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A PAPNEVELÉS "RATIQ FUNDAMENTALlS"·A

Garrone bíboros 1970. március 16-án mutatta be a sajtó képviselőinek

a papképzés új kerettörvényét; ugyanazon a napon az Osservatore Ro
mano terjedelmes kivonatos ismertetést közölt. a vatikáni könyvkeres
kedés pedig kiadta a dokumentum szöveg ét.

Nem maga az egyetemes zsinat, hanem az 1967-es első püspöki színö
dus (Garrone bíboros [avaslatára) döntött úgy, hogy egy ilyen ratio
fundamentalisra szükség lesz. A különböz ö n ív ókori előkészítő eszme
cserék azonban már régebben megindultak; az alapelvek jórészét pedig
egy zsinati dokumentum, az "Optatam totius" kezdetü dekrétum fek
tette le. A gyökerek még messzebbre nyúlnak vissza; egyetlen és leg
fontosabb példaképpen megemlíthetjük XII. Pius pápa ,,Menti nostrae"
kezdetü írását. - A ratio fundamentalis kidolgozásában az egész püs
pöki kollégium és a papképzésnek számos felelős szakembere vett
részt. Nemzetközi szakértőgárda készítette az első tervezetet, a püspök
kari konferenciák megtették észrevételeíket, az átdolgozott tervezetet
a püspöki konferenciák megbízottai megvitatták, majd maguk a püs
pöki karok is újra áttanulmányozták, végül pedig a végleges szövege t
a Szentatya jóváhagyásával tette közz é a Keresztény Nevelés Kongre
gációja. Mint már mondottuk, kerettörvényről van szó: a papnevelés
törvénybefoglalásánál számbaveendő szempontokat a lehető legvilá
gosabban, kimeritően, rendszeresen foglalja össze, a legjobb megoldási
lehetőségekre is rámutat; minden püspöki kar segítségére akar lenni a
különböz ö nemzetek papképzési normáinak megszerkesztésében.

A dokumentum szövege 17 fejezetre osztva 101 szakaszt foglal magá
ban; Ll fejezeteket 7 előzetes megjegyzés és 4 pontos bevezetés előzi

meg. Az előzetes megjegyzések a ratio eredetére, céljára, kötelező ere
jére és a szerkeszt ésében követett irányelvekre vonatkoznak. A beve
zetés többek között kiemeli, hogya szemimiriumok az Egyház életének
nélkülözhetetlen, manapság pedagógiai korszerűsítést igénylő intéz
ményei (l); hogy különösen fontos a szem élyís ég tiszteletbentartása
és az intézkedések kellő megmotíválása (2) ; hogy a katolikus papság
lényeges elemeit maradéktalanul érvényesíteni kell (3); hogy a pap
képzésben tekintetbe kell venni koru nk sajátos jeleit, igy az ateizmust
is.

A 17 fejezet mindegyikéről szeretnénk valamelyes képet adni. I)
Altalános normák (1-4) a nemzeti és helyi ratiók elkészítéséhez. Vég
leges jóváhagyás előtt a Szentszék bizonyos próbaidőt engedélyez, ké
sőbb pedig a püspökkaroktól időszakos rev íziót kíván (1); mínden
ratí ónak a a papképzés összes szempontjait ki kell fejtenie (3). II) A
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hivatások érdekében végzett lelk ipászto r kodás (5-10). Néhány alapvető

tanbe li és gya ko rl ati elv megfo galmazása után az okmány szorgalmazza
a felnőtt papi hivatások gondozását is (9 ), valamint a hivatások mun
kálásának igazi katoliku s jellegé t : vagyis a különböző (egy házmegyés,
szerzet es , misszí ös) hi va tások ti szteletbentartását, és az egyetemes
Egyház igényeinek te kin tetbevételét (10). III) Kisszemináriumok és
hasonló intézmény ek (11-19). Szervesen be kell épülniök az egyház
megye életébe (12) és az állami iskolare ndszerbe (13, 16); embe reke t és
keresztényeket kell neveln iök (14). Cél juk természetesen a papi hi vatá
so k kibontakozta tása (11); családias baráti légkörben biztosítaniok
kell a hi vatás dolgában va ló szabad döntést (3) . Külön in tézménye k
szelg ál j ák a késői hivatásokat (9). IV) Nagyszemináriumok (20-26).
Alapításukhoz szüks éges fel tétel ek : elegendő növendék, elegendő meg
felelő nevelő , a teológiai I öisko lá h oz kellő számú és képzettségű pro
fe ss zor, épület , könyvtár, egyéb felszerelés; ezek a feltételek so ks zor
csak egyházmegyeközi szemináriu m ban va lósithatók meg (21). A sze rní
naristák alkothatnak kis közösség ket ugyanabban vagy több szorn
szedos épületben; minden k özöss ég élén megfelelő pap áll, a kormány
zás és képzés egysége okvetlenül kötelező (23l. A növendékek fokoza
to san bekapcsolódnak a sze mínárium életének felelős megszervezésébe;
a dialógusban a döntő szót az elöljárók mondják ki (24). A fegyelmi
ren det a növendékek önké nt fogadják el; koruk és felelősségérzésük

arányában bizonyos ponto kb an fokozatosan lazítani kell (26) . V) Elöl
járók (27-31). Számos egyéb rendelkezéssel együtt a rat ío ny omatéko
san m egkívánja pedagógiai felkészültségüket és korunk szükség letei
felé való ny ílts águkat (30). VI) Tanárok (323-8l. Altalában papo k legye
nek (33 ); megfelelő tu dományos kép zettséggel (34) és nevelői talen
tumokkal kell rendelkezniök (35); csakis tanulmányaikka l és tanítással
foglal kozzanak, m érs ékelt le lkipásztori munk ájuk is ebben segitse öket
(37) ; tudjanak és akarjanak teljes nevelőmunkát végezni (38). VIn
Növend ékek (39-43) . Igen fontos a hivatások felismerése és eldöntése,
az elöljárók meg az érdekeltek szoros közremúködésével (39, 40). A
hivatás elmélyít ésére és érlelésére külö nböz ö módozatok szo lgá lhatnak :
"noviciátus" a nagyszeminá riumi tanulmányok kezdetén; egy vagy két
év nagyszeminárium után egy·két fé léves apostolkodás , profán tanul
m ány, testi m unka , katonáskodás; a diakonátus egy vagy több éves
gyakor lása (42) . A püspökkar i konferencia hatá rozza meg a nagyobb
rendekhez megk ivánt életkort (43l. VIII) Lelki képzés (44-58). Ebből

a sokoldalú programból csupán a főbb vezérszavakat emeljük ki : a
szeretetben való tökélete sség (44), emberi, keresztényi, lelkip ásztori
töké letessé g (45, 51), köz össégi szellem (46), egyházmegyés és lelki
pásztor i nev elés (47), nevelés a cölibátusra és teljesen szabad válasz
tására, tehát az affek tív ére ttségre is (48), a papi engedelmesség lénye-
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ge és élése (49), belső és k üls ö szegénység (50), Eucharisztia (52),
zsolozsma (53), a lelkiélet egyéb hagyományos gyakor latai (54), lelki
vezetés és gyakori gyónás (55), lelki korííerenci ák és megbeszélések
(56), csend (57), a világnak, az idők jeleinek, a külső tevékenység lelki
hasznának megismerése (58) . IX) A tanulmányok általában (59·64). A
korszeru papi tanulmányi képzés a köz épískola es etleges kiegészítését,
a bölcseletet és a hittudományt (59) három m ódon csoportosíthatja:
külön egymásután a hármat (rnint Magyarországos is ez részben hagyo
mány volt); a k özép ísko l át és a filo zófiát együtt (az amerikai "college"
típusa ); vagy a filozófiát meg a teológiát párhuzamosan (60). A filozó
fia két évig tart, a teológia négy évig; a kettőt össze kell hangolni;
bevezetőül mindenképpen Krisztus m íszt éríum ának tanulmányozása
szolgál (61) . A hittudományt szerves egységben kell tanítani, és a végén
szintézisben bemutatni (63). A tanulmányok során mindvégig kül önös
tekintettel kell lenni az ország sajátos kultúrájára (64) . X ) Közép
iskolai tanulmányok (65-69). A szorosan vett papi tanulmányokat csak
az egyetemi felvételre jogosító tanulmányok végeztével lehet meg
kezdeni (65). Ez a rész szorgalmazza többek között még a latin nyelv
megfelelő tudását, a modern nyelvek ismeretét, és egész különösen a
hírk özl ő eszközökben val ó jártasság megszerzés ét. XI) Filozófiai tanul
mányok (70-75>' Több szempontból is szükségesek a jövendő teológus
nak és lelkipásztornak (70) . Főhelyet a rends zeres bölcseletnek kell
kapnia: a "philosophia perennis"-nek, de a modern gondolkodás érté
keinek is (71); a bölcselettörténe t ugyancsak nagyon fontos (72);
továbbá a bölcselettel kapcsola tban álló egyes tudományok, pl. az em
bertudományok (73). XII) Teológiai tanulmányok (76-81L Egészséges,
az éle tb e ágyazott és a lelkipásztori munkára felkészítő hi ttudományt
kell adni (76), mindent az üdvösségtörténet és modern szempontja
(ökumenizmus, mísszi ök) köré ép ítve (77). A teológia lelke a Szentírás
tanulmányozása (78); a többi főtárgy is megújult me gközel ít ést igényel ,
és közülük különösen fontos a liturgia (79). XIII) Szak tanulmányok
(82·85). A modern apostolkodás sokszor szükségessé te szi a specializáló
dást (82). Egyik módja az, hogy a kispap rendes tanulmányaiv al pár
huzamosan vagy azok utolsó évében végez külön tanulmányoka t a nagy
szemináriumban (84) , a másik pedig, hogy a hat év rendes képzés után
valamilyen szakintézetben folytatja (85). XIV) Tanbeli képzés (86-89>'
A papképzés al apja a Szentírás, ahogy az E gyház tanítóhivatala és a
hagyomány értelmezi ; a hagyomány tanúi az egy házatyá k és az egyház
tanítók, első helyen szent Tamás (86). A taná rok nem sajátmaguk, ha
nem az Egyház nevében, mint a tanítóhiva tal megbízottaí , tanítanak
(87); kötelességük a tanfejlődés követése, a tanbeli kiegyensúlyozott
ság és biztonság (88) , ugyancsak a mai kultú ra felé va ló kr itikus nyílt
sá g (89!. XV) A tanítás móclszer ei (90-93>' A tárgyak sokféleségénél
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fontosabb szerves egységük (90). A tanítás m ódsz erébe bele kell olvasz
tani biz onyos sz ámu p rofesszorí előadást, szeminár ium okat és gyakor
latokat, irányított egyéni tanulást, konkrét pr oblémákra vonatkozó
tudományos kutatást (91). A könyvtárat szakemberek gondozására
kell bízni (92). XVI) Szorosan vett lelkipásztori k épzés (94-99). Ennek
a képzésnek át kell fognia a lelkipásztorkodás összes főbb területeit
(94) és a modern apostolkodás különböző formái t (95). Iskolaévalatt
a gya korlatokat óvato san kell megválasztani (98), vakációra viszont
kifejezet t programot összeállítani (99). XVII ) To vábbképzés a szemi
nárium után (100-101) . Néhány példa ennek a képzésnek konkrét meg
va lósítására: lelkipásztori biennium, he ti egy vagy két napot igénylő

kurzuso k, nyári kurzu sok , egyhónapo s ..fe jtágító" kb. öt év lelkipásztor
kodás után.

A papképzés komolyabb krizise már jóval a zsinat előtt megkezdő

dött , az utóbbi években pedig rohamosan elh atalmasodott. A teljesség
és re ndsze re sség igénye nélkül szeretnén k néh ány jellemző tünetet
felsorolni: a hivatások száma fogya tkozóban, egyes helyeken pedig
k ívesz öben van; különböző országokban a püspökök meg az elöljárók
ne m akarták fel adni a szemináriumok mesterkélt és egészségtelen zárt
ságát; a tanítás anyaga és m ódszer i, a nevelés egésze nem tartott
lépést a világ fejlődésével; nem voltunk felkészülve a növekvő tenden
ciát mutat ó késői hiva tás ok felkarolás ára; a jómódú és elanyagiasodó,
erősen érzéki l égkö r ű , a technikai civilizációra beállított világ nehezen
megmunkálh ató ..nyersanyaggal" táplálja a sze mínáriumokat; az Egy
házban mindenüt t fellép ő újítasi lá z mindenféle szerenesés és szeren
csétlen kezdeményezést p rodukált a papképzés terén is ; egyes szélső

séges vélemények telj esen kil úgozzák a katolikus papság l ényeg ét, és
ezen a vonalon a szeminár iumok létjogosul tságát is tagadják.

Az új kerettörvény igyekszik világosságot és rendet te remteni a
zavaros, for ro ngó helyzetben. A pap képzés távl a tai t és ke reteit a múlt
hoz kép est gazdagon kiszélesíti ; a lényeges elveket, a bevált módszere
ket m egt ar t ja és hangsúlyozza ; az utóbbi évek szám os kísérletezéséből,

a profán oktatás és neve lés ú j eredményeiből feldolgozza mindazt,
amit az egész Egyház számára sz üks éges va gy érdemes megta r tani.
Megsz űntet í a múltban megkövetelt egyöntetűség káros kinövéseit , és
leh et övé teszi, sőt szorgalmazza a papnevelés terén is a pluralizmust.

Érdemleges véleményt erről a rat ío fundamentalisról m ajd azok
mondhatnak, akiknek a k ül önböz ö nemzetek számára konkrét pap
nevelési programma kell feldolgozniok. Olvasás alapján úgy tűník,

hogy a kerettörvén y szerzői jó munkát végeztek. Amint az minden
tö rvénnyel lenni szokott, most is majd csak az érdekelt végrehajtók
válthatják a holt betűt eleven életté.
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