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I GYAKORI SZENTálDOzás ~S IZ ~lETPSZICHOlÓGII*

Nincs és nem is lesz, mert nem is lehet általános megértés a gyakori szentál
dozás útján elérendő boldogító lelkiség számára mindaddig, míg a középkorból
reánk maradt történeti akcidenciák folyton közbeékeldk magukat a haladó élet és
az eucharisztia közé és mínket is - az eucharisztia papjait - az igaz haladásért
őszintén és méltán lelkesülő mai ember előtt folyton és nem indokolatlanul a
Krisztus fogadott sírőreinek rossz hírébe kevernek bele, mintha zsoldért őriznők

a reánk bízott isteni klenodiumot és ósdi stílű alabárdokkal riasztgatnék vissza
azokat, akik szívüknek drága nardus olaját az újkori műveltség amforátban akar
ják fölajánlani az isteni Mcsternek.

Tartozom a történeti akcidenciáknak legfőbbjeire rámutatni.
A jelen emberének pszichológiája és az eucharisztia közé ékelődött egyik leg

riasztóbb történeti akcidencia az ún. Weltfluchtnak (a világból való menekülésnek.
/I. szerk.) olyatéri való hangsúlyozása, ahogy az vallásos nevelésünkben és leülönö
sen időszaki aszketikus irodalmunknak majdnem minden lapján észlelhető és
ahogy az a katolikusan nevelt lelkek átlagába manap berögzíttetík.

Az Isten az élet Istene. Az élet pedig maga a legtisztább pozitívum. Éppen
azért minden negatívum csak addig és annyiban bír értékkel, ameddig és amennyi
ben az élet teljesebb kifejlésének akadályait negálja, Az életfejlődésnek pedig
vannak ősi - az eredeti bűnnel öröklött - akadályai és vannak a korszellem
színezte - mondjuk korszakos - akadályai. Nem világos-e, hogy amíg az elsővel

szemben az ősi negáció álláspontján áll a kereszténység (és ez az önmegtagadás
értelmének legmélyebb gyökere), addig a másikkal szemben időről időre ki kell
alakítania pszichológiáját? (És ez a vallásos pszichológlánk fejlődési szükségessé
gének legmélyebb gyökere.)

Ember volt a középkorí ember is - Adám fia, csakúgy, mint mí. De a pszíchí
káját már csak mégis egészen másképp színezte, hangolta, ihlette, indította a
saját kora, mint a mi pszichikánkat a mi korunk.

Honnét van az mégis, hogy pszíchológiánk kialakulása vallási részében alig
van egy hajszálnyival előbbre a középkorénál ? Aszketikus ideált el sem tudunk
képzelni ennek a negatívumnak a - Weltfluchtnak - olyan hatalmas hangsúlyozása
nélkül, ahogy azt a középkor a saját idealizmusában megteremtette. Nekünk egy,
a haladást, a társadalmi fejlődést, a kultúrát, a szabadságot szívből szerető 
mondjuk például - egy vérbeli amerikai szent - furának látszik. Hogy több
mint félezer esztendő óta az oltárainkra emelt szentek sorozatában alig látunk
mást, mint papot, szerzetest és apácát, abban mí nem hogy egy roppant mély
nehézségnek - nevezetesen a világi elem végzetes lecsuszamlásának - tünetét.
hanem ellenkezőleg a Weltfluchtnak az élet által való hangsúlyozását látjuk, és
benne jóformán kizárólag a Weltflucht középkorí formájának a jelenben való iga
zolását szemleljük. Hogy Vienney János 40 évi plébánoskodása alatt jóformán
soha Ars-ból ki nem mozdult és mégis szent lett, azon annyira nem csodálko
zunk, hogy éppen ellenkezőleg, nagyon természetesnek találjuk. Hogy Berchmans
János kora ifjúságában félrevonul a világtól és cellája magányában szentté lesz,
arra meg éppenséggel ösztönszerűleg rámondjuk : hogy hát mi más lehetett vol
na belőle, ha nem szent? De hogy egy gyermek-ifjú lelkesedéstől kipirult arc
cal, ragyogó szemmel, mínt egy új Pongrác és új Tarzicius az örök élet vágyá
val járjon-keljen Budapest utcáin, élvezettel futbalozzon, a repülőgépekért lelke
sedjék, sőt Madáchnak, Shakespeare-nek, Wagnernek darabját megtapsolja; vagy
hogy más példát is felhozzak, hogy az expresszvonatot nekifeszült izmokkal, da-

'Részlet a szerzőnek a budapesti eucharíszükus papi értekezleten 1910. május 6-án tartott
felolvasásából. Kézirat gyanánt kinyomtatta a Stephaneum nyomda Rt. Budapest, 1910.
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gadó mellel egy szent mozdonyvezető vezesse: ez nekünk nemcsak egészen bi
zarr és ki1iicamított, hanem egyenesen elviselhetetlen gondolatnak látszik. Mert
aszketikus ideáljainknak szinte lényeges alkotórészéül tudjuk és tartjuk azt, hogy
aki szent akar lenni, vonuljon félre az élet küzdelmes színtereíről. Ki rnerésze
li aszkézisünknek ezen már-már kodifikált Welrfluchtjával szemben legalábbis
ugyanakkora hangsúllyal azt sürgetni, hogy az újkor vallásos ideáljaiból a világ
emelő pozitív elemet, a fejlődést szerető és szolgáló temperamentumos lelkiséget,
sem kifelejteni, annál kevésbé tudatosan kizárni nem szabad?

Gondoljuk csak el: micsoda dilemma elé van állítva egy korának színvona
lán álló lélek, mely igaz és értékes erőket érez magában, mikor szentélyeínkből

gyermekkorától fogva azt a hangot hallja legsűrűbben: az ideális krisztusí állapot
a visszavonulás és leszerelés állapota. Nem természetes-e, hogy sarkon fordul a
templomajtóban és allt mondja: ez nem nekem való állapot. Vagy ha a vallá
sos érzése mégis erősebb a műveltség szeréteténél és közelebb megy a taberná
kulumhoz, nem kettős lélekkel áll-e meg ott? A szíve Krisztushoz vonzza, az esze
Krisztustól tolja, Ki és meddig bírja ki az ilyen kétségbeejtő dilemmákat? Min
denesetre vannak és lesznek lelkek, akiknek nincsenek dilemmáik és nehézségeik,
és ezeket igen gyakran szokták a hitélet példaképei gyanánt odaálhtani, de .- tisz
telet az igazán tiszteletreméltó kivételeknek, Windthorstoknak, Zichy Nándorok
nak és Apponyi Alberteknek - a dilemmák nélkül áldozók nagy részének vallá
sossága nem a legértékesebb klasszisból való. Nagyon szeretriém, ha az élet ala
posan rám cáfolna, de - sajnos - ettől az eshetőségtől annyira nem kell fél
nem, hogy ellenkezőleg, azt tartom, nincs az az emberi toll, mely ezen Weltflucht
nak nevezett történelmi akcidencia szomorú horderejét csak megközelítőleg is le
tudná festeni. üresedő templomaink kongásából. a francia katolicizmus kínos
vergődéséből keserves panaszként hangzik felénk a szó: miért is nem értjük meg
mí egymást - mi, mai emberek a köztünk élő Krisztust, míkor az Isten kegyel
mes szeretete egymásnak teremtett bennünket?

Az életpszichológia és az Oltáriszentség közé ékelődött második történeti ak
cidencia: az intellektualizmus túltengése vallásos életünkben a szívbeli bensőség

rovására.
Csodálatos, hogy ezt a veszedelmet Assziszi Szent Ferenc lelke már ezelőtt

700 esztendővel szinte ösztönszerűleg érezte. Az Isten szent lelkének ezen szent
szenzóríuma, mint a kisgyermek a leeresztett rostélyú páncélos vrtéztől, úgy bor
zongott az intellektualizmustól. Am a páncélos vitéz mégis megjelent. Egy keresz
tény Achilleshez méLtó öntudattal felöltötte a bölcsészeti iskolákban gonddal ki
szőtt páncéllngét, görög mellvértjét, ázsiai pengéjét és megvívta hatalmas csatáit.
Csinált olyan egyeduralmat, mely még most is jóformán csorbítatlanul tartja magát
a keresztény lelkület világbirodalmában. Nevezzük el Achillesünket skolaszticiz
musnak, szövött acélingét szisztémának, görög mellvértjét arisztoteűzrnusnak,

ázsiai pengéjét dialekbikának, és megkapjuk a középkori intellektualizmus teljes
képét és hogy e képen a háttér se hiányozzék, a győzelmes csatatéren ott van
nak a legyőzött trójaiak - a míszticizmus követőiben s azoknak legelseje és ve
zére, a keresztény Heetor, Szent Ferenc lelki fiában, Duns Scotusban.

Párizstól és az ott osztogatott doktor-kalapoktól féltette Szent Ferenc Asszi
szi szellemét. Pedig azok a doktor-kalapok akkor még újak, stílhű és korszerűek

voltak. Mit szólna az Isten ezen bájos-dales gyermeke, ha most jönne közérik és
látná, hogy ezek akalapok 700 esztendősek és még mindig majdnem abszolút
uralmat gyakorolnak?

Ments Isten, hogy a teológia doktorai nak kijáró nimbuszból csak egy tűhegy

nyit is elhomályosítsak, Nem arra célzok, hogya teológiát nem kell tanulni, vagy
pláne tanítani. Sőt ha rajtam állna, hazánk összes teológiai iskoláit a modern
kor főiskoláinak míntájává tenném. De azt hiszem, hogy a teológia összes doktorai
egyetértenek Kempis Tamás azon gondolatával, hogy sokkal többet ér a kegyel
met bírni, mint a kegyelem definícióját tudni, és talán szabad ezt úgy kibővíteni,

hogy: sokkal többet ér vallásosan élni, mínt a vallásosság definícióját tudni. De
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hogy ha ezt mindnyájan olyan egyetemlegesen tudjuk és valljuk, honnét van az,
hogy vallásos nevelésünkben sokkal féltékenyebbek vagyunk a definíciókra, mint
a hitélet bájos kialakulására? Honnét van az, hogy vallásos nevelésünk egész épü
lete az elemi iskolától a negyedévi teológiáig egyoldalúan és túltengően intellek
tualizmusra: elvont, vallásos fogalmak, tételek, rendszerek közlésére van beren
dezve? Szép dolog az, hogy katekizmusaink, dogmatíkáink, erkölcstanaink sza
batosság, logika és rendszer tekintetében vetekednek a számtannal és geometríá
val, de százszorta szebb volna, ha gyermekeink szíve tüzet kapna a velük közlőtt

kegyelem szikrái.tól és a jól vértezett apologéták és dialektikus Achillesek mel
lett legalábbis ugyanannyi erőteljes, bájos, boldog istengyermekre mutathatnánk
rá, mint nevelésünk gyümölcseire.

Szó sincs róla: kell vallásos fogalmakat közölni. kell apologétákat és dialekti
kusokat nevelni, de ezzel nem szabad beérni; annál kevésbé szabad nevelésünknek
ebben kimerülni.

Nem akarok e pontnál tovább időzni. A túltengő intellektualizmus szülte ma
zériákat fölsorolni úgy is lehetetlenség. Ez egy óriási világáradat. Valóságos Golf
áram a szellemóceánban, melynél egyelőre az is elég, ha valaki észreveszi és lát
hatatlan behatásait önmagán és környezetén lemérní, tudatosan kezelni és ellen
őrizni tudja.

Kettőt óhajtok csupán e pont záradékául idefűzni. Az egyik az, hogy abban,
hogy vallásos életünkben a szívbeli bensőség és ami ezzel együtt jár: az eucharisz
tia kultusza a középkor fénykora óta nem bír igazán hatalmas szárnyra kapni még
il katolikusan nevelt rétegek között sem; abban a túltengő rideg intellektualiz
musnak igen sok jut a rovására. A másik az, hogy ha a kultúra mélyíti az életet
és ez a mélyített élet már többé nem foglalható le -a középkor cizell írozta filo
zófiai fogalmakkal ; ez nem veszedelem, hanem éppen megfordítva - óriási sze
rencse: az isteni Gondviselés áldott intézkedése. Mert egészen bizonyos, hogy mí
nél jobban szorítja a kultúra az emberi lelket eddigi fogalmainkkal már többé le
nem mérhető életmélységek felé, annál biztosabban terelgetí nehézkedését az
eucharisztia irányzatába, mert a2lt a legjava lelkek ösztönszerűleg meg fogják érez
ni mindenkor, hogy az élet legmélyebb mélységei mégiscsak ott vannak, ahol
Krísztus van.

Az eucharisztia és az életpszichológia közé ékelődött harmadik történeti ak
cidencia: a kegyelmi élet egyoldalúan individuális fölfogása.

Azt a felfogást értem a kegyelmi élet "egyoldalúan individuális felfogása"
alatt, mely a kegyelmi életet jóformán légmentesen élszigetelve szemléli az in
dividuumban. Jelszava az: fő, hogy kegyelem legyen az individuumban ! Mellé
kes, hogy koldus-e vagy király, beteg-e vagy egészséges; tudós-e vagy tudatlan,
pincelakásban lakik-e vagy márványpalotában. Más szóval ez annyit jelent, hogy
az individuum kegyelmi állapotának az emberiség történelmi fejlődésében eddig
elért és ezután elérendő kultúrfokokhoz voltaképp semmi köze, mert az individuum
kegyelmi állapota és a kultúrállapotok ké~ külön zárt világ, melyek hatás és vi
szonthatás nélkül álltak egymás mellett eddig is és állnak majd ezután is. Ha pe
dig valaki mégis minden áron hatásról és viszonthatásról akar e ponton beszélni,
akkor legföljebb arról beszélhet, hogyakultúrállapot mennyi romlást csinált
már eddig is az individuum kegyelmi állapotában.

Nem tagadom, hogy a kegyelmi élet ilyen légmentesen elszigetelt individuális
fölfogása a dialektíkaí harcok közott meghatározásokban és szíllogtzmusokban
pompásan megállhatja a. helyét, de az élet fejlődésében ezen merev formájában
nem egyéb, mint pszichikai falzum, melyet gyümölcseiről lehet legbiztosabban
fölismerni. Szemmel látható ugyanis, hogy mindazon egyénekben és korokban,
melyek a dialektika teréről ebben a merev formájában vitték át az élet terére,
oly antiszociális tévedésekre vezetett és oly embertelen érzületeknek lett a köpö
nycge, hogy azokra másképp, rnínt a szégyerikezés szomorúságával, alig gondol
hatunk. Tudok egy káplánt, ki a parasztok, zsellérek, napszámosok számára ka
tolikus népkört alakított és társalgás, fölolvasások, könyvtár, ének, vig és komoly
ünnepélyek által próbálta terjeszteni a kultúrát, Azt mondta neki a plébánosa:
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Mínek ez a parasztnak? A paraszt maradjon buta. A paraszt addig jó, míg tu
datlan. Ön, fiatal barátom, nem tudja mit cselekszik: ön megrontja a népet. És
utána felsóhajtott: Mi lesz az anyaszentegyházból. ha mink meghalunk? És ez az
ember művelt, jellemes és tiszta életű pap volt, jó teológus volt, azelőtt hitta
nár is volt. Aztán magasabb egyházi méltóságot kapott. Mikor elbúcsúzott, fa
lujában, melynek índívíduumaí között húsz esztendőnél tovább buzgón iparko
dott a kegyelmi életet előmozdítani, a nyomor, az uzsora, a korcsmázás, a bics
kázás, a tudatlanság valóságos orgíáit űzte. Ö már elporladt azóta. Adná Isten,"
hogy ezen individualiter oly derék embernek, egyoldalúan individuális antikul
turális, antiszociális és antikrisztíánus, gondolat- és érzületvilága keresve se ta
lálja meg többé típusait míközöttünk. És az ő példájával csupán arra akartam
rámutatni, micsoda megdöbbentő illusztrációkkal szolgál az élet, a kegyelem egy
oldalúan individuális fölfogásához.

Ha a jó fa, jó gyümölcsöt terem, akkor a kegyelmi élet ilyen egyoldalú in
dividuális fölfogása nem lehet jó fa, hanem rossz fa. És ezt a rossz fát úgy ne
veztem, hogy pszichikai falzum. Bátran odatehetem, hogy dogmatice is falzum.
Azért falzum, mert itt is képtelen következmény például az, hogy a természetnek
semmi köze a kegyelemhez; vagy hogy a kegyelem világa annyira elvont, annyira
önkényes, hogy ne mondjam, annyira deus ex machina. hogy abban nincs semmi
nemű fölfedezhető és a természethez és a kultúrához kapcsolódó ökonómia.

I>.. kegyelmi életnek ezen egyoldalúan individuális fölfogását az életpszicholó
gia és az Oltáriszentség közé ékelődött történeti akcidenelának mondottam. Tar
tozom ennek beigazolásával.

Tény az, hogy Krisztus urunk és az apostolok az üdvözülésnek elérését az in
dividuumon kívül fekvő tényezőktől: kortól, rangtól, nemtől. műveltségtől stb.
annyira függetlennek hirdetik, hogy ha valaki csupán csak ezt veszi szemügyre.
könnyen figyelmen kívül hagyhatja a kegyelmi életnek az individuumon kívül, a
társadalomban, az emberség kultúrf'okában megkívánható előföltételeit.

És a pogány római és a feudális középkori társadalom embere annál inkább
volt hangolva a kegyelmi élet társadalmi és kulturális előföltételeinek figyelembe
nem vételére, mert egész gazdasági élete és berendezkedése a rabszolgaságra és
[obbágyságra, mínt alapra volt ráfektetve. És ezen az állapoton az egyes embe"
ha a szentek aspirációít hordta is keblében, változtatni bizony alig bírt egy szík
rányit is.

Épp ezért, méltán lehet ugyan azt mondani, hogy emberfölötti öröm és ki
mondhatatlan vigasztalás volt az ókori rabszolgára és a középkorí jobbágyra már
az is, ha szívébe szállott az a "jó hír" hogy ő ebben az állapotában is az élő Is
ten szeretett gyermeke, csakúgy, mint a patrícius vagy a várúr : de antikrisztiánus
és embertelen érzület volt az akkor is azt mondani: a rabszolgák maradjanak
örökre rabszolgák, a jobbágyok maradjanak örökre jobbágyok, rnert hisz úgy is
üdvözülnek. Mert ez az érzület és gondolkodás sokkal távolabb esik az Úr Jézus
szavaiból és főleg szelleméből levonható egészséges konzekvenciáktól, mint - bo
csánat a szóért - Makó Jeruzsálemtől.

Most pedig, amikor az újkor hatalmas fejlődési áradata immár a gazdasági élet
ből régen kioltotta az osztály és kasztí értéket és helyébe alap gyanánt itt is
az índivíduumot állította, most megfordítva, nagyon is hangolva vagyunk arra,
hogy az individuum teljes kialakulásának, tehát kegyelmi életének is, társadalmi
és műveltségí előföltételeit igen nagy figyelemmel mérlegeljük. És ebben a mér
legelésben nekunk a kriminológia és hagíografia statisztikája megdöbbentő ada
tokkal fog szolgální.

Méltóztassanak megnézni az illavai fegyház statísztíkáíát, Én a nyáron jártam
ott. 600 fegyenc között egyetlen intelligens ember volt. Ellenben cigány és, oláh,
és írni, olvasni nem tudó analfabéta megdöbbentő percentben volt képviselve. És
méltóztassanak megnézni: mennyí kegyelem virul a barakkokban, a városi pince
lakásokban, a hajléktalanok menhelyén, a koldustanyákon. a falusi földlyukakban
és nem egy uradalomnak béresszobáíban. És méltóztassanak figyelemmel kísérni a
brevíáríumban, majdnem minden helyen az áll ott, a szentek életrajzának kez-
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detén: "piis ac honestis, piis ac nobilibus parentibus natus", és viszont hol és hány
helyen találjuk azt: "piis ac pauperrímis" - vagy pláne "piis ac egentíbus pa
rentibus natus"? Hogy van az, hogy cigányok és koldustanyák szülöttei között
még eddig egyetlen egy szent sem akadt? Ellenben a királyok között annyi van
már? Hogyan születhetett meg a "paupertas maxima meretrix" szörnyű axiómája?
Hiszen a mi szent hitünk tanítása szerínt Isten mindenkinek ad elegendő ma
lasztot. Honnan van az, hogy ez az elegendő malaszt egy bizonyos műveltségi és
gazdasági zónán alul oly következetes makacssággal oly kevés gyümölcsöt mutat?

És ne felejtsük ki a biológlát sem. Hogy viruljon ki és hogy teremjen szép
gyümölcsöket a kegyelem isteni magja például egy romlott vérű, egy terhelt vérű,

egy ideges, egy vérszegény, egyagybajos, egy sorvadasos szervezetben ? "Az élet-
szentséghez hatalmas idegzet is kell" így kiáltott föl nemrég hazánk egyik je-
les biológus teológusa. .

Nem kézzelfogható adatai-e ezek az életnek arra nézve, hogy a kegyelemnek
vannak szociál.is és kulturális előfeltételei is? fls ha vannak, akkor kétezer esz
tendőnek annyi tanúsága után igazán elérkezett már az ideje annak, hogy a ke
gyelmi élet merev, egyoldalúan individuális felfogásával szakítsunk és ezt a tör
ténelmi akcídencíát is a kellő értékére leszállítsuk. Igenis pattanjanak fel szent
ségházaink szent lakatjai és engedjük kilépni belőlük a kultúrát és a szociális
fejlődést szerető embert nem anatemízáló, hanem szívére ölelő Krísztust. Lesz
itt megértés mindjárt annyi, hogy a szívek örömükben repesni fognak.

NEMESKÜRTY ISTVÁN

IN SIGNO CR UCIS
Ferencesek és világi papok az 1514-es parasztlIáborúban

A magyarországi obszerváns ferencesek" 1515. május 27-én, Budán megtartott
rendi közgyűlésén - (hat hónappal a parasztháboru vérbefojtását legalizáló ország
gyűlés után!) - a rendfőnök kénytelen volt szigorú intézkedéseket hozni, hogy szer
zetestársaí lefejtsék öltözetükről a rég megtorolt, egyházilag is elítélt, az eszter
gomi érsek, pápai legátus által megbélyegzett, mert felkelessé átalakult keresztes
háború jeiét, a csuhájukra varrott keresztet, (Karácsonyi János: Szent Eerencz
rendjének története Magyarországon, Bp., 1922. 373.) Példátlan jelenség ez, külö
nösen, ha tudjuk, mílyen szigorú fegyelmet tartottak éppen az obszerváns feren
cesek még a XVI. század elején is, amikor pedig egyéb szerzetes rendek világi
kényelemben és meglehetősen laza diszcíplinában éltek. Tehát még a Dózsa-há
ború kegyetlen megtodása után is annyi "cseri barát" (ügy nevezték őket akkor
a nép nyelvén) viselte dacosan és konokul. sőt kihívóan annak a keresztnek a je
Iét a köntösén, mely már régen nem a pogányellenes szent hadat, hanem a job
bágyi forradalmat jelképezte, hogy magának a rendfőnöknek kellett erélyes in
tézkedéseket hoznia.

• A ferences rend obszerváns ága 1390 körül szerveződött legalizált szerzetesi tömörütessé ;
egy olasz szerzetes, akit többen követtek, I334-ben vonult el elöljtiról engedélyével remeteként.
Ezek a fráterek a legszigorúbb szentferenci életvitel megtartását tűzték kl célul; tökéletes S7.e
gériyscg, csak koldulásból és alamizsnából élhettek, még a kolostornak sem iehetett vagvona.
sőt élelmet és tűzlfát ls csak meghatározott időre tárolhattak. Magyarországon a X'V, század
elején terjedtek ei, először a déli határvídéken. Később, I5H után, ezt az ágat salvatoriánus
nak V!lgy minoritának ls nevezték, bár éieLvltelük nem mindenben tekinthető a szlgorú "ob
servantía" folytatásának. Lásd Ivan Gobry: Franz von Assis!' Hamburg, Rowohlt, 1958. 70-90.
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