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A LELKIPÁSZTORKODÁS AZ IDŐK SODRÁBAN

A lelkipásztorkodástan, mint a teológiának e~yik ága ugyan csak
másfélszázados multra tekinthet vissza, de mint egyházi tevékenység
egyidős az Egyházzal. Valójában nem más ez, mint "aedificatio cor
poris Christi mystici", Krisztus titokzatos testének építése a változó
idő sodrában. Az így felfogott lelkipásztorkodás magában foglalja
mindazt a tevékenységet, ami az üdvközvetítéssel kapcsolatos, ezért
cl lelkipásztorkodás története a keresztény élet hosszmetszetét adja
és egyben a lelkipásztorkodás lényegének helyes felismeréséhez is
vezet. Másrészt a kereszténység életében időnkint jelentkező válságok
valójában nem a kereszténység életerejének megfogyatkozását jelen
tik, hanem a lelkipásztori mödszerek és eszközök elégtelenségére mu
tatnak rá. Az Egyház lelkipásztori tevékenységében a Szeritlélek Úris
ten működik ugyan, de emberi erők felhasználásával. Igy történhetik
azután meg, hogy a szellemi. társadalmi. gazdasági életben hirtelen
bekövetkezett változások idej én a lelkipásztori módszerek és eszközök
elégteleneknek és korszerütleneknek bizonyulnak, válságba kerülnek.
Ezért napjainkban is többen helytelenül beszélnek a kereszténység
válságáról. mivel csak a fenti értelemben vett lelkipásztorkodás vál
ságáról lehet szó; viszont a mélyebb vizsgálódás azt mutatja, hogy
a lelkipásztorkodás is túl van már a krizisen és elindult a legjobb
irányban. Elvi téren a kitisztulás már megtőrtént. sőt a gyakorlati
életben is ott látjuk már az egészséges, új kezdeményezéseket. Mind
ezt világossá teszi előttünk a lelkipásztorkodás történeti vizsgálata.

Maí lelkípásztorkodásunk szervezete, a jogi értelemben vett plé
bánia és a nagy területre kiterjedő püspökség a középkor első száza
daiban alakult ki és vé~le~es formáját a Karoling-korban, a 9. sz.
elején nyerte. A megújult lelkípásztorkodásnak is ebben a keretben
kell történnie. A plébániai közösség felfogásában és az Egyhézröl
való elgondolásunknál azonban vissza kell térnünk az ősegyház szel
leméhez, vagyis a lelki, kegyelmi közösség gondolatához és az E~y

házban elsősorban nem jo~i, társadalmi közösséget. hanem Krisztus
misztikus testét kell látnunk. A lelkipásztori módszerek és eszközök
területén azt látjuk, hogya "devotio modernáv-val, az új, az egyéni
áhítattal kapcsolatban a középkor végén és az újkor folyamán a szer
zetesrendek által kialakított formák egyetemes jellegűekké válnak és
tökéletesítik az ősegyház sok tekintetben még színtelen, egyhangú, a
középkornak pedig nagyon is hiányos, nem egyszer tökéletlen eszkö
zeit és módszereit.

Az ősegyház idején a kereszténység lényegében városi vallás volt.
A lelkipásztorkodás a püspök vezetése alatt álló közösség keretében
történt, melynek összetartó ereje a Corpus Christi mysticum élő való

'sága volt. Kűlsö kifejezője volt ennek a communio és a pax. A com
munio lelki-kegyelmi, de egyben jogi közösséget is jelentett. Paxon
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nem a viszálytól mentes békét, hanem a hitegységben való élést kell
értenünk. A kereszténységnek mély felfogása és átélése teszi érthető

vé számunkra, hogy a sokszor bizony szegényes liturgia, egyhangú
imádság, nem egyszer kissé hosszú és száraz beszéd oly életalakító
hatással volt az első századok keresztényeire. Ebben az időben első
sorban az egész hívő kőzösség példás keresztény élete hatott ala
kítólag az egyes hívekre, bár ez a közősség kialakította a maga lelki
pásztori eszközeit is (katekétikai iskolák, katekurnenátus).

A kora középkorban, az 5-10. században megtörténik Európa
megtérésé. A germán-szláv népek és a magyárok belépnek az Egyház
ba. A kereszténység nem korlátozódik többé a városi lakosságrá. A
vidéken lakó széles néprétegek is az Egyház tagjaivá lettek. Ezeknek
lelkipásztori ellátására küldött ki vidékre a püspök papokat, akik a
plébániák megalapítói lettek. Az első időkben az új lelkipásztori szer
vezeteknek, a plébániáknak a kerülete még igen nagy volt. Sokszor
10-15 helység tartozott egy plébániához, azért a földbirtokosok val
lási igényeik könnyebb kielégítése céljából birtokaikon kápolnákat,
templomokat emeltek. A lelkipásztorkodás szcrvezctében tehát fontos
változás következett be. Kialakult a nagy területre kiterjedő püspök
ség és az ugyancsak nagy területtel biró plébánia. A fejlődés további
irányának szempontjából a szarvezeti változásnál is fontosabb volt
az a körülmény, hogy lényegesen megváltozott a lelkipásztor és a
hívő közősség viszonya. Ezen a téren a 8-9. sz.-ban az anyagi ellátás
terén bekövetkezett változás volt döntő jelentőségű. Ettöl az időtől

kezdve a püspökségek és a plébániák anyagi alapj át az általánossá
váló tized és a javadalmi birtokok alkották. Már magával ezzel a
ténnyel a lelkipásztorkodás sokat veszített régi közvetlen. életszerű

vonásából és tárgyias, hivatalos jellegűvé vált. A lelkipásztori mun
kában a hivatalos kötelességszerűség domborodott ki. A lelkipásztori
érdek és szempontok helyett a hangsúly az anyagi, javadaimi oldalra
tevődött át. Schrotl egyenesen a lelkipásztorkodás "materializálásá
ról", elanyagiasodásáról beszél. Súlyos kijelentését könnyebben meg
értjük, ha arra gondolunk, hogy az első világháború előtt nálunk a
püspökségeket általában még anyagi oldaláról értékelték (és cse
rélgették). A plébániáknál hasonló volt a helyzet. Hertling szérint az
új lelkipásztori szervezet egyformán magában hordta a felemelkedés
és az elvilágiasodás csiráit. Valóban hamarosan kiütköztek az új in
tézmény káros vonásai. Minthogy az egyház-fogalomban a középkor
folyamán a kegyelmi jelleg helyett a jogi vonás került előtérbe, nem
csodálkozhatunk azon, hogy a plébánia is hamarosan merev jogi szer
vezetté vált. Kialakult a plébánia-kényszer, amelynek értelmében a
hivek lelki igényeiket csak a plébánián elégíthették ki. A plébános
megszerezte magának az egyházi Ienvítéknek, az interdictumnak a kő

zépkorban félelmetes fegyverét is. Mindez segítette ahitegység meg
őrzését, viszont számos tűlkapásra is lehetőséget nyujtott. A plébá
niáknak javadalmakká válása hozta magával, hogyamagánkápolnák
és templomok plébániákká lettek. Ez a kegyurasághoz vezetett, ami
viszont a világi elemnek az egyházi ügyekbe való beavatkozásával járt,
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később pedig a nagy javadalmaknak a főnemesi, nemesi családok má
sodszülött tagjai részére való kisajátításához vezetett. A javadalom
lett az oka az "álláshalmozásnak", simóniának és részben a konku
bínátusnak, a középkor e jellemző bűneinek. Nem utolsó sorban az
anyagiak miatt nem osztották fel a püspökségek és plébániák nagy
terűletét. Ennek káros következményei természetesen jelentkeztek a
lelkipásztorkodásban. IX. Gergely 1227-ben azért osztotta három rész
re Bréma addig egyetlen plébániáját, mivel sokan haltak meg gyónás
és viaticum nélkül, minthogy csak egy plébános és két káplán volt
ott, ahol tíz pap is kevés lenne. Vidéken a nagy távolság és a pap
hiány miatt nem egy esetben nemcsak gyónás nélkül, hanem keresz
teletlenül is haltak meg. A középkor vége felé, a 14-15. sz-ban
volt ugyan pap elég, de ezek nagy része hivatalokban dolgozott, vagy
rnint oltárigazgató az elszaporodó oltárjavadalmakból élt és nem
csinált mást, mint misézett. Sopronban a 15. sz. folyamán számos
oltárigazgató volt, de a lelkipásztorkodásban csak a város-plébános
és káplánja működött. Amikor az egyik plébános zilált anyagi viszo
nyok közt otthagyta a plébániát, a sok oltárjavadalmas közül nem
akadt rá vállalkozó.

A papság kiképzése is igen hiányos volt az első időkben. A Ka
roling-korban alakuló székes és társas káptalanok feladata a lelki
pásztori igények fokozottabb kielégítése mellett éppen a papság jobb
kiképzése volt. A káptalani iskolák nálunk is ezt a célt szolgálták. A
13. sz-ban az egyetemek kialakulása komoly haladást jelentett ugyan
a papság kiképzése terén, de a lelkipásztorkodó papságnak alig egy
százaléka került ki onnan. A 14-15. sz.-ban mindinkább elszaporodó
oltárigazgatók képzettsége színte minden tekintetben alatta maradt a
kívánalmaknak. Sokszor éppen hogy el tudták olvasni a szentmisét.
Körükben terjedt el leginkább a javadalom-halmozás; akiknek nem
jutott elég, azok a legnagyobb nyomorban éltek. Nem egyszer egy
szerű favágók voltak. Dózsa parasztmozgalmához főleg ilyen szegény
papok csatlakoztak. Természetes, hogya hiányos kiképzésű papság
lelkipásztori módszerei és eszközei egyszerűek voltak. Rendes hit
oktatás a IV. lateráni zsinat, 1215. előtt nem volt. A tízparancsola
tot, hiszekegyet és a föbb imádságokat mondták el az istentiszteletek
alatt. Gyakori szentgyónás és áldozás a nagy kerületek és a plébániai
kényszer miatt lehetetlen volt. A plébánosok csak a nagyböjtben gyón
tuttak rendszeresen. A 11-15. sz.-ban voltak ugyan törekvések a
gyakoribb gyónás és áldozás- bevezetésére, de nem egy helyen az ál
dozással kapcsolatban pénzadományokat kértek. Ez természetesen
nem mozdította elő ~ szeritség gvakori vétel ét. A 11-15. századi val
lásos megújulási törekvésekben fontos szerepük volt a céheknek és a
szaporodó jámbor társulatoknak. Sopronban a papok is céhekbe tö
mörültek, mellettük számos vallásos jellegű céh keletkezett, és a kű

lőnféle szentek tiszteletére alakult jámbor társulatok is virágoztak.
Egyszerü eszközökkel, sokszor képzetlen papsággal a középkor méqis
kialakította a román, majd a csodálatosan szép ~ótikus lelkiséget. En
nek az a magyarázata, hogy voltak szép számmal buzgó, kiváló papok
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is. Az eredményes lelkipásztorkodás főoka mégis az volt, hogy a
középkorban a lelkipásztor mögött ott állt a Civitas Christiana. A
lelkipásztor nem tett mást, mint hirdette azt, amit az állam, a társa
dalom is megkövetelt és az egész műveltség magából árasztott: a ke
resztény életelveket.

A kőzépkori lelkipásztorkodásban a 13. sz.-ban hasadás követke
zett be, amelynek hullámai napjainkig eljutottak. A hasadás kettős

forrásból származott. Az egyik volt a középkori lelkipásztorkodás fent
vázolt hiányossága, a másik a középkori theocentrikus világnézettel és
kollektív gondolkodással szemben az anthropocentrikus világnézet és
az individuális szellem jelentkezése. A vallási életben a "devotio me
derna", az új, az egyéni szükségleteket kielégitő áhítat már az ú)
szellem érvényesülését jelentette. A magánájtatosságok feltünése és
szaporodása, a 12-15. sz.-ban virágzó misztika, melynek nyomait n
mi kedex-irodalmunkban is megtaláljuk. az új áhítat fokozatos tér
hódítását bizonyítja. Az új igényeket a középkori lelkipásztori eszkö
zök nem tudták kielégíteni. Erre az ekkor alakuló kolduló rendek, a
ferencesek és a domonkosok vállalkoztak. A szerzetesség velük kap
csolódott be rendszeresen a lelkipásztorkodásba. A régi monaszfikus
rendek inkább csak közvetve hatottak rá, főleg az által, hogya lelki
pásztorok és az Egyház reformját előmozdították. Hatottak azonban
közvetlenül is a társadalomra a 6. századtól elterjedő ímakőzősségek

keL Méreteikre jellemző, hogya 9. sz.-ban a reichenaui imakőzősséjs

nek 40.000 tagja volt. Tudjuk, hogy Pannonhalma már Szent István
korában imaközősséobenállt Montecassinóva1. Az imaközösségnek le1·
kipásztori szempontból az ad igazi jelentőséget, hogy a céhek, a Ti
lági apostolság első szervezete az ímaközösségektöl kapták vallásos
jellegüket. A ciszterelták. főleg Szent Bernát már számos új áhítat
kezdeményezői voltak. Elég a Mária-tisztelet fellendülésére hivatkoz
nunk és Krisztus emberségének, főleg szenvedésének tiszteletét emlí
tenünk. Rendszeres lelkipásztorkodással azonban még ök sem IOá
lalkoztak.

A kolduló rendek viszont egyenesen a lelkipásztori hiányok pót
lására alakultak. Lelkipásztori megbízatásukat, misszíójukat egyene
sen a pápáktól kapták, azonban nem a rendes, plébániai lelkipásztori
keretben müködtek, nem is a régi módszerekkel és eszközökkel ér
tek el hatást, hanem új módszereket és eszközöket honosítottak meg,
mint a missziók, búcsújárás. szentolvasó, betlehemi jászoly. Általában
törekedtek a hívek lelki igényeinek kielégítésére, ami azután lelki
pásztori magatartásukban is mecnyilatkozott. A közénkor lelkipász
torának sokszor a rideg [ogra helyezkedő álláspontja helyett ök kép
viselték a szereteten nyugvó lelki kapcsolat gondolatát, parancs he
lyett a megnyerés eszközeit alkalmazták és a hívek igényeinek kielé
f!ftésére törekedtek. Hatásuk óriási volt. Gondoljunk csak Sienai Szent
Bernardin- tízezreket megmozf!ató missziós beszédeire, vagy nálunk
Kapisztrán Szent János és Marchiai Szent Jakab működésére. Az
eredmény az lett, hogy a hitélet központja nem a plébánia volt többé,
hanam a kolostor. A lelkipásztorkodás eszközei kőzűl a kolduló ren-
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dele által alkalmazott rendkivüli utakra tevődött át a hangsúly. A
lelkipásztorkodásban sajátos kettősség alakult ki, ami a természetsze
rűleg jelentkező ellentétek kiélezésével mintegy kétszáz éves harcot
váltott ki a világi papság és a szerzetesek között. Abban azután anyagi
érdek, hiúság, hatalmi szempont, írígység egyformán közrejátszott,
hogy az ellentét nem egyszer élessé vált, elmérgesedett, és maguknak
a pápáknak kellett közbelépniök. ök hol az egyik, hol a másik fél
nek adtak igazat. Sopronban a 13. sz. kőzepén a ferencesek a letelepe
dés után hamarosan egészen a pápáig menő pereskedésbe keveredtek
a város-plébánossal. Valójában mindkét fél hibázott. A vílági papok
mereven értelmezték és gyakorolták a plébánosi interdiktumot, Szent
Ferenc fiai pedig .nem egyszer megfeledkeztek alapítójuk figyelmezte
téséről, hogy az Egyház támogatására és a hiányok pótlására szól a
küldetésük, nem pedig a lelkipásztorok bűneinek ostorozására. A kol
duló rendek néha átlépték hatáskörüket és a lelkipásztorok hibáit,
erkölcsi botlásait ostorozták, mint Savonarola is tette. A bajokat a
középkor végén -az anyagi nyomor növekedése és az erkölcsi bajok
elhatalmasodása még inkább fokozta. A kettősségből adódóellentét,
mint a lelkipásztorkodásnak nyilt, fájdalmas sebe a középkor örök
ségeként átszálIt az ujkorra is.

Az ujkor elején a tridenti zsinatnak meg kellett oldania a lelki
pásztorkodás reformját és nyugvópontra kellett volna vinnie a világi
papság és a szerzetesek között levő évszázados vitát. A zsinat ez
írányú reformintézkedéseiben azokra a törekvésekre támaszkodott, me
lyek a 15. sz. végén és a 16. sz. elején a püspököket hivatali és egy
házfejedelmi munkakörükből ujra lelkipásztori tisztük gyakorlásához
igyekeztek visszavezetni és a szerzetes rendekben az ősi fegyelmet
akarták megújítani.

A lelkipásztorkodás terén a zsinat valóban eszményképet állított
fel. Ez szinte napjainkig követendő példaképül szolgál, A legúiabb
törekvések is ennek a megvalósitását viszik közelebb a célhoz. A zsi
nat rendelkezései szerint az egyházmegye területén a püspök a fele
lős lelkipásztor, azért tartozik helyben lakni, egyházmegyéjét láto
gatni, zsinatot tartani, szemináriumok felállításával jól képzett, er
kölcsileg kifogástalan papságról gondoskodni. Ugyanígy a plébánia te
rűletén a plébános a kizárólagos lelkipásztor, tisztét személyesen kell
ellátnia. A prédikálás, hitoktatás, szeniségek kiszolgáltatása az ő fel
adata. A szerzetes rendekre vonatkozólag a zsinat elvetette a szer
zetesellenes törekvéseket, nem törölte el a régi rendeket, hanem meg
reformálta. A szerzeteseket a lelkipásztori működéstöl nem tiltotta
el, hanem ilyen irányú tevékenységükben őket is a l~lkipásztorkodás

hivatásszerű irányítójának, a püspöknek felügyelete alá helyezte.
A tridentinum eszményi célkitűzése azonban csak kis mártékben

valósult meg. Ugyanis kevés Borromeo Szent Károly és Szalézi Szent
Ferenc tipusú főpap akadt, aki valóban és elsősorban lelkipásztor
volt. Spanyol, francia, német földön és nálunk nagyobbrészt továbbra
is egyházfejedelmek, hivatalnokok maradtak a főpapok. Nálunk a tö
rök hódoltság is hozzáj árult ahhoz, bogy a bödolteági területen levő
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egyházmegyék föpapjai, mintho1{Y egyházmegyéjükbe nem mehettek,
rendszerint udvari hivatalt vállattak, de Keresztény Agost szász her
ceg győri püspök, majd esztergomi érsek nem az egyedüli, aki a 18.
sz. elején is távolból, helynökök útján intézte egyházmegyéje ügyeit.
A nagyobb javadalmú állásokat továbbra is a főnemesség, illetve a
nemesség sajátította ki magának. A győri káptalan tagjai a 18. sz-ben
általában még főnemesek voltak. csak a 19. sz.-ban akadt köztük több
polgári származású is. Az alsópapság nagy része a tridentinum után
is tudatlan volt, mivel a zsinatnak a papképzésre vonatkozó intézke
dései csak lassan mentek át az életbe. Nálunk Pázmány szorgalmaz
ta végrehajtásukat. de prímássága elején a nagy paphiány miatt még
meg kellett tűrnie a házas és konkubinus papokat is. Mindezek miatt
történt azután, hogy a zsinat rendelkezéseit a lelkipásztorkodás terén
nem az elsősorban arra hivatott vílMi papság hajtotta végre, hanem
az új és a megreformált régi szerzetes rendek. A lelkipásztorkodásban
igy a tridentinum eszménye helyett eIre kerültek a szerzetesek, és a
középkorban kialakult módszereiket és eszközeiket, mint a népmisz
sziót, lelkigyakorlatokat, búcsújárásokat, kongregációkat tovább fej
lesztették és működésükben ezeket alkalmazták. A szerzetes lelki
pásztori módszerek és eszközök elterjedésének kedvezett a korszel
lem is. A barokk korban a reneszánsz idején kialakult anthropooen
trikus világnézet nem tünt el, de a keresztény humanizmus formájában
Istenbe is belekapcsolódott. Az Egyházról való felfogásban is érez
hető az individualizmus hatása. Az Egyház jogi egységének tudata
tovább élt ugyan, de a kegyelmi jelleg háttérbe szorult, ezért a kö
zösségí élet a középkor végén kialakult és tovább fej lesztett egyesü
letekbe szorult, A barokk kor vallásos társulatai, mint a kongregációk
is ebben lelik mélyebb gyökerüket és egyben jelentőségüket is.

A barokk kor a maga megujhódott szellemével színte a földre
hozta az eget, hogy az égbe emelhesse az embert, ahogy azt a barokk
festményeken láthatjuk. Az. égbe emelkedéshez minden eszközt meg
ragadott: aszkézis, páthosz, teátrális kűlsöség mind ugyanazt a célt
szolgálta, A lelki feszültség maximumát követelték minden téren. A
hitéletnek a gótikához hasonló felvirágzása következett be. Azonban
a nagy feszültséget nem lehetett állandósítani. A 18. sz.-ban bekövet
kezett a visszahatás, ami a belső tartalom elsekélyesedésével járt és
így formalizmushoz vezetett. Másrészt a devotio moderna túlhajtása
következtében sok esetben a vallásos élet periferikus jelenségei, --
mint a búcsújárások, társulati szabályok megtartása. - kerültek a
főhelyre. Viszopt a szerzetes rendeknek a lelkipásztorkodásban való
túlságos előtérbe kerülése a világi papság kiképzésének javulásával
és ezzel együttjáró öntudatraébredésével a tridentinum elötti fesziilt
ség visszatérésével fenyegetett.

A felmerülö bajokon a felvilágosodás igyekezett segíteni. Ilyen
értelemben a janzenizmus, jozefinizmus és az egyházi felvilágosodás
hasonló törekvéseket mutat. Az egyházi felvilágosodás, ahogy ma lát
juk, tulajdonképen apológia kivánt lenni a racionalizmussal szemben.
Altalában helyesen állapította meg a fennálló bajokat. }óllátta, hogy
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a plébániákkal szemben előtérbe kerültek a kolostorok, a szentmísével
szemben tubottan szapórodtak a magánájtatosságok; az értelmes szép
istentisztelet követeléséve1 a későbbi liturgikus mozgalom számára
készítetfék elő a talajt; mél!is saját korukban müködésük inkább bom
lasztó, mint épitő hatással volt. Az Egyház ugyanis számukra első

sorban társadalmi, nevelő intézmény volt, nem pedig természetfeletti
közösséq. Az ember lehető legnagyobb földi boldogsáqát tartották
szem előtt. A plébániák számát nagy mértékben növelték, - gondol
junk II. József plébánia-alapításaira. - de a plébániákat is elsősorban

a fenti cél szolgálatába állították. A plébánosokat boldogságra ne
velő tanítókká tették. Ezeken a plébániákon keresztül a természet
feletti élet, a kegyelem világa csak igen gyéren szüremlett a lelkekbe.
A racionaIisan felfogott és csak társadalmi intézménynek, nem pe
dig kegyelmi közősségnek tekintett plébánia nem tudta összefogni a
híveket, ezért a felvilágosodás helyes törekvéseinek jó hatása csak
akkor érvényesülhetett, amikor a 19. sz.-ban bekövetkezett megújulás
következtében a vallásos élet elmélyült.

A 19. sz. első felében el kellett távolítani a Ielviláaosodés káros
következményeit. A század második felében nehéz küzdelme volt az
Egyháznak a Iiberalizmussal, és csak a század végén indulhatott el a
belső katolikus meguihódás, A felvilágosodás racionalizmusát vallási
téren nagyrészt a romantika számolta fel. Ez handsűlvozta az érze
lem jogát a vallási életben is. Felébresztette a vallási öntudatot és
az Egyházban uira élő, organikus szervezetet látott. A romantikusok
nagyra értékelték az Egyház művészi, kulturális, nevelői tevékenvsé
gé!. A hitoktatás módszerének fellesztése sokat köszönhet nekik. A
lelkipásztorkodás szervezetének tökéletesitése céliáből felosztották az
egyházmegyéket, nálunk 1804-ben a nanvkíterjedésü egri e~yházme

$!yét. Végeredményben a romantika mégis egyoldalú, érzelmes val
Iásossál!nak nyitott utat, ami a restauráció korának vallásossádára is
erősen hatott. A napóleoni háborúk után bekövetkezett restauráció. a
"szent szövefsél!" kora a trón és az oItár kapcsolatát újította fel. Mi
vel nemcsak politikai, hanem vallási téren sem tudott lénvenében úiat
nyujtani, azért a régi barokk formákat újította fel. Feléledtek a ba
rokk ájtatosságok. I. Ferenc már a 18. sz. vél!én kérte a pánát, ho~y

a nehéz, háborús időkre való tekintettel böjtöt és körmeneteket ren
deljen el országaiban. A jozefinizmus komolyabb felszámolása Ma
l!yarországon azonban csak az l8SS-ös konkordátummal indult meg.
A barokk formák szinte kízérölaaos uralma pedig er!észen a 19. 8Z.

végéig eltartott. A restaurációnak ez ll. reakciós iránvzata a lelki
pásztorkodás terén felmerűlö nehézségeket nem oldhatta meg, bár a
felvilágosodás egyoldalúsá!!át részben megszüntette.

A 19. sz. második felében a szellemi, gazcJtlsági és társadalmi
életben gyökeres fordulat következett be. Az 1870~es években ural
kod6vá lett a természettudományos világnézet. kialakultak a
poldári demokratikus államok, a rohamosan feiJödö kaoítalizmus
kialakftotta a nagYVárosokat és bennük a proletárok hatalmas töme-

.ga A liberális radikalizmus harcot inditott az Egyház politikai, tár-
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sadalmi és kulturális befolyásának visszaszorítására. A szekualrízá
előkkal az Egyháznak középkori eredetű anyagi alapja enyészett el.

Az Egyház először a liberális társadalmi szabadságelv alapján
védekezett. Híveit társadalmi-vallásos egyesületekbe szervezte. Kiala
kult a liberális kor "egyesületi katolicizmusa", amely nagy tömeg
megnyilvánulásokkal a katolikus öntudat felébresztésén fáradozott.
Legjellemzőbb formája ennek a Németországban keletkezett, de azután
az egész világon elterjedt, évenkinti katolikus nagygyűlés volt. Az
19OO-tól kezdve nálunk is megtartott katolikus nagygyűléseket Cser
noch János hercegprímás egyik beszédében jellemző módon a magyar
katolicizmus parlament jének nevezte. Az egyesületi katolicizmus ki
alakulásával a katolikus élet súlypontja a társadalmi tevékenységre
tevődött át. Jellemző a kor gondolkodására, hogy a 20. sz. elején
Molnár János többször hangoztatta beszédeiben, hogy a katolicizmus
sorsa a parlamentben dől el. Nálunk szinte egyedül Prohászka látta
világosan és tisztán, hogy az Egyház nem a vagyonban, nem a tár
sadalmi szervezkedésben, hanem a lelkekben van. Ma már a törté
netíró Hertling is megállapítja, hogy az úgynevezett egyesületi kato
licizmus sok erőt pazarolt el feleslegesen. Azonkívül nem a lényegre
tekintett, amikor a mechanikus tömegmegnyilvánulásokat az egyén
megszentelésénél fontosabbnak tartotta, amikor az öntudat Ielkelté
sét a kegyelmi élet elé helyezte. Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy az egyesületi katolicizmus magában hordta az elsekélyesedés
csiráját.

Az első világháború után élénk vita folyt nálunk is arról, hogy
a "politikai", vagy a "hitbuzgalmi" katolicizmusé-e az elsőség. A
hangsúly fokozatosan az utóbbira tevődött át. Az Egyház így mind
inkább arra az útra lépett, melyet Krisztus jelölt ki számára: Isten
országa akart lenni itt a földön és erejét elsősorban nem külső szer
vezkedésben, hanem a lelkekben kereste és találta meg. A külső tá-

. masztékok végleges elvesztése után visszatért ahhoz az alaphoz, ami
örök lényege, a hívek lelki-kegyelmi közősségéhez, tehát oda, ahon
nan a középkorban bekövetkezett "elanyagiasodás" és az individua
lizmusegy időre némileg eltávolította. Ahol a régi formák még az
első világháború után is megmaradtak, mint nálunk is, legtöbbször
nem a hitéletet mozdították elő, hanem annak kárára voltak. Mihályfi
említi, ho~y sok falu hitetlenné válásának oka a párbér, legalábbis
annak régi formája. Prohászka már a 19. sz. végén sürgette az egy
hází vagyon korszerű felhasználását, később erre egész tervezetet
dolgozott ki. •

Más körülmények is segítették a fenti fejlődést. A természettu
dományok terén Planck fellépésével spirituálisabb irány bontakozott
ki. A kapitalizmus gazdasági és társadalmi rendjét egyre erősebben

döngette a szervezett munkásság ereje. Altalában a szélső individu
alizmussaI szemben a kollektív gondolkodás nyomult előtérbe. Mindez
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a vallási életben a 13. sz.-ban hódító
útjára indult individuálizmus, a devotio moderna szintén válságba
került.
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A liturgikus mozgalom jelezte a kedvező változást. Az a vallási
élet középpontjába az áldozat szellemét állította és a vallási élet ten
gelyévé a szentmiseáldozatot telte. Ennek mélyebb megértését és egy
ben az áldozatba való bekapcsolódás t célozták a nemzeti nyelveken
megjelent misekönyvek. A missa solemnis helyett, mint arra Jungmann
rámutat, a missa lecta lett a kor szellemének megfelelő szentmise. A .
devotio modernának számos formája, (a Jézus Szive tisztelet, a szent
olvasó, a litániák) a 19-20. sz.-ban az Egyház részéről hivatalos el
ismerésben részesült és általánossá válik, moat már azonban nem szo
rithatja ki az ujra központi jellegűvé vált szentmisét. A liturgikus
mozgalom az ősegyház szelleméhez való visszatérésével nagyban hoz
zájáruIt ahhoz is, hogy az Egyházban elsősorban Krisztus misztikus
testét, kegyelmi közösséget. ne pedig merev, kűlsö jogi szervezetet
lássunk.

CS~NDf:LF:T

(Ka~ocsai Prokap Péternek)

A délutánba süppedt kerti asztal
magaslatán most ezerféle szín
táncol, s a váza felbillenni kéezii;
teli vÜ'ággal, mint egy furcsa rím.
A 2.öld lugas árnyán betóduló fény
jobbra-balra dobja a foltokat,
szép történelmi korszak zsong agyadban,
míg a darázs zümmögl'C tör utat

a levc('6bcn, aztán tiszta csend.
A tárrJyak sugarai hangosabban
ütnek sziven s a párás levegő

hullámzik halkan. Majdnem mozdulatlan
a csontJaidban szunnuadó idő ...
De níncs nyw}alom, lelkedből kiárad
a ezeretet. s boldog kalandra hív
csodálatns szépsége a világnak.

Cs anád Bélll

GYASZMENET
A márciusl eg oiuan szelíd még,
pedig nemrégen jajgató libák
kavarták fel báj'sonyos tiszta csendjét,
amint fáradt közönnyel húztak át

r.mpk.odt,a rajta, miut a t:mászmenet most
az utcán. Koszorúk és dis.~TUhák

között 1>onul a hoH dacos szemekkel,
mintha 71e/'1 is s(l)nálná önmagát.

Cs anád Béla
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