
Minél kevesebb a becsületesség, minél keve-
sebb a tisztaság, annál több rendelet, annál több
törvény kell, viszont annál kevesebbet használ.

Legszilárdabb meggyőződésem, hogy nem-
zetet csak igazmondással lehet nevelni.

Szegeden a franciák lépten-nyomon azt kérde-
zik tőlünk egyes polgárok felől: franciabarát vagy
németbarát-e az illető. Egy idő múlva meguntam
ezt a kérdezősködést, és azt mondtam: Ha Magyar -
országon tisztességes emberrel akarnak beszélni,
s remélem, ezt akarják, akkor ’magyarbarátokat’
keressenek.

Nehezebb feladatot talán egy nemzedék sem
kapott, mint éppen a mai, de mi legyünk büsz-
kék erre a feladatra, s a magunk erejét összetéve
igyekezzünk azt teljesíteni, mert a legkisebb
megingatás, össze nem tartás alapjaiban rendít-
hetné meg a nemzet egész épületét.”

GYULAY ENDRE

A NÉPI JÁMBORSÁG ÉS A
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
TANA

Az egyházi tekintély mindig is figyelemmel volt
a népi jámborságra. Az utóbbi időben pedig ész-
revehetően megnőtt ez a ráfigyelés.

Mindenekelőtt ne hagyjuk figyelmen kívül a
II. Vatikáni zsinat megállapítását. Idézem az
1964. november 2-én kihirdetett Lumen gentium
dogmatikai határozat 12. pontjának megszívle-
lendő sorait a hívek összességében az igazság
Lelke által ébren tartott „hitérzékről” és annak új-
bóli vállalását. Hogy a földi egyház „semmit
sem vesz el egy-egy népnek ideig való értéké-
ből, sőt ellenkezőleg: felkarolja és átveszi a
népek tehetségeit, szellemi kincseit, szokásait,
amennyiben jók”, nem feledi ugyanis, hogy
annak a Krisztusnak takarítja be a népek termé-
seit, akinek az Isten örökségül adta a nemzeteket
(Zsolt 2,8).

A zsinat után VI. Pál pápa egy 58 pontos jelen-
tős körlevéllel fordult az egyházhoz.1 Jelentős: „A
II. Vatikáni zsinat figyelmeztet, hogy a liturgikus
kul tusz mellett más jámborsági formák is előfor-
dulnak… a keresztény nép kegyelete és az Isten
Anyja iránti tisztelet különféle formákat ölt az idők
folyamán és a különböző helyek szerint… ezek az
idők folyamán hibássá vált megjelenési formák
megújításra szorulnak… hogy teológiai vizsgálat
ré vén az egyházi tanítóhivatal elé tárva, újra beil-
lesztést nyerjenek. Szükséges, hogy ehhez a püs-
pöki konferenciák... hathatós közreműködéssel
működjenek közre... kívánjuk azonban, hogy az
egészséges hagyományt tiszteletben tartsák (qua

tamen in re exoptamus, ut sana observetur traditio) és
nyíljék lehetőség korunk jó szándékú igényeinek is.”2

A zsinat után VI. Pál pápa a mai világ evange-
lizálásáról szóló Evangelii nuntiandi kezdetű, nagy
jelentőségűvé vált buzdításában így írt: „Oly pont-
hoz értünk az evangelizáció tárgyalásában, amely
figyelmet érdemel. Arról a jelenségről akarunk
szólni, amelyet ’népi jámborságnak’ neveznek…
Kétségtelen: a népi jámborságnak megvannak a
maga határai… Mégis, ha okosan, az Evangélium
szellemében irányítják, sok értéket rejthetnek ma-
gukban. Kifejezhetik az Isten utáni szomjúságot,
ahogyan azt csak az egyszerű emberek és szegé-
nyek tudják átélni… Olyan erényeket hozhatnak
felszínre, amelyek másként talán nem is nyilat-
koztak volna meg: türelmet, a mindennapi élet ke-
resztjének elfogadását, lemondást, embertársi sze-
retetet, a vallási kötelezettségekben való nagyobb
hűséget… Mindenesetre kell, hogy legyen érzé-
künk hozzájuk… Helyes vezetés mellett a népi
jámborság elvezetheti a tömegeket az Istennel
való igazi találkozásra Jézus Krisztusban.”3

II. János Pál pápa így fogalmazott: „A külön-
böző népek és nemzetek közül azok, akik a föl-
dön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztus-
nak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát,
nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához…
az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz. És
pontosan ez az élő részesedés Mária hitében teszi
őt jelenlévővé az egyháznak, mint Isten új népé -
nek zarándokútján az egész földkerekségen.”4

Nem akarom túlságosan hosszabbítani a kér-
dést, de idéznem még II. János Pál egyik apostoli
levelét: „A népi jámborságot nem szabad figyel-
men kívül hagyni, sem közömbösen venni vagy
lekicsinylően beszélni róla, nagyon értékes, és
már önmagában kifejeződik általa Isten színe
előtti vallásos magatartás.”5

Ehhez járul az Istentiszteleti és Szentségi Kong-
 regáció 2001. december 17-i Direktóriuma „A népi
ájtatosságról és liturgiáról”, melynek eddig nem
tapasztalt, terjedelmes, 288 pontját itt összefogla-
lóan említhetem, hogy ugyan nem önálló munka,
de örülhetünk megjelenésének. Helyesen használ
fel korábbi szentszéki írásokat — különösen az
Evangelii nuntiandit, és sejtésem szerint Andreas
Heinz trieri teológus nagyon sikeres szócikkét is.6

A Kongregáció ismeri a népi vallásosság elő-
nyös tulajdonságaira történő hivatkozásokat,
hogy tudniillik különösen alkalmas egyszerre sza-
bad, spontán megnyilatkozásokra; az egész em-
bert szólítja meg, a nép saját szókészletével beszél,
szokásformái a saját kultúrájából valók. A Direk-
tórium természetesen hangsúlyozza, hogy a li-
turgikus ünneplés egyedülálló szent cselek-
mény, hatékonyságát semmi más nem érheti fel.
Ugyanakkor elismeri, hogy nem rekeszti ki a jám-
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borság más formáinak fontosságát. Elismeri a népi
jámborságot, mint Isten népének valódi kincstá-
rát, mely maga is egyházi jelenség, a Szentlélek
műve, a hívek általános papságának gyakorlása!
Jórészt neki köszönhető, hogy nehéz időkben
fenntartotta a nép hitét. A liturgia primátusát nem
szabad kétségbe vonni, de a népi áhítattal való
harmonikus kapcsolatára ügyelni kell. A helyi fő-
pásztorok feladata a népi áhítat támogatása, fel-
ügyelete. Sajnálatos azonban, hogy a Direktórium-
nak csak gyér és hiányos ismeretei vannak a népi
vallásosság fentebb dicsért „kincstáráról”.

De ide kell még iktatnom az időközben XVI.
Benedek néven pápai méltóságra emelkedett
Joseph Ratzingernek, akkor a Hittani Kongregá-
ció prefektusának véleményét 2000-ből: „A népi
jámborságnak a hit és a mindenkori kultúrák kö-
zötti hídként van különös jelentősége. Az ilyen
jámborság magától értetődő módon tartozik az
egyes kultúrákhoz. Ez kiterjeszti a hit világát és
az élet mindenkori összefüggéseiben életerőt biz-
tosít számára… Szeretnünk kell a népi jámbor-
ságot; ott ugyan, ahol szükség van rá, tisztítani
és irányítani kell. Ezt azonban még akkor is a
népek szívében élő odaadó hit iránti nagy tiszte-
lettel kell tenni, ha esetleg idegennek vagy kü-
lönlegesnek látszik. A népi jámborság a hit belső
meggyökeresedésének biztos jele, ott, ahol az el-
szárad, könnyű dolga van a racionalizmusnak és
a szektáknak. A népi jámborságból az ott kipró-
bált elemek azután — elsietettség nélkül, a lassú
növekedés türelmes folyamatában — a liturgia
alakításánál is fegyelembe vehetők.” Majd újból
ő, miután az „inkulturáció” hamis értelmezésén
túljutott: „Az inkulturáció első és alapvető módja
a keresztény kultúra kibontakoztatása annak kü-
lönböző dimenzióiban… A kereszténységnek
egy ilyen inkulturálása azután szó szorosabb ér-
telmében vett kultúrát is teremt, vagyis olyan
művészi értékeket eredményez, amelyek a vilá-
got Isten világosságánál újból értelmezik.”7

Végül idézem A Katolikus Egyház Katekizmusa
2002. évi új magyar kiadásának vonatkozó ré-
szeit. „A keresztény élet a liturgián kívül a kü-
lönböző kultúrákból fakadó népi jámborsági for-
mákkal táplálkozik. Az egyház támogatja a népi
vallásosság megnyilatkozásait, melyek evangé-
liumi ösztönt és ember bölcsességet fejeznek ki
és gazdagítják a keresztény életet, ugyanakkor
törekszik arra, hogy a hit világosságával megvi-
lágosítsa ezeket.” (Összefoglalás, 1679.)8

Ezek után nem meglepő, hogy XI. Benedek
pápa a heti úgynevezett általános kihallgatások
során, egy-egy jelentős szentről megemlékezve,
2010. július 7-én a korábban boldoggá avatott
Duns Scutus ferences életét és tanítását idézte.
Ennek rendkívül jelentős tétele volt, hogy — kora

teológusaival szemben, akiket valósággal lebé-
nított az eredeti bűn kérlelhetetlen érvényessége
— hirdette Szűz Mária „megelőző megváltását —
Vo rauserlösung” az eredeti bűn alól. (Ez a már 7
évszázada képviselt nézet olyan sikeres volt,
hogy a Szeplőtelen Fogantatást 1854-ben hit-
igazságként kihirdető Boldog IX. Piusz pápa is
alkalmazta, és az egész egyház lelkesen átvette.)

Ettől kezdve eddig a dogmatörténetre emlé-
kező XVI. Benedek pápa (hadd fűzzem ide meg-
látásomat: vele a korábbi dogmatikus professzor
és a minap még a Hittani Kongregációnak pre-
fektusa is) szól saját gondolataival, „ami számom -
ra fontosnak mutatkozik”, és a jeles teológusok is
foglalkoznak azzal, amit Isten népe magától a Bol-
dogságos Szűzre vonatkozóan hitt és ájtatossága-
iban, művészetében és egész általánosságban a
keresztény életben kifejezésre juttatott. A Szeplőte-
len Fogantatás hitében csakúgy, mint a Mária testi
mennybevételét illetően, Isten népében már messze
előbbre voltak, mialatt a teológusok még nem találták
meg a kulcsot, hogy ezeket az egész hittanrend-
ben megmagyarázzák. Isten népe tehát megelőzte a
teológusokat, mégpedig azon természetfeletti
„hitérzéknek — sensus fideinek”, a Szentlélektől be-
léöntött képességnek köszönhetően, a hit igazsá-
gait alázatos szívvel és megértéssel elfogadva.

A liturgiatörténetben kétségkívül kiváló Radó
Polikárp szerint — amint ezt 1952–53. évi sze-
mináriumi előadásában szóvá tette — hazánk a
Szeplőtelen Fogantatás ünneplésében a nyugati
kereszténység élén járt, mert az 1192–95 közötti
Sacramentarium Boldvense már ismerte. Gyaní-
tása szerint esetleg a Bizáncban nevelkedett III.
Béla király közvetítésével. Szűz Mária menny-
bevitelének országos megünneplése pedig már
Szent István király óta ismert volt.

Ebben az értelemben — folytatom Szent-
atyánk gondolatait — Isten népe „megelőző taní-
tóhivatal — vorausgehendes Lehramt”, melyet annak
idején privátim számos korabeli teológus/egy-
háznagy is vallott, a hivatalos teológiának kell el-
mélyíteni, és értelmileg elfogadottá tenni. Hallják
meg mindjárt a hittudósok a hit eme forrását, és
védjék meg a kicsinyek alázatosságát és egysze-
rűségét! Erre emlékeztetett, amikor így szólt:
„Van nak nagy tudósok, nagy szakemberek, nagy
teológusok, hittanítók, akik számunkra sok min-
dent tanítanak. A Szentírás részlet-kérdéseivel
szinte otthonosak… bizonyá ra, de mégsem si-
került nekik magát a misztériumot megismerni,
a tulajdonképpeni magját… Ami a lényeg, az
marad számukra rejtett!

Vannak azonban a mi korunkban is ’kicsinyek’,
akik a misztériumot megismerték. Gondoljunk
csak Soubirous Szent Bernadettre; Lisieux-i Szent
Terézre, az ő új, nem-tudományos módjukra,
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mellyel a Bibliát olvasták.” (Szentbeszéd a Teo-
ló giai bizottság tagjaival bemutatott szentmisén
2009. december 1-én; Oss. Romano, 2009. dec. 18.
A ta nítóhivatalra vonatkozó oktatásai pedig Oss.
Romano, 2010. júl. 8)

A vallási néprajzkutatással foglalkozók itt
örömmel fedezhetik fel a Szentatya nézetével való
találkozásukat. Magam már a budapesti Hittudo-
mányi Akadémián 1957-ben benyújtott és elfoga-
dott „laureátusi” dolgozatomban többek között az
„infallibilitas in credendo” közismert katolikus ta-
nítás részlet-megnyilvánulását találtam. Úgy vél-
tem, hogy a máriás-hit terén ezt a tételt etnográfi-
ailag alátámasztom. Bálint Sándor professzor, a
neki megküldött dolgozatom példányára hivat-
kozva írta 1958. március 24-i levelében: „Micsoda
nagyszerű távlatok, az ’infallibilitas in credendo’
meglepő és mégis annyira természetes vonásai
tűnnek fel fejtegetéseid során.” Természetesen is-
merem a II. Vatikáni zsinat erre vonatkozó tanítá-
sát, hogy tudniillik „a hívek összessége a Szentlé-
lek kenetét kapta (vö. 1Jn 2,20 és 27), és így nem
tévedhet meg hitében. Ezt a kiváltságos tulajdon-
ságát akkor nyilvánítja ki, az egész népben meg-
lévő természetfeletti hitérzék birtokában, amikor
— »kezdve a püspöktől a legjelentéktelenebb vi-
lági hívőkig« kifejezi általános egyetértését a hit
és erkölcs dolgaiban”.9 — Úgy vélem — mint már
fentebb írtam — itt eme tanítás konkrét részlet-
megnyilvánulásával találkozunk.

Így köszönhetjük a Boldog Duns Scotustól
XVI. Benedek pápáig ívelő rendkívül rokonszen -
ves tanítást a vallási néprajzkutatás javára.

HETÉNY JÁNOS
1Marialis cultus, 1974. febr. 2.
2Marialis cultus, 24. pont
3Evangelii nuntiandi, 1975. 48. pont
4Redemptoris Mater, 1987. 27. pont
5Vicesimus Quintus Annus, 1988.
6Vö. tőlem a Távlatok 2004/3. 351–360.
7J. Ratzinger: A liturgia szelleme, 2002, 180, 192, 181.
8Szent István Társulat, Budapest, 2002.
9Lumen gentium 12.
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A költészet jelenléte. In memoriam Czjzek Éva 1.200,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek 3.200,–
Sylvie Robert: Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal 2.700,–
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