menekül önmagától és az én igazi központjától, lstentől.

Menekül ki a szélekre. el a középponttöl, be az úttalanba. A pap is. Menekül
a papi élet. saját hivatása középpont jától, Krisztustól. Ezer meg ezer apró
cseprő ügy; véget nem éró aktivitás; lde-oda való utazgatás mámorában él
a papoknak is egy része. Szeretnek utazgatni, valóságosan és képletes ér
telemben is. csakhogy ne kelljen otthon lennlök. otthon: Istennél.

Ha a lelkigyakorlatok célja a befelé való utazás, a hazatérés (önrnaqunk
hoz, Istenhez), akkor ma kétszeresen is fontos és idószerű a papi lelkigyakor·
lat.

Az újkor kezdetén (15./16. század) szintén hasonló jelenséggel állunk
szemben. Az új földrészek felfedezése valóságos utazási lázba hozta Euró
pát, fóleg a tengerparti országok fiataljait. Rajokban hullámzanak ki Indiába,
Amerikába, a világ széleire a kalandorok, hódítók, misszionáriusok. A határok
kitágulnak. a látóhatár végtelenné szélesedik. A romantika. a pénz, a hatalom,
ismeretlen tájak, szokatlan ízek. gyönyörök húzzák, vonzzák. csalogatják Eu
rópa százezreit. S közben szépen elvész százezrek lelkében a szer étet. az
irgalom és az igazságosság. Kezdódik a hódítás, a kizsákmányolás, a féktelen
hatalomvágy, az elnyomás kíméletlen korszaka: arabszolgavadászok, gyarma
tosok, Imperialisták gyászos kora.

Szerencsére nem hiányzott a reakció sem. Isten nagy szenteket támasz
tott szerte az Egyházban. Ezeket nem tudta kielégíteni a tengeri hajózás
vad, félelmetes gyönyörűsége, se a végtelen távolságok édes varázsa. Se
arany, se vér, se a trópusok érzéki gyönyörei nem vonzzák óket. Ok nagyobb
horinzontokról álmodnak; mennyei gyönyörűségekról társalognak. Az ész, a
szív, a lélek bels ő távlatait vizsgálgatják. A leghoszabb utat választják, azt,
amely befelé. önmagukhoz vezet . Jobban érdekli óket a hazafelé vezető út
a messzi tengeri és szárazföldi utaknál . Inkább óhajtanak Istennel társalogni,
veie nyálaskodnl , semmint négereket. indiánokat. ázsiai népeket meghódítani ,
leigázni, kormányozni.

Igy lesz ugyanaz a 15.-16. század egyúttal a nagy misztikus szenteknek
a százada: szent Ignácé, Avilai szent Terézé, Keresztes szent Jánosé, Néri
szent Fülöpé. Nagyok voltak a spanyolok, hogy fölfedezték a világot és fel
térképezték a földet: de még nagyobbak voltak akkor. amikor új utakat tártak
föl a lélek és az lsten felé.

A kiutazásnak csak akkor van igazán értelme, ha a befelé való utazás, a
hazavezető út áll érte garanciát. Különben vesztünket jelentheti. Mit használ
ui. az embernek, ha az egész világot megnyeri magának, ha az egész világot
felfedezi, beutazza, lefényképzi, könyvekben leírja: lelkének azonban kárát
vallja? Ha önmagát elveszti; az egyetlen fontos utat, a befelé . a hazafelé
vlvö utat eltéveszti?

Ma újra meglsmétlódik a 15.-16. század nagy forradalma. Csakhogy ma
nem India, nem Amerika, nem a fűszerek édes csiklandozása, nem ls csak
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az arany meg a test meztelen csillogása vonzza ellenállhatatlan erővel az em
berlség millióit, hanem a végtelenné kiszélesült világúr, a törp évé kicsinye
dett föld és az olcs óvá. közell é lett húsember gyönyörforrásaI.

Az utazás egyszerúvé vált, olcsó lett. Lehet menni kényelmesen külföld re;
el lehet menni a szellem világába éppolyan egyszerúen, mint a föld vagy a
test gyönyörúséges országába.

I:s az emberek mennek is. Néha a pap is velük tart. Széles, fényes az út,
amely kife lé visz, elvezet a középponttól, a lényegtől, az egyedül szükséges
től. Be sokan járnak rajta: fiatalok, öregek, fiúk, lányok, házasok, magánosok,
múveltek és tanulatlan emberek, keresztények és pogányok. Papok is ...

Az életre vezető út ezzel szemben keskeny és egyszerú. Nem egyszer
meredek, fárasztó ls. Talán ezért járják olyan kevesen ...

Pedig talán sohasem volt még annyira égetően szükséges a befelé vezető

út, a hazavivő út , mint éppen napjainkban . A 16. század nagy volt, mert rá
talált erre az útra is . Korunk Kolumbuszal , Magellánjal, Vaszko da Gámál
újabbnál újabb utakat tárnak föl , kifelé , a világúrbe . De hol vannak az újkor
misztikusai , a .korszerű" Ignácok, Terézek, Keresztes Jánosok, hogy mutas
sák a modern embernek az utat befelé? Azt az utat, amely végül is hazavisz,
Istenbe torkollik?!

A pap hivatása éppen az, hogy megtalálja ezt az utat. S miután rneqtal ál
ta, járhatóvá kell tennie az emberek számára is .

Erre való ez a lelkigyakorlat . . .

2. ..Errant Blocks"

A tudósok .errant blocks' -nak nevezik az olyan nagy sziklákat, köveket,
geológiai alakulatokat. amelyek nem Illenek bele az egészbe, tI. a környezet
be. Mintha csak úgy véletlenül volnának ott, ahol éppen vannak. Nincs semmi
összefüggés köztük és a vidék között. Nem tudják okát adni, mié rt is van
nak éppen azon a helyen, ahol találták őket. Nem értik, hogy kerültek oda.
Legalább ls a környezet nem ad erre a talányra feleletet. Mintha kltaszttorta
volna valami erős, ismeretlen hatalom őket a saját .rnllleu" -jükböl, Az ilyen
sziklákat hívják tévelygő tömböknek a geológusok, angolul .errant blocks' 
nak. Mert azok. Geológiai meglepetés a föld szinén. A történelem előtti

i dőkbő l maradtak Itt. Klrekedtek az egyetemes fejlődés nagy folyamából ...

A primitiv népek Imádó, félős, babonás tisztelettel járják körül őket. Má
sok már megszokták és ezért nem sokat törődnek velük . Vannak azonban
olyanok , akik bosszankodnak és csak hasznavehetetlen akadályokat, terrnö
földet, házhelyet rabló haszontalan köveket látnak bennük.

A tudósok meg higgadt tárgyilagossággal , bizonyos örvendező kiváncs i
sággal találgatják eredetüket és ezekre a sziklákra épltlk tudós hírnevüket.
Az élelmes, gyakorlati érzékkel megáldott emberek nemzeti parknak nyilvá.
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nítják ki a le lőhe l yet ; pénzért mutogatják a bámész tur istáknak. Vagy egy·
szerúen felrobbantják és elhord ják útép ítés . házéplt és . dlszítés céljaira az
eltévedt köveket.

A p a p is Ilyen .errant block" ma a világban . Saját maga szemében is
az. mert Igen sokszor már maga se tudja. hogy s miképpen került oda. ahol
éppen van. Nincs ti sztában önmagával. hivatásával. a papság értelmével. Té
velyeg bensőleg és tévelyeg környezetében, amely már nem az ő környezete.
nem a neki való környezet. Mintha nem is tartozna a világba; mintha egy
más, egy ismeretlen rnllleu-ből esett volna ebbe a nem nekl készített, szá
mára Idegen környezetbe ...

A világ , a jelenlegi környezet szintén csak . errant block " -ot lát benne.
A pap. a papság ma sok országban, keresztény népeknél is. egy roppant tár
sadalmi talány. szociológiai kérdőjel és történelmi rejté ly . Lélektanil ag szinte
érhetetlen fenomén. .petra scandall " , val ó s á g o s b o t r á n y k ő . Dnma·
gának és a világnak ls.

Vannak ugyan még most is elefántcsonttoronyban élő papok, akik nem
veszik észre állapotukat. A valóság szavát azonban már nem lehet elhallgat·
tatnl ,

Sok helyen úgy van a tanulatlan , babonás nép a pappal, mint aprlmltiv
törzsek az . errant blockt-kokkal: csodálják. tisztelik s félnek tőle. Babonás,
hívő áhitattal megkörnyékezik . Az Ilyen babonás bárnulök száma ma már ro
hamosan fogy. Annál nagyobb azoknak a tömege. akik már megszokták a
papot. Hozzási oktak jelenlétéhez és . . . nem törődnek többet vele. tlik a ma
guk világát. függetlenül a papok közelségétől.

S közben n őttön-n ö a kritikusok csoportja: . Mlnek a pap a huszadik szá
zadban? Csak fogyaszt. de nem termel. Nem ép ítő elem. Munkája teljesen
fölösleges, elhanyagolható az emberiség boldogulása és haladása szempont
jából. Nem Illik bele a környezetbe . olyan mint a .vadh ús" a szervezetben.
Nem csoda, hiszen a papnak nincs része az emberiség nagy küzdelmeiben;
nem veszi ki részét az emberi félelembő l; a többi ember reménye it, csalódá.
salt, örömeit nem osztja. Nem e világból való. Fölösleges . akadályozó, fékező ,

gátló , ídegen je lenség a nagy összefüggésben."

Igy beszélnek az ateisták, sőt nem egyszer a .jó" keresztények is.

A pap egyszerúen csak . errant block" a mai társadalomban és még sze
rencsésnek tarthatja magát, ha egyáltalán megtürik mint történelmi. kulturá
lis kuriózumot. hogy ünnepi alkalmakkor mutogathassák a kiváncsiaknak és
az iskolában taníthassák, mint valami muzeális érdekességet.

Legyünk őszinték : a pap csakugyan furcsa jelenség a mostani tá rsadalom
ban. Külseje is ezt mutatja. Ha reverendában jár . ha kollárét tesz fel , pap
marad. Még a nyakkendő se változtat sokat a lényegen. Csak álca. hamis
clmke, amivel a pap erőszakosan oda akarja magát kapcsoIni a vilá ghoz.

37



A dilemma abban áll, hogya pap, bár környezetének a sz ülötte, bár az
emberek közül vétetik , mégsem fog sohase egészen beleilleni abba a környe
zetbe, amelyből kikerült .

A pap Igazi mil ieu-je nem annyi ra a vi lág, hanem az lsten . Innen a szinte
megoldhatatlan dilemma. S ez a dile mma megmarad. Akkor is, ha a pap
próbál a világ és lsten között manőverezni. Sőt tal án éppen ebben az eset·
ben lesz a legfélrelsmeretlenebbül .errant block" : önmagának és a környe
zetének.

Errant block lesz akkor is, ha egészen Istennek akar élni. Mert addig,
míg lsten . botr ánykö", eleven dilemma lesz a vilá gban, addig a pap ls az
kell hogy legyen . De ilyenkor azért mégis másként botránykő, mint az előbbi

esetben. Olyan botránykő , amely szegletkő , a lapkő ls egyúttal ...

A pap első és legigazibb milieu-je nem lehet más, mint minden ember
legelsó és legtermészetesebb rnll leu-]e : lsten. Ha ezt nem lehet életén ész
revenn l, megtapasztaln I, akkor valóban . errant block" a társadalom, a tör
ténelem mesgyéjén. S ha nem sikerül neki tanúbizonyságával (életével, sza
vával) Igazolni, hogya vi lág is ehhez az Isten hez tartozik, mint magátó l
érthetödö mili eu-jéhez: akkor értelme t len lesz számára nemcsak önnön élete
és hivatása, hanem maga a világ is. Az ilyen pap pedig el van veszve, mert
ekkor valóban nem egyéb .er rant bloc k" -nál az ember iség termő mezején .

Elmélkedjünk azon, ml ls lehetett Krisztus elgondolása a papságról. Hogyan
állítaná elénk Krisztus a papot , ha C adná ezt a lelkigyakorlatot? Miben
jelólné C meg, most, a huszadik században, a pluralizmus , ate izmus , új po
gányság korában, a hall at lan felfedezések korában (s ugyanakkor a leírh atat
lan félelmek, szenvedések, elnyomás korában) a papság lényegét, célját,
értelmét?

Egy pár rövid szóval megfelelhetü nk erre a nagy kérdésre: a) a papoknak
azonosítani kell önmagukat az emberek kel, akiket képviselnek az lsten e lőtt

(akkommodáció a zsinat szelle mében); b) el kell tudni hitetniök az ernberek
kel, hogy az ember egyet len hiteles és Jogos milieuje, környezete nem más,
mint maga az lsten! c) Ez utóbb it azonban csak azáltal tudják elérn i, ha nekik
maguknak ls lsten a természetes rnllleu-j ük.
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