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Frauhammer Krisztina

A test a Szentlelek temploma
(Normaszego szexualitas?)

,,Egy dolog ketsegtelen. A modern Magyarorszdgfejlodese lepest tart a kul-
foldevel, bajaik tehdt kozosek: a kozeposztdly elszegenyedese, a hdzassd-
gok szdmdnak apaddsa ndlunk is ijesztoen mutatkozik. Tehdt a nokerdes
is mind surgetobbenfogja a tdrsadalmat megmozgatni. Kereszteny irdnyi-
tdsdt ne engedjuk a kezunkbol kisiklani."1

I gy zarta a Katolikus Szemle hasabjain harom reszes noi emancipaciorol szolo
tanulmanyat 1900-ban Vetesi Jozsef, a kor neves katolikus ujsagiroja.2 A cikk

szerzoje arra figyelmezeti a kereszteny ertelmisegi olvasoi kort, hogy a nok iigye-
ivel, szerepkorevel es helyzetevel az egyhaznak is foglalkoznia kell. Kereszteny
valaszokat kell adnia a formalodo polgari tarsadalom noket is erinto kerdeseire,
igy peldaul a nok oktatasanak, munkavallalasanak, jogi helyzetenek, csaladban
betoltott szerepkorenek iigyere. E fontos kozeleti kerdesek mellett olyan latszo-
lag jelentektelenebb ugyek is egyhazi allasfoglalast kivantak, mint a nok szexualis
viselkedese es moralja. Az okok kozott elsosorban azoknak a jelentos tarsadalmi
es szellemi mozgalmaknak (naturalizmus, feminizmus, pszichoanalizis) a meg-
jeleneset es hatasat kell latnunk, amelyek kapcsan a szexualitas kerdese az embe-
ri szabadsag altalanosabb problemakorenek reszekent megjelent a kor nyilvanos
diskurzusaiban, illetve a hagyomanyos (irodalom, kepzomiiveszet) es a modern
(fenykep, film) mediumokban.3

A szexualitas fogalma is egy uj, mesterseges konstrukcio volt, ekkor keriilt be a
koznyelvi hasznalatba.4 Gyokerei a 18. szazadig nyiilnak vissza, amikor a szexuali-
tas dolgairol valo gondolkodas alapvetoen megvaltozott, es kialakuloban volt egy
ujfajta latasmod, amelyet a szabadsagrol, individualizmusrol, termeszeti torveny-

1 Vetesi 1900: 898.
2 A Katolikus Szemle a korszak legnagyobb egyhazi kiadoja, a Szent Istvan Tarsulat irodalmi es tu-
domanyos folyoirata volt 1887 es 1944 kozott. Az egykor papnak kesziilo Vetesi Jozsef (1860-1909)
bolcseleti doktor es ujsagiro szamos cikket irt a lapnak. (Szinnyei 1891-1914.)
3 Szigeti 2002.
4 Az egyen nemet leiro szex fonevbol kepzett szexualis melleknev jelentest csak a 18. szazadban kezdtek
kiterjesztenianemzesre.Ebbenfontosszerepevoltannak,hogyabiologiaesazorvostudomanyegyregyor-
sabb iitemu fejlodese lehetove tette az anatomiai sajatossagok es a viselkedes osszefiiggeseinek megalla-
pitasat. Peldaul azt,hogyan6venyekesallatokisnemilenyek, snemiikerosenbefolyasoljaviselkedesiiket.
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rol folyo 19. szazadi diskurzusok es a rohamosan fejlodo orvostudomany formal-
tak.5 A 19. szazad elott a nemi elet temakore az emberi elet szerves reszet kepezte;
a kora ujkori allam e kerdeseket csak a hazassag vonatkozasaban vette figyelembe,
es fontos szociookonomiai, biintetojogi ugyekkel kapcsolta egybe.6 Elsosorban a
nok szexualis reproduktiv szerepere fbkuszalt, hiszen annak anyagi vonatkozasai
is voltak. Ennek megfeleloen a kozelet meghatarozo szereploi ketfele szexualis vi-
selkedesformabol indultak ki: a hazassagon belulibol es a hazassagon kiviilibol.
Mivel a hazassagon kiviili kapcsolatbol szuletett gyermekben problemat lattak
(a kozossegnek kellett felnevelni), a testi kapcsolat egyeduli helyeiil a hazassagot
jeloltek meg. Minden egyeb mas szexualis forma kiviil esett az elfogadhaton.7 E
gondolat kozbeszedben valo egyre gyakoribb artikulalasa mogott azt is latnunk
kell, hogy a nok szexualis reproduktiv szerepe aggodalommal toltotte el az uj eu-
ropai elitet. A kor vezeto ferfijai attol feltek, hogy a no viselkedesevel szetszakit-
hatja, szetrombolhatja a tarsadalmi rendet. Ebbol adodoan sziiksegesnek tartottak
a nemi elet legalis es kovetkezetes figyeleset es korlatozasat.8 Egy olyan moralis
idealt, viselkedesi mintat alakitottak ki a tarsadalom joletenek erdekeben, amely-
ben a moralitast osszekapcsoltak a szexualitassal. A nok ebben az elkepzelesben
egyszerre voltak erovel teli es gyenge egyenek. Gyengek es jelentektelenek voltak
abban az ertelemben, hogy masodlagos es engedelmes szerepet osztottak rajuk.
Ugyanakkor jelentos is volt a szerepiik, hiszen a privat szferaba tolva oket szexu-
alis erot ruhaztak rajuk, hiszen 6k voltak azok, akik gyermekeket sziiltek, es az 6
dolguk volt a csalad es a tarsadalom moralis rendjenek fenntartasa.9

Mindezen folyamatok hatasara a szexualitas a polgari korszak egy fontos te-
majava valt, es ebbol az egyhaz sem vonhatta es nem is vonta ki magat. Azonban
mig a vilagi intezmenyek es nyilvanossag forumainak e temaban folytatott diskur-
zusairol konyvtarnyi irodalommal rendelkeziink, addig az egyhaz allaspontjarol,
kiilonosen Magyarorszagon, nagyon hianyosak a feldolgozasaink. Sot, a kutatonak
neha az a benyomasa, hogy ez a tema szinte tabusitva lett az utobbi evtizedekben,
es egyfajta szemermes hallgatas ovezi. Jelen iras keretei kozott nem vallalkozom

A szex es a szexualitas fogalma igy uj dimenziot kapott, es a 19. szazad folyaman egy sor ujabb es
pontosabb megjelolessel boviilt. Megjelentek peldaul a ,,szexualis vagy", a ,,szexualis funkcio" es a ,,sze-
xualis aktus" fogalmai. Michel Foucault mutatott ra arra, hogy a fogalmak bovulese es pontosabba
valasa mellett a 19. szazadban egyre novekedett a temarol folytatott diskurzusok szama is, legalabbis
jogi es orvosi vonatkozasban. A szexualis viselkedes pszichologiai tanulmanyozasa - vagyis a szexualis
szerepek, kepessegek, motivaciok es teljesitmenyek komolyabb vizsgalata - azonban a 19. szazadban
epphogy megkezdodott, s csak a 20. szazadban bontakozott ki. Bovebben lasd: Szilagyi 2005: 11-13;
Foucault 1999: 19-52; Frevert 1986:129-130.
5 Hull 1988: 49.
6 Hull 1988: 50-51.
7 Hull 1988: 52.
8 Fuchs-lhompson 2005: 24.
9 Fuchs-Thompson 2005: 34.

FRAUHAMMER KRISZTINA

arra, hogy a korabeli magyar katolikus egyhaz szexualitasrol kialakitott allas-
pontjat a maga teljessegeben megragadjam. Csupan a 19-20. szazad fordulojan
(1885-1925) Magyarorszagon kiadott, katolikus, elsosorban a nok, natal lanyok
es ifjak szamara osszeallitott imakonyvek, elmelkedesgyujtemenyek szovegeiben
kozvetitett nezeteket kivanom elemezni, es a kortars kozvelemeny allaspontjaval
osszevetni. Celom az egyhaz evszazadok soran formalt toposzanak, mely szerint a
test a Szentlelek temploma,10 es az ebbol fakado szexualis viselkedes egyhazi meg-
itelesenek es normainak bemutatasa, ertelmezese. Az eddig teljesen feltaratlan
forrascsoport ima- es elmelkedesszovegeit, gyonashoz kapcsolodo lelkiismeret-
vizsgalatait es lelki ttikreit felhasznalva, arra keresem a valaszt, hoi jelolte ki a
korabeli klerus a szexualitas elfogadhato hatarait es mikent ervelt e hatarok ki-
jelolesekor. Azaz nem egy, a katolikus egyhazhoz kapcsolodo teologiai tetelt mu-
tatok be. Sokkal inkabb azokat az allaspontokat, amelyekkel a hivo talalkozhatott
a mindennapi vallasgyakorlast segito ima- es elmelkedesszovegek olvasasa koz-
ben, es esetlegesen hatassal lehettek mentalitasara es mindennapi viselkedesenek
formalasara.

Aforrdsokrol es szerzokrol

Szamos olvasastortenettel, alfabetizacioval foglalkozo tanulmanyban olvashatunk
arra vonatkozo megallapitasokat, hogy a Biblia es az imakonyv evszazadokon ke-
resztiil a legolvasottabb muvek kozott szerepeltek." Ennek ellenere maig sokak
figyelmet elkeriili e miifaj, jollehet a gondolkodas, magatartas alakitojakent, lelki-
seg- es mentalitastorteneti hatasuk nagyon jelentos. Egy tobb eve tarto, imakonyve-
ket feldolgozo projekt iranyitotta a figyelmemet a forrasanyagra.12 A projekt soran
fo celunk az, hogy az imakonyvek szovegeinek felhasznalasaval feltarjuk a szer-
zok, azaz a klerus altal szisztematizalt es tovabbadott vallasi tanitasokat, az egyes

10 A gyakran hasznalt kep eredetet Szent Pal korinthusiakhoz irott levelenek szavaira lehet visszavezet-
ni: ,,Nem tudjdtok, hogy aki tisztdtalannal egyesul, az egy testte lesz vele? Az Irdsban ugyanis ez all: Ketten
egy testte lesznek. Aki azonban az Urral egyesul, egy lelek vele. Minden bun, amelyet az ember elkbvet, a
testen kiviil van, de a kicsapongo a tulajdon teste ellen vet. Nem tudjdtok, hogy testetek a bennetek lako
Szentlelek temploma, ak.it Istentol kaptatok? Nem tudjdtok, hogy nem vagytok a magatokei? Nagy volt a
vdltsdgdijatok! Dicsoitsetek meg tehdt Istent testetekben." (1 Kor. 6,16-20.)
11 A teljesseg igenye nelkiil: Bodeker-Chaix-Veit 1991. kiilonosen 13-24; Toth 1996. kulonosen 80-82;
Sz. Kristof 1995. 64-104; Keszeg 2008. 79.
12 A projekt soran elinditottuk Az 1800 utdni imakonyvek adatbdzisdt Ennek elerhetoseget lasd a
tanulmany vegen a felhasznalt forrasoknal. Az imakonyvek notorteneti kutatasokban alkalmazhato
forraserteket mar tobben is felismertek. Igy katolikus vonatkozasban Edit Saurer munkai lehetnek
iranyadoak (Saurer 1990a: 37-59; Saurer 1991: 335-358.), protestans vonatkozasban Juliane Brandt
tanulmanyait emlithetjiik (Brandt 2004: 16-21; Brandt 2005: 96-127.), a zsidosag n6i imakonyveinek
elemzesehez pedig Bettina Kratz-Ritter 1995-ben, Weissler Chava 1998-ben es Devra Kay 2004-ben
megjelent monografiaja adhat kiindulo tampontokat.
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felekezetek dogmatikai teteleit, es ezeken kereszttil probaljunk kozeliteni egy adott
kor vallasi kultiirajahoz, spiritualitasahoz. A konyvek szovegei arra is lehetoseget
adnak, hogy tarsadalomtorteneti szempontokat is ervenyre juttassunk elemze-
siikkor, hiszen imaik nem teljes mertekben individualizalt alkotasok, szerteagazo
igenyeknek kivannak megfelelni. Normativ jelleggel birnak, utmutatast adnak az
olvasoknak, elmagyarazzak szamukra a kotelessegeiket, es arra torekednek, hogy
a legkiilonbozobb szituaciokban es minel tobb embernel felhasznalhatoak legye-
nek. A konyvek szerzoi es osszeallitoi is hasznalatra, olvasasra, ujraimadkozasra
szantak muveiket, ezert imaik sem teljes mertekben individualizalt alkotasok,
tehat egyfajta ,,tomegigenyt" probaltak kielegiteni altaluk.13 Mindezek miatt az
imakonyv miifajahoz tartozo szovegtipusok sokretiien kepesek megjeleniteni a
nokkel, fiatalsaggal szemben tamasztott egyhazi elvarasokat, erkolcsi nezeteket es
a viselkedesiiket szabalyozo normakat. Emellett az alfabetizacio szintjeben beko-
vetkezo kedvezo valtozasok (kulonosen a n6k eseteben), az imakonyvek popula-
ris jellege, valamint tomeges termelese is alkalmassa tette a miifajt arra, hogy a
klerus pasztoracios eszkozkent hasznalja fel oket allaspontjanak kozvetitesere.14

Ahogy az egyik konyv eloszavaban is olvashatjuk: fokozzak a vallasi buzgalmat,
tokeletesitik az erkolcsot, elomozditjak a testi-lelki epseget, az olvaso kotelessegeit
tukorkent tarjak elo.15 A szerzok ugy veltek, az imak es elmelkedesek gyakori uj-
raolvasasa, a gyakori gyonas es aldozas lehet az egyik leghatekonyabb eszkoze az
elvarasok es kotelessegek memorizalasanak es a hivek ,,hiterosse, djtatossd, tiszta
testiive es lelkiive" valasanak.16

Jelen tanulmany megirasahoz kilenc, 1885-1925 kozott kiadott, magyar
nyelvii, katolikus hivek szamara osszeallitott imakonyv szovegei es egy lelki

13 Brandt 2005. 101.
14 Az imakonyvek nepszerusegere vonatkozo szakirodalmi utalasokat nehany (a vizsgalt korszakban
kozismert) imakonyv kiadasi szamara vonatkozo mennyisegi adattal is alahuzhatjuk. Peldakent emlit-
heto Pazmany Peter Keresztyeni Imddsdgos Konyve, mely 1606-tol 1885-ig 27, Pongracz Eszter Arany
koronaja, mely 1719 es 1911 kozott 38, Ujfalusi Judit sokat olvasott nepkonyve a Makula nelkiil valo
tukor, amely 1712 es 1904 kozott 18, Szikszai Gyorgy protestans Keresztyenyi Tamtdsok es Imddsdgok
cimii 1786-os imakonyve pedig 76 kiadast ert meg. Nehany 19. szazadi imakonyv eseteben ismerjiik az
egyes kiadasok peldanyszamait is, ezek szinten a tomeges hasznalatra utalnak. Igy tudjuk peldaul, hogy
Tarkany Bela nagyon nepszeru Lelki manndfat 244.000 peldanyban, Vezercsillagat 21.000 peldanyban,
Nogall Janos Vezerkonyv a legfolsegesebb Oltdriszentseg imdddsdra cimu konyvet 119.000, Soos Istvan
Liliomfuzer cimii elsoaldozasi imakonyvet 24.000 peldanyban, Dr. Walter Gyula A Boldogsdgos Sziiz
tiszteletere cimii imakonyvet az 5. kiadasakor mar tobb, mint hiiszezer peldanyban adtak ki. Az adatok
forrasai: Szinnyei 1891-1914; Frauhammer2013.
15 Agoston 1930: 3.
16 Hock 1903: Eloszo.
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olvasmanyokat tartalmazo fiizet szolgaltak forrdsul.17 Az adatbazis anyagabol tor-
teno kivalasztasukat elsosorban a specialis, tematikus jelleguk motivalta. Egy
kivetellel (Egi orgona virdgok) nok, fiatal lanyok, vagy altalaban a tanulo ifjusag
szamara allitottak oket ossze, es ennek megfeleloen tobbnyire tartalmaznak onallo
erkolcsnemesito, oktato jellegii fejezeteket.18 A konyvek cimleirasai es eloszavai
alapjan az is korvonalazhato, hogy jelentos resziiket egyhazi kozepiskolak, illetve
altalaban a varosi, olvasni, irni tudo miiveltebb irjak es lanyok, egyhazi leanytar-
sulatok tagjai szamara allitottak ossze.19 Ezt a feltetelezest erositi a szerzok kore is,
akik szinte kivetel nelkiil pap vagy szerzetes gimnaziumi, fogimnaziumi tanarok
az orszag kiilonbozo varosi iskolaiban (Budapesten, Szekesfehervaron, Szegeden,
Eperjesen).20 Ezek a kozepszintii oktatasi intezmenyek elsosorban a kozeposztaly
tagjai szamara nyiijtottak tanulasi lehetoseget.21 Ez a koriilmeny nemcsak a szer-
zok celkozonseget, hanem a konyvek lehetseges olvasoi koret is kijelolte. Ismert,
hogy az oktatasugy donto mertekben egyhazi kezben maradt a kiegyezes utan is.
A katolikus iskolak atfogo rendszere mind mereteit, mind eredmenyeit es hata-

17 A felhasznalt imakonyvek es a lelki olvasmanyokat tartalmazo fiizet pontos bibliografiai adatait lasd
a tanulmany vegen, illetve tovabbi reszletes informaciokkal Az 1800 utdni imakonyvek adatbdzisa szol-
gal. Az imakonyvekben a kiadasi peldanyszamra vonatkozo adat nines, a kis fiizet cimlapja viszont
jelzi, hogy a Kis Konyvtdr a Kath. Hivek szamara sorozathoz tarozo fiizet jelen kiadasabol 20.000 (!) db
kesziilt. Molnar Jozsef Egi orgona virdgok cimu imakonyve szinten nagyon nepszeru volt, 1903 es 1918
kozott 14 alkalommal adtak ki.
18 Az alfabetizacioban es olvasaskultiiraban bekovetkezo pozitiv valtozasok uj megvilagitasba helyeztek
az egyhazi kiadasu nyomtatott termekeket: benniik a pasztoracio uj lehetoseget latta a klerus. Ennek
fenyeben sziilettek a 19. szazad masodik feletol az ujabb, immar celzottan egyes tarsadalmi csoport-
nak cimzett (nok, lanyok, tanuloifjiisag, anyak, katonak, ozvegyek, miivelt katolikusok) korszerii ima-
konyvek. Benniik mar nem pusztan gyonyorkodteto, vigasztalo imakat talalhatunk, amelyek szavakba
ontottek az ember Isten fele kinyilvanitott ohajat es panaszat, hanem egyre gyakrabban tanacsado, pe-
dagogizalo jellegii, a hivek erkolcsosseget es erenyeit szabalyozo ima- es elmelkedesszovegeket. (Bendel
2007:154.)
19 Edith Saurer a korabeli Ausztriaban kiadott imakonyvek tanulmanyozasa soran ugyanerre a megal-
lapitasra jut. (Saurer 1991: 351.)
20 A szerzok kozott egyetlen holgy van: Blasko Maria (1891-1956). 0 ironokent, tanitonokent, majd
polgari iskolai tanarnokent tevekenykedett Temesvaron, kesobb Budapesten. Egyik vezeralakja volt a
magyarorszagi Jezus Szive Tisztelet gyermek mozgalmanak (Szivgarda), es ehhez kapcsolodoan tobb
tucat gyermek- es ifjusagi regenyt irt. (MKL I. 870.) Lang Ince (1868-1955) ciszterci szerzetes, fogim-
naziumi hittanar es teologus. (MKL VII. 647.) Hock Janos (1859-1936) romai katolikus pap, gimna-
ziumi hittanar, orszaggyiilesi kepviselo. (MKL IV. 904-905.) Sik Sandor (1889-1963) piarista tanar,
kolto, miifordito, egyhazi iro, az MTA levelezo tagja. (MKL XII. 111-113.) Schiitz Antal (1880-1953)
piarista szerzetes, a 20. szazad legjelesebb teologusa. (Puskas 2010. 159.) Dr. Halasz Pal (1890-1958)
pap, hittanar, szamos imakonyv, predikaciogyiijtemeny, lelkisegi, ajtatossagi mii szerzqje. (MKL IV.
524.) Niedermayer Antal (1868-1924) plebanos, tanitokepzoi tanar. (MKL IX. 800.) Molnar Jozsef
(1866-1937) kantortanito, a korszak egyik leggyakrabban hasznalt enek- es imakonyvenek az Orgo-
nahangoknak az osszeallitoja. (MKL IX. 286.) Jambor Laszlo (1874-1963) jezsuita szerzetes, szamos
lelkisegi es pedagogiai jellegii vallasos mii szerzoje. (MKL V. 573.) Kunszigethi Mihalyrol nem rendel-
keziink adattal. Agoston Karoly (1847-1937) fogimnaziumi tanar es szentszeki tanacsos. (Ertekkereso
e.n.)
21 A korabeli elemi es kozepszintii oktatas tarsadalmi bazisarol bovebben lasd: Miiller 2000: 131-205.
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sat tekintve a legfontosabb kulturateremto es ismeretkozvetito szereppel birt az
orszagban. Kiilonos tekintettel arra, hogy az ovodatol a felsofoku tanulmanyo-
kig az oktatas-neveles minden szintjere kiterjedt.22 A kontrollnak, a katekizmus
gyerekkori vagy korai indoktrinaciojanak ez kivalo es meglehetosen nagy terepet
teremtett.23 Emellett a nagyobb fokii szabadossaggal, a polgari vilag ujdonsagai-
val (mozi, szinhaz, sajtohoz, regenyekhez valo konnyebb hozzaferes) rendelkezo
varosi kozeg onmagaban is indokoltta tette az egyhaz allaspontjanak eroslteset.
Az akkor meg tomegirodalmi termeknek szamito imakonyvek jo eszkoznek bizo-
nyultak e celok eleresehez.

A szerzok, Blasko Mariat es Molnar Jozsef kantortanitot leszamitva, valameny-
nyien a korabeli hazai klerus, illetve a katolikus ertelmiseg meghatarozo (tobben
az MTA tagjai), magasan iskolazott ferfijai koziil keriiltek ki: irok, koltok, teolo-
gusok, szonokok. Amikor tehat ima- es elmelkedesszovegeiket elemzes targyava
tessziik, az 6 nokrol alkotott kepiikrol olvashatunk. Ez nem egy deskriptiv kep,
hanem normativ es preskriptiv. Elsosorban azert, mert a nok ele allitott normak
legtobbszor nem csak a ferfiak ele allitott normaktol kiilonboztek, hanem velheto-
leg a noi elet realitasaitol is.

Kdzeppontban a tisztasag erenye

Meglehetosen hosszii lista allithato ossze azokbol az erenyekbol, amelyek menten
megrajzoltak a korszak imakonyvei, illetve azok szerzoi az idealis kereszteny no
alapvonasait: szereny, alazatos, szereto szivu, er6s lelkii, ahitatos, megerto, kegyes,
boles, huseges, konyoriiletes, az Urat felo, masok boldogsagan munkalkodo,
aldozatkesz, nemes lelkii, csendes, halk, nem pletykas, a jo kedely, izles orzoje, oda-
ado, engedelmes, lemondo, tiszta szivii es lelku, mertekletes (tancban, ruhaban,
szorakozasban, erzekisegben, gondolkodasban), artatlan, romlatlan, fegyelmezett
erkolcsu, onmegtagado, feddhetetlen, liliomtisztasagu, erzekiseget lekiizdeni tudo,
nem paraznalkodo, nem buja, szorgalmas, hazias, takarekos, kotelessegtudo, nem
dorbezolo, nem cicomazkodo. Az erenykataloguskent is funkcionalo hosszu lista-
bol lathato, hogy a sok altalanos ervenyu es vallasos lelkiiletet segito tulajdonsag
mellett kiemelkedoen sok iranyul a no erkolcsossegere, ami legfokepp a testi tisz-
tasagot es romlatlansagot jelentette. Az imak sokasaga egyertelmiien azt mutatja,
hogy a polgari vilagbol erkezo veszelyek lekiizdese mellett a testi tisztasagert es a
romlatlansag megorzeseert volt leginkabb kivanatos fohaszkodnia a fiatal lanyok-
nak es az oket nevelo anyaknak. Ez a legtobb imaban es elmelkedesben kozponti
temakent keriil elo. A szovegekben altalaban nem a testiseg van a kozeppontban,

22 Gergely 1999: 246.
23Kadar2014:32.
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hanem a tisztasag, annak megorzese, feltve ovasa es a vagyat felkorbacsolo min-
dennemii forras elfojtasa. Az egyhazi beszed tehat ugyamigy, mint a vilagi kozbe-
szed, kerulte a testiseg temajat, pontosabban direkt modon nem beszelt arrol. A
testi tisztasag piedesztalra allitasan keresztul, kepekkel, kodolt kifejezesek es sza-
vak segitsegevel fejezte ki a szexualitasrol, testisegrol alkotott elkepzeleseit a ,,no
legundoritobb es legutdlatosabb tulajdonsdgdnak" tartva a szemermetlenseget.24

Mig a szavak tobbseget tabusitotta, a sajatos, metaforikus nyelvezet segitsegevel a
szexualitas minden megnyilvanulasat szabalyozta.25

,,Nemde, kedves hugotn, helyesen dontott a kertesz? Mily szep virdg is a
liliom! Mily elokelo es nemes a tartdsa. Ldgyan hajladozo kehelyszdja,
mintha csak azt suttognd: vigydzz magadra es ne legy soha kozonseges! A
mily edes, bdjos az illataSAz is azt leheli, susogja: orizd megszived nemes-
seget, erintetlen tisztasdgodat. Sertetlen, ragyogoan tiszta leveleit nehdny
aranyos erecske elenkiti s ezen hotiszta levelek is mintha azt mondandk a
szemlelonek: ugye, mily szep a hosziv-lelek, az drtatlansdg! Mily kedves
Idtvdny, midon reggeli harmatfurdoje utdn habfeher korondjdn ragyogo
harmatcseppek tundoklenek es minden cseppbol egy-egy napocska
sugdrzik feled, edesen kerve teged: legy te is tiszta, szep; vigydzz szived
liliomdra."26

A fenti, Maria-lanyokhoz irott elmelkedes jol szemlelteti, hogy melyek voltak azok
a kodifikalt kepek es celzasok, amelyekhez eloszeretettel nyiiltak a noi testiseg le-
irasakor a katolikus ertelmiseg tagjai. Leggyakrabban a tisztasag szimbolumakent
ismert viragok (rozsa, liliom) fejlodese es sajatossagai kepeztek a parhuzam alapjat,
hiszen a szo szoros ertelmeben lehetoseget adtak a tema viragnyelven valo targya-
lasara. Ez volt tehat a nyelvi kozlemenyeknek az a rendszere, amelyen beliil meg-
engedette valt a nemisegrol valo beszed.27 Az itt elemzett konyvek szovegei arra
engednek kovetkeztetni, hogy egy meglehetosen egysegesen alkalmazott fogalmi
halorol van szo, legalabbis az imak, elmelkedesek miifajaban.28 Nyilvanvaloan
maga a mufaj is indokolja ezt a kepi megjelenitest.

Ugyanakkor szamos olyan forrasszoveggel is rendelkeziink, amelyek azt sejte-
tik, hogy e viragnyelv mogott nem pusztan a szemermesseg nyelvi kommunikaci-
ojat kell latnunk, hanem egy tudatos, tudomanyos felvilagositas-ellenesseget is. A

24 Magyar 1895: 259.
25 Foucault 1999: 19.
26 Jambor 1915. 11.
27 Foucault 1999: 19-20.
28 Jelen tanulmanyban kevesbe kapnak szerepet a predikaciok es vallasos targyu erkolcsnemesito olvas-
manyok. Atfogo feldolgozasuk hijan, egyelore csak elszort adatokkal, de igazolhato ez a megallapitas.
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korabeli katolikus felfogas szerint ugyanis, a felvilagositas celja nem az ,,elet nagy
vegykamrdjdba vald tudos beldtds" elerese volt, hanem a gyermekek erkolcsi ve-
delme, ezen beliil is az ,,akarat ellendllo erejenek a kikepzese".29 Arrol egyebkent
is keves adattal rendelkeziink, hogy a nok mennyit tudtak a szexualitasrol. Kadar
Judit tanulmanyaban egy tovabbi fontos szempontra is felhivja a figyelmet.

,,Mikozben a szexualitasrol szold szabadabb diskurzus hatdsdra az 1910-
es evekben az Osztrdk-Magyar Monarchic* keleti feleben is megjelent a pe-
dagogia uj dga, a nemet nyelvu miivekre tdmaszkodo szexudlis pedagogia,
melynek celkituzese az ijjusdgfelvildgositdsa volt, Magyarorszdgon a nemi
felvildgositdst szolgdlo konyveknek is a kereszteny normdkhoz kellett iga-
zodniuk. E kiadvdnyok, kozttik a kozeposztdlybeli hajadon Idnyok, fiatal
ferjezett nok es kulon a noi cseledek szdmdra osszedllitott eletvezetesi ka-
lauzok jelentos reszenek szerzoi is az egyhdz, illetve valamelyik szerveze-
tenek tagjai korebol kerultek ki."30

Ez is a tabusitas reszet kepezte, ahogy arrol Dr. Csaba Margit nagylanyoknak irott
1934-es felvilagosito konyveben olvashatunk. A katolikus orvosno velemenye
szerint a hazassag elott allo lanyoknak semmi sziiksege nines arra, hogy a nemi
eletrol reszleteket tudjanak meg. Eleg, ha ferjhezmenetel utan megtapasztaljak
azt, akkor pedig ,,oruljon, hogy nem tud tobbet".^A katolikus velekedes szerint a
melyseges vallasossag, igy peldaul az imak es elmelkedesek gyakori ujraolvasa-
sa, a gyakori gyonas, aldozas lehetett az egyik leghatekonyabb eszkoze az elva-
rasok es kotelessegek memorizalasanak es az ,,erzeki vdgyak szabdlyozdsdnak".32

Az imadkozo leany, anya, feleseg, ozvegy a felsorolt kotelessegek soraban magat
ismerhette fel, az elmelkedesek segitsegevel atgondolhatta sajat helyzetet. Az ima
funkciojanak egyfajta pedagogizalodasat figyelhetjiik meg ebben, ami a korszak
ahitatirodalmi alkotasainak egy jellemzo sajatossaga volt.33 Ezt a nevelo jelleget
erositettek a korszak imakonyveiben lijkent megjeleno, erkolcsnernesito, morali-
zalo elmelkedes-betoldasok.

,,A szuzesseg a hajadon erenykoszorujdban a legszebb gyongy, lelkenek
legekesebb kincse, dllapotdnak legmegfelelobb erenye. Rajta fordul meg

2'Kom6csyl908:411.
30 Irt ilyet kamaszlanyok szamara Banhegyi Job bences pap, Szegedy-Maszak Aladarne es Stumpf Ka-
rolyne a Katholikus Haziasszonyok Orszagos Szovetsegenek elnoke es alelnoke, valamint a kereszteny
orvosnok neveben felvilagosito konyveket publikalo Csaba Margit doktorno. A temarol bovebben lasd:
Kadar 2014. 32.
31 Csaba 1934: 111-112.
32Komocsyl908:414.
33 Saurer 1990a: 356.
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minden, vele all vagy esik minden. Elvesztese fertozott ijjusdg es birto-
ka nagyobb becsu, mint a vildg minden aranya. [...] Legy erkolcseidben
tiszta es szemermes, magadra hagyatva is, gondolataidban es pillantdsa-
idban, testtartdsodban es mindenben, amit mivelsz. Tested a Szentlelek
temploma."34

Lathato tehat, hogy a lany tisztasaga kulcsfogalomma es alapmotivumma valt a
katolikus ima- es elmelkedesszovegekben. Minden tovabbi erenyt ebbol eredeztet-
tek, igy szinte gorcsos felelemmel igyekeztek ovni oket a szexualitasnak meg csak
a gondolatatol is. Ennek a meggyozodesse valasat szamos imaszoveggel kivantak
az imakonyvek segiteni.

,,Mindenhato Isten! aki az embert sajat kepedre teremtetted es eppen azert
gyulolsz benne minden tisztdtalant: oltsd ki szivembol afajtalansdg Idng-
jdt, hogy melto hajleka legyen a Szentleleknek. [...] Add, hogy az elet tisz-
ta oromeit keressem es szeressem es azokat a vildg gonosz mulatsdgaival,
leha gyonyoreivel soha ossze ne tevesszem, vagyfol ne csereljem."35

Ez a velekedes termeszetesen boven meritett a katolikus egyhaz evszazados hagyo-
mannyal rendelkezo tam'tasaibol is.36 Az lijdonsag itt nem a testi tisztasagnak, il-
letve az azt megjelenito kiilonfele szimbolikus kepeknek a hasznalata volt, hanem
annak kitarto tematizalasa es ismetlese.37 Ahogy a cimben szereplo toposz is utal
ra, a katolikus klerus es ertelmiseg idealja az a lany, illetve no volt, aki vagyait el-
nyomva folytonosan a Szentlelek befogadasara keszitette fel testet, lelket egyarant.
A kedvelt kepet a kovetkezokeppen magyarazza egy imaszoveg:

,,Mindenhato Uram, Istenem, ki lelkemet sajat hasonlatossdgodra terem-
tetted, ne enegedd, kerlek, hogy valaha bemocskoljam kepedet. Te elvesz-
tessel fenyegeted azokat, kik megszentsegtelenitik szent templomodat; az
en testem, 6 Istenem, a te megszentelt templomod, melyben a Szentlelek
lakozik kegyelmevel s melyet Jezus Krisztus annyiszor megszentelt imd-
dando jelenletevel, midon velem a szentdldozdsban egyesult. Azert, 6 Is-

34 Agoston 1930:105-106.
35 Halasz 1924: 283-284.
36 E szerint a testi vagy bunnek szamitott, egyedul a gyermeknemzes celjabol letesftett nemi kapcso-
lat fert bele a megengedett kategoriaba. A biinbeeses altal azonban ,,az ember onteltsegeben elhagyta
htent, s mivel nem engedelmeskedett Istennek, ezert nem tudott onmagdval sem engedelmeskedni" irta
Szent Agoston. Szavaival arra utal, hogy a test eredeti tisztasaganak elvesztese miatt minden hivonek
folyamatosan orkodnie kell sajat testi vagyainak megregulazasa fblott. Bovebben lasd: Szent Agoston
2006:255-257.
37 Saurer 1990a: 352.
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tenem, ne turd meg e templomban amaz ocsmdnysdgokat, melyeket olyan
nagy utdlattal gytilolsz, es ne engedd, hogyszivem vagy testem tisztasdgdt
bdrmi modon is megsertsem."38

A vagyak feken tartasa es megregulazasa a hazassag alatt is kivanatos volt. Az
azonban, hogy mi az elvart es megengedett az egeszseg es a szaporodas erdekeben,
szigoruan tabusitva volt, kiilonosen, ha nokrol volt szo.39 Az imak es elmelkede-
sek tanusaga szerint a katolikus felfogas abbol az alapvetesbol indult ki, hogy a
hazassag legfobb celja a gyermekek nemzese, igy a szexualitas is csak e keretek ko-
zott volt megengedheto. Ugyanakkor a sziiletesek szabalyozasa is tiltott volt, ami
komoly dilemma ele allitotta az asszonyokat. Dr. Csaba Margit tanacsado kony-
veben szamos tortenettel peldazza ezt. Tb'bb olyan tortenetet is leir leany olvasoi-
nak, amelyben hazas asszonyok kerestek fel 6t abortusz celjabol. Megoldaskent
a vagyak megoleset, a hazaselet felfiiggeszteset es a testveri egymas mellett elest
javasolja.40

Az imakonyvek nyilvanvaloan nem targyaljak ezt a temakort ennyire reszle-
tesen, csak a gyonashoz tartozo lelkiismeret-vizsgalatok kerdesei kozott bukkan
fel olykor a sziiletesszabalyozas tilalma. Az azonban az imadsagokbol es elmelke-
desszovegekbol is egyertelmuen kideriil, hogy az egyhazi velekedes alapvetoen ki-
zarta a szexualis aktusnak, mint a hazassagot megszentelo szents^gi anyagnak, il-
letve alapveto biologiai igenynek a lehetoseget. Nehol allatikent (lasd fent), nehol a
hazasfel iranti engedelmessegbol elviselt rosszkent olvashatunk rola forrasainkban:

,,Akiferjhez megy, szdmolnia hell azzal, hogyferjenek aid lesz rendelve a
hdzaseletben, hdzastdrsi kivdnsdgainak bun terhe alatt koteles megfelelni,
nehogyferjet hutlensegbe, haldlos btinbe kergesse. A csak eszmenyi hazas-
sag lednydbrdnd. Kivdltsdgos szenteknel, kozos megegyezesre, Idtunk sztizi
egyuttelest hdzastdrsakkent (Szent Imre) de ez csak kozos megegyezesre a
kivdltsdgos lelkek hivatdsa lehet, eppugy, mint a szerzetesi elet. De a ha-
zassag nem lehet csak erzeki. A hdzastdrsak egy lelek is; az is kell, hogy
legyenek."41

A szovegek egyben utalnak arra is, hogy a kor szexualis modelljeben az aktivi-
tas mindig a ferfihez volt rendelve, a no szerepe passziv volt, oszton nelkiili.42

Ennek megfeleloen a kor extremitasra, erotikara, szentimentalizmusra hajlo veg-

3S Sik-Schiitz 1913: 367.
"Frevert 1986:130.
40 Csaba 1934:18.
41 Blasko 1923: 549.
42 Hull 1988: 61.
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zet asszonya (femme fatale) szimbolikus alakjanak ellenpolusakent a kereszteny
tisztasagot, sziizesseget es engedelmesseget megtestesito, szeploteleniil fogantatott
Maria alakjat emelte legfobb peldakeppe. Itt nem egy uj ideal megalkotasarol volt
szo, inkabb csak bizonyos tulajdonsagok (anyasag, jambor, engedelmes es alazatos
no) eloterbe helyezeserol.43 A kovetkezo fohaszban errol olvashatunk:

,,Lebegjen elottem szuntelen a tisztasdg liliomdnak, a boldogsdgos sziiz
Mdridnak szeplotelen pelddja, hogy az elet osvenyen az 6 nyomdokait ko-
vessem. Szerenyen magdnyba vonulva elt 6, egesz aldzatosdggal hodolva
szent akaratodnak, szelidseg, angyali tisztasdg, beketures voltak a szep
erenyek, melyek ot elotted oly kedvesse tettek; add, hogy ezek dltal igyekez-
zem en is megnyerni szent tetszesedet."44

A korabbi egi kiralyno, fajdalmas anya, kozbenjaro, csodatevo Maria anyai alakja
mellett tehat az erenyes kereszteny no keriilt a kozeppontba.45 Ennek megfeleloen
a ,,marias" erenyek tudatositasa mar a noi eletre valo felkeszitesben fontos szerepet
kapott. Az imakonyvek cimeben es szovegeiben felbukkano ,,Maria hu leanya" es
,,Maria gyermekei" kifejezesek jol visszatiikrozik ezt a torekvest. Az ekkor megin-
dulo katolikus lanyneveles egyik legfobb alappilleret kepezte ez a gondolat, ahogy
azt a Miasszonyunkrol Nevezett Kalocsai Szegeny Iskolanoverek imakonyveben
olvashatjuk a vallasossag rendszabalyai kozott: ,,6. Mindennapi imdikat a noven-
dekek djtatosan vegezzek. Lefekves elott vizsgdljdk meg lelkiismeretuket. 7. A b. Sziiz
Mdridt, Isten anyjdt, tiszteljek, mint a nonem peldakepet".46

Maria olyan identifikacios modellkent mukodott, amelytol a klerus azt remel-
te, hogy a hivek - jelen esetben a fiatal lanyok es asszonyok - ellenallnak a kor
kiserteseinek, es tavol maradnak a biinos uttol. Ez fontos volt, hiszen a nokon,
anyakon keresztiil a papsag az egesz tarsadalom erkolcsi, vallasi, mentalis meg-
lijulasat is megvalosithatonak latta. Marianak, mint masodik, tokeletes fivanak a
kozeppontba allitasa ezt a tam'tast hiizta ala. E szellemiseg jegyeben alapitottak
peldaul a 20. szazad elso harmadaban szervezetileg kiteljesedo hitbuzgalmi egye-
siileteket, a Maria-kongregaciokat. Az egesz orszagban nepszeru es elterjedt, fiata-
lokat es lanyokat megcelzo egyesiiletek gyakran az egyhazi kozepfoku iskolakhoz

43Az 1850 es 1950 kozotti korszakot az egyhaztortenelemben ,,Marias evszazadkent" is szoktak nevez-
ni. A periodust a Szeplotelen fogantatas (1854) es a Mennybevetel (1950) dogmaja foglalta keretbe,
de erre az idoszakra estek a lourdes-i es fatimai jelenesek is. A felvilagosodas es a racionalizmus al-
tal hatterbe szoritott Maria-tisztelet ebben az idoben ujra felviragzott es nagyon nepszerii lett. Errol
bovebben lasd: Beinert 1984: 75-116.
44 Kunszigethy 1883: 380.
45 Schlbgl 1995: 37.
461926: 4.
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kapcsolodtak. Celkitlizesei kozott kiemelt szerepet kapott az ifiusag vallasi, erkol-
csi nevelese, valamint a Maria-tisztelet terjesztese.

,,Ahol a Mdria-tisztelet virdgzik, ott virdgzik a hitelet is, ott szeretik es
kovetik Jezust is; az any a tisztelete afiu tiszteletet is melegebbe, bensosege-
sebbe s eroteljesebbe teszi. A Mdria-kep olyan ideal, amely millio es millio
szenvedo szivebe ontott mar balzsamirt s amely millio es millio ijju keble-
ben keltettefel a lelkes, lovagias ragaszkoddst az erenyhez, a tiszta elethez,
a szeplotelen lobogohoz. A kongregacio ezt a Mdria-tiszteletet vdlasztotta
kulonos celjdnak."47

Ahogy olvashato, a Maria-tisztelet tudatos formalasaban komoly tarsadalom meg-
ujito lehetoseget lattak. Altala megorizhetonek es megnyithatonak talaltak,,azokat
az erkolcsi eroforrdsokat, amelyek nelkul nemzeti fennmaraddsunk es feltdmadd-
sunk elkepzelhetetlen" - irta Bangha Bela jezsuita szerzetes a kongregaciorol irott
kalauzaban.48 A Maria kongregaciok mellett a Maria-lanyok intezmenyet emlit-
hetjuk meg, mint olyan szervezeti format, ahol szinten megvalosulhatott az egy-
haznak az a tudatos torekvese, hogy lanyait a Marias-lelkiseg jegyeben keszitse fel
a kereszteny noi eletre.49

A buntudat ebrentartdsa

,,Adj nekem szeretetet Te irdntad, gyuloletet enmagam irdnt, vonzalmatfelebardta-
im s undort a csdbito, blinds vildg irdnt"5" - olvashatjuk Niedermayer Antal lanyok
szamara osszeallitott imakonyveben. A szoveg mar jelzi, hogy a tisztasag hang-
siilyozasa mellett a bizalmatlansag volt a katolikus velekedes masik fo sajatossa-
ga. Mindenben, ami az akkor kibontakozo modern polgari vilaghoz tartozott, az
erkolcsoket rombolo bun lehetoseget latta. Minden kihagas, akarcsak gondolati
sikon tortent is, halalos bvinnek szamitott. Ezert kulcsfontossagii volt a buntudat
ebrentartasa, az osztonok megfekezese es a megfigyeles fontossaga. Mindezek a
belso vilagra is kiterjedtek. Mar Szent Agoston ota ervenyes az az onmegfigyelesi

47 Bangha 1911:8.
48 Bangha Bela (1880-1940) jezsuita szerzetes, hithirdeto, szerkeszto, iro. (MKL I. 589.)
49 Maria-lanyoknak neveztek az orszag egyes helyein a Maria kongregacio tagjait, tobbnyire azonban
kiilonallo szervezetet alkottak. Egy idosebb asszony (Maria-dajka) vezetese alatt allo lanyok altalaban
vasarnapi miseken, kormeneteken, nagyiinnepeken, eskiivok, temetesek alkalmaval kaptak szerepet.
Kiilonleges tisztelet ovezte oket, csak az arra legmeltobbak, a legbuzgobb vallasosak, legtisztabb er-
kolcsiiek kaptak felvetelt kortikbe. Probaidoszak utan, fogadalomtetellel valhattak Maria-lannya es
innentol viselhettek a sziizi tisztasagot jelkepezo feher tarsulati ruhat. Bovebben lasd: Varro 2007:
191-194; Dam 1944.
50 Niedermayer 1903: 40.
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doktrina, amely szerint a biinos gondolat keriilese miatt sziiksegunk van az allan-
doan munkalo belso szemre.51 ,,Cselekedj azon alapos felelem szerint, hogy a mit
bunnek gondolvdn cselekszunk, hogy ez mindig bun." - tanacsolja Molnar Jozsef
az Egi orgona virdgok cimu imakonyv lelki tukreben.52 Lang Incze 1902-es Venite
Adoremus cimii imakonyve szinten a biintudat ebrentartasanak eszkozet alkal-
mazza. Elmelkedeseben arra emlekezteti az ifiakat, hogy az ozonviz, Szodoma
es Gomorra pusztulasa szinten az Isten fajtalankodasert jaro biintetese, majd
folytatja:53

,,Igy tehdt ez a bun nyilvdn iszonyat tdrgya Isten elott, valoban eg esfold
elott iszonyat tdrgya. Nemcsak az Isten utdlja ezt a bunt, mely az 6 kepet
emberben, Jezus Krisztus tagjait es a Szentlelek templomdt minden mds
bunneljobban megbecsteleniti es meggyaldzza; az emberek is, ha megoly
aldvalok es elvetemedettek volndnak, ok maguk megis undort es irtozatot
ereznek az ilyesfele bunosokkel szemben."54

Az elrendelt penitenciak, a kodolt utalasok mind arra utalnak, hogy a hiveknek
is gondot okozott az eloirasok betartasa. A papok pedig - peldaul a gyontatas in-
tezmenye altal - tudtak ezekrol, olykor velhetoleg tobbet is, mint hiveik erenyei-
rol, hazassaguk sikeressegerol. Egyfajta kettosseg ragadhato meg ebben: a tagado
hallgatas, amivel szemben ott all a kerdes erkolcsi szempontbol torteno aprolekos
vizsgalata.55 A gyonashoz kapcsolt lelkiismeret-vizsgalatok es lelki tiikrok, ame-
lyekben olykor meglepoen kimerito reszletesseggel jartak korbe a paraznasag es
a hazassagtores temajat, szinten a szexualis vetkek halalos bun voltat igazoljak.

,,Tudnod kell, hogy e ketparancsolatnak szabad akaratodbol valo megsze-
gese, hacsak gondolat es vdggyal tortenik is, mindig halalos vetek. Vizs-
gdld meg tehdt magadat: Nem gyonyorkodtem-e ontudatosan tisztdtalan
gondolatok es vdgyakban? Nem gondoltam-e oromest elobbi ilyennemu
buneimre, nem tetszettek-e tudtommal s akaratommal tisztdtalan dlma-
im? Nem mondtam-e pardzna beszedeket, nem nevettem-e ilyeseket hall-
van, nem hallgattam-e oromest mdsokat, nem engedtem-e alattvaloimnak
ily beszedekbe ereszkedni? Nem voltak-e jelen gyermekek es mds drtatlan
szemelyek? Nem daloltam-e pardzna dalokat, nem irtam-e, nem hallgat-
tam-e orommel ilyeseket, nem tanitottam-e ilyesekre mdsokat? [...] Nem

51 Pleh 2010: 404.
52 Molnar-Meiszermann 1925: 81.
53 Lang 1902: 49.
54 Lang 1902: 49-50.
55 Vergote 2008: 88.
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akartam-e szemtelen jdrds-keles, illetlen ruhdzat, tisztdtalan tekintgetes,
kacsintgatds dltal mdsokat e bunre csdbttani? Nem tortent-e magdban a
templomban? Nem vetkeztem-e tulsdgos hizelges, csokok, olelgetes, vak-
mero erintes dltal? Nem engedtem-e ilyeseket mdsoknak? [...] Nem vol-
tam-e ejjel mdsnemu szemelyeknel? Nem vetkeztem-e ott valamikeppen
a tisztasdg ellen? Nem drtatlanok voltak-e meg azon szemelyek, kikkel
vetkeztem, nem hizelkedes, ajdndek vagy eroszakkal vittem-e oket ilyes
tettekre? Nosultek vagy notlenek voltak-e? Nem rokonok, nem Istennek
szentelt vagy fogadds dltal szuzesseg es tisztasdgra kotelezett szemelyek
voltak-e? [...] Nem valami kulonos modon vittem-e azon cselekedeteket
veghez? Nem vonatkozott-e vdgyam valami lelketlen teremtmenyre, dllat-

ra>.?»56

Ezaltal ,,a lelkiismeret-vizsgdlatot, mely a hitben az onismeret es az oszinteseg gya-
korldsdra valo, megfosztjdk valddi szerepetol, es elsosorban az erzeki kepzelges es az
onkentelen testi megnyilvdnuldsok kiirtdsdra irdnyulo onmegfigyeles eszkoze lesz"
- irja Antone Vergote, vallaslelektan-professzor.57 Foucault velemenye szerint a
katolikus lelkipasztorkodasban a biinbocsanat szentsegehez kapcsolodo gyonta-
tas teremtett olyan beszedhelyzetet, amikor nemileg feloldodott az engedelyezett
szohasznalat, a kodifikalt celzasok es a metaforak retorikaja.58 A 18-19. szazadi
gyontatasi segedkonyveket vizsgalo Edith Saurer a gyonas moralis hasznossaga-
rol irott tanulmanyaban hasonlo kovetkeztetesre jutott. Azt hangsulyozza, hogy
a gyonas az egyhazi pasztoracio szamara a moral, a hiiseg, az engedelmesseg, az
oszinteseg megtanulasanak es megtanitasanak eszkozeve valt. Altala volt lehetse-
ges, hogy a pap, akire mint nevelore tekintettek, kozvetitse a hivek fele a bunnek,
mint a viselkedesi szabalyokrol alkotott vallasi elkepzelesnek a mibenletet.59 Ez
sokakban ellenerzeseket is keltett, ahogy arrol peldaul egy korabeli antiklerikalis
irasban olvashatunk:

„A predikdlo szekbol elhitetik a szegeny neppel (ti. a papok - E K.), hogy
a ki az osszes titkait, csalddi magdndolgait az ofulebe nem sugja bele, az
pokolba megy. Mi apokol? A katekizmus erre a kerdesre igyfelel: ,,Apokol
az a hely, a hoi az elkdrhozottak lelkei orokke kinlodnak." Tudjdtok mi ez
a szo orokke? Elhiszitek-e azt, hogy ajosdgos, boles, irgalmas isten, azert,
mert a papnak nem mondjdtok meg valamelyik bunbtoket, orok kinlo-
ddsra kdrhoztat? Persze, hogy elhiszitek. Az emberi termeszet olyan, hogy

56 Molnar-Meisermann 1925: 81.
57 Vergote 2008: 87.
58 Foucault 1999: 20-29.
59 Saurer 1990b: 143-145.
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ha valamit sokszor mondanak neki, utoljdra elhiszi. Ezzel a gyondssal a
markdban tartja a pap az asszonyt, az asszonyndl fogva a gyermekeket, a
csalddndl fogva aferfit is."60

Milyen megoldast kinalt az egyhaz? Az erzekiseg veszelyeinek fo ellenszerei a tel-
jes elzarkozas, elfojtas es az erzelmek tudatos elnyomasa voltak. A hivo lanyoknak,
asszonyoknak folytonosan azon kellett orkodniiik, hogy ezeket a vedelmi funkci-
okat mukodesben tartsak, gond eseten pedig lelki vezetojiiktol kerjenek tanacsot.

Konkluzio

A tanulmanyban kozeppontba allitott katolikus ima- es elmelkedesszovegek, vala-
mint az ezek mellett felvonultatott egyeb, katolikus forrasok mind arra mutatnak
ra, hogy Foucault repressziotezise ebben a kontextusban is teljesen helytallo.

,,A hdzaspdr a modell, a norma, az igazsdg letetemenyese, es csakis a hd-
zaspdrnak van joga ahhoz, hogy beszeljen a titokrol. Mind a tdrsadalmi
terben, mind otthon, a negy fal kozott, egyetlen elismert, hasznot hajto
es termekeny szmhelye van csak a szexualitdsnak: a szulok hdloszobdja.
Minden, ami ezen kivul van, kodbe vesz; az illemtudo viselkedes keruli a
testiseget, az illemtudo beszed sterilizdlja a nyelvet. Az oncelu szexualitds-
ra pedig - ha nagyon makacskodik, ha maga mutogatobb a kelletenel -
egykettore rdsiitik a termeszetellenesseg szegyenbelyeget: ez meg is szabja
stdtusdt, es azt is, milyen buntetesjdr erte."61

Hangsulyoznunk kell azonban, hogy - jollehet a kora lijkorban mind az allam,
mind az egyhaz intenzivebbe tette a szexualis viselkedesrol folytatott diskurzust -
erdekiik eltero volt. Mig az allam a ktilso rend, a tema fiskalis vonatkozasai miatt
tartotta ezt fontosnak, addig a katolikus egyhaz az ember, tagabb vonatkozasban
pedig a tarsadalom egeszseges lelkiallapotanak megorzesere fokuszalt.62 A korabe-
li katolikus egyhazi ervrendszernek az egyik legelesebb sarokpontja a nehol allati-
kent, nehol a hazasfel iranti engedelmessegbol elviselt rosszkent megjeleno szexu-
alis aktus biinnel valo osszekapcsolasa volt. A biin elkeriilesenek legfobb eszkozeiil
a test tisztasaganak tulfokozott merteku elvarasat allitottak. Kiilonosen a natal la-
nyok szamara felkinalt ima- es elmelkedesszovegekben jelent meg ez markansan. A
piedesztalra allitott es szakralizdlt testi tisztasag leirasanak metaforakbol es kodolt

60 Egy romai katolikus polgar e.n.
61 Foucault 1999: 7.
62 Fuchs-Thomson 2005: 34.
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celzasokbol epitett sajat nyelvezete mind e kore a gondolat kore epiilt. Sem az ed-
dig megismert korabeli neolog zsido, sem pedig a protestans imakonyvek szovege-
iben nem kap olyan kiemelt szerepet a nemi erkolcsok vedelmenek a kerdese, mint
a katolikusoknal. Velemenyem szerint itt, tehat a hangsulyok kiilonbozosegeben, a
biintudat belsove teteleben, a tabusitas fokaban es mertekeben ragadhatjuk meg a
katolikus imakonyvekben kozvetitett allaspont legfobb sajatossagait. E tekintetben
az egyeb kiegeszitesul idezett forrasszovegek sem hoztak mas eredmenyt. Nyitva
maradt azonban a kerdes: mennyire tudtak a szovegek olvasoikat fegyelmezni,
azaz a felkinalt idealkepeket mennyiben es hogyan fogadta be az olvaso? Azt fel-
tetelezem, hogy sokszor szemermes hallgatassal, maskor az elvarasok nyomaszto
terhevel es minden bizonnyal sok esetben az eloirasok elleneben megnyilvanulo
termeszetes viszonyulassal.
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