
tudata és az a vágy, hogy - szerepet váll alva a krisztusi Igehi rdetésben, s
utánozva a szegény és szerény Istenembert - az elvilág iasodott egyházat buz
gó emberekből álló közösséggé, valódi lelkii egyh ázzá alakítsák át. Ezektő l a
törekvésektől vezettetve hatalmas tömegek hajlandók vol tak vagyonukat, mun
kájukat sőt egész életüket az egyházért áldozn i. A hivatalos egyházi vezető

ség azonban ezt, a mai szemmel alig elképzelhető lel kesedést nem tud ta ma
radéktalanul az egész közösség javára kamatoztat nl: sok föpapból és papból
hiányzott a kifinomu lt lelkiség, a kellő tap intat, a megértő türelem s a hívek
lelkii igényeinek kielégítését célzó buzgóság. Éppen emiatt váltak türelmet
lenekké, s oltották ki a radikál is, sokszor túlzásba eső de jó szándékú vil ágiak
ból 'is a Lelket (Tessz 5,20).

l. Assisi Szent Ferenc ira tai (ford . Takács Incel. Budapest , 1929. - 2. Agosto Ge
melli : II Francescanismo. Magyarra ford ította .A Franctskanlzrnus" eimmel Takács
Ince. Budapest , 1933. 45. o. és Szent Ferenc leve le Páduai Szent Ant alhoz: ln: Szent
Ferenc Iratai ... I. m. 173. o. - 3. Dám Ince: A ferences harmadik rend. Budapest .
1947. - 4. Vlttorlo Fachlnettl : la Seraflca Mll lzla, Ouaracchl 1922. 68. o. - 5. Jacques
loew et Michel MesIIn: Histolre de I'Eglise par ette-meme, Fayard 1978. 189-190. o.
- 6. Szántó Konrád : A katolikus egyház tör t énete . I. köt . Budapest. 1983. 441. o. 
7. Hubert Jedin (hrsg .) : Handbuch der KIrchen geschichte III /3. Ole mlttelalterllche
Kirche. Zwel ter Halbband, Herder, 1973. - 8. Bernhard Töper: Ole Aposte lbrüder und
der Aufstand des Dolclno. Stadtllche Volksbewegungen des 14. Jh. Deutsche Hlstorl
ker Gesellschaft. 1960. 62-84. O. - 9. H. Grundmann : Zur Geschich te der Beqtnen
Im 13. Jh. In: Ar chiv für Kulturgeschichte. Münster und Köln , 21/1934/ 296---320. o.

Szilas László

A BAROKK KORI VILÁGI KERESZT~NYEK ~LETIÖBOL

Amikor e tanu lmány megirására váll alkoz tam, tájékozódásul a Jed ln-téle
nagy egyháztörténelmi kézi könyv 'idevágó köteteit ütöttem fel. A tárgymu tató
ban kerestem. mit irnak a szerzők erröl, a ma olyan fontos kérdésről. A "vi
lágiak" cím szót megtaláltamugyan, de az Idé zett helyeken éppen csak egy-ké t
szóval emli tik meg őket. Valamivel bővebb .adatí orrásokat találhatunk az újabb
múvekben, pontosabban azokban, amelyek a népi vall ásosság kérdésével fog
lalkoznak, bár ezek 'is nagyon hiányosak. Például Paolo Simisca lco római tör
ténész néhány hónapja megjelent "Világiak és laicizmus, egy történelmi átte
klnt és" c imú múvében egyből szúkszavú lesz, amikor a XVI-XVII I. századdal
kezd fog lalkozn i.

1. Ez a viszonylagos csend bizonyos mértékben megmagyarázható magá
ból a történelemböl. Az újkor kezde tén, még a luthe ri refo rmáoió el őt t van
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tudomásunk komoly világ i mozgalmakról. Persze nem tömegeket megmozgató
személyekről vagyegyesületekről van szö , hanem kis csoportokról ,amelyek
komolyan vették a keresztény életet. Példaként csak Vernazza Hektor genova i
polgár alapftását, "Az isten i szere tet oratóriumát" emlftem, amelyn ek célját
fgy foga lmazta meg az alapftó: "Testvérek, a rnl társula tunk nem másér t, ha
nem csak azért alakult, hogy az isteni szeretetet, a kar itászt szfvünkbe ültesse
és gyökereztesse .. . A társulat nem lesz gyümölcsöző , ha nem él az lsten és
a felebarát szere tetében ." Tehát tudatosan világi, elsősorban a világ iak össze
fogását célzó alap ftással állunk szemben . Világosan mutatja a tagok számát
meghatározó szabály is: "Ahol sokas ág van, ott van zavar is. Ezért a tagok
száma nem haladhatja meg a harm inchat világ it és a négy papot, kivéve , ha
a vHágiak közül valaki szerze tessé lesz." Legszebb művük a genovai "Ridolt o" ,
vagyis a gyógyfthatatlan betegek kórh áza. Ez az oratórium Rómában is gyö
keret vert , s nagy szerepet játszott abban , hogy az újjáéledés szelleme lassan
áthatotta a kereszténység központját, a pápai udvart is, Igy nagyban hozzá
járult a Tr identi Zsinat létrejöttéhez , és általa az egész egyház megújulásához.

A katolikus reform, amely az egyházszakadás első évt izedeiben a retorrná
oió támadását igyekezett elhár ftan i, érthetően a legkrit ikusabb pontokra, a
pápaságra és az egyház hierarch ikus szervezetére összpontosftotta a véde
kezést. A Tridenti Zsinat mindenekelőtt az egyház tan ítását szll árdította meg,
s ezzel erősftette annak szervezeti egységét.

Szántó Konrád frja egyháztörténetében : "A szervezetében megszilárdult
egyház élén .. . az a pápaság állott, melyet Péter és utódai személyében
Krisztus helyezett az egyház élére, de amelye t onn an a reformáció végérvé
nyesen el akart távo lítani. Bár a zsinat a pápa i pr imátus kérdésében, hogy
elkerü lje a viták kiéleződését az episcopal ista és papa lista irányzat között,
nem hozott dogmatfkus határozatot, a gyakorlatban elismerte a pápa egye
temes főségét az egyházban. Nek i mindenben engedelmességet nyilvánitott.
a zsinat jóváhagyását tőle kérte, szárnos életbevágóan fontos kérdés elintézé
sét reá bízta és kifejezetten hangoztatta : bárm ilyen szövegezésűek is a refor
máló dekrétumok, mind kivétel nélkül azzal a céllal készültek, hogy a pápai
Szék tek intélyét ér intetlenül hagyják" (II., 132).

Döntő jelentőségű volt az egyházfegyelem erősftése. A zsinat ebben az
érte lemben is igen fontos határozatokat hozott. Szántó Konrád fgy foglalja
ezeket össze : "A zsinat a protestáns reformációval szemben hatásos ellen
tntézkedésként az egyház belső megreformálását, fegye lmének rneqszllárdltá
sát állította. Bár ez a reform a pápai kúr iát, mivel a zsinat ezzel nem foglal
kozott, nem érintette, azáltal, hogy elrendelte az egyházmegyék, a plébán iák
és a kolostorok életéből a súlyosabb visszaélések eltávolítását, és azokban
új, egységes egyházfegyelem bevezetését frta elő, az egész egyház megújulá
sát indftotta el. Felbecsülhetetlen volt a jelentősége annak , hogy a z s i n a t
az egyház legföbb feladatának a lelkek gondozását
j e I e n t e t t e ki, és hogy ennek eleget tenessen. megra jzolta az új pap esz-
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ményképét, a szellemében megújult papi nemzedék kialakítása érdekében
pedig új típusú és egységes papnevelő intézetek felállítását rendelte el" (II. ,
132-3).

A katolikus teológ iában a világ iakról szóló tanítás szorosan összefügg az
egyháztannal. Ezt ped ig a barokk kor teológ iája a Tr identi Zsinat taní tása és
iránymutató döntései alapján dolgozta k'i. Ott ped rg elsősorban a pápai hata
-lomról, a primátusról volt szó, az egyház szervezetének magyarázatában ped ig
a hierarchiáról. A világiak , ha egyáltalán, csak mint hívek és igy mint a lelki
pásztorkodás tárgyai szerepelnek. i:ppen ezért arány lag ritkán esik szó róluk
az egyháztörténelmet összefoglaló múvekbenis.

A katolikus megújulás vallásos életében nagy szerepet játszott Loyo lai
Szent Ignác szelleme és lelkigyakorlatos könyve . A lel kigyakorlatok a keresz
tények megszentelődésének útját egyengeti'k: Istenhez, az lsten szolqátat ára
vezetik öket. Mondhatjuk , hogy Szent Ignác a hit védelmét és terjesztését
tűzte ki rendje, a Jézustársaság céljául. Tag jait ped ig éppen a le lk'igyakorla
tokkal képesítelte a feladat betöltésére. Szellemének lényeges eleme volt az
egyház szeretete és az egyház fejének szolgálata. Alapításuktól fogva ezt pró
bálták a [ezsu lt ák mindazokba átül tetni, akikkel csak kapcsolatba kerültek.
Mindez akkor öltött nagyobb méretet, amikor tanítással kezdtek fogla lkozn i.
Iskoláik mellett kezükbe került a papnevelés is, így lényeges befolyást szerez
tek az egész egyház vallásos életére. Az újkor.i egyháztörténelem tanítja , hogy
tényleg iparkodtak közrernűködnl a hit védelmében és terjesztésében. Ezzel
járultak leginkább hozzá, hogy a Tr ídent i Zsinat előbb eml ített főfeladatait az
egyház megvalósíthatta, s ezáltal megú julhatott.

2. A hit teljes tanítására, az egyház szeretetére és védelmére összpontosí
tott magatartásból megérthetjük, hogya barokk kor laikusa iról aránylag keve
set írnak az egyháztörténeti összefoglaló rn űvek. Ha azonb an rész letesebb
kutatásba merülünk, és tek intetbe vesszük a XVI-XVIII. századi társadalmi
viszonyokat, meglepő eredményekre juthatunk. Több országban észrevehetjük,
hogy a világiak sok esetben módosították, befolyásolták sót lényegesen meg
határozták a hierarchia és a papság uralkodó szerepét.

a. Az első ilyen hatalom a vIlági katolikusok kezében a kegyúri jog volt.
A császár és a ki rályok maguk nevezték ki a püspököket, apátokat és más
egyhá~i méltóságokat. E mellé lehet állítani a nemesség és egyes országok
ban a gazdag polgári réteg kegyúri jogát, mellyel plébániákat, kolostorokat,
kápolnákat, iskolákat, szociálls intézményeket alapíthattak, azokat hatalmuk
kai védték. Ok választották ki és helyezték hivatalukba a lelkipásztorokat, elő

írásokat és szabályzatokat alkottak számukra. Mindebbe a helyi püspöknek
alfg volt beleszólása.

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy túl gyorsan és pusztán mai szemmel
alkossunk általános ítéletet erről a helyzetról. Középeurópai viszonylatban.
s főleg azokban az országokban, ahol lábat vetett a pro testantizmus, az ellen-
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reformáció és a katollkus reform (a kettőt itt fölté tlenül együtt kell emlftenünk),
a világiak nélkül aligha mutathatná fel az elért eredményeket. Ne gondoljunk
csak a "Cuius reg io, eius relj,gio" vitatott elvére! Meg kellene vizsgálni példáu l
azt is, hogy - csupán a történelmi Magyarországon - hány k özéptokú kat c ll
kus iskolát alapítottak a XVII-XVIII. században világiak, s bízták ezeket a
jezsuitákra vagy piaristákra. Hány missziós állomást tartottak fenn birtokaikon
éveken keresztül, hogy lehetövé tegyék egész vklékek lelkipásztori ellá tását.
Ezekben az alapitókban lelki.ismereti kötelességként, élő hitük megvallásaként
jelentkezett az egyház segftése és szolgálata valamin] alattvalóík lelkIi üdvének
szorgalmazása.

Ugyanakkor tagadhatatlan az is, hogy - tök ént az olyan katolikusnak ma
radt országokban mint Portugá lia és Spanyolország - nem egyszer éles ellen
tét támadt a püspök és a társulatok között, amikor ezek nem megfelelő papot
választottak maguknak, vagy a társulat templomát illetve birtokát nem vallási
célokra akarták használni. Mivel legtöbbször államilag is elismert és gyakran
támogatott egyletekről volt szó, ezek a világ iak a cMl ható ságoknál kerestek
védelmet az egyházi felsóbbséggel szemben. Még napjainkban is találkozunk
ilyen vissz ás jogi esetekkel, amelyek a 200-300 éve alapított test ületek alap
szabályaiból adódnak.

b. A másik erőt a világiak többé-kevésbé egyházi jellegü szervezetei alkot
ták. Az egyházban és az egyházért keletkezett szervezetek · is a világ iak val
lásos igényeit jelezték a közösség életében. Ezek közé tartoznak az úgyneve
zett jámbor társulatok, a kongregációk és a harmadrendek. Virágkorukat az
egész egyházban a XVIII. század elején élték.

Az egyik lege fterjedtebb vallásos társulat a Mária-kongregáoió. Célja az
önnevelés a vallásos életre és az apos to li munkára, Máriának, Jézus anyjának
ol talma alatt és példája szerint. A kongregáció alapításától, 1563-tól kezdve a
jezsuita vallásos nevelés egy ik fontos eszköze volt. Elóször csak növendékek
számára szervezték meg (1576-ban már 30.000 tagot számláltak), később azon
ban mindenütt elterjedt, ahol a jezsuiták állandó lel kipásztorkodást fejtettek
ki. (1751 -től n ő k és leányok számára Is alapítottak Mária-kongregációkat.) A
kongregációk lelki iskolájából a XVII-XVIII . század folyamán számos öntuda
tos kato likus kerü lt ki, ak ik nemcsak magánéletükben, hanem a társadalomban
is megállták helyüket. Sok kongreganistát találunk a nemesek és gazdag po l
gárok között, ak ik kegyúri jogukkal élve hathatósan támogatták az egyház ne
vel ő és megszentelő munkáját. Többek között kongreganista volt II. Rákóczi
Ferenc és Sobieski János.

c. A Mária-kongregációhoz hasonlóan, elsősorban az önmegszentelődést

szolgátta a többi vallásos egyesület is, amelynek számos változatát ismerjük.
Több közül ük nernze tk ő z jl eq is elterjedt, mindenekelőtt az ún. harmadrendek,
amelye ket főleg a ferencesek és domonkosok vezettek. Másoknak csak helyi
jelleg ük volt, s a püspök illetve a világi hatóságok jóváhagyásával müködtek.
Néha egyes hit titkok elmélyítésére, máskor pedig Szüz Mária, Szent József
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vagy más, helyi szent tiszteletére alakultak. Az ún. "testvéri közösségeknek"
(confraternitas-ok) csak férf i tagjai lehettek, mások, például a harmadren<lek
és a "vallásos társulatok" (sodalitates) nyitva álltak minden hívő számára.

Szabályzatuk széles skálája ellenére sok közös vonást fedezhetünk fel
bennük. Fó jellemvonásuk, hogy közösséget alkottak, s ezzel akarták előmoz

dítani tagjaik vallásos életét s annak növekedését.

Az egymásért végzett ima és a gondoskodás, főleg a halállal kapcsolatban,
igen fontos szerepet játszott a társulatok életében. A barokk szellemnek meg
felelően fóünnepüket nemcsak áldozással, hanem nagy külső fénnyel , körme
nettel stb. tették nevezetessé. Egyetlen szervezet szabályzatából sem hiányzott
a sürgetés, hogy ápolják a testvéri szeretetet. Anélkül, hogy teljességre töre
kednénk, megemlítjük ennek néhány gyakorlati megvalósulását : Gondozták a
szegény betegeket, magukra vállalták a szegény halottak ingyenes temetését,
s igen elterjedt volt az a szokás is, hogya társulat évente hozománnyal ellá
tott és kiházasított egy-egy szegény árva leányt, aki a társulat ünnep i körme
netének az élén haladhatott. Mások évente egyszer hat szegényt ruháztak fel
és a nagyböjtben az összes helybeli szegényeknek kenyeret osztottak ki stb.
De fontos szerepet töltöttek be ezek a társulatok a város vagy község életé
ben is. Szeretetszolgálatukkal egy kezdetleges szooiális gondoskodást építet
tek kii ekkor, amikor az állam ilyesmire még nem is gondolt. Gyakran ezek a
társulatok gondoskodtak a fiatalok vallásos neveléséról s nemegyszer kézmü
ves kiképzésükról is. Összekötó kapocs voltak a család és a plébánia, vala
mint a család, a hierarchia és a polgári társadalom között is.

Mai szemmel természetesen hiányokat fedezhetünk fel a barokk kor világi
keresztényeének életformájában. A vallásos közösségek gyakran nemcsak hiva
talt és feladatot jelentettek, hanem korlátokat is : hozzájárultak a társadalmi
osztályok elkülönüléséhez. A XVII-XVIII. század vallásos társulatai legtöbb
ször már túljutottak a középkori céhrendszerre alapuló megkülönböztetése
ken, de tagjaik bizonyos fokiig rnépíscsak egyetitet, s így az átlag ke
resztényektől elkülönült csoportot alkottak. I:rezhetóbb volt ez a Mária-kongre
gációknál. Hendszerlnt külön kongregációja volt ugyanabban a városban a
nemeseknek , az iparosoknak, a polgároknak, a parasztoknak, a szolgáknak
stb.

Bármennyire ,is imponáló ezeknek a társulatoknak és közösségeknek a szá
ma és müködése, viszonylag kevés, igazán mélyreható társadalmi hatást fedez
hetünk fel náluk. Szétforgácsolt erők maradtak mindvég ig az akkori idók vi
lági és egyházi hatalmasságaival szemben. Főleg a társadalmi, kulturális és
tudományos életben egyre inkább az egyházellenes - s ilyen értelemben
"laikus" - erók vették át a vezető szerepet. Ellenük elsősorban a hierarchia
tagjai küzdöttek. Sajnos, sem ők, sem pedig a világi keresztények nem vették
észre. milyen fontos szerepet kellene kapniuk a laikusoknak a világ megszen
telésében.
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3. Az egyes korok vallási gyakorlatából is következtethetünk arra , hogy
milyen lelkis ég uralkodott a világ iak körében. I:rvényesűl a kölcsönhatás elve:
e l s ősorban a le lk ipászto rok tanítják , oktatják, irányítják igehi rdetésükkel a
lelki életet, de a híve k is elöterjesztik igényeiket. A lelk ipásztor pedig észr e
veszi, hogy mi fog ta meg hallgatói lelkét, és így ezeket a pon tokat még jo b
ban kidol gozhatj a, szorgalmazh atja.

A XVII -XVII I. századot barokk korna k is nevezzük. Vallásosságár61 gyakran
hallhatunk nega tfv ítéletet : szélsöségesnek és triumfáli snak bé lyegzik . A való 
ság azonban bonyo lu ltabb, árnyaltabb. Szeretnék kieme lni néhány von ást,
hogy erről az olda l r ő l lis megközelf the ssük a kor világi keresztényeinek lelki
ségét.

A barokk lelkis ég hitvall6 lelk iség. Az egész egyházban, papokban és
laikusokban élt a tudat, hogya hitet nem rejthe t jük véka alá: hirdetni kell
rnlnde nk inek , magasba kell emelni. Ezt sü rget te az új földrészeken felfedezett
"pogányokkal" szembeni fe lel ősségérzet ; erre ösztönzött a reformáci6 fo lyt án
kialakult harcias magatartás. Oe van mélyebb teo lóg iai alapja is: Lu ther csak
az lsten rn űv ét , az " opus Dei" -t eme lte ki. A "sol a gratia" (csa k a kegyelem)
egyoldalú értelmezése feledtette az ember közremúködését. Evvel szemben
sürgette a katol iku s teo l6g ia az " opus hom in is"-t, az ember bevetésének fon
tosságát is: közre kell múködnie a kegy elemmel. - Tagadhatatlan, hogya ba
rokk korban a hívek a hierarch ia ily en irá nyú kezdeményezéseit nemcsak
örömmel fog adták, hanem néha túlzásba is vitték.

A baro kk hitéletben fontos hely et fog lalt el a Szentháromság. Hitünk alap igaz
sága soha nem áll t annyira a hívek vall ási életének középpontjáb an, mint a
XVII-XVIII . században. Bizonyítják a prédikációs gyüjtemények, az imakönyvek
és a számtalan Szentháromság-sz obor, amit ebb en a korban áll ítanak fel Eur6 
pa szerte nagy- és kisv árosokban. E mellett je lentós szerepet kap a hívek
éle téb en az Olt áriszent ség t isz telete és a szentek kul tusza.

A Tr identi Zsinat j e len tős dekrétumokat hozott a szentségekról, s a pro 
testánsokkal szemben meghatároz ta az id evág6 kato likus tan ítást. A megú ju
lást szolgálta a Breviárium Romanum (1568) , a Mis sale Romanum (1570), a
Martyrolog ium (1584) és a Ritu ale Romanum (1614). Növekvő gondot fordítot
tak a szentmise mélt6 és ünnepélyes végzésére, s mind ink ább szorgalmazták ,
hogy a hívek rend szeresen járulj anak a szentáldozáshoz . Az Oltáriszentség
tisztelete, érthető módon, egyre fontosabb szerepet kapott, s főleg a vallásos
társulatok t agja i között terjedt. Míg a középkorban nagyon jámbor embernek
számított az, aki évente háromnál többször áldozott, a barokk kori egyesüle
tek, tá rsul atok és testvériségek hivatalos ünnepein s a taq jaik halálakor tar
tott szentmiséken mindenk:i szen táldozáshoz járul t. Erre a korra nyúlik vissza
a gyermekek közös elsőáldozásának ünneplése is, valam int az a szokás, hog y
ezt a húsvét ut áni első vasárnapra . a " fehérvasárnapra" tegyék.

Ugyanakkor a lat in nyelvü liturgia növekvő távolságot teremtett a szen t
séget kiszolgáló pap és a hívek közö tt. Mag a a szen tm ise 'is egyre 'inkább a
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"pap dolga" I-esz: ó mondja a szentmisét, a hívek csak hallgatják. Liturg ikus
tevékenységük természetszerúen az ún. népi ájtatosságra összpontosult: rózsa
füzért imádkoztak a szentmise alatt, ami a nagyobb ünnepeken szentség i ál
dással kezdődött s avval is .fejezódött be. Jelentős helyet foglaltak el a litá
niák, imaórák, zarándoklatok és a különféle szentelmények. Terjedt az írni
olvasni tudók száma: növekedett tehát azok tábora , aklik mind a szentmise
alalt mind pedig azon kívül "magánájtatosságokat" végeztek a népszerúsödő

imakönyvekből. (Esterházy Pál nádor két 'imakönyvet is szerkesztett, s tőle

származik a híres "Esterházy-ima".) S a kölönböző körmenetek és zarándok
latok pedig termékeny talajt biztosítottak arra, hogy a világiak szabad folyást
engedhessenek vallási igényeiknek és kifejezési formá iknak .

A Szúzanya tisztelete soha nem hiányzott a kereszténység történetében.
Alapját az evangé liumok és az első egyetemes zsinatok (IV. és V. század) ké
pezik. A hitújítók ennek ellenére támadták Mária Isten-anyaságát és a Márla
tiszteletet. Ez azonban mintha csak erősítette volna a katol ikusok kultuszát.
Egyik gyümölcsét láttuk mára Mária-kongregációkban . A másik a török vesze
delem elleni harcokban virágzott ki. A keresztények erőtlennek érezték magu
kat a mohamedán áradattal szemben, s ezért kérték Jézust anyja, Mária nevé
ben, hogy erősítse karjukat és kardjukat. Hálás köszönetként terjesztette ki
XI. Ince pápa Mária nevének ünnepét az egész egyházra 1683-ban, Bécs fel
szabadulásának emlékére. Az ezzel is fellendült Mária-t isztelet egybeesett
Magyarország felszabadulásával a török uralom alól. A szentbeszéde k egyik
kedvelt témája lett Mária, Magyarok Nagyasszonya. A Regnum Marianum esz
méje ebben a korban lesz népszerúvé, jóllehet a Mária-tisztelet nemzeti jel
lege nemcsak magyar vonás : Európa más katolikus országa iban is találkozunk
hasonló jelenséggel.

A szentek t isztelete szintén erős lendületet kapott a baro kk korban . Et>be
is belejátszott a protestánsok támadása. Ellenhatást váltott ki sokakban a
kálvini puritanizmus, amely sem képeket, s - hosszú ideig - orgonát sem túrt
meg a templomokban. A reneszánsz szelleme is kiterjed a nép széles rétege i
re: csodálkozó érdeklődéssel szemlé lik és szemléltetik az ember testi és lelki
kincse it, tulajdonságait. A barokk templom számos mellékol tárával bőséges

teret kínált fel mindezek közlésére : a szentek közvetlen emberi példaképek
lettek az Istenhez vezető úton . A hagyományos szentek mellett, főleg a szer
zetesrendek múködése folyt án, újak 'is el őt érbe kerültek. Szent József mind ig
ismert volt , de Nagy Szent Teréz és a karme lita rend nagyban előmozdí totta

tiszteletét. Országok, egyházmegyék, városok egymás után választották őt vé
döszentjüknek. Páduai Szent Antal szlnt én népszerú tiszteletnek örvend ett az
egész egyházban. C a védőszent a háborúban, pestJisjárvány idején, tengeren,
utazáson stb. Németországban nemcsak a kis Jézussal a karján ábrázoltá k.
hanem mint tengernagyot spanyol admirá lis-kalappal és karddal az oldalán.
Az 'igazi barokk szent Magyarországon azonban Nepomuki Szent János. A
népi vallásosságban ó a hidak szentje, a tutajosok, hajósok, molnárok patró-
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nusa, aki az árvízt ét is óvja t i szte lő i t. A cseh kanonok-vérta nú szobra a ba
rokk táj elengedhetetlen tartozéka lett hidakon és partokon.

Karl Egger szerint a barokk vall ásosság fölülmúlta azt a szintet, amelyet a
hit gyakorlása elért a középkor végén. A városok s a házak te le voltak szob
rokkal, képekke l; a nép mindenfelé kálvária-hegyeket épített, kereszteket és
kápolnákat álli tott föl az utak mellett, a határban stb. Az egyik egyháztö rté
nész találóan jellemzi ezt a kort: " Ismét szakrális jell eget kapott az egész
vidék és az otthon." (J. Wodka: ~irch e ,in Österreich).

Ennek az életet igény l ő " barokk katolic izmusnak " egypár vonását rnutat
tuk be néhány oldalon, s jellemeztük a világ i keresztények lelkiségét.

Sok szempontból másként élték hitüket a világiak mint ma? Lelkiségük
számos vonása a megújult s újonnan keletkezett szerzetesrendek lelk iségé
nek a vetülete volt? Tagadhatat lan. De az is világos, hogy - koruknak és
társadalmi helyzetüknek megfelelően - ligen sokan tudatában voltak felelős

ségüknek. S az is, hogy mint világ i hivek teljesebben és gyümölcsözőbben

élhessék hitüket, vallásos közösségeket alkottak, s igy gyakorolták a feleba
rátl szeretetet. Tudták: ez a legh itelesebb megnyilvánulási form ája a Kr isztus
ba vetett hitnek és annak , hogy valóban é lő tagjai akar unk lenni az ő egy
házának.

Szabó Ferenc

A KERESZTIONY LELKISlOG ALAPJAI PÁZ MÁNY PIOTERNIOL

Most emlékezünk Pázmány Péter halálának 350. évtordulój ára.' Amikor a
világ iak lelkiségéről , egyházi szerepéről szóló számunkban Pázmány ide vonat
kozó gondolatait ismertetjük, nem pusztán a kötelező emlékezés , az évforduló
,:idősze rűsége" vezet bennünket. Mindj árt látni fogjuk, hogy mindaz , amit Páz
mány a keresztény lelkiség alapjairól mond, teljesen időszerű ma is, miként
maga a Szenti r ás, legfőbb forrása, miként Szent Agoston, legnagyobb mestere ,
és miként Szent Ignác lelkigyakorlatos megfontolásai, akinek lelkiségét a je
zsuita hosszú kiképz ése alatt magába sz fvta.?

Pázmányegyházszemlélete

A kérdéshez számos értékes elemet szolgálatott Ory Miklós S. J. (1909 
1984), lapunk volt főszerkesztője, az ötvenes évek elején közzétett dok tori
disszertációjában és egyéb tanulmányaiban. Valójában azonban feldolgozásra
vár Pázmány egyháztana (főleg a II. Vattkáni Zsinat és az újabb teológia szem
sz öq éböt), miként általában teológ iája. Ha alaposan tanu lmányozzuk felfogá
sát a graz i Theologia Scholasticá-tól a Kalauzon át a préd ikáoiók ig, ha el-
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