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A licenciátusok szerepe
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megtartásában
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után a törökök felégették a falvakat,
városokat iskoláikkal és templomaikkal együtt. Erkölcsi nyomor és
züllés járt a tudatlanság nyomában. A törökök nem engedték az isko
lák és szociális intézmények működését. A megmaradt kevés pap
rendkívül nehéz üldözések, kimondhatatlan adók közepette tudott te
vékenykedni. Utánpótlásuk lehetetlenné vált, mert a királyi ország
részből nem érkezhettek világi papok, hiszen kémeknek nézték őket,

a töröktől megszállt területeken pedig nem maradtak képzésre alkal
mas intézmények. Néhány évtized alatt az egyházmegyék püspökök
nélkül, a plébániák pedig pap nélkül maradtak.

Egyedüli reménységet a legádázabb körülményekkel is dacoló
ferencesek jelenléte nyújtott. Ök - ha sok üldöztetés közepette is
- helyükön maradtak. A törökök elviselték jelenlétüket, hiszen
több évszázada álltak velük kapcsolatban. Különösen a bosnyák
barátok ismerték már a törökök szokásait. A törökök jól tudták,
hogy a népet a ferencesek jelenléte őrzi meg. A megszállóknak
pedig nem volt céljuk, hogy üres helységeket, műveletlen terüle
teket találjanak. Ez a kompromisszum persze nem volt felhőtlen,

hiszen a megszállók mindenből pénzt akartak látni, s ha másként
nem ment, az elfogott szerzetesekért váltságdíjat követeltek, s a
nyomaték kedvéért minden alkalommal iszonyatosan megkínoz
ták őket. Mivel lassan az egész hódoltság a ferences misszionári
usokra maradt, kevésnek bizonyult fáradhatatlan apostoli mun
kálkodásuk. Bár a Hitterjesztés Kongregacíója," amely a katolikus
hit terjesztésére jött létre (1622), igyekezett misszionáriusokat kül
deni a "hitetlenek földjére", de ez is kevésnek bizonyult. A feren
cesek mellett megjelentek a jezsuita misszionáriusok is, de ők in
kább az északi országrészben fejthettek ki jelentős tevékenységet.t
akárcsak a pálosok és azok a szerzetes közösségek, akik a királyi
országrészbe érkeztek. A paphiány a három részre szakadt ország
minden részében katasztrofális volt, felbomlott az egységes irá
nyítás, a püspökségek vezetők nélkül, az iskolák pedig az állandó
háborúk miatt tanítók és anyagi alapok nélkül maradtak. Sok
egyházi birtok elveszett, amely az iskolák, szociális intézmények
működését biztosította.
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E kényszerű helyzet indított el a katolikus egyházban egy
olyan gyakorlatot, amely ebben az időben páratlanul merész és
újszerű volt. A misszionáló szerzetesek, illetve a még megmaradt
kevés pap egyre-másra bízott meg világi férfiakat egyházi szolgá
lattal olyan közösségekben, ahová csak ritkán jutott el felszentelt
pap. Nem tudni, ki és mikor kezdte el ezt a gyakorlatot. Nyomait
megtaláljuk már a 16. század végén: a pap nélküli egyházközsé
gek tanítója gyűjti össze a hívő népet vasárnaponként közös
imádságra, énekre és Isten Igéjének hallgatására. Ilyenkor a tanító
vagy iskolamester felolvasott egy részt a Szentírásból, s hozzá va
lamilyen prédikációs könyvből a megfelelő beszédet.3

Később engedélyt kaptak a keresztelésre, temetésre, sőt az eske
tésre is. A világiak ilyetén való alkalmazása annyira elterjedt, hogy
Pázmány Péter esztergomi bíboros érsek szabályozni kívánta a szol
gálatot. Több egyházmegyei és tartományi zsinaton foglalkoztak a
kérdéssel: elrendelték, hogy a világiak egyházi szolgálatát főpásztor,

illetve annak nevében a főesperes engedélyéhez, licenciájához kötik.4

Ezeket a férfiakat nevezik licenciátusoknak, mivel egyházi megbízás
sal teljesítik szolgálatukat. Észak-Magyarországon, a Dunántúlon, az
Alföldön és a Délvidéken éppúgy, mint Erdélyben találunk licenciá
tusokat. Elterjedtségük olyan nagy, hogy a tihanyi apát külön regu
lát ír számukra, a püspökök pedig egyházmegyei zsinatokon rendel
keznek szolgálatukról. Pázmány érsek meghívja őket az egyházme
gyei tanácskozásra.

Megrendítő a jelentések, kérő levelek hangja, amelyekben a
nép papért könyörög a pápához, hogy lelki vigaszt kapjon mér
hetetlen nyomorúságában. A csanádi püspökséget például teljesen
szétzilálták a törökök. Majd két évszázadon át csanádi püspök
nem tette be a lábát az egyházmegyébe. A kormányzási ügyeket
a helynökül kinevezett szeged-alsóvárosi ferences házfőnökre.

gvárdiánra bízta. A fennmaradt levelezésekben többször előkerül,

hogy Makón is a gvárdián közbenjárásával nevez ki a püspök
plébánost. A környékbeli településeken pedig licenciátusok veze
tik a közösségeket. 5

A licenciátus közösségmegtartó ereje sokkal nagyobb, mint azt
sokáig akár a történészek is gondolták. Szenttamási Zsongor Zsig
mond csanádi püspök (1644-48) kinevezése után arról érdeklődik

az alsóvárosi gvardiántól, hogy Makón és környékén maradtak-e
még katolikusok? "Mivel hogi az Chanadi püspokseg mostanában
Emim, akarnam ertenem hogi ha Mező Szegedhez közel vagion e Mako
varasa, es ahhoz tartoznak faluk, egiebarant azt is kivannam tudnom
hogi ha vannak e Chatolicusok abban az puspoksegben, es egihazi embe
rek, melliről kerem Kedielmedet mint io akaro pateremet ugian copiose
informalion engemet hogi ha az egihazi allapotban kivantatnek valami
oli dolog, kiben szolgalhatnek, es lehetseges dolog volna, nagy szivem
szerint meg cselekisem, mellett hogi ha meg cselekesik Kegielmed es
mindenikrol informal engemei.:"
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A külföldi
misszionáriusok és a

Iicenciátusok

A képzés ésalkalmazás

Pázmány érsek és a többi magyar főpásztor Rómába küldött je
lentéseikben azzal indokolják különleges eljárásukat, hogy olyan
nagy a paphiány, hogy nincs kit küldeniük .az Isten igéjére vágyó
népnek. Nincs, aki megkeresztelje a gyermekeket, aki eltemesse a
halottakat, s főként, aki a katolikus hitet megtartsa és tanítsa a
nagy nyomorban élő nép között. A licenciátusok nem felszentel
tek, sőt többségük nős. A szoros értelemben vett egyházi szolgálat
mellett a licenciátusok tanították a gyermekeket betűvetésre. a fel
nőttebbeket a keresztény erkölcsre. A népnyeívű liturgikus élet
vezetésével pedig kimondhatatlan nagy szolgálatot tettek a ma
gyar nép identitásának megőrzésében.

A paphiány enyhítésére küldött - főként olasz, részben bos
nyák - misszionáriusok egy része nehezen, más része egyáltalán
nem tanult meg magyarul. Értelmes licenciátust vettek maguk
mellé, aki hamar megtanulta az illető pap nyelvét, amelyen pré
dikált (főleg a latint), és így a nép az anyanyelvén tolmácsolva
hallgatta a tanítást. Az erdélyi ferences misszióba érkezett Szali
nai István mellett is licenciátus állott, és tolmácsolta a szerzetes
latin nyelvű prédikációját. Erdélyben, de különösen Moldvában
pedig nagy veszélyt jelentett, hogy az olasz misszionárius inkább
olaszul, majd jól-rosszul románul beszélt, hiszen könnyebb volt a
saját anyanyelvéhez közelebb álló románt megtanulnia, mint az
igen bonyolult magyart. Ahol a licenciátusok vették át a közösség
vezetését, ott a nép inkább ragaszkodott a magyarul prédikáló,
imádkozó licenciátushoz, mint az olasz szerzetespaphoz, aki nem
beszélte nyelvüket. Ugyanezt mondhatjuk el a déli területek
missziój áról is. A bosnyák misszionáriusoknak könnyebbséget je
lentett, ha a saját nyelvükön beszélnek. Éppen ezért a magyar fe
rencesek, de a lassan beszivárgó jezsuita misszió is inkább a li
cenciátusokat vette igénybe, mint a bosnyák barátokat. Érdekes,
hogy éppen a Délvidéken tevékenykedő jezsuiták szívesen képez
tek ki világiakat, akik helyettük vezették a népet, és őrizték a ka
tolikus hitet a közösségben. Sajnos, a bosnyák szerzetesek egy ré
sze - területi, hatalmi féltékenységből-a licenciátusok eltávolí
tását kérte a római hatóságoktól. A nép azonban hallani sem
akart erről: levelek egész sorát menesztették a pápához, hogy ne
kik a magyarul beszélő és éneklő iskolamester kell (licenciátus),
mert azt értik, ez őrzi meg őket hitükben és reményükben. Sze
renesés intézkedésnek bizonyult az is, hogy az egyházi vezetés az
alsóvárosi kolostort véglegesen a magyar ferencesekre bízta, akik
szívesen alkalmazták a licenciátusokat a falvak magyar vallási és
szellemi kultúrájának ápolására.

A világiak részvétele a lelkipásztorkodásban Erdélyben volt a
legerősebb. Főleg a csíksomlyói ferencesek iskolájában képeztek
licenciátusokat. Akik diákjaik közül nem léptek a szerzetbe vagy
nem lettek papok, azok közül a legalkalmasabbakat világiként
bízták meg egyházi szolgálattal. Több, mint fél évszázadon át azt
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Az erdélyi
Iicenciátusok

A Iicenciátusok fizetése

látjuk, hogya kánoni látogatáskor, szentszéki üléseken licenciátu
sok is részt vesznek. Sőt a látogatások latin vagy magyar nyelvű

jegyzőkönyveit vezetik. Háromszéken a 17. század első felében
csak nős papok és licenciátusok műküdtek a plébániákon. A kora
beli jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy a legkiválóbb licen
ciátusok közül - nagy részük nős - számosan lettek papokká.
Mindez a korabeli felfogás szerint meglehetősen szokatlan megol
dás volt a katolikus egyházban, és különösen azok, akik nem él
tek ott, egyértelműen a reformáció szellemét látták belopózni az
egyházi szolgálatba.

Azokon a helyeken, ahol - mint Erdélyben - gondoskodtak
a világiak képzéséről, alig találunk elmarasztaló jelentéseket a
szolgálatukkal kapcsolatban. Sőt a legnagyobb megbecsülésben
részesültek. Sajnos az általános felfogás csak a pap pótlékának te
kintette a világiakat, ezért nem fejlődhetett tovább e nagyon élet
képes intézmény. Erdélyben az 1848 augusztusában tartott zsina
ton ismét felmerült - a paphiány miatt - a licenciátus újraindí
tása. A csanádi egyházmegyében, a hatalmas szegedi tanyavilág
ban pedig még századunk elején is olvasunk intézkedéseket azok
ról a közösségvezetőkről, akik papok hiányában vasár- és ünnep
nap összegyűjtik a tanyasi népet, és maguk készítette kápolnák
nál vagy éppen a tanyasi "tisztaszobában" felállított oltár előtt

végeztek imádságot, éneket vezettek, felolvasták az ünnepre ren
delt szeritírási szakaszokat. Képzésük valódi intézményes formát
csak a csíksomlyói iskolában öltött.

A licenciátusokat az egyszerű nép "félpapoknak" hívta. A li
cenciátusok vezették az egyházközségek s az egész közösség éle
tét. Kereszteltek, a gyermekágyból felkelő édesanyát megáldották,
gyermekével bevezették a templomba (avatás). Az esketés és az
új asszony megáldása éppúgy feladatuk volt, mint a súlyos bete
gek vigasztalása, felkészítése a nagy útra, valamint a temetés
szertartásának végzése. Mivel mindezt magyarul végezték, ebbeli
tevékenységükkel egyúttal őrizték a nép nyelvét, vallását és kul
túráját. A legszörnyűbb időkben is vezették a búcsújárást - ol
vassuk a korabeli levelekben - erről a vidékről Mária-Radnára.
Hogy milyen hatása volt a búcsújárásnak, kitűnik a Szentszékhez
küldött egyik jelentésből. amelyben arról számolnak be, hogy
még a törökök is részt vesznek a zarándoklaton, gyertyát gyújta
nak, sőt volt, aki meggyógyult! Feltették a kérdést a legfelsőbb

egyházi hatóságnak: szabad-e engedni, hogy a keresztények
együtt zarándokoljanak a "hitetlen" törökökkel? Érdekes okfejtést
ad a levél: a nép akkora vigaszt és erőt merít e nyomorúságos
élethez, hogy a törökök megirigyelték és megkívánták azt a bé
kességet, amelyre a keresztények szert tettek.

A licenciátusok fizetése éppen csak annyi volt, hogy éhen nem
haltak. Lakásuk egy kunyhó, amelyben még "iskola is műkő

dött", mert sok helyen csak romhalmaz vagy még az sem maradt
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A licenciátusok
csökkenő szerepe

a templomból. Egy, a Maroson túli helyről olvassuk, hogy több
községnek nem maradt meg a temploma, mert a törökök feléget
ték, és még a helyüket is felforgatták. Ezért kint a határban állí
tottak fel egy keresztet, ahol a magyarok éjnek idején a licenciátus
vezetésével összejöttek.

A papság számának növekedésével - különösen a török ura
lom alóli felszabadulás után - csökken a licenciátusok szerepe.
Inkább csak megtűrik őket olyan helyeken, ahová pap nem jut,
vagy nagyon szegény az egyházközség. Ilyenek lehettek a nagy
makói puszták középkori templomainál éppúgy, mint a szegedi
és délvidéki tanyavilág kápolnáinál. A 18. század végére lassan
átalakul szerepük: egy részük marad kántor-tanító, más részük
templomi előimádkozó, búcsúvezető. Közülük kerültek ki azok a
- főleg az alföldi tanyavilágban élő - "szentemberek", akik a
pap nélküli istentiszteleteket vezették a tanyaközpontokban,· ahol
nem volt templom, vagy csak havonta egyszer jutott el a pap mi
sét mondani.

A licenciátus intézménye - bármennyire is kezdetleges pró
bálkozás arra, hogy a világiakat bevonják az egyház küldetésében
való tevékeny részvéteibe - múlhatatlan jelentőségre tett szert. A
licenciátusok a népnyelv, a népi kultúra (népének, hagyomány) és
a közösség megtartói voltak, akik egyszerű bölcsességgel, mélysé
ges hittel szolgálták embertársaik földi reménységét és örök üd
vösségét.
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