
2019.  OKTÓBER 28. ,  HÉTFŐI V S Z E M - L É L E K  

TAMÁS ATTILA

– Hogyan határozta meg életét a 
hivatás?
– Minden embernek van hivatása, 
hiszen a Jóisten nem céltalanul te-
remtett bennünket. Szent Pál apos-
tol nagyon szép példázata a korin-
tusiakhoz írt első levelében a test 
hasonlata, miszerint az emberi test 
sok testrészből tevődik össze, és 
mindegyiknek megvan a maga sze-
repe és feladata, együtt az összes tel-
jesíti be a testnek és az embernek a 
feladatát. Egyik testrész sem mond-
hatja azt, hogy rám nincs szükség, 
hiszen anélkül csonka lenne az em-
beri test, vagy ha az egyik megbe-
tegszik, akkor az egész test megérzi. 
Így van nekem is hivatásom, amit 
már gyermekkoromban megérez-
tem, hiszen nagyon közel laktunk a 
templomhoz, csak a vasút választott 
el. Ezért jóformán minden reggel 
jártam szentmisére, az oltár körül 
szolgáltam, ministráltam. Valahogy 
annyira tetszett ez a szolgálat, hogy 
egy egész életre elköteleződtem ben-
ne. Mert ahogy Arany János Családi 
kör című versében írja, hogy „E fi ú-
ból pap lesz, akárki meglássa!”, va-
lahogy így volt ez az én életemben is, 
mert nemcsak ott a templomban, ha-
nem még otthon is szerettem a „pa-
posdit” játszani. Úgy érzem, hogy az 
Úr Jézus példabeszéde a kincskereső 
emberről, benne a kétféle ember a 
hivatás kétféle formáját mutatja be. 
Vannak, akik minden keresés nélkül 

rátalálnak a hivatásra, és vannak, 
akik sokáig keresik azt, hogy hol 
van a helyük igazából. A papságban 
is vannak úgynevezett késői hivatá-
sok, mint például akik nem érettségi 
után lépnek be a papnevelői intézet-
be, hanem sokszor az egyetem vagy 
évek munkája után.

– Voltak megingások, krízisek a 
hivatásában?
– Elmondhatom, hogy egyszerűen 
csak ráleltem a magam hivatására, 
és azt is hozzátehetem, hogy ebben 
soha nem inogtam meg. Soha nem 
merültek fel menet közben kétségek, 
hogy itt van-e a helyem. Ez is talán a 
Jóistennek egy külön kegyelme volt 
számomra, mert hűségben mindvé-
gig kitartani nem magától értetődő. 
Nekem hál’ Istennek nem voltak hi-
vatásbeli kríziseim, kétségeim.

– Évekig lelki vezetőként, okta-
tóként tevékenykedett a Gyula-
fehérvári Római Katolikus Hit-
tudományi Főiskolán. Milyen 
tapasztalat volt ez, milyen kihí-
vásokkal szembesült a kispapok 
hivatástudatának megerősítése 
terén?
– Tizenkilenc évet szolgáltam a pap-
nevelő intézetben lelki vezetőként. 
Fiatalon, 35 évesen, tízéves papi 
múlttal kerültem oda. Erre a feladat-
ra külön nem készültem, sosem gon-
doltam arra, hogy felkérést kapok 
arra, hogy a kispapok lelki vezetője 
legyek. Éppen ezért sokszor elgon-
dolkodtam azon, miközben enge-
delmeskedtem a felkérésnek, hogy 

vajon tudom-e azt tenni, amit iga-
zából elvárnak tőlem? Akkor jutott 
eszembe az, hogy különleges módon 
egy nőt sem készítenek föl arra, hogy 
édesanyává legyen, sem arra, hogy a 
gyermekét hogyan nevelje. Ő, ahogy 
látja otthon a családban, úgy teszi, 
hiszen átérzi azt, hogy a nevelésben 
a legfontosabb a szeretet, amivel kö-

rülveszi gyermekét. Valahogy én is 
így fogtam fel, hogy a legfontosabb 
a nevelésben nem annyira a tudás, 
az a bizonyos kis tapasztalat, ha-
nem hogy szeresse az ember ezeket 
a fi atalokat és próbáljon velük lenni, 
mert ezen keresztül érzik meg ők is 
azt, hogy szeretik őket, ugyanakkor 
ezen a példán keresztül tanulják 
meg, hogy miként kell papnak lenni.

Ebben a nevelésben sokféle kihí-
vás van, hiszen egy fi atalembernek 
– különösképpen annak, aki még 
keresi a helyét – segíteni kell abban, 
hogy megtalálja a maga helyét, hi-
vatását. Ezen fi atalok számára két 
nagyon fontos dolog van: hogy meg-
találják a maguk helyét, és azokkal 
a talentumokkal, adottságokkal, ké-
pességekkel, amiket a Jóisten nekik 
adott, a közösség javát tudják szol-
gálni. A legfontosabb dolgok egyike 
volt ebben eligazítani őket, emiatt 
sokat kellett beszélgetni velük, meg 
kellett tárgyalni a kételyeiket, prob-
lémáikat, és eligazítást kellett ne-
kik adni. Nagyon nagy kihívás volt, 
hogy nagyon sok fi atal úgy jött be a 

szemináriumba, hogy a családi kö-
rülményei nagyon rosszak voltak. 
Voltak, akiket csak az egyik szülő 
vagy a nagyszülők neveltek. Ezek 

a családi helyzetek rányomják bé-
lyegüket a fi atalok helyzetére, nem 
volt egyszerű az életük a rendezetlen 
családi körülmények miatt. Táma-
szuknak kellett lenni, és pótolni azt, 
ami igazán hiányzott az életükből. 
Ez néha elég nagy kihívásnak bizo-
nyult. Természetesen ezt is csak sze-
retettel lehetett jól csinálni. Olyan 
szempontból is voltak kihívások, 
hogy többen voltak, akik olyan csa-
ládból jöttek, ahol „egykék” voltak. 
Velük kapcsolatban az ember azt ta-
pasztalja, hogy otthon nagyon elké-
nyeztetik, mindent próbálnak meg-

Hivatás, mint a papi élet meghatá
Beszélgetés Tamás József püspökkel
• Egész életét meghatározta, emellett számos kispap 
hivatásának megtalálásában is közreműködött, és vé-
gig kitartott abban a hivatásban, amit felszentelésekor 
vállalt. A Csíkszeredában szolgáló Tamás József püspök 
75 évesen, 51 évnyi papi szolgálat után hamarosan 
nyugállományba vonul. Vele beszélgettünk.

Vannak, akik minden 
keresés nélkül ráta-
lálnak a hivatásra, és 
vannak, akik sokáig 
keresik azt, hogy hol van 
a helyük igazából.

Több mint ötven éve szentelték pappá  
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