
A b;blikus~/iturg;kus

meqújulés nagy apostola

100 éve szülefett Pius Parsch

Az életmű' halál'kövei

Az Olrnütz közelében lévő Neustift helység
ben született 1884. május 18-án. Középiskolái
elvégzése után a klosterneuburgí Agoston
rendi kanonokok rendjébe lép, ahol pappá
szentelik. Eletének további útja: kisegítő lel
kész; majd doktorál, és Klosterneuburgban
a lelkipásztorkodástan tanára. Az első vi
lágháború kitörése őt is harctérre, tábori
lelkészi szolgálatra szólitja. Itt találkozik az
Isteni Ige Társaság egyik nagy alakjával,
akésőbbi valláskutató Wilhelm Schmidttel,
és megdöbbenve állapítják meg, hogy
mennyire nem ismerik a katonák Jézus éle
tét, és milyen külsöséges az ístenttszteletük.
Valahol Kijev tájékán tervezik el, hogy há
ború után közösen misefüzeteket adnak ki és
a biblia apostolai lesznek.

Klosterburgban nem feledkezik meg hábo
rús élményeiről: teljes erővel veti bele magát
a munkába, bibliaórákat és liturgikus előadá

sokat tart és kurzusokat szervez. Megismer
kedik a nyugatabbra akkor már erőteljesen

feltörő liturgikus mozgalom vezető alakjai
val: Odo Casellei, Guardinivel, Beauduinnel
és a marialaachi apáttal, Ildefonz Herwe
gennel. Még 1938-ban is ezt írja: Mindig
Herwegen tanítványának, tartottam maga
mat.

1925-ben megalapítja munkatársaíval a
Volks/ilurgisches ApostolaIot, melynek heti
miseszövegei hamarosan a százezres pél
dányszámot érik el. Ugyanebben az időben

kezdi kialakítani az egykori, elhagyott kór
házi kápolnában a Szent Gertrud liturgikus
kőzösséget, mely mindig is szívügye volt.
1926-ban alapit ja. meg a Bibel und Liturqie
című folyóiratot, mely eszméinek szócsöve
lett. Nyomdát alapít. Ez az időszak külső

munkásságában kétségkivül a legtermé
kenyebb -, egészen 1938-ig, mig az Ausztri
ába is átcsapó náci uralom be nem szűkiti
tevékenységét.

1941-ben kolostorát, Klosterneuburgot is
feloszlat ják, és Parsch a bécsi Florisdorf vá
rosrész plébániájára kényszerül. A külső

aktivitásától megfosztott egyház még inkább
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az oltár körül, a liturgiában talál magára',
illetve Krisztusra. A második világháború
végén visszakerül kolostorába és életre kelti
közben megbénított intézményeit. 1950-ben
még megalapítja a Kfoslerneuburgi Bib
/iaapostofságot; ereje azonban hanyatlik,
1952-ben agyvérzés éri és 1954. március
ll-i'm meghal. Testét az annyira szeretett
Szent Gertrud-kápolna fogadja be.

A.nagy apostol
és életműve

jellegzetességei

Pius Parsch életműve ma is él. Püspökök és
papok közott számtalan tanítványa van, -esz
méit a II. Vatikáni zsinat igen sokban valóra
váltotta.
Mindenekelőttizzó szivű lelkipásztor volt,

aki egyházát mint a szentek közösségét sze
rette; szerette a népet, és azt akarta, hogy az
a liturgia élő vizéből merítsen életet: Látta,
hogy kora keresztényei idegenként rnozog
nakősi hazáj ukban , életformájukban, a li
turgiában. Azt akarta, hogya liturgia ne csak
kivételezettek vallási élménye legyen, ha
nem a keresztény közösségé.
, Munkásságára a liturgia egyik kiemelkedő

szakembere - J. A. Jungmann - igy emlé
kezik vissza: ..P. Parsch a népszerűsítés nagy
mestere volt: miseszövegek, faliújság, szent
képek, számtalan füzet ~ mindig új utak
keresése. Mig másutt a liturgikus mozgalom
nemegysier akadémikusok tanulmányai és
vitái közt sikkadt el, Parsch hatása alatt
a liturgia szelleme Ausztriában a plébániai
közösségeket járta át. - Életműve előtt

Ausztria egyháztörténete különösen is hálá
val és elismeréssel adózik."

Volt valami prófétai ennek az Agoston
rendi apostolnak egész életműveben.a prófé
taság áldásaival és szenvedéseivel. Támadá
sok is érték, és hol lázadónak, hol a histo
rizrnus követőjének tekintették. Minden sio,
kere ellenére sokszor tapasztalhatta a magá
nos küzdő elhagyatottságát, és fájhatott neki
az is, hogy saját kolostora sem állott ki
eléggé mellette. Azonban összehasonlithatat
lanul nagyobb azoknak a száma, akik gazdag,
egész életre szóló inditásokat kaptak tőle.

Széles körű munkásságának most csak két
területét nézzük meg közelebbről: a Szent
Gertrud-kápolna liturgikus közösségét és
biblikus-liturgikus folyóiratát.



A Szent Gertrud-kápolna
liturgikus közössége

1922-ben tartja első közösségi miséit ebben
a kis kápolnában, melyben a látogató ma is
legközvetlenebbül érzi az ö szellemét. Tudta,
hogy az emberek tudatát minden tanitásnál
jobban alakitja-a megélt liturgia. 1936-ban
teljesen átépitteti a kápolnát a maga eszméi
szerint; a közösség nemcsak a szentmisét
ünnepelte szembeoltárnál, hanem a zso
lozsma egy részét is együtt imádkozták; itt
tartották abibliaórákat, énekpróbákat, és az
esti együttlétek nagy családdá' kovácsolták
össze a résztvevőket. Számuk a virágzás évei
ben elérte a 300-at.

A Szent Gertrud-kápolna közösségének li
turgiája afféle "szent kísérlet" volt, köve
tendö modell. Ide jöttek tanulni az érdeklő

dök. Itt ünnepelték már a harmincas években
a húsvéti vigíliát nagyszombat reggel helyett
éjszaka. A II. Vatikáni zsinat liturgiareform
ján felnövekedétt mai hivö itt minden bi
zonnyalotthon érezte volna magát.

"Bibel und Liturgie"

Pius Parsch továbbélő életmüvére egyik leg
jellemzöbb ez a ma is létezö folyóirat. A bib
lia és a liturgia összekapcsolása kezdettöl
fogva vezérgondolata volt. Sokat hangozta
tott tanítása: a Biblia és liturgia egysége
a keresztény lelkiség alapja. Ennek .egyik
klasszikus megfogalmazása a Volksliturgic
cimű munkájában olvasható: "Tudjuk, hogy
a Biblia liturgiához vezet, de ez forditvais áll.
A Biblia és liturgia vezeti el az embereket az
igazi megújulás bűvkörébe; visszaviszi őket

az ősegyház magatartáséhoz. lelkiségéhez. "
Folyóiratát 1926-ban alapitotta, tehát

58 éve áll fenn. Az évek során ruháját
többször is változtatta, célkitűzését az idők

igényének megfelelően formálta. Az első

éveket a felfedezés öröme és a lángoló kezdet
jellemezte. A Zsinat előtti években útkészí
tője a Zsinatnak; utána pedig a kitűzött

program megvalósításán dolgozik.
Halála után a folyóirat belenőtt az osztrák

katolikus btbltamozgalomba. Ahogya kezde
ményezők helyét liturgikus téren is átvette
a hivatalos egyház, az osztrák püspöki konfe
rencia Parsch művét integráita az osztrák
katolikusok biblikus munkásságába (Oster
reichische katholische Bibelwerk). A folyó
iratot - eredeti nevének megtartásával 
ma ez az intézmény adja ki negyedévenként.

Szerkesztöje Pius Parsch egykori rendtárse,
Norbert Höslinger (1957-töl).

Pius Parsch
és a magyarországi liturgikus mozgalom

Parsch a Volksliturgisches Apostolatot (Nép
liturgikus Apostolság), akiadóvállalatot
és könyvkereskedést 1922-ben indította. el.
Hamarosan százezerszémre adja ki a négyla
pos misefüzetet, egyéb liturgikus szövegeket,
misekönyvet, bibliákat, megszállllálhatailan
kisnyomtatványt és szentképet, melyek az
egész német nyelvterületet meghódították.
Természetesen ismertté lettek nálunk is.

A liturgikus mozgalom hazánkban persze
nem Pius Parsch hatására indult el. Már csak
azért sem, mert időben őt megelözték a német
és francia nyelvterület nagy lit,urgikus kez
deményezöi. A magyarországi /római katott
kus bittanárok és hitoktatók egyesülete 1924.
január 21-27. között rendezett "liturgikus
hetet" papok .számára az Egyetemi templom
ban, ahol az elhangzott neves előadásokon

még nincs utalás Parsch munkásságára. An
nál többet hallunk a belga és német bencések
tevékenységéről.

Parsch és a magyarországi liturgikus kez
deményezések közt a közvetítő híd a bécsi
Pazmaneum lett. Kimutatható ez három jeles
növendékének életművében.

Klinda Pál· (1903-1945) esztergomi egy
házmegyés pap, a Regnum plébánia káplánja,
majd hittanár, szinte teljesen átvette Parsch
misefüzeteit és azokat magyarul megjelen
tette mint Filléres mise/üzeteket. Késöbb
pedig a Szociális Missziótársulat az ő fordítá
sában adja ki Parsch Liturgikus szembeszé
dek című négykötetes mpnkáját (1936).

Korompai Józse/, aki szintén pazmanita
kispap volt, később pedig ugyanott spirituá
lis, Klindával egyidőben indítja a filléres
misefüzeteket. 1927-be~ Shvpy Lajos reg
numi plébános ajánlásával megjelentetí
(1927-re) a Liturgikus útmutatót a világiak
számára. Ez a modern elgondolású direktó
ríurn hozza az egyes napok rrnséiről a tudni
valókat, vasár- és ünnepnapokra pedig hasz
nos lelkipásztori magyarázatokat. Az útmu
tató - bár kifejezetten nem hivatkozik rá 
Parsch liturgikus kalendáriuma alapján
készült. Sajnos az elsö évfolyamnak nem lett
folytatása.

Körmendy Béla (t 1967) 1939 öszén megy
Bécsbe, hogy tanulmányait befejezze. Ko
rompat hatására mindjárt felkeresi Kloster-
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neuburgbán Pius Parschot és a vele való
kapcsolata döntő hatású egész életére. 
O jegyezte fel Parsch azon szavait, amelyeket
nála lévő magyar kispapoknak mondott: "A
liturgikus mozgalom nem külsőség. a parádé,
a ceremónia mozgalma, hanem a mélységes
belső élet tükröződése,amilyen az ősegyházé

is volt," (Galambos irén közlése.)
1943:ban Körmendy Béla megkapja Buda

pesten a Péterhegyi úti Szent Szabina-ká
polnát és azt kialakít ja Parsch Szent Gertrud
kápolnájának mintájára: szembeoltárt állit,
a szentmisén túl vecsernyét és Kompletortu
mot imádkozik a hívekkel és bibliaórákat
tart. Az ötvenes években a margitszigeti
Szent Mihály-kápolnában folytatja ezt a
munkát. .

Szunyogh Xavér Pius Parschtól függetlenül
indult, bár munkásságukban nagyon sok ha
sonlóságot találunk. A biblia és liturgia ket
tősséghezSzunyogh életmüvében még hozzá
jön a monastiea vagy máshol Beneditina,
a szerzetességgel foglalkozás. Később járt
Klosterneuburgban és levelezett Parsehsa\.
üturqikus élet címen Parsch nyomdokain
járva késziti el f~zetsorozatát a szentségekről

és szentelményekről. 1937-ben pedig lefor
dítja Parsch Messeerklürung cimű munkáját,
amelyet a Sze1J.tmise magyarázata címmel
a Szociális Missziótársulat jelentet meg.

Hazánkban a liturgia ügyének eléggé nem
méltatott apostolai voltak a Szociális Misz
sziótársulat tagjai, élükön Farkas Edithte\.
A harmincas években megalapított Liturgia
Kegytárgy és Könyvkiadó VáJJalatuk, il
Ietve bolt juk (Bp., Krisztina krt. 125-'--127.)
révén a hazai liturgikus mozgalom egyik
legjelentősebb tényezői. Kapcsolatot tarta
nak szinte az összes liturgikus központtal. és
részben a tőlük átvett anyaggal - miseru
hák, kegytárgyak stb. - nagyon sokat tettek
a liturgikus' szellem kialakulása érdekében.

Természetesen Pius Parschsal is kapcsolat
ban voUak. Farkas Edith is járt Klosterneu
burgban. 1937-ben pedíg meghívja Parschot
a következő évben tartandó eucharisztikus
kongresszusra Budapestre. Parsch reményét
fejezi ki, hogy részt tud venni; ittlétéről

azonban nem tudunk. Négy Parsch-levélből

és két szerződésbőlértesülünk arról (pannon
halmi Föapátság Levéltára), hogya Das Jahr
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des Hej/es három kötetét Az üdvösség éve
címmel 1936-ban a Liturgia Kiadóvállalat je
lentette meg. Parschnak minden bizonnyal ez
az a munkája, ami még ma is legtőbb haszon
nal olvasható.

A már. említett Parsch-könyvek magyar
kiadásán túl a Liturgia KiadóváJlaJatnál je
lent meg 1943-ban Parsch Lernet die Messe
versteheti cimű szentmisét népszerűsítő

könyvecskéje (Horváth János Iorditésában}:
Ismerjétek meg a szentmisét. A Liturgia Kia
dóvállalat 1947 decemberében végleg
beszüntette működését.

Ertékelés

A liturgikus mozgalom működesenekés hatá
sának részletes feltárása hazánkban még el
végzendő feladat. A 100 éves forduló kapcsán
itt csupán arra kívántunk rámutatni, hogy
Pius Parschnak volt szerepe a liturgikus moz
galom magyarországi alakulásában is. Hogy
ez a hatás nem tudott nagyobb tőmegeket

átjárni, abban a mostoha időknek is szerepe
volt. Kétségkivül igaz hazai vonatkozásban
is, amit az osztrák püspökök 1963-as körleve
lükben írtak: Pius Parsch írásai a két világhá
ború között a liturgikus ugar feltörői voltak.
Azok a források - a Biblia és liturgia
melyeknek közhasznúvá tételére szentelte
Pius Parsch az életét, a II. Vatikáni zsinattal
teljes polgárjogot nyertek. Ot azonban
nemcsak egy jobb, ideálisabb liturgia érde
kelte; hamarosan rájött, hogy itt az egyház
egyetemes reformjáról van szó. a Szent X. PI
usz-féle "mindent megújitani Krisztusban"
program ról, Ez pedig nundenkitől gyökeres
megújulást, metanciát kiván, és nem csupán.
az új liturgia megújított ruháját.

Felhasznált irodalom: N. Höslinger--Th. Ma
as-Ewerd: Mit sanfter Zahigkeit -- PIUS

Parsch und die biblisch-liturgische Ernene
rung. OKB Klosterneuburg, 1979. - 50 Jahre
BIBEL UND LITURGI E, 1976/3 Festnurnrner
- BIBEL UND LITURGI E, 1984/1 .-- Fest
nummer für Pius Parsch, 1884-1984.
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