
SZEN\LE
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBETEK

Az Arpádhézban használt női nevek
közt Erzsébet volt a leggyakoribb. Er
zsébet nevű leá iyal találkozunk II.
Géza (1141-1162>. II. Endre (1205
1235>, IV. Béla (1235-1270), V.
István (1270--1272> és III. Endre
(1290---1301) királyunk családjában.
Ugyancsak Erzsébet nevet viselt II.
Endre lcqldscbb fiának, Utószülött Ist
vánnak és unokájának. V. Istvánnak
felesége. Sőt még egy nyolcadik Er
zsébetet is i~;llleriink: II. Endre déd
unokáját, Portugáliai Szent Erzsébetet,
akit azonban kortársai inkább Izabella
néven emlegettek. Az Erzsébet-név Itt
honos csengését mutatja az is, hogy
Kun László (1272-1290) felesége,
Izabella népolyi királylány. mint ma
gyar királyné következetesen Erzsé
betnek írta magát.

Arpádház! Erzsébeteink őszinte járn
borsaqukkal és szent életükkel maga
san k;cmclkedtek kortársaik közül, An
nak a körülbelül harminc Erzsébet
nek, akiket a szentek, illetve boldogok
közt tart számon a hívő kegyelet, meq
közelítölcq egyhetede belőlük tellett ki.
Jámbor eleink ugyanis nem kevesebb,
mínt négy maqyar Szent, Illetve Bol
(bIJ Erzsébetet tiszteltek. Ezek közül
kettőt: Thüringia fejedelemasszonyát és
Pcrtuqálíaí Szerit Erzsébetet hivatalo
san is szentté nyilvánította az Eqyház.
M;:g'ii:rc.rszá~iBoldog Erzsébet, az Ár
pácl:<í:: "orar.yágacskájának" utolsó
bl:nbóla eddig m('g nem részesült ugyan
ebben a kitüntetésben. dc erényekben"5 szenvedésckbcn egyaránt gazdag
életével már kortársaitól kiérdemelte a
ezentet megillető tiszteletet. Komolyabb
nehézség csak idősebb Boldog Erzsé
bet. Kun László testvére esetében fo
rog fenn. akinek életpályája csakugyan
nem úgy indult és nagy időn át nem
olyan mederben folyt, aminőt egy
szcntnél meqszőktunk,

It négy magyarországi Szent, illetve
:Boldog Erzsébet közül. mint tudjuk.

II. Endre királyunk lánya, késöbb TIMi
ringia fejedelemasszonya a leqísmer
tebb és legtiszteltebb. A teljes vlrdO
zásba borult középkor női eszménye
nek volt ű utolérhetetlen tökéletesaégt
kiteljesedése. S p e c u I u m III u nd o
e t a n g e l i s. Alig huszonnégy éVf'!;
terjedő életében mintegy összesűrítve

látjuk mindazokat az erényeket és em
beri értékeket. melyeket a hivő egy ke
resztény nőtől, mint hajadontól,hi...
vestől és özveqytöl megkivánt Vde
azonban e helyen nem kell bővebbee

foglalkoznunk. Hiszen szép életének és
lenyüqözöan kedves egyéniségének em
léke sokkal elevenebben él a köztudat
ban. és a nevét viselö tömérdek val
lásos közület tiszteletében, semhoqy
szükséq volna részletes ismertetésére
kitérnünk.

Már Portugáliai Szent Erzsébetrd
nem mondhatjuk ugyanezt. Róla édes
keveset tud a magyar közönséq, Pe
dig ö is az Arpádok törzsének hajtása
volt. Dédszülei II. Endre királyunk éli
második felesége, Courtenayi Jalánál
konstantinápolyi császárlány voltak, s
nevét dédnagynénjéröl, Thüringia feje~

delemasszonyáröl nyerte. A kis her
cegnő már születésével örömet és ál
dást árasztott a földre: atyja, Péter
aragonia! trónörökös és nagyapja, I.
Jakab király (1213-1276), akik ép
pen akkor ádáz testvérharcl-an állottak
egymással. annyira megörültek az ÖI'
vendetes eseménynek, hogy összebékél
tek és azontúl a legjobb egyetértés
ben éltek. Különösen az öreg király
nem tudott betelni az unokája születése
fölött érzett örömmel. Udvarába ho
zatta és a Ieqszeraélyesebben irányi
totta nevelését. Nem gyqzte eleget haa
goztatni. hogya kis Erzsébet, ha mev
nő. mcssze túltesz az aragonIaI ház VIi

Iamennyi asszonván. ~s jövendölése
bevált: Erzsébet míntaképe lett a hi
séges hitvesnek. a szeretö édesanvá
nak és a gondos királynénak.

601



Még csak tizenkét esztendős volt,
mikor szülei akaratáb6ljegyesének.
Délies portugál királynak (1279-1325)
liszaboni udvarába került. Itt mint asz
szonynak eleinte nagyon sokat kellett
szenvedníe. Kicsapongó férje ugyanis
minduotalan vétett a házastársi hűséq

ellen és amellett nem szünt meg öt
~Itékenységével gyötörni. Erzsébet pá
ratlan türelemmel és megadással vi
selte a kemény megpróbáltatást. Mint
egykoron Szent Monika, hiábavaló szö
fecsérlés helyett inkább szelidséggel és
gyöngédséggel iparkodott jobb belátás
ra birni férjét. Önmegtagadásában any
.nyíra ment, hogy férjének házasságon
kivűl született gyermekeit is magához
fogadta s ugyanolyan szeretettcl gon
dozta és nevelte öket. mint tulajdon
fiát él lányát. Ez a nagyvonalú krtsz
tusi pedagógia idővel meghozta gyü
mölcsét: Dénes fokozatosan kiemelke
dett bűneiből és uralkodása második
felében mintaképe lett a keresztény
fejedelemnek. Mutatja ezt az i g a z
s á g o s jelző, mellyel alattvalói már
életében felruházták. Sőt szcnt hitvese
érdeméért azt a kegyelmet is megkap
ta, hogy élete végén a szentek boldog
hálával mult ki (1325. január 6).

Nem kisebb goudot Iordított Erzsé
het népe boldoq.tására scm. Ezen a té
ren távolról sem ér't<: be a klrálví
fényben való tetszelqésscl s az 'ldva-ri
fogad<'lsokon és lakomákon valő u'ész
vétellel. hanem cselekvőleg is íqyckc
zett kivenni részét alattvalói javának
előmozdításából. Igy Coimbrában és
Torres Novasban saját költségén kor
házat és lelencházat állított és kór:ü
zában sajátkezűleq ápolta a betegeket.
Szocíálís érzésének finomságát mutatja
többek közt az is. hogy intézményesen
gondoskodott a szegény lányok kíhá
zasitásáról, és ha az ország valamely
részében éhinség fenyegetett. elsőnek

mindig ő sietett a szükölködök meg
segítésére.

A legnagyobb jótéteményt azonban
páratlan arányú békeszerző tevékeny
ségéveI gyakorolta a szent királyné.
Ebben a tekintetben különös tehetség
gel ruházta fel öt a Gondviselés.

Amit hatalmas fejedelmek, nagy=ti
államférfiak és körmönfont diplomaták
nem tudtak elérni. azt Ő. a politikában
járatlan gyenge asszony szinte játszva
keresztülvitte s okosságával és egyé
niségének ellenállhatatlan varázsával
egész sereg készülö háború kitörését
akadályozta meg. 1397-ben és 1304
ben Portugália és Kasztilia közt köz
vetített: 13üS-ben Aragonia és Kasz
tilia víszályát segitett elsimítani: í31í
ben XXII. János pápa kérésére több
évi fegyverszünetet közvetitett bátyja.
Frigyes sziciliai és Robert nápolyi ki
rály közt: 1299-ben férjét és lázadó
öccsét. Alfonz herceget. 1321-ben és
1323-ban pedig férjét ég fiát békítette
össze. Egy ilyen békeszerzésen lelte
halálát is. Mikor ugyanis fia. IV. Al
fonz (1325--1357) háboruha kcvere
dett XI. Alfonz kasztíliai klrállyal. "
jámbor királyné a rekkenő nvárt hő

ség ellenére azonnal útra kelt. he-gy
véget vecsen az áldatlan testvérharc
nak. Pedi\] akkor m;'·,· hatvanötéves
törődött ör~aasszony volt. tizenegy <'\
óta a coimbrai klarissza kolostor lakó
ja. A közvetítés sikerrel járt. de rt

végleges békét már 1':'1'" érte !l1f"(J L'

fáradhatatlan békeszerző.

Ilyen gazdag tevékenység melletr
nem csoda. hogy alattvalói már de
tében szivűkbe zárták a szent király
né alakját s emléket holta után is 5Ze
rétettel ápolták. Míkor VIII. Orbán
pápa hárornscáz évvel halála ut~i!l. az
1625. évi jubileumi búcs II keretében
hivatalosan is szcntté nyilvánitotta. "
spanyolok és portugálok cizezerszámra
özönlöttek az Örökvárosba. hogy Ily
mödon is leróját keqyelctük adóját né
hai nagy királynéjuk iránt.

A két Szent Erzsébethez hasonlóan
ifjabb Boldog Erzsébet is ídeqen föl
dön és idegen környezetben élte le élete
nagy részét. rl,~-g azonban szerit r0'ko
naít, özvcqyséqük idejét leszámttva, fe
jedelmi. illetv", királyi udvar fénye ra
gyogta körül, ö egész Iíatalon egy
igénytelen ~;vjjcí kolostor csendes ma
gány{,ba nienekült. hogy ott mlnden
qondolatával Istennek szdgájjon. Pá
lyaválasztásában része volt azoknak "



sil1J'Ol5 megpróbáltatásoknak is, melyek
gyermekkorában nehezedtek rája. Mert
az élet ugyancsak nem kényeztette a
kis hercegnőt. Még alig mult kétéves,
mikor elveszttette anyját. a jó Fennéna
királynét s legfeljebb ha nyolcadik esz
lIendejében járt. mikor atyja. III. Endre
király sirj án meqfordították az Arpá
dok ősi elmerét. Erzsébetnek se közeli
rokona. se bizalmas tanácsadója nem
maradt. Négy évvel rá jegyese. III.
Vencel cseh király is felbontotta \lyer~

mekíövel kötött eljegyzésüket s he
lyette a teschení herceg lányával kelt
egybe.

Erzsébet ekkor már nem Budán, ha
nem Bécsben élt. Az atyja halálát kö
vető politikai zavarok kényszerítették
rá, hogy elhagyja szülöhazáját és
mostohaanyjának, Agnes királynénak
német rokonsága körében keressen me
nedéket. Sok öröm itt sem fakadt szá
mára. Nehezen tudta beleélni magát az
idegen környezetbe. Rídeqszívü mosto
hája pedig ahelyett. hogy meqköny
nyitette volna számára az átmenetet.
csak újabb gyötrelmeket okozott neki:
önző politikai számltásból mindenáron
rá akarta beszélni, hogy Vencel he
Iyett az ő Henrik öccsének nyujtsa
kezét. Bár Erzsébet lélekben már rég
óta Knsztus jegyesének érezte és tar
totta magát. az erőszakos és elszánt
asszony éveken át eröltette önző ter
vét. Mindenképpen tető alá akarta haz
ai a dinasztikus szempontból nagyon
előnyösnek kínálkozó házasságot. Szá
mításában arra is volt gondja. hogy
öccse időről-időre alkalmat találjon a
szépen fejlődő kírálvlánnyal való be
szélgetésre; de mindig saját Ielüqyele
te alatt. Attól tartott ugyanis, hogy a
Iovaqías herceg önként visszalép, ha
megismeri a való helyzetet.

Ennek a kínos és megaiázó álla
potnak csak akkor szakadt vége, mi
kor Agnes 1308-ban meggyilkolt atyja.
Albert császár gyilkosainak kinyomo
zására és megbüntetésére a sváb her
ceqséq területére távozott. Ekkor. hogy
szabadabban mozoqhasson, megenged
te mostohalárryának. hogy egy időre

valamelyik svájci kolostorba vonuljon.

Erzsébet sietett megragadni a kinál
kazó alkalmat. Választása a míntasze
rű fegyelméről messze földön híres
tössi domonkosrendi kolostorra esett.
mely a züríchí kanton területén. WIDter
tur közelében épült (l23~ban).

A tizenhétéves kirá\ylányaak oem
esett nehezére a szerzetesi élet. A cav
lödások és kemény meqpröbáltatások,
melyeken átesett. kitűnő iskolául S:Z:OI~

gáltak számára. Saját példájából ta
nulta meg. mennyit ér a világ igézete.
Csak annál nagyobb bu:z:gósággal ve
tette magát az örökkévaló kínesek
gyüjtésére. Mostohaanyjának egy. talán
nem rosszhiszemű, de mindenesetre el
hibázott belenyúlása életébe lényegesen
megkönnyitette számára a földiektől

való teljes elszakadást. Ágnes király
né ugyanis rosszul értelmezett anyai
gondoskodásában a freiburgi Szent Ka
talin-kolostorból egyik közeli rokonát.
egy komor kedélyű apácát, rendelte
mellé]e vezetőnek. Ez a balkezes szent
azután olyan keményen és lenézően

bánt a szeqény királyi árvával. hogy
társnőinek megesett a szive rajta.

Ez a kemény iskola rövidesen il
tökéletesség magas fokára emelte u fi
atal apácát. Különösen az alázatossáq
ban vitte jgen sokra. Másik nagy am
bíciója a szent szeqényséq szellemének
elsajátítása volt. Királyi származása el
lenére semmiféle megkülönböztetést nem
tűrt. M<1s ételt. mint a többiek. még
betegségében sem fogadott el. ruházat
dolgában mindig a legszegényesebb da
rabokat választotta. Míkor mostohája
egy látogatása alkalmával szernrehá
nyást tett neki ócska köntöse míatt,
ö sugárzó arccal azt' felelte. hogy a
szent szeqényséq legnagyobb öröme és
büszkesége.

Kolostori életének nyugodt folyását
csak két súlyos megpróbáltatás zavar
ta meg. Egyszer néhány magyar úr
jött hozzá látogatóba és mindenképpen
rá akarta beszélni. hogy térjen vissza
szülöhazájába, ahol még nagyon solcan
atyja trónjának jogszerii örökösét lát
ják benne. Máskor pedig Henrik her
eeg, aki még mindiq Jogot formált ke
zéhez, erőszakkal ki akarta ragadni ko-



Qui maqányáböl.. Erzsébet azonban
aa imádság erejével diadalmaskodott
JJdndkét kísértésen; továbbra is meg
maradt a tössi zárda lakójának; szer
~resi erényei. mint kortársának és lel
ke!o tisztelőjének. Stagel Erzsébetnek
fcljegyzeseiböl látjuk, napról-napra gaz
c\ll1abban bontakoztak ki.

Utolsó éveiben sokat heteqeskedett.
Utoijára annyira megbénult, hogy moz
dulni sem tudott, Végre. mikor halá
IH közelední érezte. példaadó buzgó
sággal meggyónt. megáldozott és ápo
16inak megköszönte a vele való baj
lódá!t. Azután kérte környezetet. nyis
.!ék ki a betegszobának keletre néző

ablakát 8 emeljék föl fejét, hadd; te
kintsen kl még egyszer a derűs, nap
sugaras májusba. Bs amint körülhor
hta tekintetél a napfényben úszó tá
fon, gondolatai a magas hegyeken át
az elhagyott édes haza felé szállottak.
Utolsó szaval ezek voltak: ..Uram. Is
tenem. tekints le ma Véghetetlen irgal
massáqoddal és fogadj be mennyor
8Zágodba ebből a nyomorúságos vi
lágból. Ügy búcsúzem e világtól. hogy
nem emlékszem, láttam-e egyet is ro
konaírn közül. mióta elhagytam atyám
orszáqát." 1338 május 8-án mult ki,
oo1minchét évvel atyja után. Romlatlan
testét később díszesinívű kőkoporsóba

zárták. melyet kettös kereszt és az
Arpádok családi címere ékesített.
&:.enttéavat.'1sára, sajnos. mindezideig
nem történt komoly kísérlet,

l'iint említettük, a magyal' haqíolo
\}iwnok a thüringia! fejedelemasszony.
PortugáHai Szerit Erzsébet és Boldoq
Erzsébet mcllett még egy negyedik Er
z..<rkbetet is említenek. V. István király
é.!I fele~ge, Kun Erzsébet harrnadszü
1ött lányát. Ennek az idősebb Boldog
Erzsébetnek esete azonban távolról sem
olyan egyszeru. mínt szent rokonaié.
lu életzzentséq magaslatára csak sok
kltérés és hosszas tévelygés után ju
tott el, - ha ugyan egyáltalában el
jutott Pedig úgy indult, mint akiböl
rövidesen nagy szent és szigorú asz
kéta lesz. Négy esztendös volt, míkor
szűlel nagynénjének. Szent Marqít asz
saooynak nyulakszrqetí kolostorába ad-

ták nevelöbe, Kitűnő iskolába keriilt
és egyideig szorgalmasan utánozta is
szent nénijének életér - külsőségek

ben. Alapjában azonban fegyelmezetlen
és csintalan gyermek volt. akinek a
szerzetesi életből inkább csak a kül
söséqek tetszettek. Bár a szerzetesi hí
vatásnak halvány nyoma sem mutat
kezott nála. szüleí nyolcéves korában
mégis ráadattak az apácaruhát. Gon
dolták, hogy Szent Margit oldalán
elóbb vagy utóbb ö is rákap az is
tenes életre.

Számításuk azonban nem vált be.
Erzsébetből egyre jobban klütközött
kun vérének féktelensége. Attól az Idő
töl kezdve pedig. hogy társnői ki
rályi származására és öccsére. Kun
Lászlóra való tekintettel fejedelernasz
szonnyá választották (1277) valösáq
gal kiskirály médjára kezdett viselked
nj. A kolostor javaival és alkalmazott
jaival. mint sajátjával rendelkezett. An,.
nál könnyebben tehette ezt. mível ló
rályi öccse dúsan elhalmozta adomá
nyokkal és kiváltságokkal. Egyáltalá
ban a két testvér túlságosan is meg
értette egymást. Híres kortársuk. to
dornér esztergomi érsek egyenesen a
király rossz szellemeként tünteti fel a
fejedelernasszonyt. Egy újabban el6
került levelében többek közt ezt írja:

. "Erzsébet, nem annyira s a n c t i-, mint
inkább a n t i m o n i a l i s '(nem apá
ca). királyi testvérének istentelen dol
gokra amúgy is nagyon hajlamos és
kész lelkét gyakori siirgctéseivel felin
gerelte."

);:rthetö. hogy a hevesvéru fejede
lemasszony egyre nehezebben tűrte a
kolostori élet feqyclraét. Kivágyott a
világba. és Iérjhezmenetelre gondolt.
Lodomér érsek levele szerínt kész lett
volna akár egy tatár fejedelemhez is
hozzámenni. Szándéka kivitelére akkor
nyilt alkalom. mikor egy hatalmas és
dúsqazdaq cseh főúr, Rosenberg Zavili
személyében végre mejfclelö kér6 Je
lentkezett. Rosenberg nem származott
ugyan királyi vérből, de mint II. Ven,.
cel király mcstohaapja és gyámja. va
lösáqos királyi hatalmat gyakorolt.
Amellett jó megjelellésü erős eIllber



volt és életkora is körülbelül meqfe
lelt az immár 3'4. évében járó Erzsébet
korának.

A dolog azonban távolról sem ment
olyan könnyen, mint az érdekelt felek
gondolták. A házassáqkötésnek, mín
den mástól eltekintve, két akadálya
volt; Erzsébet szüzesséqí fogadalma és
másodfokú sógorsága Rosenberggel. A
nagyhatalmú úr elsö Ieleséqe, Kuní
gunda, Ottokár cseh király özvegye
ugyanis IV. Béla királyunk unokája
volt. Kun László azonban nem volt
az az ember, akit lelkiismereti aggá
lyok visszariasztottak volna. Mivel Iát
ta, hogy csak erőszakkal érheti cl cél
ját, az 1288. év egyik derűs tavaszi
napján katonáival és mindenféle S~

dett-vetett néppel rátört a kolostorra, a
szerzetestestvérek ellenállását mcqtörte
és nénjét magával ragadta, Lodomér
érsek tiltakozását pedig ezzel hárította
d magától: "Ha tizenöt vagy még
több nővérem volna, mind kihúznám a
kolostorokból és megengedett vagy ti
los házasságra adnám őket, hogy aka
ratom teljesitésére minden erejükből se
gitő atyafiakat szerezhessek, hogy min
dent meqtehessek, amit lelkem indulata
suqall, . . Mert én magam vagyok
magam törvénye és nem tűröm, hogy
holmi- papi törvények korlátozzanak."

Erzsébet sietett élni a kierőszakolt

szabadsáqqal: már 1288 május 4-0n
egybekelt Zavis úrral. De a világbot
ránnyal indult házassága már két évre
rá tragikus véget ért. Vencel király
ugyanis közben meghasonlott mostoha
atyjával. elfogatta és kétévi fogság
után 1290 augusztus 24-én lefejeztette.
Maradt-e a szerencsétlen házassáqbó]
gyermek, nem tudjuk.

Erzsébet férje tragikus halála után
még vagy tíz esztendeig Magyarorszá
gon maradt. de elhagyott kolostorába
ft jelek szerínt nem tért vissza. Közben
rokonai sorra elhaltak. öccse és bűn

társa. László király 1290 július IO-én
orgyiH:ossálJnak esett áldozatul. Erzsé
bet egészen magára maradt, és ekkor
az a gondolata támadt, hogy itthagyja
Magyarorszigot és nénje, Márla ná
polyi királyné oldalán keres oltalmat.

Itt nagyon szíves fogadtatásra taiált.
Sógora, II. Károly király eqészen I\.JL-m
fredoniáig megbizható, embereket kOl
dött eléje, tartására évi harminc untill.
aranyat rendelt, söt még adössáqaínak
kífízetésérc is vállalkozott.
Ezekből az adatokból kivehctöh.~

Erzsébet egyideig Nápolyban is világi,
söt nagyvilági életet folytatott. De 8l!;

évek múlásával lelkéhen egyre gyak
rabban révültek fel apácakorának ein
lékel, Talán nagynénjének, az akkoe
már Európaszerte, de főleg Nápolyban
szentként tisztelt Margit asszonynak
mennyei közbenjárása is ,;eg:tette ffiC\j

találni réQi maga. Elég a= hozzá, hog",'
a hevcsvcrü hcrcecnö a ti t i tn o n i 
á l i s b ó l ismét s ~ n c t i tn o n i ci. I ~ cs
lett és ujból niaqára vette Szer.t Do
monkos ruháját. 1308 július 9-én. mar
mint a nápolyi Szent Péter kolostoe
szcrzctesnöjével találkozunk vele. Ké
sőbb, özveqyséqre jutása után, Mária
nénje is idehúzódott s azontúl fl két
nővér együtt dicsérte az Lírat es egyUtt
igyekezett kiérdernelni alamizsnával és
önsanyargatással a mcnnyel boldoqsa
got. További életükről azonban, eia/
nos, nincsenek megbizható adataink.
Igy nem tudjuk megítélni, hogy Ee"
zsébet az önmegtagadásnak milyen hő

sies gyakorlataival törölte ki kortáe
sainak emlékéből korábbi életének '!'t
láqraszóló botrányait és érdernelte ki t'I

boldog melléknevet. Mert az taqadha
tatlan. hogya magyar haqíoloqiumok [I

középkor második felélől mint boldo
got tartották őt számon. Jogg?-I-e vagy
jogtalanul, nem tudjuk eldönteni.

Befejezésül még egy Arpádházi Er~

zsébet hercegnőt kell megemlítenünk ki
ugyan sem szcnt, sem boldog nem
volt. dc példás életével, jóságával éli
szelidségével mégis díszt árasztott arra
az áldott törzsre, melyből kisarjadt. Ez
IV. Béla leánya, Henrik bajor herceg
felesége s ezen a réven Bajor Ottó
királyunk (1305-1307) anyja. A nie
deraltaichi évkönyvek erényes é,
minden jósággal ékes asszonynak rnond
ják, aki halálával (1271 október 24)
mélységes szomorúságba borította egész
Bajorországot. B. Gy.
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SZOKÁS ÉS ÉLETFORMA

(Goudolatok a falusi pasztoráció új problémáiról)

A Vigilia néhány számában foqlal
kozott a falusi pasztoráció problémái
val. Úgy gondoljuk, a felmerül t kér
-désekre nem lehet máröl-holnapra ;:>on~

tos és részletes feleletet adni, hiszen a
falusi élet alakulása sem történik má
ról holnapra. legalább is bensöleg nem.
Megvitatni azonban szükséges öket.
már csak azért is, mert a lelkipász
tornak tudnia kell, hogy rninél inkább
elhanyagolja. vagy elnagyolja felada
tainak számhavevését és a lehetősé

gekhez képest történő meqvalósírását.
annál nehezebb lesz a megoldás az
Idők multával,

Ez a hozzászólás nem akar telles
megoldást adni. csak néhány gondo
latot. A falusi vallásos szokásoknak és
a vallásosság megszokottságának prob
lémájára tér vissza; véleményünk sze
not ugyanis itt találhatjuk meg a
minket érdeklő kérdésekre az egyik leg
fontosabb feleletet.

A falusi vallásos népszokások nagy
része középkorí eredetű: ezt ma mar
világosan látjuk a vallásos néprajz ku
tatöínak - nálunk elsősorban Bálint
Sándornak. Radó Polikárpnak - mun
kája nyomán. A középkorban a val
laeos élet sokkal gazdagabb volt kül
sőleg is megnyilvánuló ténykedések
ben, mint ma; a szentelmények száma
is sokkal nagyobb volt. A középicort
ember a mindennapi életet átszötte
külsö vallásos mozzanatokkal is. Tem
plomi szertartások, liturgikus cselek
mények. szentelmények utánzásaként
kialakult a falun bizonyos profán li
turgia. meggyőződések és hiedelmek
terjedtek el erkölcsi téren éppúgy. mínt
a hit vonalán s a szokás erejével gyö
keret vertek az egyszerű nép között.
Természetesen előfordultak tévedések
és babonák s tévhitek is beférköztck
a falukbar a jó szokások többsége
azonban nem volt más, mínt a totális
vallásosság középkori megnyilatkozása:
a profán. hétköznapi életet át akar-
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ták itatni szembeötlő. jellegzetesea vai~

lásos vonásokkaI. És ezek a vallásos
szokások belső meggyőződésüknek ld
vetítéseí vagy támaszai voltak. Rövi
den igy is mondhatnök: értették. amit
tettek.

A török megszállás alatt. mikor li

hivatalos, nyilvános egyházi élet sok
helyen meqszünt, egyebek között ezek
a szokások táplálták tovább sok fala
siban a vallásosságot; a maguk mod
ján alakitották a meglevőket és újabb
szokásokat terjesztettek. Úgy gondol
juk. leginkább ebben az időszakban

vált több szokás profánná: durva vo
násokkal festették át némelyiket. il '.'01

lásos színezet és célzat sokszor le
kopott. amint hogy a belső vallásos
hit is gyöngült sokakban. Az egészsé-
ges szokások egy része elvesztette hi
telét, nem volt kapcsolatban többé a
vallásos lelkiséggel, puszta külsöségnek
tekintették. Része volt ebben bizonyá
ra a protestantizmusnak is. mely szür
kébb és hidegebb formákat követelt,
A jó szokások közül egyre kevesebb
maradt meg vallásos élményként. A
benső tartalom és a külső meqnyilat
kozás közötti összefüggés mind horná
lyosabbá vált. végül a szokások több...
ségét nem értették meg. elhagyták. Ma
már alig találunk egészséges. vallá
sos népszokásokat a falvakban.

Igaz. később - igya barokk kor
ban - is alakultak kl vallásos nép
szokások, eléggé nagy számban, de
ezeknek a mult századi liberális és
racionalista gondolkodás terjedése ide
jén általában az iméntiekhez hasonló lett
a sorsa' először talán a nemesség so
raiban. azután pedig a szegényebb
néprétegekben is.

Történt azonban ennél sokkal na
gyobb változás is a falu vallásos éle
tében. Nemcsak a vallásos népszoká
sok. új ájtatosságok és az új lelki
utak váltak meqszokottakká, hanem az
EgyháZ el nem hagyható és lényegében



át IKm alakitható hagyományai. lítur
gíkus cselekményei is, mint például a
szentmísc, keresztelés. házasságkötés.
<:gyáJtalán maga a vallásos élet.

Mi történt itt? Sokan a gyakorlatban
egy elbírálásban részeaitették a szent
mísét és a szcntséqekct a vallásos
népszokásokkal: nem értették immár ér
telmüket cs céljukat sem értették; egye
seket épp úgy elhagytak. mint egy
egy elkopott szokást, eqyeseket pedig
belső meggyőződés nélkül mcqtartot
tak. Egyes helyeken kialakultak a val
lásos élettel ellenkező rneqszokottsá
gok: II templom elhanyaqolasa, a vad
házassáq például. Először általában a
falu "gyökértelenebb" rétegei váltak
közömbössé, azután a fényűző hírto
kos paraszti rétcq több tunja. aki ha
templomba esetleg el is prt. gyakorla
tilag taqadta a szellem fC'1~0bbségét s
életében vajmi kevéssé valóeitotta meg
a katolikus elveket.

Vallási szempontból sok mai falut
jellemez, hosszú alakulás eredménye
ként. a míndenféle érdektől rnentes
vallásos lelkesedés és lendület meg
csappanása az új és jó vallásos szo
kás kialakítár.áhan való lanyhasáq s a
iényeqesnek é:> lényeqtclcnnck gyakori
összekevcrésc, Nem íqazáu elő vallá
sossáqra vall, ha I'gv.,q·1c hónapokiq
együtt éln-le a templomi esküvő előtt. s
ha megkülik a hazassáqct, sokszor in
kabb csak azért tesz:k. hogy .,a falu
vénaszorryaínak sz;íj[tt bckössék" • s
meqlehctösen Ionák vallásossártra mu
tat p{>icidul az a délvidéki szckás is,
hogy a kg0ny előbb mcqszöktctí a
tánytf tiC h~sz;':o:;::sizza" (bunyevác S3Ó)

s C';)', kcv:"s idővel utána mermcl:
temr.lomba csküdní, "hc~1Y ne kelljen
gazd::g bkr.cblmat tartani."

Nera akarjuk túlzóan sötétre festeni
a kéi-:'2t: Természetcsen SZ2P számban
vannak L\11ln i..-;; vallásos. öntudatos.
j9a7~ katol.kusok, csak éppen arra a
cömeqcs kr·;::ö~yösség! aporzt.ixiára sze
rctnök fclb: ..'ni a figyelmet. ú:ndy no-n
Illa. kezdödön. Az a g:lZdas~lgi. é,; d,.'
Jormab~H át~~.~·:t1:ulás, mely napjaink
ban ld.~~bi-..::;\8yobb ütemben \ il-íg-

szerte végbemegy. ft vallási képet eco
sebb színekkel húzta meg. Az<llk közül.
akik számára vallásuk pusztán csak sa
játos életformajuk tartozéka vagy tá
masza volt. akár tudatosan. akár <-
tudatlanul sokan önként kiválnak a
vallási közösséqböl s felhagynak a val
lásos élettel. miután addigi életformá
juk anyagi és társadalmi keretei öse
szeomlottak.

M'g az egészséges vallasos szoká
sok éltek a falvakban. a lelkipásztori
munka bizonyos korszerűsítését a pap
ság egy része nem látta sürgősen szük
séqesnck, hiszen a külsö kép ft leg
több lelkipásztor számára megnyugta
tónak látszott még akkor is. mídön
gondolkodásban és érzésben már meg
indult az átalakulás s rnidön ft több
ség már nem élte a hitet. amelyet
külsöleq, szokasböl még mcqvallott,

Ez az átalakulás azonban az idők

folyamán úgy meqqyorsult, hogy im
már lenetctlen nem szembenézni prob
lémáival. A lelkipásztor személyének
értékelésében is változás történt. Aki
előtt a lelkipásztor ma tekintély, ab
ban a tekintél vtísztelct erősebben lelki
alapokon nyugszik. mint a multban.
Hiszen annakidején faluhelyen a pap
ban -- nyilván anyagi életformája míatt
- sokan az úri társadalom képviselő

jét látták, ami azután az iránta ta
núsított érzelmekre és a hozzá való
viszonyra sem maradt hatás nélkül.
főképp a szegényebbek körében.

Az átalakulás ezen a téren is új
helyzetet teremtett s fokozatosan fel
számolta egy bizonyos "úri" életfor
ma <111Yé.lgi alapjait s ezze! Ll pap s a
hívók egy része közötti idegenség vagy
egyenesen bizalmatlanság forrását.
Llqyanakkor viszont az új lelkipásztori
rnunka nem számíthat olyan mérték
ben a falu vallacos népszokásaíra, mínt
azelőtt. a falu egész vonalán. A ha
qyomanyos közösséqi szokások álta
Id1an annyira elvesztették régi ere
[ültet. hogy immár nemcsak vallási•
de prof;lll és kulturália téren sem igen
volt komoly irányitó hatásuk. Pedig
az ('g;""Z:;<!-g('5 népszokásoknak nagy
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jellemrormaJó erejük volt. Egy szép
betlehemes járás például az egész fa
lut át tudta hanqolní a karácsonyi
tlonepkörre; a nagyböjti lila fejkendő

pedig arra szolqált, hogy a bűnbá

Illat szelleme feledésbe nem meajen.
Azt, ami az egészséges népszokások

ból megmaradt, meg kell tartanunk,
lI6t ápolnunk is kell. de tudatosítva:
rávezetve a híveket a szokás valódi
értelmére, jelentőségére, paraliturgikus
szerepére és hivatására.

Egyáltalán erősitenünk kell a vallá
sossáq értelmi meqalapozasát. mert
egyes vidékeken vallási téren cléq sú
lyos tudatlanhág tapasztalható. Ennek
az "értelmi meqalapozásnak" legkézen
fekvőbb mödja a prédikáció. Ebben
krmészetesen nem arra kell töreked
• ünk, hogy a dogmatika egész területét
ielöleljük, de meg kell magyaráznunk
s meg kell tanítanunk hiveinknek a leg
fontosabb, leggyakrabban fölvetődő

hittételeket, azokat. amelyeknek isme
rete nélkülözhetetlen a doqoiákböl táp
lálkozó vallásos élet kíalakításához.
Ugyanakkor arra is gondolnunk kell,
ilogy beszédeinkben életformáló. po
zitiv tanítást is adjunk. Sokat hallják
például Ll hívek, hogy nem szabad ká
JJO;.nkodni; mondjuk el nekik azt is.
ml a helyes istendicséret mödja. Sokat
beszéljünk arról, míért élünk a földön,
életünk célszerű irányításáról. a helyes
llOITendröl a szerctetbcn, miért hísz
IlZfik azt. amit [ézus mond, stb. A
mennyorsz áqot általában mínt a halál
után következő boldog állapotot szok
tuk emlegetni, de beszéljünk arról is,
hogy a kegyelmi élet ..megkezdett
örök élet." Mert ne feledjük el, hogy
ezen a téren valóban "n3gykorú" lett
a falusi hivő: jobban és többet akar
iUcIni és érteni vallásából.

Közösséqí élmény és személyí él
mény. mindkettöre szükséq van. Az
Egyház rnínden tagjának külön halha
tatlan lelke van, külön erkölcsi szemé
lyisége, és az Eqyház mégis egy test.
Krisztus titokzatos teste. A ..Corpus

Crystí mystícum" tényének tudatosíta
sában és követelményeinek nagyobb
életreváltásában is komoly feladatok
állnak a lelkipásztor elött. Lehet-e hat
hatósabb módja a közöny s elfásulás
elleni küzdelemnek, mint e Krísztes
testben való közösséq tudatosítása. a
hívek élő élményévé tétele? Nem rnond
hatna-e a Ielkípasztor szabad napjain
szentmísét hiveiért kisebb falukban
családok. nagyobb falvakban utcák,
életkörülmények szerintí beosztásban?
Esetleg előre értesítve az érdekelteket
s figyelmeztetve őket, hogy ez a nap
különleges lelki nap legyen számukra,
akik csak tehetik, járuljanak a szent
séqekhcz? Olyan terület ez, amelyen
a lelkipásztori leleményesség és szcre
tet szarnos alkalmat találhat a keqyel
mi élet elmélyítésére.

A falu átalakulása helyenként más
más ütemű. Az általános problémák
mellett látjuk-e a mi szükebb környe
zetünk lelkipásztori problémáit, a tájak,
falvak és társadalmi jelleg szerint vál
tozó részletíeladatokat? Beláttuk-e.
hogy az eddigí papi életfonna egye,!;
vonásain változtatni kell? Gondolkoz
tunk-e azon, hogy az egyre realístább
felfogású új nemzedékek lelki gondo
zásában milyen szerepe van a
mondjuk igy - realista stílusnak? S
egyáltalán beszélhetünk-e realista és
romantikus ..stílusú" pasztorációról?
Olyan kérdések ezek, amelyek mind
sürqetöbben merülnek föl a mai lelki
pásztor előtt. s melyekre csak úgy
találhatja meg a feleletet, ha illúziók
nélkül. józan tárgyilagossággal figyeli
és értékeli hivei átalakuló életét s eu
a mai embert, ezt a mai falusi hívöt
igyekszik odavezetni az élő vizek íor
rásához. Kétségkívül nehéz kérdések.
de hisszük, hogy a hitből fakadó sze
retet szellemében épp úgy meqoldha
tök, mint ahogy eddig is azok vol
tak a nagy történelmi korfordulók ke
resztény életet érintő kérdései.

Alföldi A. Béla


