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Pál József Csabát tavaly ne-
vezte ki a Vatikán temesvári 
megyés püspökké . A kü-
lönböző felekezetek közötti 
együttműködésről ismertté 
vált volt resicabányai római 
katolikus pappal Ferenc pápa 
közelgő romániai látogatásá-
ról, a hitéletről és az egyház-
megye előtt álló kihívások-
ról beszélgettem püspöki 
rezidenciáján.

→ MAKKAY JÓZSEF

Pünkösd előtt egy héttel Er-
délybe is ellátogat Ferenc pápa. 
Hogyan tekintenek a Szentatya 
csíksomlyói jövetelére?

A katolikusoknak sokat jelent, 
hogy Péter utódja eljön hozzánk 
is. Szent II. János Pál pápa 1999-es 
romániai látogatása – amikor csak 
Bukarestbe ment – kimondottan 
ökumenikus jellegű volt. Ferenc 
pápa május végi, június eleji láto-
gatása lelkipásztori és ökumeni-
kus egyaránt. A Szentatya ezúttal 
felkeresi azoknak a vidékeknek 
egy-egy kiemelt helységét, ahol 
sok katolikus él, ennek mi örü-
lünk. Én különösen a csíksomlyói 
látogatásnak örülök. Véleményem 
szerint a Szentatyának külön ka-
rizmája van: szívhez tud szólni.

Az erdélyi magyar katolikus 
egyházi vezetők és a hívek több-
ször is hangot adtak elégedetlen-
ségüknek, hogy a román állam 
beleszól egyházi iskoláink műkö-
désébe, illetve ellehetetleníti az 
egyházi ingatlanok visszaszolgál-
tatását. Segíthet-e ezeken a sajá-
tos gondokon a pápalátogatás? 

Nem tudom, hogy ezek szóba 
kerülnek-e, de legalább indirekt 
módon mindenképpen segít, a 
segítés szándékával jön, az irán-
tuk való szeretet vezérli. Ferenc 
pápa jól ismeri a helyzetünket Er-
délyben. Tudja, hogy itt több nép 
él együtt, és mindenik az ő egy-
házának a tagja, ezzel a tudattal 
érkezik hozzánk. Azzal, hogy az 
evangélium tanításait hangsú-
lyozza, eleve a párbeszéd szán-
dékát helyezi előtérbe. Ő minden 
hívéhez jön, amikor Romániába 
látogat, hiszen vannak magyar, 
román, német és más nemzeti-
ségű római katolikusok és görög-
katolikusok egyaránt. Akárcsak 
egy édesanya, a Szentatya azt 
szeretné, hogy gyerekei értsenek 
egyet, legyen békesség közöttük. 
Meggyőződésem, hogy ezért min-
dent meg is tesz.

Ferenc pápa kiáll a szegénye-
kért és az elnyomottakért. Meny-
nyire jelent ez hangsúlyváltást a 
katolikus egyházban?

A Szentatya nemcsak taní-
tásaiban, hanem személyesen 
is odafi gyel a szegényekre. Ezért 
hirdette meg korábban az irgal-
masság évét is. Pénteki napokon 
gyakran kimegy a Vatikánból, 
és meglátogat egy-egy kórházat 
vagy olyan intézményt, ahol sze-
gényekkel, betegekkel találkozik. 
A szeme és a szíve is ott van. Assisi 
Szent Ferenc a 13. században úr-
nőjének nevezte a szegénységet. 
A Szentatya is ezért választotta a 
Ferenc nevet. Azt szokta monda-
ni, hogy az egyháznak szegény-
nek kell lennie, és a szegényekért 
kell élnie. Ugyanakkor az egyház 
anyaszentegyház-jellegét is megé-
li: az elesettek és a bűnösök iránti 
gyöngédséget. Van, aki ezt félre 
is érti, de többször hangsúlyozta: 
úgy éljük meg mindezt, hogy ne a 
törvények mögé bújva vagdalkoz-
zunk. A törvények szükségesek, 
de mindig az embert lássuk, és ne 
a törvényt tartsuk pajzsként ma-
gunk előtt. 

A pápa nagy léptekkel indított 
el egyházi reformokat, erről vi-
ták is folynak. Mennyire fontos 
a nyitás a világ felé? 

Nagyon fontos. A történelem 
folyamán a krisztusi tanításra, a 
krisztusi életre rárakódnak a szá-
zadok szokásai és hagyományai, 
emiatt a tiszta tanítás néha alig 
látszik. E reformtörekvések min-
dig megpróbálják az eredeti taní-
tásokat felszínre hozni, és azokat 
a kor számára alkalmazni. A tö-
rekvés nem változtatja meg a ke-
resztény tanítást, hanem megnézi, 
hogy az adott korban az eredeti ta-
nítást milyen módon lehet jól meg-
élni. Sok példát mondhatnék erre a 
történelemből, ezek mindig újabb 
állomásai voltak az egyház meg-
újulásának. Szinte mindenik nagy 
szerzetesrend-alapító az evangéli-
umnak egy új fényét hozta felszín-
re, ami sokak megújulását segítet-
te elő. Ilyen megújító tényező volt 
a II. vatikáni zsinat is, de ilyen volt 
a szentmisék nép nyelvén való 
végzésének a bevezetése is. Még 
nem is olyan régen Európában 
szinte mindenki keresztény volt, 

és az emberek élete a keresztény 
ünnepkörök köré szerveződött. 
Mára ez a világ letűnt. Ebben az új 
világrendben új módon kell végez-
ni a lelkipásztorkodást is. 

Az emberek tömegesen el-
fordultak az egyháztól. Vajon 
hogyan lehet megtalálni azt a 
kulcsot, ami a változáshoz kell?  

E törekvés nem új keletű, az 
egyház mindig is kereste ezt a kul-
csot. Amikor az evangéliumokat 
megírták, világosan látszott, hogy 
melyik evangélium melyik közös-
ségnek szólt. A páli leveleknél 
világos, hogy azok egy-egy közös-
ségnek íródtak. Úgy szól hozzá-
juk, hogy az a problémájukra ad 

választ. Az egyház törekvésében 
fontos szempont ez, hogyan szó-
lítsa meg a különböző közössé-
geket a saját nyelvükön és saját 
mentalitásuk szerint. Ma már 
teljesen más világot élünk. Régen 
például szinte nem volt szabad 
egymás felekezeteinek templo-
maiba belépni. Ma éppen erre 
bátorítanak az egyházak, hogy 
együtt imádkozzunk. Nemcsak 
arra, hogy elviseljük egymást, 
hanem egymást értékeljük, segít-
sük. Ez óriási előrelépés, aminek 
sok kis összetevője van. Ferenc 
pápa egyértelműen nagy lépé-
sekkel sürgeti a megújulást azzal, 
hogy odamegy az elveszettekhez 
és a szegényekhez. Egy hasonlat-
tal élve azt mondja, ne csak azt a 
báránykát fésülgessük, amelyik 
állandóan ott van mellettünk, ha-
nem ki kell menni, és meg kell ke-
resni az elveszett juhokat is. 

Mi a legnagyobb kihívás ma 
az egyház számára? 

A közösségek felbomlása, amit 
az elvárosiasodás hozott magával. 
Az embereknek szükségük van kö-
zösségre, az egyháznak pedig az 
is a feladata, hogy közösségeket 
hozzon létre. Régen a falu közös-
ség volt. Csíki szülőfalumban, ha 
meghalt valaki, édesanyám azon-
nal pakolta össze a lisztet, tojást, 
vajat, és küldte a családhoz. A falu 
összetartott. Ha leégett egy ház, az 
egész falu összefogott, és felépí-
tették az új házat. Ma más világot 
élünk. Az emberek elszigetelőd-
nek egymástól, az egyháznak pe-
dig segítenie kell a közösségeket, 
ahol nincsenek, létre kell hoznia 
azokat, mert a hitet egyedül nem 
lehet megélni, csak közösségben. 
Ebbéli törekvéseinkben is sok se-
gítséget kapunk Ferenc pápától. 
A mai világnak másfajta berendez-
kedése van, ehhez kell alkalmaz-
kodnunk, miközben az egyház ma 
is az örök érvényű krisztusi taní-
tást, az evangéliumot hirdeti. Ma 
például elővehetjük a mobiltele-
font, és arról végezhetjük a közös 
imádságot, nem kell állandóan 
könyveket cipelnünk. Az emberek 
többsége nagyon foglalt, nem ké-
pes hosszú, többórás imádságra, 
de segíthetjük őket abban, hogy 
úgy alakítsák munkájukat, hogy 
az váljék imádsággá. Annak a 
módját kell megkeresnünk, ho-
gyan válik munkánk és emberi 
kapcsolatunk Isten dicsőítésére. 

Megyés püspökként hogyan 
tekint egy olyan közösség-
re, ahol sokszínű a katolikus 
egyház? 

A Bánságban jól együtt élnek 
magyarok, románok, németek, hor-
vátok, bolgárok, szlovákok, csehek. 
Bizonyos, hogy Isten útja a kibékü-
lés, a békesség és a szeretet. Az evan-
gélium erre sok példát mutatott, 
hogyan mehetünk ezen az úton 
előre. Nagyon fontos a Szenthá-
romságra fi gyelni. Egység van a 
sokféleségben: ahol szeretet van, 
ott egység is van. Három személy-
ben, de egy Istenről beszélhetünk. 
Ugyanakkor az Atya nem Fiú, a 

Fiú nem Atya, a Fiú nem Szent-
lélek, és az Atya sem Szentlélek, 
tehát adott a különbözőség. A 
hangsúlyt az egységre kell tenni 
a különbözőségben. A különbö-
zőség az, hogy valakinek van egy 
kultúrája, hagyománya, nyelve, 
amit tiszteletben kell tartani és 
segíteni, hogy abban növekedjen, 
fejlődjön, és így legyen ajándék a 
többi számára. Ennek első lépése 
a tolerancia. Eltűröm a másikat: te 
más vagy, de jogod van élni. Ennél 
azonban sokkal tovább kell men-
ni. A következő lépés az, hogy egy-
másra tisztelettel kell tekinteni. 
Vegyes családokban ez életszük-
séglet. A harmadik kívánalom, 
hogy egymást segítsük. Ez nem 
azt jelenti, hogy saját identitásun-
kat feladjuk, vagy összemossuk a 
másikéval. 

A temesvári egyházmegye 
ilyen szempontból egyedi jelen-
ség Erdélyben, hiszen a római 
katolikus egyház keretében sok 
nép él egymás mellett, és ugyan-
az a pap több nyelven hirdeti 
az igét. Mennyire működik ez a 
rendszer „olajozottan”? 

Itt már régóta kialakult, hogy 
a legtöbb papunk igét hirdet ma-
gyarul, németül és románul is. 
Van 13 horvát, 8 román, 7 német, 
5 bolgár és két cseh papunk, a 
többség magyar. Papjaink megta-
nulták, hogy legalább elfogadható 
szinten ismerjék a másik nyelvét. 
Papjaink nagy többsége Gyulafe-
hérváron tanult a teológián, ott 
mindenki megtanult magyarul. 
Többen tanultak egy vagy több 
évet Németországban. A gyulafe-
hérvári teológiai oktatás megen-
gedi a nem magyar hallgatóknak, 
hogy az első két évben románul 
vagy németül vizsgázzanak. Két 
kispapot, akik nem tanultak meg 
megfelelően magyarul, tavaly 
ősszel kiküldtem Budapestre to-
vábbképzésre a Balassi Intézetbe. 
Egyházmegyénkben a soknyelvű-
ség a gyülekezetek szintjén úgy 
valósul meg, hogy Temesváron 
például a székesegyházban egy-
mást követően három mise van 
magyar, német és román nyelven. 
A karácsonyi éjféli mise egy kicsit 
érdekes volt, mert abból nem lehet 
hármat tartani, így három nyelven 
végeztem. 

Mennyire ragaszkodnak ah-
hoz a püspökségen, hogy az 
egyházmegyében mindenki az 
anyanyelvén hallgassa az isten-
tiszteletet?

Ehhez ragaszkodom. Az imád-
kozást mindenki otthon az anya-
nyelvén sajátítja el, és mi ezt min-
denhol fenntartjuk. Temesváron 
hét plébániánk van, és mindenhol 
legalább háromnyelvű szentmise 
van. Nem újdonság ez a mi tájain-
kon. Amikor 1985-ben kispapként 
a Bánságba kerültem, németül 
és románul is csak tudogattam. 
Buziásfürdő, Bakova és Nitzky-
dorf (Niczkyfalva) gyülekezeteibe 
helyeztek, ahol elsősorban né-
metül kellett beszélnem. Nitzky-
dorf volt a püspököm szülőfaluja. 

BESZÉLGETÉS PÁL JÓZSEF CSABA TEMESVÁRI RÓMAI KATOLIKUS MEGYÉS PÜSPÖKKEL
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József megyés püspök
a temesvári püspöki
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Pál József Csaba: az egyház egyik legnagyobb kihívása a közösségek felbomlása, amit az elvárosiasodás okozott

→ Ma más világot élünk. 
Az emberek elszigete-
lődnek egymástól, az 
egyháznak pedig segíte-
nie kell a közösségeket, 
mert a hitet egyedül 
nem lehet megélni, csak 
közösségben. Ebbéli 
törekvéseinkben is sok 
segítséget kapunk Fe-
renc pápától. 
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