
Reformklérus
A klerikus személyéről és hivataláról alkotott kép
változása a 18. század második felében

A 18. század második felének klérusreformerei és a lelkipásztori te -
vékenység megújítói közül a dél-német területen az egyik legmeg -
ha tá ro zóbb alak Johann Michael Sailer (1751–1832) volt. A jezsuita
kezdet után augsburgi egyházmegyés papként 1777-től az ingol -
stadti egyetemen kezdte meg tanári és nevelői tevékenységét, amit
Dillingenben, majd pedig 1800-tól egészen 1821-ig Landshutban
folytatott. Sikeres karizmatikus tanári és lelkipásztori tevékenysége
és töretlen egyházhűsége miatt sok irigye és ellensége támadt, be-
folyásukkal két ízben is elérték Sailer felfüggesztését a papi tevé -
keny ség alól. A Sailer-kör hatása hozta meg a dillingeni egyetem nek
a „dillingeni tavaszt”, amelynek híre, messze átlépve a bajor hatá-
rokat, újabb növendékeket és hallgatókat toborzott Svájc ból, Auszt-
riából, Sziléziából, a közép, a nyugati és az északi német területek -
ről. Számos tanítvány hazatérve a papnevelésben kapott funkciót,
így a Sailer-hatás széles földrajzi keretekben érvényesül he tett. Tudo -
má nyos publikációi közül a Vorlesungen aus der Pastoral theo logie című
mű vét Franciaországban, Itáliában és Lengyelország ban még a 19.
szá zad hatvanas éveiben is a papnevelés vezérfonalának tekin tet ték.

Sailer nevelő munkásságáról és annak jelentőségéről csak úgy al-
kot hatunk hiteles képet, ha figyelembe vesszük a maga egészében
a szerteágazó és sokrétű munkásságát. Természetesen az adott kere -
tek ebből csak a lényegesebb mozaikok felvillantását engedik meg,
de azok mégis elégségesek lehetnek a kijelölt korszakban a klérust
érintő reformszellemiség bemutatásra.

A. A nevelésről alkotott felfogást meghatározó elemek

Sailer egész felfogását jellemzi az üdvösségtörténeti sík. Így az em-
ber ről és a nevelésről alkotott felfogását is ez a keret határozza meg.
Az egész emberiséget az Isten szeretetben teremtette, közösségben
volt vele, de az ember elfordult tőle, elhagyta, és így viszályos és
nyomorúságos boldogtalan állapotba került. Ebből az állapotból az
Isten pásztorként akarja kivezetni az egész emberiséget a kinyilat -
koz tatás, a Jézus Krisztusban adott megváltás, a Szentlélek vezetése
és az egyház által. Az üdvösségtörténetben az emberiség kétféle
utat jár: az eltávozás az isteni, atyai házból (katabaszisz), és az Isten -
hez, az atya házba visszavezető utat, a hazatérés útját (anabaszisz).
Ez utóbbi Isten pásztori vezetése alatt történik, az egyházon ke resz tül,
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melyben a klérusnak centrális szerepe van. A bűn következté ben a
teremtésben, főleg az emberben, sok minden eltorzult, rá kell kérdezni
azok eredeti identitására. Ezt a német idealizmusban főleg majd
Schelling élezi ki, de maga felvilágosodás is erre kérdez rá. A kutatott
időszakban már létezik egy kritikai vizsgálati modell a dolgok
rend jének vizsgálatához, amely már a történelmi síkon is reflektál
a változásra: valami nem az, aminek lennie kellene, hanem időköz -
ben eltorzult, elfajult, és azzá vált, amivé nem lett volna szabad vál -
nia. A kritikai módszer magában foglalja az originalista nézetet,
minden a keletkezésekor van tökéletes állapotban, de egyben a fina -
lista nézetet is, mindennek egy ősminta szerint kell fejlődnie, hogy
tökéletes formájára eljusson. A felvilágosodás maga jelentkezik itt
vezetőnek, mindent az értelem kezébe ad, hogy aztán az értelem
visszahelyezze eredeti identitásába, és ezzel jobbá tegye a földi
világot, és a fejlődés útján javítson az emberek életkörülményein.

Sailer az emberi élet kibontakozását négy oldalról szemléli. Az em-
be ri én az is, aki a világ szemében (öffentliche), ami a barátok szemé -
ben, a titkos (geheime), az egyéni öntudatban élő valóság, a bel ső én
(innere), és az, aki Isten előtt, ez az egészen valós (ganz wahre) ember.1

Az ember arra hivatott, hogy énjének minden vonatkozásá ban az
egészen valóshoz közelítsen, megvalósuljon benne az, akinek az
Isten szeretetből teremtette, és így földi élete után az üdvös ségre
jusson. Sailer hangsúlyozza az ember istenképi mivoltát, amely a
bűnbeesés után eltorzult, megújulása, az eredeti kép és méltóság
visszaállítása csak Jézus Krisztus kegyelméből lehetséges. Az ember
igazi mivoltának kialakításához az ember teózisára, át is tenülésére
van szükség. Sailer antropológiai felfogásában az ember Isten és
religio nélkül elképzelhetetlen. Isten a kinyilatkoztatás útján neveli
az embert, és szeretetből el akarja vezetni az üdvösségre. A teó zis for-
rásait a klerikusoknak kell eminens módon ismerni, hogy ők maguk
és a tevékenységük a közösségük számára a teózis forrásai le hes -
senek.

Sailer első publikációi között az egyik jelentősebb műve a Vernunft -
lehre für Menschen, wie sie sind, das ist Anleitung zur Erkenntnis und Lie -
be der Wahrheit című három kötetes munkája. Ebben Sailer az ok ta tási
és nevelési állapotokra is figyel és kritikusan reflektál. Nézete szerint
a felvilágosodás mozgalmai túlnyomó többségben csak a fejben
kívánnak rendet tenni. Ezzel szemben Sailer az embert egy emeletes
épülethez hasonlítja, melynek az emelete az ész, az alsó szintje a szív.
Felesleges a felső szinten rendet tartani, ha a földszin ten mindent szét -
rombolunk. A szív rendezetlensége itt az emberiség nyomorúságos
állapotának egyik megbízható jele. A ház akkor válik lakhatóvá, ha
egyszerre rendezzük mindkét szintet. Az innét ki induló felvilágo-
sodás-kritika abban áll, hogy Sailer a kinyilatkoz ta tás oldaláról
rákérdez az értelem határára. Számára inkább az a kérdés, hogy a
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szív megen gedi az észnek, hogy megismerjen és eljus son a meggyő -
ződésre. Az értelem felismerné a teremtést, és eljut na meggyőző -
dés re az Ős-egy ség létéről, de sok esetben a szív rendezetlensége
köti meg az ész szárnyait. Akik eljutottak a meg győ ződésre, azok-
nak arról tanú ságot kell tudni tenniük, mert min den ki mindenki -
nek lelkipásztora az emberi közösségben. Ezért úgy alakítja elő-
adásait, hogy az utol só részben egy növendék a katedrá ról az előre
kijelölt témáról beszédet tart, amit először a hallgatók, majd Sailer
kritizál. Az élő át ha gyományozáshoz az egyházban meg kell tanul -
ni közvetíteni az igazságot. Sailer ezt nevezi logikus lo gikának: a
megismerés a köz lés ben válik teljessé. Korának oktatá sát logikátlan
logikának nevezi, mert nem tanítja meg a fiatalságnak a közvetítés
és átadás művésze tét. Sailer ezen a ponton Francis Bacon Novum
organon című művé nek ama passzusát követi, melyben Bacon a lét
metafizikai klasszikusan értelmezett (verum, bo num, pulchrum) tulaj -
donságait kiegészíti, és az utile/hasznos elemmel ki egészíti. Csak az
az igaz tudás, mely hasznos, azaz, az emberi közös ségnek át ad ha -
tó, közvetíthető.

Sailer a baráti körével a dillingeni években a vacsora után közös szent -
írás olvasást tartott, és együtt elmélkedtek a szövegek tartal mán. Az
sem volt ritka, hogy ezekre az összejövetelekre egy-egy hallgatót is
meghívtak. Sailer így ír erről: „Mivel mi [Sailer és Winkelhofer] Ingol -
stadtban az Albertinum Kollégiumban egy fedél alatt laktunk, aka-
dály talanul élvezhettem társaságát. A sok gyakorlat közül most
csak egy jut eszembe, amit nem hallgathatok el. Ő, és még két másik
barátunk, akik akkoriban még szeminaristák voltak, mostanra már
kiváló plébánosok, Pieringer és Rink, minden este a vacsora után
összejöttünk és a zsoltárokat tanulmányoztuk. Az egyik héberül, a
másik görögül, a fennmaradók pedig két különböző német fordítást
olvastak föl; mindegyik szöveg visszaadta az igazságról szerzett
be nyomását, és mi többet tanultunk, mint a szent költők, Izrael el-
ragadtatott látnokai megértettek; mi megtanultuk ezt átérezni.”2

Az intuíció és átélés a kor egyik tiltakozó reakciója a „raciona liz -
mus aszálya” ellen, a modernnek számító vallásosság nem az objek -
tív egyházi igehirdetést követi, hanem a szubjektum élményvilágá -
ra helyezi a hangsúlyt. Amikor Sailer felfedezi a misztikát a maga
számára, akkor annyiban tér el korának felfogásától, hogy a belső
világ nem forrás, hanem csak befogadó helye a Szentírásnak és az
apos toli hagyománynak. A kinyilatkoztatott szó meghallása, meg -
ér tése és befogadása az élő hit élő áthagyományozásának folyama-
tában áll. Az apostolok befogadták Jézus szavát, és az egyház ezt a
tanítást adja tovább a történelemben.

A 18. században a német nyelvterületen napvilágot látott számos
Szók ra tész-recepció közül Sailerre leginkább a Johann Georg Hamann
(1730–1788) tollából származó hatott.3 Ugyanakkor Sailer számára
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nem voltak ismeretlenek a keresztény Szókratész-értelmezések
sem, melyeknek sorát Szent Jusztinusz mártír Szókratész-Krisztus
analógiája nyitja meg. Hamann esztétikai írásaiban átértelmezi a
klasszicizmus által felállított normákat és ezzel a művész szerepét
is. Ahogy Szókratészt Apolló lelke vezérelte, és ezáltal az igazság
munkatársa, „bábája” lett, úgy az igazi művészt is teremtői lélek töl -
ti el, egy magasabb értelem vezeti. Nem a formák tökéletes megtar -
tása, kitöltése és a szabályok pontos, szolgalelkű követése a fontos,
hanem a művész és az istenség közeli kapcsolata, melyből egyszer -
re születik meg a külső forma, az alkotás szabálya és a kivitelezésre
szánt tartalom. Ahogy Szókratész közel állt Apollóhoz, úgy a ke -
resz tény ember közel áll Jézus Krisztushoz. A nevelés maga művé -
szet! Szókratész azért lehetett nagyhatású pedagógus, mert apja
szobrász, anyja pedig bába volt. A nevelés ehhez hasonlóan két
elemből áll: a tanítványról le kell fejteni a felesleget, ahogy azt a
szob rász lefejti a nyersanyagról, másrészt pedig segíteni kell, hogy
ben ne az igazság megszülessen. Sailernél a tanítás és a képzés kife -
je zések a lelkipásztorkodás szó szinonimái. A lelkipásztorkodást
Sailer inkább csak a nevelés egy speciális eseteként fogja fel.

Sailer az egyház értelmezésében is újat hozott, és ezzel a lelki pász -
tori tevékenységet is átminősítette. Az értelmezésben a kép analó-
giát használja, ebben a biblikus hagyományt követi, mivel abban
az ember az Isten képe. Az egyház nem más, mint emberek szaba -
don létrehozott közössége, amelyet Isten kegyelme vezet az atyai
házhoz visszavezető úton. Az emberi közösség, a sok kép közössé -
ge egyetlen testté, Krisztus testévé a Szentlélek kegyelme folytán
épül egybe egyetlen képpé, Krisztus látható képévé. Mivel ebben
helyreáll az ember eredeti méltósága és az ember átistenül, mert
Krisz tus tagjává lesz, ezért ez a legtökéletesebb művészi alkotás,
min den felesleges lefoszlik a tagokról és megszületik bennük az
igaz ság. Az egyház egyben a tökéletes szókratika megvalósulása a
ke gyelem által, melyben a klérusnak pótolhatatlan és elidegeníthe-
tet len szerepe van. A klérus szerepe abban áll, hogy kizárólag a tö -
kéletes kép megfestéséhez nyújtson asszisztenciát.

B. A reform értelmezése — mit lehetséges reformálni 
az egyházban?

Sailert éveken át foglalkoztatják a reformok gondolatai, könyvet ír
a breviárium reformjáról, és ír a liturgikus reformról is. Egyre több -
ször szorgalmazzák a liturgiában és a teológia oktatásában az anya-
nyelv bevezetésének szükségességét. Alaposan keresi és vizs gál ja a
reformok alapját és mintáját, amiről egyik korai publikációjában be
is számol.4 Itt tisztázza azt, hogy a teológiát, a liturgiát meg lehet
változtatni, de a religio az Újszövetségben megváltoztathatatlan.5

Sailer nézetében Jézus nem egy tanítást hozott, hanem egy vallást:
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Ő, Fiúként az Atya igaz vallását hozta el és adta át az apostoloknak,
hogy általa az emberiség újra egyesüljön Istennel és boldog legyen.
A Jézus személyében elérkezett igazi religio egyúttal a felvilágosodás
vagy felvilágosítás eminens esete is.

Sailer számára a vallás és az igazi felvilágosodás egymáshoz tar -
to zó valóságok, ezeket a maguk mesteri formájában, ahogy Jézus-
ban megjelentek, kell fenntartani az egyházban. Minden egyházi
reformnak arra kell tehát irányulnia, hogy ezek az idők folyamán a
maguk eredeti identitásukban fennmaradjanak, és minden ember
ré szesedhessen belőlük. Ez olyan személyeken keresztül történik,
akikbe a vallás hamisítatlanul és torzításmentesen szintén „át -
ment”, és a korszellem logikus logikájával azt a kortársak számára
meg is tudják jeleníteni. Sailer ebben találta meg az igazi reform
alap ját és mintáját. Itt pusztán a megjelenítés formáját lehet refor -
málni, azaz olyan klerikusokra van szükség, akik lelkükbe fogadják
Jézus világosságát, tudományosan jól képzettek, és a modern társa -
dalom apostolaiként az egyházat hűen kívánják szolgálni.

C. Az egyház és az egyházi élet átértelmezése — társadalmi
szerepvállalás

A felvilágosodás hatására megváltozott az egyén, a közösségi cso-
portok és az állami intézmények gondolkodás- és cselekvésmódja.
Többek között ez is magával hozta az egyháznak és az egyházi cse-
lekvés újraértelmezésének kényszerét és igényét. Sailert és körét éve -
ken át foglalkoztatja az egyház újszerű teológiai megalapozása, és
működésének teológiai értelmezése. A saileri egyházkép két — egy-
más tól igen csak eltérő — forrásból eredeztethető. Lelkipásztori teoló -
giájának és így egyházképének is egyik forrása a Trentói zsinat reform
munkássága. A másik forrásnak pedig a német idealizmus egyik gon-
dolkodási modellje, az organizmus-eszme nevezhető meg.6

Sailer a Tridentinum egyik nagy eredményének tartja, hogy az egy-
 ház testében intézményszerűen rendeződtek a plébániák, és a plé -
bá niai élet legfontosabb eleme, a liturgia is egységes rendet kapott.
A plébániát úgy értelmezi, hogy abban egymáshoz rendelődnek a
kle rikusok és a laikusok. A klérus számára a plébánia az apostoli
és lelkipásztori munkavégzés helyét jelenti, a laikusok számára —
mi vel territoriális elven mindenki egy plébánia tagja — hozzáférhe -
tő vé vált a liturgia, az igehirdetés, a katekézis és a szentségek. Ez a
régi ordo jelenti a stabil és a gyakorlatban bevált keretet. A plébánia
és minden hívő betagozódik az egyetlen testbe, amely Krisztus tes -
te, az egyház. Mivel Jézus a maga egyházát a földön alapította, ezért
az egyház, melyben az újraegyesülés fennáll, societas spiritualis visi -
bi lis, melynek éppen ezért kettős centruma van. Az egyik centrum
láthatatlan: ez a megdicsőült Jézus mint a láthatatlan Legfőbb Pász tor,
akinek Lelke folyamatosan életben tartja a Misztikus Testet. A másik
centrum a látható test tagja, Róma püspöke, aki a láthatatlan Legfőbb
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Pásztor helyetteseként a látható Legfőbb Pásztor, aki az apostoli ha-
gyomány szerint a Primatus Jurisdictionis letéteményese, hogy a lát -
ha tó test tevékenységét irányíthassa.7 Az egyes tagokat a szeretet
kap csa olvasztja egyetlen testbe, ugyanis ebben a közösségben omnia
et in omnibus Christus.8 A hierarchia lényegileg és alapításának célja
sze rint lelki természetű, mely a religio fogalmának megfelelően a lát -
ha tatlanból kiindulva a látható felé halad. A hierarchiának a közép -
ponttal való egységéből adódik az a szent hatalom — amit éppen ez
az összefüggés eredményez és tart fenn —, amivel hathatós módon
szol gálhatja a religio kibontakozásának folyamatát. A látható közös -
ség életét három princípiumból kiindulva lehet irányítani és szabá -
lyozni: 1. in necessariis unitas, 2. in dubiis libertas, 3. in omnibus caritas.9

Az egység, a szabadság és a szeretet az egyház életének szükség -
szerű princípiumai, mert az idők végezetén csak ezeknek megfele -
lő en lehet Isten minden mindenben.

Az egyetlen test mint societas spiritualis visibilis élő, önmagában
fenn álló egész, ezért egyetlen organizmusnak tekinthető. Ennek az
or ga nizmusnak a felfogható életjele elsősorban a liturgia, mely Sailer
számára nem klérus-liturgia, hanem valóban közös mű, melyet a
kle rikus és hívők együtt hoznak létre.

Mivel az organizmus életjele a belső és külső vallásosság kinyil -
vá nulása az ember Istennel való egyesítése céljából, így a klérus sze -
repvállalása pusztán ennek szolgálatában állhat. A tridentinum után
a plébániai gyakorlat és a lelkipásztorok képzése is inkább szentségi
koncentrációra épült, Sailer viszont már — és ez lesz az új ordo —
in kább az igehirdetésre talajára épít. A vallás megjelenítésének és
to vábbadásának funkcióira kell a klérust kiképezni.

A Vorlesungen aus der Pastoraltheologie első kötete (A gyakorlati szent -
íráskutatás) ezért kizárólag a Szentírás lelkipásztori feldolgozásával
foglalkozik, ebből fakad a klerikus lelki élete és igehirdetésének anyaga.
A második kötetben dolgozza ki a lelkipásztori hivatal funkcióit,
me lyek nek ellátására kell a papnevelést irányítani. Sailer a lelki -
pásztori hivatal hét alapvető funkcióját sorolja fel: „A lelkipásztor
hivatalának funkcióiban, 1.) prédikátor; 2.) katekéta; 3.) iskolák fel -
ügyelője és támogatója; 4.) magántanár; 5.) a lelkiismeret barátai-
nak és a 6.) és betegeknek a barátja, akiknek individuális lelkive ze -
té se rá van bízva; 7. a liturgia végzője.”10

A felsorolt funkciók aligha engedik meg azt, hogy az egyház pusz -
tán egy állami „tánc- és illemtanár” szerepébe jelenjen meg nép előtt.
Az egyház, élő organizmusként a religio életjelet mutatja, és abban is
merül ki tevékenysége. Ezt az is alátámasztja, hogy Sailer nem fogadja
el az egyház protestáns megalapozását a Szentírásból, mert az egyház
előbb volt a Szentírásnál. Elutasítja a felvilágosult idealizmusnak az
ér telemből vett megalapozását is azért, mert az egyház tanítása nem
az értelem tényein nyugszik. Így számára csak az apostoli hagyomány
és a szukcesszió jöhet szóba adekvát megalapozásként, ez viszont szá -
mára egyértelműen kijelöli az egyházi élet egyetlen lehetséges célját.

7Sailer a Handbuch der
christlichen Moralban már
nem egyszerűen erkölcs -
teológiáról beszél, hanem

a „Kirchen-Moral” kifeje -
zést használja. Ezzel

minden más erkölcstől
leválasztja a hívők

erkölcsét, ez főleg nem
azonosítható az etikával.

HbM III. (=SW18), 43, 47. 

8Uo. 48.

9Az elvet sokáig Szent
Ágostonnak tulajdonítot -
ták, valójában azonban

Marco Antonio de
Dominis től származik.

Uö: De Republica
Ecclesiastica. Billius,

1617, 676. Sailer is
ágostoni kijelentésként
hivatkozik rá, de ahogy

„egy svájci újság is
mottóként használta”

megjegyzés szerint egy
újságból vette, a forrást

azonban nem nevezte meg.

10Uo. 10.
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D. A papság kétféle formája

A kanti filozófián felnőtt kortárs papnevelők felfogása szerint a kle -
ri kusi feladatkör kizárólag „a jó erkölcsök előmozdítására a nép
tanítása által” irányul. Ezzel a nézettel szemben lépett fel határo-
zottan Sailer könyvének harmadik kiadásában (1812), valamint a
két kötetben megjelent Neue Beyträge zur Bildung der Geistlichen
(1809–1811) című munkájában.

Sailer a papságot a Nagy Szent Baszileiosz 90. leveléből vett szó -
já tékkal osztja két csoportba. Baszileiosz arról panaszkodik, hogy
eltűntek az igazi igehirdetők, akik Isten igéjét prédálják a népnek,
azaz teológiát művelnek, és elszaporodtak az olyanok, akik művé -
szi eskedő beszéddel hirdetik az igét, csak beszéd-technológiát al-
kal maznak. „Nem illik Isten szavát művészieskedő beszéddé for-
mál ni, a teológiát technológiává változtatni.”11

Sailer kritikai alapon korának papságát két osztályba sorolja. Az egyik
osztályba tartoznak azok, akik befogadják Isten üzenetét, életüket
szerinte alakítják, azaz élő hitű keresztények. Sailernél a klerikusok
spirituális nevelése áll az első helyen, ők személyes életük centru-
má ba az isteni kinyilatkoztatás tartalmát helyezik. Ez a nézet min -
de nekelőtt krisztocentrikus és egyházcentrikus. Spiritualitásuk a
Szent írásból és az apostoli hagyomány tiszta forrásaiból táplálko -
zik, élnek a szentségekkel, és kitűnnek egyházhű szolgálni akará-
sukkal. Sailer az ilyen klerikusokat egy szójátékkal jelöli: der
geistliche Geistliche (lelkükben papok). Sailer törekvése a nevelésben
és oktatásban erre a formára irányult. Ők olyan férfiak, akik a val -
lást szolgálják, mert „érzületük olyan vonalat vett fel, melynek kiin -
du ló pontja Isten, és egyúttal célja is Isten, ezért van vallásuk, az,
amit érdemes vallásnak nevezni”.12 Sailer szerint az igazi klerikust
„az em ber képzettségének legjobb gyümölcsei”, vagyis „az egy is-
te ni és örök vallás gyümölcsei” jellemzik, azaz „az érett értelem, a
bel ső ér zü let szépsége és boldogsága, az élet erénye és bölcsessége”.
Mind ez „pedig Krisztus által a fény új teljességben került napvi lág -
ra”.13 Sailer szerint az egyházi életben a klérusnak kulcsszerepe van,
erről kiemelt hangsúllyal írt már a Clemens Wenzeslausnak szer -
kesz tett körlevelében,14 és élete utolsó írásában, a halála előtt egy
héttel kiadott püspöki körlevelében15 is. A lelki és szellemi klerikus
életét jellemzik a kereszténység centrális tanításai, amelyeket Sailer
az 1817-ben megjelent Grundlehren der Religon című művében,16 há -
rom csoportra bontva dolgozott ki. Itt ugyan általános értelemben
a cul tus Deiről van szó, de éppen ezt a Jézusi tanítást kívánja Sailer
neve lőként a klérusban megtestesíteni. A klerikusok a Jn 4,24 alap-
ján, lélekben és igazságban imádják az Atyát; a Fil 3,3 szerint ők az
igazi körülmetéltek, vagyis a Krisztusban hívők; külön kiemeli a
Jak 1,21–22-t a papság életében, ahol a tanítás befogadásáról és
annak tettekre váltásáról esik szó. Jellemzi őket az igazi cultus Dei,

11Vermischte Schriften:
mit einer Zusammen -

stellung der Inhalts-
Verzeichnisse sämtlicher
Werke, 519. (=WW 40).

12SW 19,186.

13SW 19,185.

1. Der geistliche
Geistliche — a

lelkükben papok

14Hirtenbrief seiner
Churfürstlichen

Durchlaucht des
Hochwürdigsten,

Durchlauchtigsten
Fürsten und Herrn, Herrr

Clemens Wenzeslaus
Erzbischof zu Trier

und Bischof zu Augsburg,
an die Seelsorger

des Ausburgischen
Kirchensprengels. Eine

Übersetzung. Augsburg,
gedruckt und zu finden

bey Joseph Simon
Hueber Hochfürstl.

Bischöfl. und Stadt -
buchdrucker, auf unser

lieben Frau Thore, 1784.

15Hirtenbrief des Bischofs
von Regensburg,

JOHANN MICHAEL
SAILER, an seinem

Diözesan-Klerus über die
gegenwärtige Zeit und

das Wirken des Priesters

808



az Isten tisztelete, a kiengesztelődés a felebaráttal, mely a legérté -
ke sebb áldozati adomány Isten oltárán (vö. Mt 25,27).17 Majd pedig a
cultus Dei kapcsán a Mt 6,1–19 elemeit sorolja fel: a titokban tett jót,
alamizsnát, rejtett imádságot és a ragaszkodást Isten ígéreteihez.18

Sailer még az igazi cultus Deihez hét alaptörvényt mutat ki Jézus
tanításá nak második csoportjában: „az ember igaz mivolta, alázat,
iga zi ön ér té ke lés és tisztelet, a békességes lelkület, a nemiség meg -
szente lése, a teremtett dolgok helyes használata”.19 Az igazi kleri -
kust ter mé szetesen mindennek jellemeznie kell azért, mert a „val lást
(…) az emberiség életében nem lehetséges másként elterjeszteni, át -
ha gyo má nyozni, és állandóvá, örökössé tenni a vallásos emberek
egy csoportja nélkül”. Sailer nézetében a „vallásos emberek cso-
port ja” a klérust jelenti, nekik csakis a vallást illetően jut centrális
sze rep. Ők megismerték Isten útjait a történelemben, és ezért a né -
pet is oda és azon tudják vezetni.

A másik osztályba tartoznak azok a klerikusok, akik annak a felvilá-
 gosodásnak a szolgálatában állnak, amely a „kozmoszt megfosz tot ta
Istentől, az egyházat Krisztustól, az emberi közösséget a sze re tettől”,
és azt is nyugodt lélekkel el tudják fogadni, hogy a morált is meg lehet
fosztani Istentől azért, hogy az ateisták számára is hasz nálható le -
gyen.20 Nem a kereszténység szelleme szerint élnek, ha nem a korszel -
lem szerint, és az államrendi effektivitás apostolai. A Vorlesungen aus
der Pastoraltheologie című műve harmadik ki adá sá nak (1812) elősza-
vában Sailer a következőket írja az átdol go zás szándékáról: „…kü -
lönös szorgalommal dolgoztam át azért, hogy az isteni és apostoli
kereszténységet ért minden torzulást, me lyet a hamis felvilágosodás-
tól és a valódi elsötétüléstől elszenvedett, tehetségem szerint a maga
csupasz valóságában bemutassam, és a jövő klerikusait a hamisítatlan
igazság világos szemléletére elve zessem…”21

A kereszténység torzulásai címén Sailer első helyen a felvilágosult
klérus leírását hozza: „…az erényfabrikálók összes találmánya, akik
an nak titkát kitalálták, hogy miként produkáljanak erényt ön ma guk -
tól és önmaguk által (Isten, örökkévalóság és vallás nélkül), és ezért a
papokat pusztán a közerkölcs manufakturistáivá akarják tenni…”22

Az előszót aztán éles szavakkal zárja, hogy benne még: „mennyei
tűz ég…, hogy ezt a bálványt az igazság minden hatalmával, és
csak is az igazság hatalmával leküzdje, és a jövő klerikusait, akiknek
képzése rá van bízva, az egyetlen Istenért, és minden bálvány ellen
harcoló nemes harcosokká nevelje. — A nemes lelkű olvasótól nem
kell bocsánatot kérnem, amikor a könyv néhány lapjáról ennek a
tűz nek a szikrája a lelkébe pattan. A nem nemes lelkűhöz pedig, aki-
nek Isten, Krisztus, örökkévalóság — semmit sem jelentenek, sem
en nek az írásnak, sem szerzőjének nincs köze.”23

A felvilágosult klérusi irányzatról alkotott saileri felfogásról rész le -
tesebb benyomást szerezhetünk még a Neue Beyträge zur Bildung der
Geistlichen (1809–1811) című kétkötetes munkájából,24 amivel a Vorle -

in ihr. Mit einer Nach -
schrift, Gedruckt bei

Friedrich Pustet,
Regensburg, 1832.

16Grundlehren der
Religion. Ein Leitfaden zu

seinen Religionsvorle -
sungen an die akade -

mischen Jünglinge und
allen Facultäten. Joseph
Lentner, München, 1805.

17I. m. 227.

2. Der Zeitgeistliche,
Effektivitätsapostel —

korszellempapok, az
effektivitás apostolai

18Vö. uo.

19Vö. uo.

20Vö. Einleitung zur
gemeinnützigern
Moralphilosophie

28., 29., 32., 33., 36.

21SW 16, XI–XIII.

22Uo.

23SW 16, XIII.

24Neue Beyträge zur
Bildung des Geistlichen.
Von J. M. Sailer, Lehrer

der Pastoraltheologie.
Erster [Zweyter] Band.

Lentner, München,
1809–1811. Az első kötet
ajánlása: „Szeretteidnek

a kedves Svájcban.”
A második kötet ajánlása:

„A német uralkodók
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sun gen aus der Pastoraltheologie című művét egészítette ki. Ebben Sailer
a publikum elé tárja az ideális szemináriumról alkotott felfogá sát,
bemutatja a megalapozott követelményeket, kezdve az épü le ten egé-
szen az elöljárók kvalifikációjáig. Egyúttal éles kritika alá vonja a fel-
világosult szellemiségű szemináriumokat. Az ilyen sze mináriumok -
ban a puszta, „minden értelem nélküli, aszályos kell” uralkodik, ahol
az elöljáró „nem atya és barát, hanem a tör vény hatalmának birto-
kosa”.25 Ezért ezek az intézmények csupán a „nyers erőszak fegyhá-
zai”.26 Akik ilyen szemináriumokban nyertek képzést, azok „lélek és
szív nélkül” legfeljebb „keresztes lovagok, napszá mo sok” lehetnek.27

Az ilyen intézmények „csupán gyárak”, „élő üzemei a lélektelen me -
chanizmusoknak”, „a szívtelen felvilágo sodás csörtetéstől hangos ví -
vó iskolák”.28 A fejezet végén Sailer így foglalja össze kritikáját a fel-
 vilá gosult szemináriumról: „A sze mi náriumokban tehát, melyek
olya nok, amilyennek nem volna sza bad lenniük, vagy a betű ural ko -
dik, lélek nélkül, vagy pedig eszesség, minden értelem nélkül, vagy
csu pasz hatalom, lélek és szív nélkül.”29

�

Az igazi klérus életének vezérfonala tehát Krisztusnak és Isten Orszá -
gának az alapelve, amit Sailer röviden így mutat be: „Ez a legjobban
egyesítő alapelv, mert ez önmagában egyesíti: a.) az emberi természet
két, mindent magával ragadó, a jóság és a jólét után törekvő ösztönét;
b.) minden antropológia két legfontosabb részét, a kötelességet és a
boldogságot, vagyis azt, hogy mit kell tennünk és hogy mit re mél -
hetünk; c.) vallást és erkölcsöt; d.) a két szélső értéket, az időt és az
örökkévalóságot, a földet és az eget, a harcot és a győzelmet.”30

Sailer papnevelési felfogását a jezsuita noviciátusban szerzett ta -
pasz talata határozta meg, az ott eltöltött időt élete egyik legboldo -
gabb szakaszának tartotta. Ezt az időt a „gottselige Innigkeit” [jám-
bor bensőségesség] szavakkal jellemezte. A Szentírás olvasására, az
elmélkedésre, a szentségek vételére épülő következetes önnevelés,
és a lelkipásztori gyakorlatok, a falvakban a felügyelet mellett tartott
prédikációk és katekézisek, Sailer számára örök mintát jelentett.
Egye temi pályafutása folyamán viszont olyan folyamatot látott ki -
szélesedni és erősödni, amely az alapos és emberarcú papképzést a
korszellemre hivatkozva eltörölni szándékozott.

Az akkori modern szeminárium által képzett papok és az apostoli
élő, éltető hitet továbbadó papság közötti áthidalhatatlan szakadékot
a fingerlosi szeminárium kritikájának summázatában találhatjuk meg,
ugyanis a szeminárium: „puszta műhellyé vált, melyben élő, lelki (tu -
laj donképpen lelketlen) nyomda-mechanizmus működik. A szeminá -
ri um ban a növendékek fekete reverendában, tonzúrával sétálgatnak,
megtanulják a közreműködést az egyházi rítusokban és azok vezeté -
sét (ezt persze nem szabad elmulasztani), de, ami a fő dolog lenne,
azaz a vallás mint belső élet, a vallás mint tudomány, a vallás mint
művészet, teljesen idegen marad a növendékek számára.”31

tanácsosainak
és a püspököknek.”

25SW 19, 225.

26Uo.

27Uo. 226.

28Uo. 225.

29Uo. 226.

30Handbuch der
christlichen Moral I., 51.

31Neue Beyträge zur -
Bildung des Geistlichen

(=SW 19), 224–225.
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