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A negatív visszhangok felerősödnek, 
ami szintén le tud húzni. Túlságo-
san ragaszkodnak hozzám például 
olyan közegben, ahol csak öten jár-
nak misére. Volt, amikor komolyan 
készültem, rengeteg mondanivalóm 
volt, de nem volt akinek. Sokat kel-
lett biztassam magam, hogy jól vé-
gezzem a dolgomat ilyen helyzetben 
is” – fűzte hozzá. Mindent összevet-
ve pozitívan látja jelenlegi szolgála-
tát: a legnagyobb kihívások mellett 
a legtöbb tapasztalatot az elmúlt 
négy évben gyűjtötte.

Kétségbeesés nélkül

„A huszonegyedik századi papi hiva-
tásban nincs olyan helyszín, ahol ne 
lennének kihívások” – ezt már Ruşti 
Alexandru-Ioan besztercei születé-
sű plébános fejtette ki. Ő elsőként 
a hagyományokat és a vallási okta-
tást jelölte meg mint különbségeket. 
„Nagy közösségben nem fáj a fejed, 
mert mindenki tudja az ünnepek 
menetét és bátran támaszkodhatsz 
a hitoktatókra. Szórványban pedig 
te jelented a mindent, nélküled meg-
áll a vallásos élet” – világított rá a 
legnagyobb kihívásra. Kétéves csík-
szeredai szolgálatát követően kilenc 

évig Petrozsényban, az alacsony 
százalékban magyar ajkú egykori 
iparvárosban teljesített szolgálatot. 
Eleinte neki is nehéz volt hozzá-
szoknia, hogy vasárnaponként az 
ötvenfős templomi létszám jónak 
számít. „Érződik, hogy ilyen közeg-
ben kevés a fi atal. Akiknek pedig 
magyar a családnevük, nem biztos, 
hogy beszélnek is magyarul. Mindig 
is szerettem fi atalokkal foglalkozni, 
gitáros szentmisét tartani, de ahol 
abból a kevésből is rajtam kívül sen-
ki nem tud gitározni, ott nehéz ak-
tívnak maradni” – szemléltette.

Tevékenység a fiatalokkal

A pozitív oldalon elmondta, hogy kü-
lön-külön minden fi atalra elegendő 

időt tud szentelni, tud fi gyelni rájuk 
az ifj úsági órán. „Ellenben könnyen 
kell kezelni a kötelezettségeket. Ott 
nincs olyan, hogy a pap szólt, hogy 
menni kell, és minden fi atal megy. 
Lehet, hogy senki nem fog megje-
lenni, még ha egy esti fi lmnézésre is 
hívtam őket. A jó dolgokat is lazáb-
ban kezelik. Kreatívnak kell lenni, 
valahogy meg kell ragadni a ked-
vüket” – mesélte, rávilágítva, hogy 
jelenlegi állomáshelyén, Lupényban 
nemrég kezdte el toborozni a fi atal 
közösséget. A nagyjából 800 fős ma-
gyar közösség mellett a fi liában (fi -
ókegyház) 120 római katolikus van, 
ahonnan mindössze tíz, jó esetben 
tizenöt elkötelezett fi atallal számol 
reálisan nézve. „Vegyük Csíkszere-
dát: a nagy létszámú közösségből 
hányan járnak templomba, ifi cso-
portokba, hánynak van megfelelő 
kapcsolata a papjával? Ha ott nehéz 
összefogni, mit szóljunk mi?” – tette 
fel a költői kérdést. Szerinte fontos a 
segédlelkészi években, hogy a plé-
bános is segítse a káplánt, hogy fi -
atalokkal dolgozhasson, közösséget 
építhessen, hiszen később egyedül 
kell mindezeket megvalósítania. 
„Régebben a jezsuita csoportok, a 
piaristák, a bencések magasabb lét-
száma nagy kincset jelentett. Ők job-
ban be tudták vonni a fi atalokat az 
egyház életébe, így volt utánpótlás. 
Ezt úgy kell látni, hogy ha például a 
pap a családorvos, akkor ők a szak-
orvosok. Mindkettőre szükség van, 
de a nagyobb bajokkal csak a szak-
orvos tud segíteni” – példázódott. 

Változás változás hátán

Şcheianu Ciprian-Iosif ugyancsak 
magyar ajkú plébánosi kormányzó 
elmondta, tekintettel arra, hogy 
Brassóban kezdte papi szolgálatát 
– amely szerinte erősen vegyes vá-
ros minden szempontból –, Csíksze-

reda egy óriási változást jelentett 
számára. „A többségében katolikus 
és magyar város, a többezres hí-
vőszámú plébánia mind újdonsá-
gok voltak számomra. A jó csapat, 
amit a plébánián találtam, segített 
megszoknom a várost és a közösség 
mozgalmas életritmusát” – emléke-
zett vissza a plébános, aki szerint 
volt munka, de volt gyümölcs is: na-
gyon szépen tudták megélni az ün-
nepeket, ezért hálával és örömmel 
gondol vissza. „Amilyen nagy vál-
tozást jelentett Csíkszereda Brassó 
után, ugyanolyan változást jelen-
tett Gödemesterháza Csíkszereda 
után. Hirtelen ott találtam magam 
egy többségében ortodox, román 
ajkú faluban, és megismerkedtem 
a 250 fős közösségemmel. Lelkes 

kis közösség volt, a templom jelen-
tette a legtöbbet a gödei emberek 
életében, én pedig törekedtem arra, 
hogy jelen legyek számukra ott és a 
mindennapi életben is” – részletez-
te. Tapasztalata szerint nehézségek 
és örömök a szórványban és a nagy 
katolikus közösségekben is van-
nak, de ahol megbecsülte a híveket, 
ott őt is megbecsülték.

Identitás

„A szórvány állandó kihívása meg-
őrizni a magyar, katolikus identi-
tást, főleg ott, ahol már nincs ma-
gyar oktatás. A kis közösségben 
talán nagyobb a ragaszkodás, a 
nagy közösségben talán több hely-
ről jön a megbecsülés. Ez attól is 

függ, hogy kinek mit mondanak 
a szavaim vasárnapról vasárnap-
ra vagy akár a hétköznapokban” 
– tette hozzá. Jelenleg Petrozsény-
ban szolgál, körülbelül 2000 római 
katolikus tartozik a Szent Borbála 
Plébániához. „Az én elvem, hogy 
találjam meg a helyemet ott, ahová 
épp rendelt a jó Isten. Most ezzel a 
közösséggel szeretek együtt dolgoz-
ni, és nem cserélném sem nagyobb-
ra, sem kisebbre. Ő tudja, miért, és 
én bízom benne” – szögezte le.   

Elzárt közösségben

Hanuleac Tamás segédlelkész 
ugyan szórványvidékre még nem 
volt áthelyezve, ellenben hat évig 
a félreeső és hagyománytisztelő, 
részben görög katolikus közegben, 
Gyimesbükkön teljesített papi szol-
gálatot. Összességében úgy fogal-
mazott, a hívek nagyon ragaszkod-
nak hitbéli meggyőződésükhöz, 
ami más székelyföldi településeken 
nem ennyire jellemző. „Érződik az 
ortodox hatás is, számottevő volt a 
görög katolikusok száma. Az imád-
ságos élet mellett meglepett, milyen 
sokan végzik a rózsafüzért. De a 
kontumáci kápolnában elvégzett 
hetvenkét órás szentségimádás is 
ritkaságszámba megy” – jelezte. 
Gyakorlati éveiben Csíkszereda 
mellett Székelykeresztúron is meg-
tapasztalta a nagyobb római katoli-
kus közösséget. „Nagyon sok kereső 
ember van mindenhol, ahol jártam. 
Olyanokkal is beszélgettem, akik-
kel focipályán találkoztunk, mert 
nem jöttek be a templomba. Azt 
tapasztaltam, hogy a gyimesi vidé-
ken nagy tekintéllyel ruházzák fel 
a papot, valóban adnak a szavára, 
és kikérik a véleményét” – osztotta 
meg meglátásait.

Szórvány és közösség – papi szemmel
Hol könnyebb a szolgálat, hol van több kihívás? Fejlődés és kiégés is lehet a vége
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