
A KATOLICIZMUS ÉS A MAGYAR
NÉp ISÉG IRTA: BÁLINT SÁNDOR

A magyar katolicizmus léleképítő munkájából éppencsak a körvonalak és az
eredmények állanak előttünk, de magának a katolikus hitnek és kultúrának
a magyar lelkekben és a magyar történetben való bontakozásáról és e folyamat
részleteiről még alig tudunk valamit. Ebből a hiányból következik aztán az a
fájdalmas, sajnálatos felfogás, amelynek olykor még egyháziak is kifejezést
adnak, hogy a magyar «fózam, a magyar ematerialista», a magyarnak nincsenek
metafizikai igényei és több efféle. Ezzel szemben bizonyos az, hogy népünknek
is döntő élménye a katolicizmus, hogy vallásos habitusa más, de nem kevésbbé
sajátos és értékes, mint más katolikus népeké. A magyar katolikus tudomá
nyosságnak és pasztorációnak ezen a téren gyökeres átértékelésre, új szemlé
letre kell rászánnia magát: az Igazság lelke parancsolja ezt.

* * *
Az Egyház nemcsak új vallásnak, de ennek folyományaképpen új

emberideálnak, új életstílusnak igényeivel is fellépett. Mindenkinek akar min
dene lenni. Céljai szerint nemcsak a vallásos megnyilatkozásokat, de az ember
egész földi életét is be akarja a maga transcendens fényességével sugározni.
Nemcsak az ünnepet, de a hétköznapokat is meg akarja szentelni. Nemcsak
imádkozni akarja híveit megtanítani, de élni is. Bizonyos igaz az, hogya ma
gyarság sajátos, érdekes és viszonylag magasfokú kultúrát hozott magával
Keletről. Elég csak költészetére, mesekincsére és zenéjére, rovásírására és ipar
művészetére utainunk, amelyekre éppen az újabb kutatások derítenek mind
több világosságot. Pogány vallása a maga mágikus «beállítottságávals lelkileg
fogékonnyá tette a katolikus kereszténység elfogadására.

A magyarság hamarosan belehajtotta Krisztus gyönyörűséges igájába
fejét. Ettől kezdve az Egyház válik nemcsak vallásos etikai tekintetben daj
kájává, de Európa műveltségi és művészeti áramlatai is jórészt az ő közvetí
tésével és ellenőrzésével kerülnek el hozzánk.

A vallásos élmény irracionális mélységekbőlés magasságokból táplálkozik.
Csak bizonyos fokig lehet racionalizálni. Ebben a tekintetben rokonságot tart
a művészi alkotással, amelyet szintén irracionális erők és szakadékok terem
tenek meg. Nem véletlen, hogy az Egyház az egész embert akarván, nem
hanyagolhatja el az esztétikus ösztönök nemesítését sem. Az Egyház - a művé
szetnek forrása és ideálja - a végtelen szépségeket az idő és tér korlátai között
kifejezni próbálja. Erre különben örök céljai érdekében is szükség volt. A közép
kori ember sajátos lelki alkata ugyanis megkívánta, hogy a hit titkait necsak
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szívével és eszével, de - mint művészi kompozíciót és szimbólumot - érzé
keivel is megragadja. Ezt szolgálja többek között a Biblia Pauperum: a Szent
írás jeleneteinek szimultán képekkel való ábrázolása, ezt akarja a misztérium
dráma, a gótikus templomok csodálatos szimbólikája és annyi más.

Tudjuk jól, hogya nép magatartása főképpen mindig érzelmi: kitárt
szívvel fogad be tehát minden művészi élményt. A templom ugyan elsősorban

az istentiszteletnek, vallásos inspirációknak színhelye a számára, egyúttal
azonban további hatalmas ösztönzésekkel is gazdagítja. Ma már tudjuk, hogy
népi hímzéseink egyrésze egyházi (kolostori) eredetű. Tudjuk, hogy az összes:
román, gótikus, renaissance, barokk egyházi stílusok hatása meglátszik
parasztházainkon. Ma már tudjuk, hogy az Egyháznak templomdekorációként
alkalmazott szimbólumkincse sokszor eltalál a népművészetbe is, ahol aztán
sajátosan fejlődik tovább. Itt csak aszegedvidéki parasztházak, ú. n. napsugár
díszítésére utalunk, amely a Szentháromság-szimbólumnak népies hajtása.

* * *
Nem részletezhetjük a gregoriánnak népzenénkre, az egyházi költészet

virágszimbólikájának, képeinek, hasonlatainak népköltésünkre való hatását.
Nem elemezhetjük az élet nagy misztériumaival: születéssel, házassággal,
halállal kapcsolatos hagyományok és hiedelmek egyházi, sőt liturgikus gyöke
reit. A régebbi időkben a költészet és irodalom énekelt, vagy beszélt, de nem
írott alkotás volt. Az Egyháznak gestákban, legendáriumokban, példagyüjte
ményekben felhalmozott nemzetközi folklore-anyaga egyrészt a szószék, más
részt a kolduló rendek közvetítésével nagy hatást gyakorolt a magyar népi
epikára, mesekincsre. Az igazi népmesét jellemzi, hogy hőse az összes akadá
lyokat legyőzi és a jó ügyet diadalra juttatja. Nincsen olyan népmese, amelyik
ben a rossz győzedelmeskednék. A kereszténységnek nemes optimizmusa kivi
rágzik a kollektív magyar néplélekben is.

* * *
Most, miután nagyon röviden és nagy általánosságban szólottunk az

Egyháznak a magyar néplélekre való hatásáról, közelebbről megvizsgáljuk,
mit jelentenek az egyes szerzetesrendek népünk számára. E pillanatban szük
ségtelen a szerzetességnek Európa művelödés- és szellemtörténetében való
méltatása, bár az igen jelentékeny magyar vonatkozások modern megvilágítása
sürgős kötelesség volna.

Végtelenü! csábítana, hogyan plántálják a premontreiek és.főként a cisz
terciták a gótikus életstílust hazánkba. E francia szerzetesek állandó kapcsolat
ban vannak anyaházukkal és a francia szellem aktuális áramlataivaL Elhozzák
hazánkba Szent Bernát tüzes szellemét, elhozzák a legátszellemültebb architek
túrát, a gótikát, elhozzák a párizsi egyetem modern törekvéseit. A chansons de
geste, a lovagvilág szellemi kincseivel ők gazdagítják a magyar mondavilágot.
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Ismeretes a Toldi monda hatalmas francia inspirációja. Ma már azt is tudjuk,
hogy az ősi pogány szokásnak vélt regölés lényegében keresztényeredetű, ame
lyet francia szerzetesek ültettek a dunántúli néplélekbe. A regölésben szereplő

ecsodaiiúszaroas» maga Jézus Krisztus, tehát nem tévesztendőössze a mi totem
állatunkkal, a magyarság ősét vezérlő csodaszarvassal. «Szent István szolgáis
sem a mi első szent királyunknak, hanem Szent István első vértanunak vannak
udvarlásira. A premontreiek és a ciszterciták telepítik le addig többé-kevésbbé
nomád népünket és szoktatják a földművelés belterjesebb formáira, mint
például a kertgazdaságra. Az orvosi növényeknek, virágoknak magyar kultusza
is jórészt az ő kezdeményezésükre indul meg.

* * *
A XIII. században az eddigi monasztikus rendek mellé a szerzetességnek

új típusa alakul ki, megszületnek a kolduló rendek: ferencesek és dominikánu
sok. Nem lehet itt és most célunk, hogy azt az egyetemes hatást megállapítsuk,
amelyet Szent Ferenc, a szeráfi pátriárka a tudományra, művészetre, az isten
élmény és a mindennapi élet stílusára gyakorolt és amelyet rendje ismertetett
meg a világgal. Magyar vonatkozásban azonban még a jövendő feladata annak
a döntő hatásnak tisztázása, amelyet főképpen a szegedi franciskánus klastrom
az alföldi, a gyöngyösi, a palóc és a csiksomlyai a székely katolikus néplélekre
gyakorolt.

A franciskánus istenélménynek. prédikálásnak, lélekgondozásnak egészen
egyéni stílusa van. A ferences lelkületet Istennek misztikus megragadása, a
természettel «a teremtett állatok szép rendjével» való szublimált együttélés
jellemzi, amelynek analógiáit a néplélekben is feltalálhatjuk. Vajjon az unum
necessarium keresésével együttjáró lírai fegyelmezettség nem azonos-e a nép
léleknek a lényegesre, a stilizációra való törekvésével? Vajjon a Poverellonak
az örök ideálokért hozott jókedvű áldozata nem hasonlít-e a népi kultúráknak
az egyéntől kívánt áldozatához? Nem csoda tehát, hogya barátok és a nép
között olyan erős kapcsolat keletkezett.

A franciskánus prédikáció is új volt. Nemcsak a vulgaris idioma, azaz az
anyanyelv [elkaroldsdua! hatott, de szellemével is.

Ismeretes az is, hogy a rend - természetesen csak az egyháziasság kere
tein belül - mennyire alkalmazkodott a nép vallásos habitusához. Ismeretes,
hogy a betlehemezés szokása Szent Ferenc grecciói karácsonyára megy vissza
és rendje terjesztette el. Hazai betlehemezéseink minden bizonnyal középkori
misztériumoknak barokk elemekkel bővült töredékei. Hogy ma már gyerme
kek és fiatalok járják, egészen természetes. Tudnivaló, hogy a gyermekek igen
ősi hagyományokat őriztek meg napjainkig. Néplélektani törvény, hogy mind
azok a szokások, amelyeket a felnőttek valamilyen okból elhagytak, a gyer
mekek körében élnek tovább. A ferences lelket az érzelmek pátosza, örömnek
és bánatnak szelíd harmóniája jellemzi. A betlehemi Kisdedet illető naiv
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hódolat mellett megtaláljuk benne a Kálvária kultuszát is. A keresztúti ájta
tosság eleinte franciskánus templomok kiváltsága. Ismeretes a esiksomlyai
nagypénteki misztériumoknak a minoritákkal való kapcsolata. Ismeretes
népünknek a passióhoz való különös vonzódása. Szent Ferenc egyéniségének
egyik legmegragadóbb vonása költői lelkülete, daloló kedve. Fiainak is lelkére
köti, hogy vidáman, énekelve menjenek az emberek közé. A Speculum perfectio
nis szerint így tanítja őket: (<Afert val6ban mi mások Isten szolgái, ha nem komé
diások (ioculatores), kiknek az a kötelessége, hogy az emberek szívét felvillanyozzák
és lelki vidámságra indítsák.» (Balanyi György: A tökéletesség tükre. Budapest,
1926. 1571.) Nem lehet tehát csodálni, hogy a ferencesek ihletésére megszüle
tett és gazdagon kivirágzott a magyar vallásos népköltészet is. Az Egyház
himnuszait költői érzékű barátok magyarra fordítják. Inspirációjukban mind
az egyházi költészet, mind pedig a vulgáris rnűvészi ösztönök és szükségletek
szerephez jutnak. Terjesztésükben résztvettek egyrészt a középkori clerici
vagantes, másrészt a kolduló barátok, akik kápsálás közben ismertették meg
népünkkel az énekeknek «új, édes stílusát».

Népünk pedig primitív áhítattal a maga ízlése és igényei szerint alakította
tovább a szöveget és dallamot, sőt maga is költött hasonlókat. Innen van, hogy
nagyon sok népénekünkben hamisítatlan népi ízeket érezünk. Képei és for
mulái, felépítése és hangulata, mind anépdallal való édestestvérségre mutatnak.
A népének és népdal lélektani és morfológiai törvényszerűségei majdnem azo
nosak. Valami monumentális egyszerűség, az érzésnek és kifejezésnek csodálatos
megfelelése sugárzik sokukból. A népének tárgyválasztása egyezik a ferences
gyöngédség és rajongás témáival: Szűz Mária szépségét, anyaságát magasz
talja, Jézus Krisztus kínszenvedését siratja. A magyar ferencesek a néplélek
nevelése mellett dominikánus testvéreikkel missziós területeken is küzdenek
a középkor folyamán. Megtérítik a pogány besenyőket.kunokat, balkáni eret
nekeket. Ott vannak a Nándorfehérvárra menő keresztes népseregben. A török
idők első franciskánus nemzedéke vértanuságot szenvedett a hitéért, a második
azonban áldott opportunizmussal az életet választotta. Elfogadta az adott
helyzetet. Vállalta a mártírium másik lehetőségét : a léleknek rejtőzködőáldoza
tát, a helytállás heroizmusát, a szent hitért való szüntelen aggódást. Az ország
földrajzi és szellemi értelemben romokban, a kereszténység fájdalmas meg
osztottságban. Mindenki menekül biztosabb helyre, csak az egyszeru nép
maradt meg apái földjén. A barátok magától értetődő természetességgel marad
nak mellette, pásztorok, akik mindenüket odaadják juhaikért. Mostantól fogva
hosszú ideig ők vezetik viszontagságos utakon a mag}ar népet az Igéret földje
felé. Megmutatják neki az égi tájakat, de nem feledkeznek meg közös magyar
ságukról sem.

A pogány'hódoltság végtelen emberi elhagyatottságában Szent Ferenc
fiai hirdetik népünknek a szenvedés boldogságát, az elégtétel örömét, az aláza
tot és az erős hitet, ők hirdetikrnindezekért az égi jutalmat. Az in partibus
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infidelium vitézkedő Egyházat: presbiterek és hívek közösségét az őskeresz

tény idők szelleme töltötte eL Minden javukra van azoknak, akik Istent szere
tik - mondja Szent PáL A magyar katolikus népieiket talán ettől az időtől

fogva kínozza igazán és teljesen a keresztény honvágy gyötrelme, amelynek épü
letes megnyilatkozásairól falusi papok és népmisszionáriusok annyit tudnának
beszélni. Hogy a magyar katolikus néplélek szinte napjainkig nem ismerte a
meghasonlás kisértéseit: jelentékeny részben e franciskánus nevelés eredménye.

* * *
A barokk katolicizmust a jezsuiták közvetítik hazánkba. Legnagyobb kép

viselői: Loyolai Szent Ignác és Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent János és
Angelus Silesius, Michelangelo és Palestrina, hazánkban: Pázmány Péter és a
költő Zrínyi Miklós. Valami titokzatos előkelőségét,életalakításuknak tudatos
grandiózitását, a hitnek sugárzó élményét figyelhetjük meg bennük. A barokk
embert általában az életérzésnek eladdig hallatlan felfokozása. az egyéniségnek
lázas szertelensége, patetikus eredetisége jellemzi. A keresztény követelmény,
hogy az ember kompozíció legyen, egyúttal a barokk szellem követelménye is.
A Jézus Társaságának konstituciói a rendtagoknak - az aszkétikus szerzetesi
ideál mellett is - az egyéniségnek éti mozgásnak relatíve nagy szabadságát
biztosítják. Ezt az egyéniséget azonban bármikor készek Isten nagyobb dicső

ségéért feláldozni. Sokoldalúságával és a feladatokhoz alkalmazkodás páratlan
képességével a jezsuitarend igazán páratlan az Egyházban.

A jezsuita vallásosságnak általában, - bár nem kizárólag - közvetve
volt hatása a magyar néplélekre. A jelenséget csak egyetemesebb középeurópai
összefüggésekben lehet kellőképpen megérteni és méltányolni. A Habsburg
monarchia katolikus jellegének és szellemének megmentését elsősorban éppen
a jezsuitáknak köszönheti. Hatásai természetesen hazánkra is kiáradnak.
Gondoljunk Pázmány Péter gondviselésszerűalakjára, Káldi György Biblia
fordítására, a nagyszombati egyetemre, néhány magyar barokk városképre.
Gondoljunk a Regnum Marianum eszméjének korszerű kiképzésére, a refor
mációval elhalványult katolikus tradíciók újjászületésére és hódításaira. Gon
doljunk a papnevelés új szellemére, továbbá a jezsuita gimnáziumokra és a
nekilendült könyvkultúrára. Igaz, mindezek csak közvetve hathattak az egy
korú magyar népi szellemre. Ha azonban megfontoljuk, hogy Pázmány pré
dikációi voltaképpen a jezsuita népmissziónak úttörő példái és örök mintaképei,
ha tekintetbe vesszük a jezsuiták heroikus munkáját Erdély ellenséges atmosz
férájában és a hódoltság több helyén, ha a XVIII. század katolikus kiteljese
déséről, a barokk népiségről. mint a franciskánus-jezsuita magvetés gyümöl
cseiről sem feledkezünk meg, akkor megvillan előttünk a jezsuita életalakítás
jelentékeny hatása a magyar néplélekre. A körvonalakat már látjuk, de a
jelenség pontos rajza még a jövő feladata.

* * *
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Történeti szemlénknek - amely természetesen még felsorolásaiban sem
teljes - végére jutottunk. Most a mai magyar néplelket próbáljuk - jórészt
saját tapasztalataink alapján - megrajzolni: milyenné nevelte az Egyház
az ő szentségeivel és szerzeteseivel. Egy-egy ősi magyar katolikus életközösség
zárt kompozíció. Törvénye a mozdulatlanság és soha nem változás, a hierarchia
és kollektivitás különös fegyelme. Szinte olyan, mintha valami kiterjedt kolostori
közösségben járnánk. A katolikus magyar falu élete Istennek és szerelemnek,
álmodásnak és munkának, virtusnak és kicsinyességnek, egyszóval égnek és földnek
csodálatos egyensúlya. Az életnek klasszikus fegyelme bontakozik ki a katolikus
népközösség kötelező rendjéből, a világ és a kivételek elől való elzárkózásából
költészetének humanizmusából. E személytelen klasszicizmusból következik,
hogy népünket nem korlátozzák rendi, társadalmi, soviniszta elfogultságok,
az egyéni önteltség kísértését nem ismeri.

Valaki rámutatott arra, hogy a magyar nép a maga személyes megjele
nésével igen sokat törődik. Házatája azonban sokszor szegényes. Mondják,
hogy kint él a természet ölén és mégis milyen kevés kapcsolata van a nagy
természettel. Kész tehát a következtetés: hiú és anyagias.

Vajjon törődtek-e azonban a környező természettel a Szent Bernáthoz,
Szent Teréziához fogható misztikusok, vajjon öncélú gyönyörködés-e Szent
Ferenc számára a természet efelfedezésen Elsősorban és mindenek felett az
emberi lélek ügye érdekelte őket. Ezt a lelket akarják mindenáron megmenteni
és felékesíteni. Népünk valamiképpen szintén misztikus, tisztában van a maga
magyar és keresztény egyenetlenségével. tudja, hogy ég és a föld fia, kegyelem
nek és bűnnek gyermeke. Tudja, hogy élete végén a halál várakozik reá. Miért
törődjék hát mellékes dolgokkal, amelyek elhomályosítanák előtte a lényeget:
önmagát. Isten, megszentelt szerelem, munka: ez az övé és kell-e több?
Népünket a lélek misztikus belső rendje és egyensúlya tevékenységre sürgeti,
ami egyéb híján a eszerzésben», dolgos takarékosságban nyilatkozik meg.
Benne él az anyagi ualásdgokban, materiális javakat termel, szinte ki sem látszik
belőlük és mégsem azonosul velük, mint például ahogy naturalista íróink hiszik
és ahogy a XX. század polgára és proletárja megteszi. A nép a kis dolgokban
akar hűséges lenni, hogy elnyerhesse a legnagyobbat. Ezért vállalja magára a
kollektív normákat, az apák kipróbált hagyományait is. Ez lélektanilag egyezik
a katolikus előírások elfogadásával. E látszólagos kritikátlanságban volta
képpen mély bölcseség és alázat nyilatkozik meg. Vállalja az egyéni kűlönős

ségek, túlzások feláldozását, vállalja a közös élet szabályait, amelyek szinte
a «levegőbens vannak, azaz természetesek, gondolkodás nélkül elfogadhatók.

A nép számára a közösségi norma az egyéniség jókedvű áldozatát és nem
hiányát jelenti, mint azt a modern tömegeknél látjuk. A népnél a társas lét
etiketlszerű, amely a tisztesség transcendens fogalmából és értelmezéséből követ
kezik, nem pedig üres konvenció, haszon és kényelmesség. Népünk tudja, hogy
a teremtésben a férfi az első és a nő mégis nagyobb megbecsülésben részesül,
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mint az Ú. n. művelt társadalomban. A szerelemben nem hazudnak, nem körül
ményeskednek, de halálig helyt állanak. Erkölcs, jóság, szeretet nem fogalom,
de életcél. Nem tudnak, nem akarnak róla beszélni. Hallgatnak - és meg
cselekszik. Népünk hitéből fakad, hogy felül tud emelkedni a szenvedéseken
és csapásokon, a szegénységen és úri megbántásokon. Közömbösnek látszik,
pedig a messzeségekbe néz.

Nem idealizáltunk semmit, csak tipikus jelemzésre törekedtünk. Igaz,
hogy népünknek jellemzett magatartása tragikusan töredezik és ma már
inkább csak az öregeken figyelhető meg. Egyszerűen felsorolunk a sok közül
néhány okot, amely ezt a fájdalmas pusztulást előidézte. A gépek feltalálása
és a modern állam bürokratikus apparátusa az emberek tekintélyes részét ki
szakította szülőföldjük szellemi közösségéből, patriarkális foglalkozásaiból és
össze-vissza dobálta őket. Fajták, vallások, kultúrák kerülnek felelőtlen

kuszáltságban egymás mellé. Az embereknek mintha semmi közük sem volna
egymáshoz, nem érzik, hogy egy Atyának gyermekei. A «népből» is hovatovább
«tömeg) lesz. Baj van az intézményesített neveléssel is. Ma már nyugodtan meg
állapíthatjuk és kimondhatjuk, hogy sem az elemi, sem a középiskola nem
tudott népünk lelkialkatához alkalmazkodni. Sokszor többet ártott, mint hasz
nált. Az emberektől elvette ugyan természetes egyszerűségüket, de nem tudta
tudatos kultúrához juttatni őket. Igy állott elő aztán a félműveltség szkeptikus
gyökértelensége és nyárspolgári kényelmessége, amely sajnosan jellemzi társadal
munknak különben minden rétegét. Nincs helye itt, hogy emberek és körül
mények felelősségéről beszéljünk, akik és amelyek együttesen idézték elő

népünknek mai erkölcsi és anyagi nyomorúságát, válságát. Egyházunknak is
mindenesetre nagy tartozásai vannak a katolikus magyar néppel szemben.
Kétségtelen ugyan, hogy népünknek mai rettenetes elhagyatottságában és
szegénységében éppen katolikus hite teszi elviselhetővé az életet. Az életnek
azonban örülni kellene és ezért az isteni követelményeknek a nemzet életében
minden vonatkozásban kellene érvényesülniök.

Századunkat a világnézetek harca jellemzi. Apokaliptikus víziók elevened
nek meg előttünk. A küzdelem megindult a néplélekért is, hiszen ennek a méhé
ben vajúdik a jövendő. Szent hitünk győzelmesem lehet kétséges, ezt a diadalt
azonban új munkával, új alkalmazkodással és főképpen új áldozattal kell kiér
demelnünk.

(Szeged-c-Alsóváros.)
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