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JÉZUS SZIVE TISZTELET
ÉS A KERESZTÉNY NAGYKORÚSÁG

Zádori J ános esztergomi teológiai tanár, majd kanonok a 19.
század IIUÍ.8odik felében meginduló katolíkus megújhódás egyik
első lelkes apostola. sok tekintetben Proháezka előfutára, a Jézus
Szive tiszteletről szóló, a mai napig alapvetőnekmondható munká
jában - (Jézus Szive ájtatosságnak 'története, mivolta, a hittani
alapja. Budapest - Esztergom 1878) - többek közö.tt azért is
ajánlotta olvasóinak a Jézus Szive tiszteletet, mivel az keresztény
nagykorúságra vezet el bennünket, »81 szentek teljes kiképzésére,
Krisztua testének egységére, tökéletes férfikort érvén, Krisztus
teljes korának mértéke szerint (Ef. 4. 12). A férfikOT ellentéte az
állhatatlan gyermekkor, amidőn az ember benyomások szerint
határosza el ma,gárt,az érett cselekvés hiánvzik-« Ezzel a Jézus
Szive tíszteletnek olyan vonására mutatott rá, amelyet eddig nem
máltattak keillő figvelemre, Napjainkban, amikor sokszor hallunk,
olvasunk a keresztény nagvkorúságról, a tanúság' Egyházáról,
érdemes lesz rnegvilág-ítanunk, milven szerepet vitt e kultusz, a
keresztény nagvkorúság kialakításában, hogyan függ össze a ke
resztény tanúság gondolatával.

'Amióta az isteni műnek emberi története van azáltal, hogy
emberi viszonyok közé lépett és azokban elhelyezkedett, Prohászka
szorint »sok alakja volt, azon kezdve, mikor az egyházat a szent
irás így jeUemzi: eredeniium. autem erat cor' UnUtl1A et anima una.
Ezeket a történeti for'mákat az állantok. az uralkodó nemzetek, ra
társadalmi fejlődés, gazdasági élet határozzák meg. Ezek jön
nek-mennek, maguk is változnak s változásukkal az egyházi for
mák reformját hozzák magukkal- (Ö. m, XXIII. 310). Az Egyház
eddigi története folyamán lényegében három magatartást különböz
tethetünk . meg, a negyedik most van kialakulóban. Az ősegyház
keresztényei Kr-isetns történeti személyéből áradó vonzó erő és a
Szentlélek karizmatikus hatása alatt állottak és mintegy három
száz éven át a martirok halállal megpecsétek tanúságu volt a
kereszténység magva. Nem csodálkozhatunk, hogy egy volt szi
vük, lelkük; hogy a lelken volta hang-súly és hogya tekintély
is a szeretet ruhájába öltözött. Nagy Konstantinnal az E,gyház
szövetségre lépett a világi' hatalommal. A középkor- fejletlen né
peinek szemében az Egyház nemcsak a vallás terén, hanem a
világi dolgokban is mint engedelmességet követelő tekintély je
lent meg. A népek gyeemekkorában, arnikor a benyomások hatá
rozták meg az egyén mag'atartását, a feltétlen egyházi tekinrtély
és a keresztény környezet irányította :a hívek vallási állásfoglalá
sát. A g&tikával kezdődő u ikorban az individuális fejlődés egy
részt az embert fokozatosan kivonta az Egyház tekintélye alól,
másrészt az életkereteket egyre inkább laicizálta, Az Egyház vé
dekezni kényszerült és kénytelen volt új utakat keresni és új tá
masztékok után nézni. A reneszánsz és a hitújítás támadásiait
még sikerült kivédenie. A katolikus megú ihódást kifejező barokk
valójában a középkori magatartás új formában jelentkező szín-
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tézise volt. A felvilágosodás és liberalizmus az individualis fej
lődés csúcspontját jelentette, egyben harcot indított minden :te
kintély ellen. A szekularizációkkal és kulturhareokkalaz Egyhá
zat megfosztotta történelmi támasztékaitól. A pótléknak szánt
egyesületi katolicizmus tömegszervezeteita fasizmus számolta
fel. Igy azután egyre világosabbá vált, hogy »új elhelyezkedésre
lesz ssükség sok tekintetben, jogi, társadalmi, de főleg- ezt tar-

,tom legszükségesebbnek - lelkipásztori tekintetben. Az új világ
ban régi isteni erőt, az istenemberi, az igazán emberségi s egyen
lőségi hitet s energiát beállítani !« (Prohászka: O. m, XXIII. 309.1.)
, A huszadik században a korszellemben mélyreható változás

állt be. Joggal írja Prohászka, hogy a Konstantinok - a magyar
Egyház Konstantinja Szent István - a multban nagy szelgálatot
tettek az Egyháznak, »de ezen a stfluson már túl vagyunk; a mo
dern európai érzés jobban szét akarja bontani a szabadság s a
hatalom, a lélek s az ököl szférádt.« Valóban, az új korban vég
bement individuális fejlődés nemcsak a középkori tekintély elvét
és organikus életszemléletét kezdte ki, hanem csiszolta, finomabbá
tette a lelkiismeretet is, Ezen a téren, a humanizmus, a felvilágo
sodás és liberalizmus -egyaránt jótékony hatással volt. Előkészí
tették az utat ahhoz, hogy a lélek a maga útján járjon, miután
nem egys·zer súlyos szenvedések és megpróbáhtatások között külsö
támaszát elvesztette. Elérkezett az ideje. annak, hogy »a belső lé
nyeg és szellem jegecesitse ki magának az új formát- (Prohászka
i. m, 309). A kereszténységhez csak a hívek, a hitvallók tartoznak
akik valóban hisznek, szentségekhez járulnak és imádságos lel
kek. Ezeknek a kegyelmi életet élőknek szeretet-közösség'e az Egy
ház. Viszont az Egyház ügye a hívek közügyévé válik: »a lelki
pásztorkodást demokratizálni kell, -nem azáltal, hogy tagadjuk a
rendi, a szentségi hatóságot, a funkciókat, hanem azáltal, hogy
feltárjuk az elfeledeff papságát s lelkipásztori misszlójáf az egye
seknek. Akiknek lelke van: szülő, t.anító, jó ember, embertárs,
felebarát legyen is az, akiből lélek szól és ragyog; az mind hasson
ki.« Az új világot nem a tömegrnozgalmak, nem külső tényezők,

hanema belső ember átalakulása teremti meg. Ez viszont elsősor

ban a Szerutlélek kegyelmi működésének eredménye: »A szivek
szeretetben való elváltozása a 'I'e bizonvsázod, O Lelkem, hol ké
sel ~ Krisztus rászorul a bizonyságra; egymaga áll s nincs tanú
ja. Egymaga áll az evangéliumával; de hát az élet igéje-e ez. vagy
csak betű, filozófia 1 Hát a tanúsága a szent élet, a hevülő szere
tet,az áldozatkészség, az expanzív indulat-kiáradás; kell neki ez !
Enélkül nem hódít. Nem is keresztény az, aki nem tanúskodik
Krlsstusról- (L m. 329). Ami a század első felében a zsenik lelké
ben súlyos lelki vívódások köst született, korunkban egyre széle
sebb tömegek lelkében válik tudatossá: a régi!formák kiuresedtek,
az Egyháza hívők, a kegyelmi életet élők testvéri kőzőssége; az
Egyház, Krisztus mellett életévell való tanúskodásra minden hí
vőnek küldetése van.

Az isteni műnek főbb vonásaiban fent vázolt emberi történe
tébe a Jézus Szive tisztelet közismert formájában a gútikával je
lentkező szubjektiv vallásos irányzattal lépett feI. A kultusz dog
matikusalapjaa megtestesülés dogmája, Tárgya Jézus istenem
beri Szive, amely egész isteni belső éle,tét szímbolizálja. E,ztszem-
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Iéihetjük földi életében, mint Szenvedő Szivetc az, Oltáriszentség
ben mint eucharisztikus Szivet és végűl megdicsőült állapotában
az AtYa jobbján, mint megdicsőült Szivet. A felsorolás egyben
a történetifegymásutánban jelentkező' hangsúlyt is feltünteti. A
késő középkor lelkületéhez a szenvedő Krisztus Szive ánt közelebb.
A barokk és a liberális kor .az eucharisztikus Szívhez kapcsolta
áhitatát, aleg'Újabb kor hívő emberére a megdicsőült Szív van
leginkább vonzó hatással.

Maga a kultusz történeti fejlődésében kettős irányban hatott
a keresztény nagykorúság kifedlödésére, E.gy:vészt a szubdektiv
vallásosság idején katolíkus hitünk központi tárgvára. Krisztusra
irányította. a buzgó lelkek tekintetéti másrésztu-szabad elhatáro
zású egyén előtt hitünk Iegvonsóbb indítékát, lsten irgalmas sze
rétetét a legmegfelelőbb formában .tárta fel. A kultusz csúcspont
ján megtalálta a kapcsolatet a liturgikus mozgalom formájában
jelentkező új vallási iránnyal és azzal mintegveevesübt, a keresz
tény tanúság éltető elemévé vált. Rövid történeti áttekintés mind
ezt világossá teszi előttünk.

A gótikával jelentkező új áhítat csak fokozatosan vonta ki
magát az Egyház tekintélyének irányító, fegyelmező hatása alól,
Az első lépéseket csak szerényen tette meg. A vallási életben az
egyéni érzések kielégítését is kereső buzgó lelkeik Szent Bernát
óta egyre jobban Kriaztus emberi személye' felé fordították te
kintetüket, a szenvedő Krisztus-aro vonzotta leginkább őket. A
14-15. században a misztikus élet útjain járó apácák, főleg Szent
Gertrud és Szent Mechtild jutnak el a szent sebek szemlélése köz
ben Jézus Szivéhez, Benne találták meg az egyéni tökéletesedés
szubjektiv útjának legvonzóbb indítékát, Isten határtalan szeréte
tét. Boldogan szemlél.tékaz értünk szenvedő Megváltó szivét, ki
cserélték a sajátjukkal. Arpádházi Szerit Margit, a gótikus: lelki
ség magyar képviselője is eszméletlenül esik őssze az Úr szenve
déstörténetének hallatára. A 15-16. századi kódex-irodalmunkhan
találjuk .a Jézus Szívéhez kapcsolódó misstikus áhítat első kife
jerett nyomait. A széles néprétegek ekkor még általában a hagyo-

. mányos vallási formák keretében éltek. JeUemző, hogy az új áhí
tat. a Jézus Szive t,isztelet is azoros kapcsolaltban volt még a li
turgiával. Annak misztikus elmélyülése ugyanis rendszerint a
szentrnise, zsolozsma valamilyen szöve~éhez,az egyházi év vala
melyik ünnepéhez kapcsolódott s a vele szinte egyidőben szüle
tett .Jézus Szive kultusz minddárt kezdethen Krisztus személyével
kötötte össze az egyéni áhítat legvonzóbb indítékát, a szerétetet
és ezáltal megóvta azt az elkalandozástól. a pantheizmus veszé
lyétől.

Az európai ember a humanizmussal és a hitújítással forradal
mi lépést tett az önállósodás felé. Vallási téren is ki akarta von
ni magát az Egyház irányítása alól. Me,gtörténtek az első lépések
a politika. tudomány és művészet Iaieizálására, A katolikus meg
újhódás következtében kialakuló barokk még egyszer megpróbálta
az egyházi életben visszaállítani és egysz,ertart,alommal telíteni
a régi középkori formákat, A megmaradt területeken sikerült visz
szaállítania az egyházi tekintélyt és az Egyház és állam viszonyá
ban felújítania a régi, középkori formákat. A vallási életben aWR
ban a humanizmussal és a hitújítással előre törő szubdektiv val-

285



Iásos irányzatot csak részben sikerült visszaazorítani. Az Egyh~z
hivatalos istentiszteleti formái, ra szentmise és a zsolozsma jogi
lag megmaradtak ugyana hitélet középpontjában, de a valóság
ban az egyéni igényeket kielégítő új áhítat került előtérbe. Igaz,
hogy .ezeket a vallásos társulatokkal és egvesületekkel általában
az Egyház felügyelete alá helyezték, mégis az egész vallási élet...
ben a keresztény humanizmus formájában az anthropocentrikus
szemlélet uralkodott. A Jézus Szíve tisztelet is, bár magánájta
tosság maradt, rohamosan terjedt és tipikus barokk formákat öl
tött. Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatáJsai nyomán ek
kor nyerte jellegzetes formáit, de a kor minden nevezetesebb szent
jének az életéberf megtaláljuk. Elég Szent Ignác, Szalézi Szent Fe
renc, Chantal Szent Franciska, Eudes Szent .Iános nevét említe
nünk, nálunk Pázmánvra. Hajnal Mátyásra, Vajda Sámueire hi
vatkezunk. Férfi és női szerzetes kolostorok versengtek a kultusz
terjesztésében. Már a világiak körében is tömegesen akadtak kö
vetői. A budai klarisszáknál alapított Jézus Szive Társulatban
számos világi nevével is találkozunk. Vajda Sámuel bencés apát
Tihanyban nemcsak megépítette a gyönyörű Szeretet-oltáa-t, ha
nem búcsút is eszközölt ki számára Rómából' és így Tihany első
J ézus Szive búcsújáróhelvünkké lett.

A barokk korban, amikor a szubdektiv áhítat-formák rohamos
elterjedése miatt fönnállt a veszély, hogy a vallási életben a peri
ferikus formák kerülnek előtérbe, a Jézus Szive tisztelet - bár
ekkor még csak egyike volt a sok ájtatosság formának - fontos
szerepet vitt 'a krisztocentrikus felfogás kialakításában. Jellemző,
hogy Náraynál a szentek tisztelete szeros kapcsolatban áll Jézus
Szivével. Ebben az irányban a kultusz azonban csak a Hberális
korban fejtette ld igazi hatását. Még egy fontos dolog történt,
ami szintén a későbbi fejlődés során vált igazán jelentőssé: szo
rosabb kapcsolatba került a kultusz az Oltáriszentséggel. Azután:
bár a vallási életben még megvoltaka történelmi támasztékok. ra
Jézus Szive ,tiszteletben az egyéni szabad elhatározás domborodlik
ki. Amikor Alacoque Szent Margit panaszkodik az Úrnak a sok

. akadály és bűn miatt, ,azt a választ kapja, hogy egyedül szereteté
vel akarja magához vonzani az embereket, nem akarja őket kény
szeríteni, önkéntes szabad elhatározást kíván.

A felvilágosodás és a lfberal'izmus felszámolta a barokk val
lásosságot és ezzel véglegesen megszüntette a középkori, konstan
tini egyházi eszményt és vallásos magatartás feltételeit. Az egy
házi tekintély nemcsak, hogy nem támaszkodhatott többé törté
nelmi támaszaira, hanem a szabadság nevében az' emberi ész per
gőtüzébe is került. Az Egyház mindinkább belső lényegéhez tért
vissza és e,gyre inkább híveinek kegyelmi, szeretet-közösségét, hit
valló életét látta fontosnak: Az egyházi 'tekintély is abban az
irányban haladt, amelyet Prohászka úgy jellemzett, hogy a jog
hatóság, a hatalom, a parancs helyett a belső elvnek, a szerétet
nek kell dirigálnia: »Nem~tekintélyt akarom ledönteni, hanem
ast, hogy a tekintéllyel ikooperálni lehessenvs így a tekintély éppen
e koncertnek, a leooperáló karnak karmestere lesz, de nem szőló
zfk.« A csalatkoshatatlanság dogmájával a világi támaszát vesz
tett, de .a hívekkel egyre azorosabb lelki kapcsolatba jutotJti egyházi
tekintély megkapta biztos isteni alapját és támaszát.
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A felvilágosodás sok más barokk ájtatossággal együtt a .Iézus
Szive kultuszt is csaknem teljesen elsöpörte. Nálunk II. J ózsef
1781-ben oszlatta fel a Jézus Szive társulatokat és a püspököknek
szigorú utasításokat adott a rendelet végrehajtására. A tisztelet
terjesztéséért büntetés járt. A kiváló jez,suita ceillagászt, Hell
Miksát 300.- forintra büntették a kultusz terjesztése miaut, A ti
zenkilencedik században a restauráció idején megindult katolikus
megújhódás elevenítette fel más barokk kultuszokkal e,gyütt a
.Jézus Szive tiszteletet is. A kultusz új korszakának első századá
ban IX. Pius alatt elnyerte hivatalos egyházi elismerését. XIII.
Leó alatt tovább fejlődött ésa meginduló kaitolikus megújhódás
egyik fontos eszköze lett. X. Pius alatt -az encharisztiáv!il való
kapcsolat erősödött. XI. Pius alatt a hitéleti és társadalmI voná
sok egyformán kidornborodtak és a Krisztus kiraly eszméjében
harmonikusan egyesültek. XII. Pius a Mediator Dei és a Mystici
corporis körleveleiveJ a Jézus Szive tisztelet számára is megjelölte
<az új irányt.

Nálunk is tipikus barokk formák közőtt újították fel a Jézus
Szive tiszteletet 183I-hen akolerával kaposolatos fogadalom alap
ján állították fel az első J ézus Szive Társulatot, Ez lett. a kiin
dulópontjaa rohamosan terjedő kultusznak nemcsak nálunk ha
nem Ausztciában is. Iritav Vazul buzg'olkodlására 1853-ban Pan
nonhalmán alakult imatársulat Jézus és Szűz Mária szdvének
tisztelt;tére:. ~ korszak le~buzgó~b Jé.zus Szive apostola az ~!n~~
tett Zador! Janos. Oa .Iézus SZIve tiszteletben nemcsak a bunok
ellenszerét látta, hanem -ahogy F'ranciaorszáeban történt a
vereség után 1871-hen - a nemzeti élet biztosítékát is. J ellemző
tünet, hogy a Regnum Marianum eszméjét is a Jézus Szive tisz
telet foglalja el nála. Az ájtatosságok barokk formáján és mód
ján nem váLtoztatott, de elérkezettnek látta az időt - míként IX.
Pius is - hogy ez az, ájtatosság megmentse, a világot az üdvözí
tőnek Alacoque Szent Marg-ithoz intézett szavai szerint: »Miit ag
gódolamiatt. ami legnagyobb dicsőségemre fog szolg'áln i 1 Mert
ime, most minden egyéb támasz nélkül dicsőitenek. csupán szere
tettől indittatnak, ez felette tetszik nekem. Majd ha a buzgalom
meghidegsaik, majd akkor fölélesz,tem e tüzet minden szívben kü
lönféle saz eddigieknél még nagyobb előnyök által«, A liberálís
világban Zádori figyelmez.tetése nem .talált kellő visszhangra, de
a Jézus Szíve tisztelet legnagyobb magyar apostola.s.Bírő Ferenc
is fejles~tette Zádor! eszméit. Hangsúlyozta a tiszteleit központi
jellegét és az Eucharisatiával való szeros kapcsolatát. Erősen

kiemelte a táesadalmi vonatkozásokat is. .Iellemzö, hogy a világ
béke megóvását isa Jézus Szive Szövetségek világszövetségétől

remélte. Mohl Antal győri kanonok szintén Zádori eszméjéhez
kapcsolódott, de tovább is. fedlesztette azokat a lelkiélet vonalán.
A Jézus Szive tisztelet nála a hitélet központja lesz és a hangsúly
nála az eucharisztikus Szíven van. Minden ájtatosságot (keresztút,
szentséglátogatás, elmélkedés) Jézus Szive tiszteletére végez, de
nem veszi még észre II szerves összefüggéseket. Prohászka zseni
aliJtásának kellett jönnie. hogya Jézus Szive tisztelet motívumai
ból, rrrint az Élő vizek forrásából felépítse a hitélet és egész ke
resztény világszemlélet org-anikus rendszerét. a történeti, az eucha
risztikus és megdicsőült Krisztus szemével és érzelmével nézze és
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egységben lássa az élet egészét. Ez a fejlődés csúespontda. Csá
vossy fogalmazta meg találóan ennek jelentőségét és szerepét:
..r,gy áJI előttünk az isteni Szív eltenállhatatlanul magához vonzó
szeretetében, mélységesen megindító szenvedésében, fenségesen
megrázó félrelismertségében és egeket boldogító mennyei örömé
ben. Eza Szíva világegvetemnek és a lelkek birodalmának kö
zéppontja, a századok' nagy jele,az emberi történések irányítója.
Belőle árad ki minden s beléde 'tér vissza minden, -ami van: Ö a
forrás és a tenger, a gyökér és a fa csúcsa az eredet és a végcél:
Ö előbb van mlndennél és minden őbenne áH fenn, mert úgy tet
soott az Atyának, hogy őbenne lakozzék minden teljesség. (Kol. 1,
17-19).« A személviség- kifejlesztésének mámorában élő kor gyer
meke előtt, aki. szinte minden tekintélyi ráhatás elől elzárkózott, a
Jézus Szive tis21telettel Krisztus világot átfogó csodálatos egyé
niségében az isteni tekintély a legvonzóbb formában jelentkezett,
A történelmi támaszok helyett oa kegyelem hajszálnál finomabb.
de minden bilincsnél erősebb láncával fűzte a hívők millióit Krísz
tushoz és az Egyházhoz.

A világháború után mégis. bizonyos válság áHt be a Jézus
Szive tiszteletben. Nálunk' főlerg Gianone Egon mutatott rá a vál
ság okaira, külföldön Guardini, Jungmann, Riehstatter hivták fel
rá ft figyeJmet. Kétségtelen. hogy a kultuszhoz, már a barokk
korban erős érzelmi vonások tapadtak. ami azután a
romantikus hatásra nem egyszer érzelgőssé vált. Az izlés finomu
lásával ez visszatetszést keltett. k valódi ok azonban a korszel
lemben' bekövetkezett fordulat voLt. Az individualizmus végleges
válságba került. J'elentkezett ujra az egyénfeletti tekintély igénye,
a közösségi érzés, általában dinamikusabb felfogás ,terjedt el. A
vallási életben fokozott mártékben döbbentek rá a kegyelern fon
tosságára, Amint már láttuk, jelentkezett egy tisztultabb keresz
ténység vágya. "Az eg'Yes ember nem mint e,gyén igyekszik már
megnyugvást találni Krisztus oldalsebében az E,gyház nagy .kö
zösségén keresztül akar belekapcsolódni a nagy ke.gyelmi áramlat
ba. Igy lesz Jézus lándzsával átdöfött Szive mínden szív közép
pontja. amelynek mélvségéből, mint Testének tall;jai mindnyájan
meríaünk, hogy valamennyien megte-ljünk 'az Ö telítettségével«
(Gianone Egon: Theológia. 1941. 8. 'sz. 258.). A régi formák talán
kedvesebbek lehettek az egyénnek, de nem voltak oly átfogók.
Az egyén helye-tt a közösség lép most előtérbe: »Ez a szív a mi
nagy közösstgünk szive. A szentek közösség» az a nagy titokzatos,
élő szervezet, melynek minden sejtje. ees-ees üdvösséges lélek.
'A szív te·remtiaz apostolt, a vértanút, a szívse,gít le-gmélyebb.
Iegteljesebb ismeretre, és ott áll az emberiség nagy törekvései,
hatalmas küzdelmei és diadalai mögött« (Prohászka: Ö. m. VII.

, 247-48), Eza beállítás johban megfelel oa modern embernek és a
kultusz általa a teljes kibontakozáshoz jutott. »Amdkcr a szen
vedő, megdicsőült, illetve az eucharisztikus Szív mellett a misz
ti:kus Szivet állítjuk előtérbe. mint a ,titokzatos Krisztus-test or
ganizmusának kőzéppontjá't, a Szív vonzásai körében is a legtávo
labbi határokig jutott el tekintetünk, Ratárokig, arnelvek egybees
nekaz Egyház határaival- (Gianone: i. m. 258).
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