
Morel Gyula

VÁLTOZÁSOK A MENTALITÁSOK VILÁGÁBAN. PAPI LELKIS~G ~S VlLAGI
LELKIS~G

A .lelklséq" lényegesen vallásl·teológiai fogalmának teremtményi alapját,
természetes hordozóját a .rnentaltt ás" szociológiai fogalmánál kell keresnünk.
Nem haszontalan egy ilyen szellemi kirándulás, mert csak így találunk vá
laszt a spiritualitások keletkezésének, átalakulásának és megszünésének je
lenségére. Nyilvánvaló ugyanis , hogy lsten , akire minden keresztény lelkiség
Irányul, nem változik, sem azok az örök Igazságok, amelyeknek számunkra
a kinyilatkoztatásban feltárt gazdagságából például a ferences lelkiség, a
középkori lelkiség, a máriás lelkiség különbözö hangsúllyal megélt érték
rendben merített.

Ezzel el is jutottunk a mentalitások első lényegi vonás ához. Nem a való
sággal kapcsolatos helyes vagy téves elgondolások ill. Ismeretek különböz
tetik meg egymástól a k ülönböz ő mental itásokat, hanem az a valóságról al
kotott jellegzetes kép, melynek vonásai más és más élességgel törnek el ő ,

más és más hangsúlyt és így finom mértékben különböző jelentést kapnak,
jell egzetesen különbözö állásfoglalásokat hívnak elő. Ismeretes, hogyavaló
ságról alkotott fel fogásnak és a fent i értelemben vett értékelésnek ill. állás
foglalásnak a kapcso lata a legtöbb esetben a szociali záció s fol yamat által a
gyermekkorban keletk ezik (város i mentalitás, vall ásos menta litás, st b.I, lét re
jöhet azonban tudatos választás ill. felnótt korb an történő helyzetváltoztatás
által is (pl. az európ ai mentali tás felváltása amerikai mentalitással vándorlás
útján, vagy a vallásos mentalitás felvétele tudatos meggyőződés, megtérés
útján). Jellegzetességét nem annyira a tárgyilagos ref lexió, az elvont Igaz
ság·ítélet szabja meg , mint inkább a személyesen megé lt fontosság , szél>
ség, érték hangsúlya. Funkciója és hatása a közösségek életében, közös
ségalkotó és -fenntartó ereje nyilvánvaló, hiszen azonos mentalitású emberek
sokkal könnyebben megértik egymást , biztonságot, támasztékot és öröme t
találnak a közös alap felfedezésében és kölcsönös gazdagításában, cselek
vésükben közös nevezőre tudnak hivatkozni, stb .

A mentalitások középhelyet foglalnak el egyrészt a társadalmi szerkeze
tek ill. folyamatok, másrészt a kultúrák, ideológiák és Ismeretrendszerek kö
zött. Az európai kultúra és az újkori ipari társadalom pólusai között alaku lt
kl az európai demokratikus mentalitás, hasonlóképpen (nem az azonosság ,
hanem az analógia értelmében) foglal el középhelyet példáu l a ferences
mentalitás a katolikus vallás és a középkori társadalom jellegzetes szerke
zeti adottságai között, Ezen az alapon magyarázható a katolikus lelkiség sok
félesége is: dogmatikus és liturgikus kötöttségek kára nélkül más és más
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lelkis ég fejlődött és fejlődik a legkülönbözőbb szociológiai fel tételek sze
rint (1), igy az egyházban elfoglalt rangok és rendek alapján, mint pl. a papi
és a világi lelkiség.

Senki előtt nem kétséges, hogy mind a papi lelkiség, mind pedig a világi
hivők lelkisége sok változáson ment keresztül az utóbbi I dőben, különösen
talán Krisztus Titokzatos Teste tanának renalssance-a. a világi hivők apostol
ságának szorgalmazása, valamint a zsinatot közvetlenül megelőző, a zsinat
alatti és utáni. a laikusok .rendjére· vonatkozó szellemi áramlatok kibonta
kozása óta. Maga a teológia ls más szemmel nézi ma a két lelkiség rneq
egyező és eltéró vonásait. Ha pedig vallásszociológiai szemszögből közele
dünk ugyanehhez a kérdéshez. kétségtelen közeledést veszünk észre a két
Jelenség között. Ez a rövid vázlat csak az utóbbi szempontból kiván néhány
olyan összetevőre rámutatni, amelyek a papi lelkiség és a világ i hivők lelki 
sége közöttl különbségek csökkenésében szerepet játszottak. Az egész té
mát klmeritő alapos tárgyalásról ebben a keretben nem lehet szó. A menta
lltások világa Gurvltch figyelmet érdemlő sk áláján (2) a legösszetettebb. a
leghozzáférhetetlenebb rétegek közé tartozik. Mégis hasznos lehet az Itt
szándékolt áttekintés, mely a részleteket csak éppen érinti : a lényeges szem
pontok igy ls kifejezésre jutnak.

PapI lelkiség a megvéltozott kiirülmények között

Igen sok termész etes összetevő játszik szerepet abban, hogy jellegzetes,
különleges papi mentalitás és papi lelkiség létezik. A katolikus egyházban
csak férfiak lehetnek papok, következésképpen a papi mentalitásban a fér f i
mentalitás vonásait fedezhet jük fel. A római szertartásban a papok szinte
kizárólag nőtlenek (a kevés kivétel, az első Időktől eltekintve. egészen új
keletú) , lelkiségükbe tehát szükségképpen belejátsz ik a nőtlen ember gon
dolkodásmódja . Több-kevesebb általánossággal más összetevők ls hasonló
képpen befolyásolják a papi lelkiség kialakulását, igy pl. a szentelés korha
tára, a származás és munkahely átlagos adatai, stb. Mindezeknél lényegeseb
ben szabja meg azonban a papi rnentalltást ennek a hivatásnak a társadalom
ban elfoglalt réteg jellege, valamit a foglalkozásnak mint társadalmi szerep
nek értékelése.

Elsősorban tanulmányai, vagyis akadémikus volta következtében a pap az
un. középosztály tagjává válik és igyaközéposztály normálnak és maqa
tartásrnódjának állandó befolyása alá kerül (3). Külön érdekes elmélkedésre
adna alkalmat, ha megkeresnénk egyenként ennek az akadémikus-középosz
tálybeli mentalitásnak egyes jellemzőit a papi lelkiségben és feltennénk a
kérdést, mennyiben szükségszerú ill. mennyiben hasznos .Krtsztus Testének
épitésében' ezeknek egyike-máslka . itt azonban célkltúzésünknek megfele
lően csak azok a szempontok kerOlhetnek tárgyalásra, amelyek a papi lelk i
ség és a világi hivők lelki ségének egymáshoz való közeledésében szerepet
játszottak. Ezek közé tart ozik a tény, hogy magának a középosztálynak a
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jellege és a felette valamint alatta álló rétegektől való távolsága az Ipari
társadalom kifejlődésével nagymértékben csökkent. Schelsky és Bolte tanul 
mányai világosan mutatják, hogya régi társadalmi struktura formája (nagyon
széles bázlsra épülő, a középrétegtől kezdve gyorsan keskenyedő piramis)
korunkban legfelső és legalsó végleteit teljesen elvesztette, legterjedelme
sebb középsé része pedig mindkét irányban sima átmeneteket mutat (4). A
többi középosztályhoz tartozó rétegnél még sokkal radikálIsabban veszti el
a papság zárt, kasztra emlékeztető jellegét. Funkcióinak egy részét, melye
ket azelőtt a latin nyelv és a vallási misztériumok valamint teológiai ab
sztrakciók zárt világában egyedüli kompetenciával töltött be, a 2. Vatikáni
Zsinat reformjai következtében laikusokkal együtt végzi , illetve laikusoknak
adta át (5). Figyelemreméltó az a változás ls, mely a papi és nem-papi fog
lalkozások egy személyben való egyeztetésének területén lejátszódott. Ré
gebben (az első i dőktő l eltekintve) csak egy megoldás létezett: a pap kultl
kus, igehirdető és elöljáró funkciója mellett anyagi ügyekben vezető funk
ciókat (jószágkormányzók, P. Ukonomusok), nagyr itkán politikai , sokkal
gyakrabban tanári-tanítói vagy tudományos állásokat töltött be (6). A máso
dik lépést ezen a vonalon a munkáspapok jelentették, akiknek esetében a
felszentelt pap apostoll okokból vállal középosztály alatti rétegekre jellemző

testi munkát. Ma a papság kérdésével foglalkozó kongresszusokon és írá
sokban mind gyakrabban merül fel egy újabb áttörés gondolata: a .mellék
foglalkozású papok" fogalma. itt arról volna sz ö, hogy most a másik oldal
ról történne ugyanaz, ami eddig csak a már felszentelt pap számára volt le
hetséges: a papi és nem-papi munka egyesítése.

Hasonló irányba mutatnak azok a változások, amelyek a pap társadalmi
szerepére vonatkoznak. A ma élő egyik legnevesebb szociológus, Talcott
Parsons teóriájára támaszkodva (7) röviden így lehetne megfogalmazni a
kérdést. Minden szocl álls szerepre jellemző, mennyire képes egyrészt .In
strumentális", hasznossági, teljesítménybeli, a közösséget szolgáló, más
részt .expresszlv" , szeretetet, megbecsülést, eli smerést kiérdemlő funkclót
betöltenI. A mérnök szerepe szinte kizárólag Instrumentális, vagyis specifi
kus (csak egy szempontra vonatkozó), univerz ális (személyválogatás nélkül
mindenki számára való) és neutrális (érzelmi szempontoktól mentes). Az
apa szerepe szinte kizárólag expressziv, vagyis dlffuzlv (mInden szempont
ból apja gyerekeinek) , partikuláris (csak gyermekeire vonatkozik) és affek
tiv (érzelmi szempontokkal erősen alátámasztott) . - Mármost a pap régeb
ben nagyfokú betöltődést tudott megélni társadalmi szerepében, mely túl 
nyomóan expressziv volt (a diffuzivitás és affektivitás értelmében .atyJa· ,
.pásztcra". .közvetttöje" volt híveinek), és így nagy mértékben képes vol t
az inkább instrumentális szerepekre jellemző .univerzálls" szeretet megval6
sítására. Ma egyrészt ez a betöltődés messzemenően csökkent. s a társa
dalom. a mal teljesítményekre alapozó társadalom rendkívül sok .haeznos
sági" funkclót átvett a paptól (karitativ és kultúrálls funkciók. stb.I,
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Ebben a kétségtelenül nem könnyú és rengeteg kérdést magábanfoglal ó
helyzetben a papság számára s z o c i o log i a i I a g két megold ás lehetséges:
vagy tudatosan elvállalja a .mesterségnélküli ember" (Un homme sans
métler) (8) állapotát, amellyel a mai társadalomban a legtöbb kapcsolatát
és lehetőségét elveszti , vagy pedig mentalitásában és lelkiségében, élet·
formá jában és tevékenységében közeled ik a világ i hívők stilusához. (Ennek
a nagyon 'összetett kérdésnek részletezésére itt nincs mód, a megoldások
nyilván csak hosszú, lelkiismeretes meggondolások és kisérletezések ered
ményeként jöhetnek létre. A megoldás lehetőségét bizonyítják az ősegyház

óta a történelemben megvalósított legkülönfélébb formák , valamint a legú·
jabb egyháztörténelemben kialakuló tendenciák. Magátó l értetődő, hogy ezek
a szempontok nem vonatkoznak a papságra, mint t e r m é s z e t f e I e t t i
hivatásra.)

Világi hivők lelkiségének kialakulása

Ha a másik oldalról , a világi hívők oldaláról közeledünk témánkhoz, be
vezetőben meg kell állapitanunk, hogy a kiin dulópont lényegesen különbözik.
Itt nem arró l van szó, hogy egy már kialakult lelkiségnek kell a történelmi
változások kényszere alatt (helyesebben : a tö rténelmi változásokból szár
mazó felelősségek kényszere alatt) átformálódnia. Bármel y idevágó lexlkon
ban il l. a szakirodalomban megtalál ható a megállapítás, hogy vi lági h ívők

lelkisége kialakulásának még csak az e lső je leit vehetjük észre. Ez az álIrtás
természe tesen magábanfogl alja azt is, hogy a kato li kus hívők lelk isége
messzemenően a papi ill. a monachális lelkiség eleme iből tevődik össze még
napjainkban ls. A dolgok ilyen állapota eddig sem lehetett a legideáli sabb.
Még kevésbé lehetünk vele megelégedve ma, amikor a világi h ívők rétegén ek
az egyházban elfoglalt helye is megváltozott.

Ennek a változ ásnak nyomait végigkísé rhetjük a legkülönbözőbb területe
ken, gyakorlatilag a leglényegesebb elemeket egy bizonyos tudatváltozásban,
a 2. Vat ikáni Zsinat és a modern teológiai felfogás alakulásában találhatjuk.

A katoli kus h ívő mentali tása nem maradhatott változatlan, miközben t ár
sadalmával együtt mind tudatosabbá vált számára .nagykorú sága" , dernek
rat ikus felelőssége és jogai, melyekről mind többet hall egyházi téren ls (9) .
A gyakorlatban ls mindinkább betölt az egyházban demokrati kus érte lemben
felelős funkciókat, mint az embr ionális form ában a 2. Vati káni Zsinaton, már
szinte teljes mértékben a bécsi egyházmegyei szinóduson kifej ezésre jutott.
- Ezt a folyamatot egyébként, ha nem is mind ig szerenes és módon, roppan
tul felg yorsitja az egyházi tekintély krizise , amely éppen az uto lsó h öna
pokban már a legélesebb formákban jelentkezett.

A 2. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban megvalósuló fe lfogás a laikusok
szerepéről az egyházban, szintén erőteljesen csökkenti a távo lságot a pap
ság és a világi hívők statusza. s ennek következtében mentalitása között ls .
Elég elővenni egy jó tárgyak szerinti regisztert a zsinatról, és végigszaladn i
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az idevonatkozó szövegeken: egyérteimüleg felfedezhető a változások jelen
tősége.

A zsinati szövegekben is, de még kifejezettebben a kevésbé hivatalos
modern teológiai . főleg pasztorálteológiai irásokban találkozunk az egy bl
zonyos szempontból újnak mondható felfogással . mely a világi hívők szere
pének és lelkiségének kialakul ásában j elentős befo lyásokat hoz létre. A .vl
lági világ" (10) önáiló jellege. a teremtésben kapott ön ért éké. a történelmI ,
antropológiai és természettudományok álta l felfedezett természet autonóm
jellege ma sokkal őszintébb elfogad ásra talál, mint valaha. Ebből következik
(az összetett valóságot nagyon leegysze rűsítve ) egyrészt egy új szlnezetú
fe l e lősségérzet az egyháznak a világ iránt i köte lességeire nézve, másrészt
magának a vallásnak mint a teremtő Istenre való vonatkozásnak űj elemek
kel gazdagíto tt fel fogása. Ezeken a területeken a vil ági hívők kompetenclája
közismert és az egyház hivata los tanításában ls elf ogadott tény. Am ugyanez
a tény egy bizonyos, lényegi értelemben vett "papi " lelkiség kialakulásá t
mozdítja elő a világi hívők rétegében.

A két lelkiség kölcsönös szerepe
Ma már messze túlhaladott álláspont, értékítélet jellegű meqkülönbőz

tetést tenni papi és világi lelk iség között. A gyakorlati megvalós ításoktól
eltekintve, vagy .c eterls parlbus " nem tart ható. hogyakivételnek számító
papi hivatású emberek lel kisége . tö kél ete s e bb"••magasabbrendű" vagy .tel
[esebb" lenne, mint a többieké. hiszen akkor logikusan az ellenkezőjét ls
állítanunk kellene, hogy t. i. az lsten általános terve szerint élő keresztény
hívek lelkisége eleve •t ökéletlen ebb" , .alacsonyabb rendü" vagy . htányos"
kell legyen .

Ugyanakkor az sem várható, és nem is volna kívánatos, hogy az egyház.
ban különbözö funkciókat (ha ma talán egymástól nem is annyi ra elkülönt
tett és távoleső funkciókat) betö ltő személyek ill. rétegek lel kisége eqyön
tetű és egyforma legyen . Ha ma közös vágányra kerülnek a papi lelkiségnek
és a vilá gI hivő lel kiségének útkeresései, annak nem uniformizálási szándék
az oka, hanem néhány egyszeru belátás :

- hogya papi lelkiség a papság helyzetének és funkc ióinak változása foly
tán új formákat ls Igényel.

- hogy ebben a megújulásában termékeny hatásokat remél a világ i hivők

mentalitásával való kapcsolattól.
- hogya közös útkeresésben .kasztjelleqének" további felszámolására

szárnlt,
- hogy a világi hívők lelkiségének kialakulásában nélkülözhetetlen a pár

beszéd a papi lelkiség hordozóival.
- hogy a két lelkiség csak egymással szoros kapcsolatban képes megtalálni

a lényegében közös alapot és az egymásra nézve különleges, egyéni Jel
leget. amely a funkciók skál élának gazdagodása folytán talán többsztnü,
többrétü. többarcu lesz, mint valaha.
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ISTENÉLMÉNY ÉS HIT

l.'expé rl ence de Dieu dans la fol .
CHRISTUS. 57 (1968 január), 28-44.

•Az evangéliumok történeti Igazsága; a tudomány veszélye i a hit számá
ra; az a remény. hogy egysze r minden kérdésre választ kapunk : minde zekkel
a problémá kkal már szembenézett a hit. tú lhaladt rajtuk; a felnótt hit rnlnd
ezt integrálta" . Már olvastuk az egyik gimnáziumi tanárnónek ezt a válaszát ;
az iIIetó hozzászokott a fil ozófiai munkához és sok tapasztalat ra tett szert
a hitetle nekkel folytatott barát i párbeszédben. Az ész nem késztet bennünket
ell enáll hatatlanul a hit re . de legalább szabad utat enged neki.
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