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I.

Történetszemléletről, amely túlemelkedve az adatközlő vagy elbeszélő tör
ténetíráson, a mult hőseit és eseményeit egységes világszemléletbe foglalja
össze, először csak a XVIII. század magyar történetírásában beszélhetünk.
A költő Zrínyi ugyan egy félszázaddal előbb már a katolikus barokkvilág
képébe illeszti be a magyar nemzeti történelem jelenségeit is, de Zrínyi tör
ténetszemléletét túlságosan befolyásolta a jelen, a magyarság tragikus sorsa
a török hódítás alatt, így történetszemléletének tárgyilagosságát bizonyos
mértékig elhomályosította a magyar sorson érzett pesszimizmusa; nem tudott
szabadulni a késő középkor és a renaissance pragmatikus szemléletétől, amely
Magyarország tragikus sorsának okát Isten büntetésében látta, amit a nemzet
bűneivel vont méltán magára. Zrínyi történetszemlélete, ez a borongós, sötét
magyar világkép, a költő minden katolicitása dacára is, még a klasszikus
költői igazságszolgáltatás és az egyetemes barokk történetszemlélet vegyülete,
amelynek pesszimizmusát Zrínyi korának tragikus magyar sorsa határozta meg.

A magyar történetszemlélet egységét, helyes távlatait az ország területé
nek és szellemi életének a felszabadító hadjáratok és a Rákóczi-szabadságharc
után bekövetkezett egyesítése teremtette meg. Két irányban indul meg ekkor
párhuzamosan a magyar történetírás. Az egyik a katolikus történetírás,
amelynek vezéralakjai az egész XVIII. századon át a jezsuita rendből kerülnek
ki. Megalapítója ennek a magyar katolikus történetírói iskolának Hevenessy
Gábor, aki még a XVII. század utolsó évtizedeiben kezdi meg munkatársaival
együtt az anyaggyüjtés fáradhatatlan munkáját, utolsó képviselője pedig az a
Fejér György, akinek munkássága javarészt már a XIX. század első felére esik
és aki a Codex diplomaticus negyvenkét terjedelmes kötetén kívül szükséges
nek látta külön könyvben védelmezni a katolikus hagyományokat a felvilágo
sodás és a francia forradalom eszméin kisarjadt magyar liberalizmus táma
dásaival szemben.

A XVIII. századi jezsuita történetírók, akiknek tudományos értéke
lését Hóman Bálintnak köszönhetjük, voltak az elsők, akik a magyar
történelem egészét egységes, nemzeti és katolikus szemléletbe foglalták össze.
Szellemesen mutatott reá Szekfű Gyula, hogy ezek a jezsuita történetírók

l Vázlatok és gondolatok a magyar politikai katolicizmus történetéhez.
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voltak azok, - még pedig nem is a legnevezetesebb és ma, becses forrás
közléseik miatt leginkább emlegetett képviselőik, mint Kaprinay, Pray és
Katona István, hanem a nagy kutatók eredményeit összefoglaló, ma már csak
a tudománytörténeti szempontból érdekes jezsuita írók, - akik a magyar
történelem egységes, nemzeti és katolikus szemléletét először megalkották,
amelynek gerince a barokk és a katolikus restauráció szellemiségének meg
felelően a Regnum Marianum eszméje volt.

A katolikus restauráció századát a következő század liberális szemlélete
szerette a tespedés és elnemzetietlenedés korának nevezni. Pedig ezek a XVIII.
századi jezsuita történetírók, jórészt maguk is a magyar nemzeti hagyományo
kat mindenkor leghívebben ápoló magyar középnemesség tagjai, egyformán
nemzeti és katolikus szempontból nézik a magyar történelmi multat. Mátyás
király dicsőségét, alakját, mint a magyar nemzet héroszáét, először a barokk
katolikus történetszemlélet rajzolja meg. Az a gondolat, amelyet a nemzeti
liberális kor Iírikusa öntött halhatatlan költői formába, hogy Magyarország
Isten kalapján a bokréta, mint Szekfű Gyula kimutatta, ékes latin nyelven,
de hamisítatlan magyar patriotizmussal megfogalmazva először egy XVIII.
századi jezsuita könyvében jelenik meg. Thuróczi László mondja Magyar
ország 1729-ből származó leírásában, hogy «Magyarországnak nincs oka más,
akármilyen boldog országokat irígyelni, mert Magyarország a nemzetek táplá
lója és mondhatnám, a világnak compendiurna, szerenesés kivonata».

A jezsuita történetírásnak ez optimista történetszemléletét, amely egy
formán támaszkodott az ország területi egysége helyreállításának politikai és
a katolikus restauráció sikerét némi optimizmussal a nemzet lelki egységé
nek renaissanceaként elővarázsoló szellemi egységre, párhuzamosan követte
a barokk-kor protestáns történetszemlélete is. Amíg a magyar katolikus
barokk a délnémet és olasz barokkban gyökeredzett a magyar sajátosságokon
kívül, addig a protestáns barokk-szenilélet nálunk az északnémet pietista
lutheránus, vagy a németalföldi kálvinista-puritánista tradiciók összegezése
volt. A protestáns barokk történetszemlélet tudományos kifejezést a lutherá
nizmust inkább képviselő hazai németség tudós hagyományainak megfelelően

a magyarországi lutheránusok között talált, Bél Mátyás hatalmas történeti
geográfiai munkája Magyarországról, ami az anyag módszeres rendszerezését
illeti, a korabeli magyar tudományosság csúcsteljesítményei közé tartozik.
A magyar kálvinizmus a magyar barokk kor egész folyamán a sérelmi politika
légkörében él, irodalmi és tudományos megnyilvánulásai, amennyiben túllép
nek a pusztán dogmatikus eszmekörön, ennek a vallási elnyomatottság sérel
mét az egész magyar nemzet sérelmévé allegorizáló szemléletnek a kifejezői,

amelyeket a liberális kor irodalmi és történetszemlélete azután oly egyoldalú
sággal mélyíti el a hazafiatlannak és nemzetietlennek bélyegezett magyar
barokk kor egyedül jellemző sajátságaivá.

A barokk kornak jellemző sajátossága, akár a délnémet-latin (francia.
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olasz-spanyol)-magyar katolikus, akár a germán protestáns államszemlélet
ben és lelkiségben jelentkezik is, hogy benne a fejedelmi abszolutizmus a val
lási elemekkel együtt jelentkezik. A barokkban a személyes vallásosság éppen
úgy egyenrangú és egyenlő értékű eleme a szellemi élet totalitásának. mint
ahogy az egyházi hierarchia fenntartás nélkül soroltatik be a fejedelmi abszo
lutizmus teljességébe. Egyház és állam, vallásosság és szellemi kultúra elvá
laszthatatlan tényezőkként jelennek meg a barokkban akár a protestáns, akár
a katolikus vallású és kultúrájú országokról is van szó,

A barokknak ezt a magában véve egységes politikai és társadalmi szem
léletét s vele együtt az egész európai világképet a felvilágosodás új szemlélete
és az ennek hatása alatt beállott politikai változás, a francia forradalom vál
toztatta meg. A felvilágosodás a világszemlélet metafizikai eszményei helyébe
a materializmus eredményeit állította az emberi társadalom politikai, szo
ciális és gazdasági törekvéseinek központjába. Ez a törekvés, amely a társa
dalmi és politikai struktúrák átszervezésével akarta az új eszményeket meg
valósítani, először a mult metafizikai nyűgétől kellett, hogy felszabadítsa ma
gát, a vallás béklyóit kellett levetni az emberiségnek - az új tan szerint 
hogy előítélet nélkül foghasson az emberi jogok új rendjének megalkotásához.
Az abszolút fejedelmi hatalom mindenütt szinte ellenállás nélkül hódol meg a
korszellemet jelentő felvilágosodás előtt, nem látva, nem sejtve, hogy a barokk
szellemi egységének megbontása után a felvilágosodás nem fog megállani a
fejedelmi abszolutizmus politikai, társadalmi és gazdasági rendje előtt sem.
Az állam és az egyház útjait először a felvilágosodás választotta el egymástól.
A laikus állam, amely a legjobb esetben is közömbös magatartást tanusít a
vallással és annak társadalmi kereteivel az egyházzal és a felekezetekkel szem
ben, a felvilágosodás szüleménye.

Az európai eszmeáramlatok, amelyeknek utolsó állomása Kelet felé
Szent István óta mindig Magyarország volt, a felvilágosodás korában annál
kevésbbé állottak meg Magyarország határainál, mert Bécs, a délnémet fel
világosodás gócpontja, ekkor minden azelőtti és azutáni módot meghaladóan
központja volt a magyar szellemi életnek, hatása ekkor volt a legerősebb a
magyar társadalmi nevelésre.

Bécsen át jutott el tehát a felvilágosodás Magyarországra, s annak addig
egységes barokk szemléletét úgy 1760 táján már megbontani látszott. Magyar
országon a felvilágosodás terjesztése s vele együtt a laikus állam gondolatának
megvalósítása az abszolút királyi hatalom segitségével, sőt kezdeményezésére
történt. Ez a körülmény döntő jelentőségű volt az állam és az Egyház viszo
nyának további fejlődésére az egész XIX. század folyamán is.

A katolikus restauráció számára a politikai hátvédet Magyarországon
az uralkodó ház és annak politikája adta. A magyar barokk kort jellemzi
éppen az az összhang, amely a katolikus egyházat és az államhatalmat össze
fűzte. Ez az együttműködés a temporális és spirituális tényezők között nem
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jelentette az Egyház tökéletes függőségét az állami hatalomtól, hanem csupán
azt, hogy az államhatalom átérezve az Egyház kulturális munkájának jelentő

ségét és értékét, azt a maga eszközeivel hatékonyan támogatta. Csakis így
érthető, hogy a magyar katolikus egyház, a katolikus ügyekben az udvar
politikájával teljesen azonos érdekeinek dacára, sem vesztette el önállóságát
Béccsel, a Habsburg-politikával szemben. A katolikus fő- és alsópapság
magyar tagjai jó és igaz magyarok maradnak az egész katolikus restau
ráció alatt és a magyar nemzeti és alkotmányos törekvésekhez való hűségük

ben egyáltalán nem befolyásolta őket az udvar katolikus politikája. Legjel
lemzőbb példa erre Padányi Biró Márton veszprémi püspök, akinek izzóan
katolikus térítő tevékenysége Pázmányéval vetekszik, de akinek hitbuzgó
ságánál magyar hazafiasága egy árnyalattal sem volt kisebb. Igy volt ez az
alsópapság és a szerzetesek körében is. Láttuk, hogy a magyar nemzeti gondo
lat első irodalmi kifejezői, a magyar történelmi tradiciók buzgó ápolói és opti
mista továbbfejlesztői éppen annak a jezsuita rendnek magyar fő- és köz
nemesi származású tagjai voltak, amely rend, mint a katolikus restauráció
szellemi vezetője, a katolikus törekvések és hagyományok révén a legszoro
sabb kapcsolatban állott a Habsburgok európai katolikus politikájával.

Ezt a harmóniát, amely a magyar nemzeti hagyományokat békésen és
zavartalanul egyeztette össze a katolikus világszemlélettel, a felvilágosodás
bontotta meg először. Évszázadok óta II. József volt az első Habsburg ural
kodó, aki, kétségtelen személyes vallásossága dacára is, nem a katolikus
egyházzal, hanem annak mellőzésével, sőt annak ellenére csinált belpolitikát.
A felvilágosodás szelleme és II. József abszolutista uralma alig egy évtized
alatt szinte teljesen megsemmisítették azokat az eredményeket, amelyeket a
magyar katolikus barokk kor nemcsak az Egyháznak, de a magyarság egye
teme számára jelentett.

Az 179O-9I-iki országgyűlés már, amikor a jozefinus abszolutizmus
romjait eltakarítani kívánja, a francia forradalmi eszmék hatása alatt szakí
tani látszik a katolikus hagyományokkal, a nemzeti törekvéseknek liberális
szellemű megvalósítása ekkor identifikálódik először a magyar protestáns,
sajátosképpen református törekvésekkel. A katolicizmus ekkor kerül először

abba a hátrányos helyzetbe, amiben mindvégig megmarad az egész XIX.
századon át, hogy a nemzeti törekvések irányításától elmellőzve. a tömegek
kritikátlanul azonosítják a katolikus érdekeket az udvar politikájával, viszont
az udvari politika az egyházi ügyekben továbbra is a jozefinus omnipotenciát
gyakorolva, elsorvaszt vagy éppen lehetetlenné tesz minden olyan kezdemé
nyezést vagy megmozdulást, amely a katolicizmus eleven erőit a magyar
nemzeti gondolat javára is kifejleszteni kívánná. Ettől datálódik a katolikus
egyháznak az a népszerűtlensége, amely anagy tömegek kritikátlan szernléleté
ben szinte magától értetődő megállapítássá kövesűl, s amelynek egyetemes
magyar szempontból is mérhetetlenül káros következményei alól a magyar
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katolicizmust csak egy századdal később oldotta fel a Zichy Nándor és Pro
hászka Ottokár személye körül kikristályosodott magyar katolikus meg
újhodás.

II.

Hosszasabban időztünk ez események taglalatánál, mert a felvilágosodás
szellemi hatása és a jozefinus abszolutizmus politikai következménye volt az
oka annak a hátrányos helyzetnek és igazságtalanul kedvezőtlen megítélésnek,
amelyben a magyar katolikus egyház multja és jelene az egész XIX. század
folyamán, elenyésző csekély kivételektől eltekintve, állandóan részesült.

A magyar katolicizmusnak ez a háttérbe szorítása természetesen ked
vezőtlenül befolyásolta annak irodalmi és tudományos felkészültségét és szem
léletét is. A jezsuita-rend eltörlése nálunk is legértékesebb tudós munkatársai
tól fosztotta meg az Egyházat, a többi szerzetesrend eltörlése vagy tevékeny
ségének a jozefinista béklyókba szorítása és Rómától, a katolicizmus szellemi
központjától való elszakítása, a katolikus tudományos és nemzeti katolikus
mozgalmak elsorvadását eredményezte, ezekkel a feladatokkal a jozefinista
szellemben felnevelt világi papság magában már nem tudott megbirkózni.

A magyar katolikus irodalom és tudomány II. József és a francia forra
dalmi idők alatt a védekezésre kényszerült. Még volt jezsuita írók és theologu
sok kezdik meg először latin nyelven, de az olasz theologiai irodalom hatása
alatt a felvilágosodás elleni irodalmi harcot. Amíg az ó latinnyelvű munkáik
inkább csak theologiai fegyvertárul akartak szolgálni a papság részére, addig
az 1790-es évek két nagy katolikus vezetőegyéniségeSzaitz Leó és Alexovics
Bazil már népi magyar nyelven a nagy katolikus tömegeket igyekeznek
felvértezni a katolikus igazságok védelmére. Tulajdonképpen az ő fellépésük
az első határozott és tudatos katolikus megmozdulás a laikus államhatalom
egyházellenes magatartásával szemben. Amíg Alexovics Bazil inkább apologéta
hitszónok, addig Szaitz Leó a politikai katolicizmus első irodalmi képviselője.

A restauráció kora a magyar társadalomban is a történetszemlélet roman
tikus elemeit érlelte meg, a forradalmi racionalizmus valóságszemléletével
szemben az érdeklődés ismét a nemzeti mult optimisztikus értékelése felé
fordul. A Dunántúl katolikus költői és tudósai képviselik ezt a romantikus
nemzeti irányt, Virág Benedek és Vörösmarty a két jellegzetes egyénisége
ennek a költői és tudós romantikus nemzeti történetszemléletnek, amelynek
német földön is megvan a párhuzamos fejlődési mozzanata Novalis, Schlegel
és Görres irodalmi és tudományos romantikus multszemléletében.

A restauráció korának egyetemes békevágya Magyarországon is kiter
melt olyan törekvéseket, amelyek, akárcsak Leibnitz másfél századdal azelőtt,

a kereszténység egységét akarták helyreállítani. Katolikus részről ennek a
gondolatnak nemcsak magasrangú, de kiváló szellemű képviselői is voltak
mint Horváth János, a székesfehérvári püspök és Guzmics Izidor bakonybéli
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apát, Kazinczy nemeslelkű barátja. Protestáns részről inkább a papság, mint
a protestáns egyházpolitika szempontjából jelentős világi vezetőférfiak. támo
gatták ezeket a törekvéseket. Közülök a legjelentékenyebb szellem a tipikusan
romantikus költő, Vajda Péter volt. Valóban érdekes megnyilatkozá.s volt az,
hogy az első magyarnyelvű katolikus theologiai folyóiratban, a Horváth
János által szerkesztett Egyházi Értekezések és Tudósításokban a katolikus
theologusok cikkei mellett protestáns írók tollából valók is helyet találnak, a
folyóirat maga pedig az egyetemes keresztény únió szószólója volt.

E romantikus törekvések, bár végső céljuk aligha tartozott a megvaló
sítható lehetőségek közé, kétségkívül alkalmasak lettek volna arra, hogy azt
az egységes magyar történelemszemléletet, amelyet a barokk kor képviselt,
de amelyet a felvilágosodás és a francia forradalmi radikalizmus a laikus állam
hatékony segítségével erőszakosan széttépett, ismét helyre állítsa s ezzel
alapja legyen a magyar nemzet egységes továbbfejlődésének.

Ezt az egységes nemzeti fejlődéstlátta vizionáriusan maga előttSzéchenyi
István, amikor a nemzeti reformmozga1mat az IS2S-iki országgyűlésen az
Akadémia megalapításával megindította. Széchenyi egész politikai szereplése
a katolikus államférfi felelősségérzettel terhelt cselekvését mutatja. Széchenyi
nem volt katolikus politikus, ha ezalatt pártpolitikust kell érteni, de igenis az
volt, nemcsak bensőséges mély vallásossága miatt, hanem a felelősségérzet

diktálta s elsősorban a szociális igazságtalanságokat kiegyenlíteni és a nemzeti
művelődés eszményeit bölcs mérséklettel szolgálni kívánó politikája miatt.
Széchenyi forradalmi lendületű egyéniség volt konzervatív szociális tartalom
mal, s ez a temperamentum és célkitűzésközti mély különbség volt az egyik,
leglényegesebb oka annak a mély szakadéknak, amely közte és a nemzet
között hamarosan keletkezett. Katolikus államférfi volt Széchenyi abban az
értelemben is, hogy politikája nem a túlzó magyar nacionalizmus célkitűzéseit

szolgálta, hanem a műveltség és vagyonosodás által megindokolt magyar
szupremácia alatt Magyarország többi nemzetiségének békés fejlődését és a
magyarsággal való tökéletes együttműködésétkívánta. A katolikus politikus
szupernacionális szemlélete volt ez, amelyet nem a kényszerűség diktált,
mmt egy emberöltővel később Kossuth konföderációs terveit. De Széchenyi
lelki gyötrelmei, fájdalmas önvádjai is tipikus kifejezésbeli formái a katolikus
politikus lelkiismeretvizsgálatának, amely a dolgok általa irányított változásai
ban nem a sors végzetszerű rendelkezéseit keresi és ebben az egyéni felelősség

alól mentesítő felfogásban talál megnyugvást, hanem a cselekedetek követ
kezményeiben elsősorban a saját felelősséget kutatja és vizsgálja.

A nemzeti mult egységes szemléletét azonban éppen úgy nem sikerült
megteremteni a keresztény únió idealisztikus hirdetőinek, mint Széchenyi
reálpolitikai megfontolásokon felépült nemzetpolitikai szintézisének. Az egy
séges szemlélet helyét a liberális szemlélet minden más nézettel szemben
türelmetlen partikularizmusa foglalta el, amely a maga kizárólagos hatalmi
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törekvéseinek jogosultságát a nemzeti illuziók felelőtlen dicsőítésévelés tovább
fejlesztésével kívánta igazolni. Ez a liberális szemlélet maradék nélkül a fel
világosodás és a francia forradalom eszmekörére, illetőleg politikai vívmá
nyaira támaszkodott és népszerű frazeológiájávallehengerelte, a népszerűtlen

ség keserű számkivetésébe kergette Széchenyit az európai nemzetek politiká
jába, gazdasági és szellemi életébe szervesen beilleszkedni kívánó politikájával
együtt. 1840 táján Magyarország, már mint annak a rendi társadalmi szer
vezet értelmében számító és szerepet játszó része, a liberális szemlélet és annak
politikai és gazdasági programmja mögött állott. Vele szemben szinte magára
hagyottan állott Széchenyi, egyéniségének sajátos arisztokratizmusa miatt
is alkalmatlanul arra, hogy mögötte párt képződhessék,A magyar liberálizmus
kálvinista-sérelmi politikán kikristályosodott alapszínezetét nem homályo
sította el az a körülmény sem, hogy a vezető egyéniségek között szép számmal
voltak katolikus vallásúak is, a katolikus alsópapság közt pedig, nyilván a
léleknélküli jozefinista papnevelés reakciójaképpen szép számmal akadtak
követői a liberális pártnak.

Katolikus részről az első tudatos ellenhatást a liberális korszellemmel
szemben irodalmi téren a ReligioésNevelés megindítása jelentette. Ez a folyóirat
1841-ben történt megindítása óta, amire már Farkas Gyulának a reformkor
irodalmáról alkotott új szintézise is reámutatott, különösen Szaniszló Ferenc,
Somogyi Károly és Palásthy Pál szerkesztése alatt egy emberöltőn át vezére,
olykor egyedül álló harcosa volt a magyar liberalizmus elleni katolikus frontnak.

Ez a front túlságosan későn alakult meg és túlságosan töredékes elemek
ből tevődött össze ahhoz, hogy az egyoldalúan nemzeti liberális áramlat
könyörtelen érvényesítése folytán előállott katasztrófát, a 49-es összeomlást
megakadályozhatta volna. Nem lehet tagadni, hogy a 48-as átalakulás meg
hozta ugyan a formáiban és tartalmában elavult magyar rendiség megszün
tetését és az egész politikai magyar nemzetet egyazon politikai szabadság
osztályosává tette, de ezen szükséges és a történelmi fejlődés által kétségkívül
indokolt jogkiterjesztést minden szükséges átmenet és különösen gazdasági
előkészítés nélkül eszközölte, ami által alapjait vetette meg a gazdasági libe
ralizmus mindazon, nemzeti szempontból oly káros fejlődésének. illetőleg

kinövéseinek, amelyeknek társadalombomlasztó hatását a magyar társa
dalom a következő félévszázadban, a bajok és a bomlás valódi okaira alig
ismerve, érezte és tapasztalta. Másrészt a párizsi forradalom által hirtelenül
uralomra jutott magyar liberalizmus nem érezte magát elég erősnek ahhoz,
hogy félretéve a nemzeti illuzió k hazug reményeit, megértő kezet nyujtson a
politikai magyar nemzet nem magyar nemzetiségű tagjai felé és velük egyet
értően teremtsen meg a Kárpátoktól az Adriáig egy olyan politikai, gazdasági
és társadalmi életformát, amelyben e nemzetek, a magyarság primus inter
pares-szerepét elismerve, fenntartás nélkül megtalálták volna létük, boldogu
lásuk további feltételeit. A liberális ideológia a maga kizárólagos boldogító
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voltának hitében nem tudott megbirkózni az átalakulásnak sem nemzetiség
politikai, sem gazdasági problémáival, ami tragikusabb és a jövő szempontjá
ból károsabb volt, mint a katonai ellenállás összeomlása, mert egyrészt tar
tóssá és belsőleg véglegessé tette a szakadást a magyar nemzeti és a nemzeti
ségi törekvések között, olyan formán demonstrálva ezt, mintha a magyar
nemzet a politikai szabadságjogok teljességében képtelen volna ezekkel anél
kül élni, hogyanemzetiségekkel összeütközésbe ne kerüljön. Ezt a hitet, amely
mindig erőteljesebbaláfestésben végig kísérte a magyar politikát egészen a világ
háborúig, a nemzetiségek fejlődő agresszivitása mellett elsősorbana negyvenes
évek túlzó nemzeti liberalizmusa gyökereztette meg a nem magyar hazai és a
külíöldi közvéleményben. Másrészt a szociális átalakulás gazdasági megalapo
zásának elmulasztása éppen azt a magyar középnemességet pauperizálta, amely
a nemzeti tradicióknak mindenkor leghívebb őre lévén, mindenesetre szükséges
lett volna, hogy erkölcsi és gazdasági integritásának és cselekvési szabadságának
lehető legkisebb veszélyeztetése nélkül kerüljön át az új Magyarország liberális
rendjébe. Viszont a történelmi magyar középosztálynak depossedálása anélkül
történt, hogy annak politikai és különösen gazdasági áldásait az alkotmányos
élet sáncai közé ekkor először bevonult magyar nép milliói élvezték volna.
A magyar szabadságharc, a magyar liberalizmusnak ez a valóban heroikus
fellángolása, elsősorban nem a harctereken vesztette el a csatát, hanem ott és
akkor, amidőn az átalakulás politikai és gazdasági rendjét nem tudta az egész
politikai magyar nemzetet megnyugtató és kielégitő módon biztosítani.

A liberális nemzeti törekvések gyors összeomlása meggondolásra eszmél
tette ennek a szemléletnek azokat a képviselőit, akik az átalakulás eredmény
telenségét látva, nem hittek a forradalmi megoldás sikerében és nem kísérték
végsőkig Kossuth és szűkebb párthiveinek politikai útját 48 márciusától a
debreceni április 14-ig. A politikában ezt az új liberális konsziderációt Deák
Ferenc jelentette, irodalmi képletét pedig báró Eötvös József 1849 utáni
munkáiban találjuk meg. Deák gyakorlati politikus volt, akinek bölcsessége
nem annyira elméletek hű követésén. mint a magyar középnemesség évszáza
dos jog, törvény és igazságszolgáltatási praxisán kristályosodott ki annyira,
hogy Deák ennek a forradalmi köntösét levetett új magyar liberalizmusnak
itthon és külföld felé az inkarnációja lett.

Amig Deák pusztán gyakorlati politikus, addig az ideológiai alapvetés
érdeme Eötvösre hárult. Eötvös levetette a forradalmi tradiciókat, de nem
jutott el odáig, hogy levetve a liberális szemlélet gazdasági és nemzetiség
politikai tradicióit is, a magyar sors kibontakozását és békés tovább fejlődését

egyedül biztosító Széchenyi-koncepcióhoz térjen vissza. Ehelyett a francia
liberális katolikus eszmék magyar szintézisével próbálta megoldani a magyar
liberalizmus és liberális politika újjászületésének problémáját. A francia
liberális katolikusok Lamennais és Montalambert eszméi nyomán Lajos
Fülöp polgárkirályságának voltak a tipikus kifejezői, amidőn kiegyenlíteni
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akartak a katolikus dogmatizmus és a liberális szellem vívmányai között.
Átmeneti idők jelensége volt azonban a liberális katolicizmusnak a maga
korában tetszetős politikai eklekticizmusa, amelynek a dicsősége és hatása
csak addig tartott, amíg a liberális és antiliberális erők polarizációja és az
eszmék tisztázása el nem következett.

Amíg azonban az eszmék tisztázása az európai közvéleményben már a
hetvenes években, a német és olasz egység, a francia császárság bukásának
politikai, Comte, Buckle, Taine pozitivizmusának, a német hegelianizmusnak,
Marxnak és nem utoljára a vatikáni zsinatnak a katolikus erőket egybefoglaló
ideológiai befolyása alatt bekövetkezett, addig nálunk a magyar újlibera
lizmust jogaiba iktató 67-es kiegyezés inkább a probléma elhomályosítá
sához vezetett.

A magyar liberális pártot a kiegyezés nagyobb ellenzék nélkül juttatta
a politikai és gazdasági hatalom birtokába. Az abszolutizmus korának ókon
zervatív törekvései nem tudtak jelentékenyebb tömegeket magukhoz vonzani,
mert vezetőegyéniségeikolyan mértékben játszottak szerepet az abszolutizmus
politikai életében, hogy a kiegyezés után nem igen maradt számukra lehetőség

a szélesebb körű politikai aktivitásra. Igy ez a konzervatív irányzat, amelynek
pedig éppen a nemzetiségi kérdés eredményes megoldása és a liberális gazda
sági politika kinövéseinek lefaragására voltak célszerű programmjai, alig egy
évtizeddel már teljesen elvesztette vitalitását. De a liberális szemléletet teljes
egészében magáévá tette a magyar közvéleménynek az a kétségkívül igen
tekintélyes része is, amelyik a 67-es dualizmust félretéve, a 48-as perszonális
únióra akart visszatérni. Ezek a 48-asok úgy tettek, mintha tényleg nem tanul
tak volna 48 és 49 véres tanu'ságaiból és programmjukkal tényleg azt mutat
ták, mintha vissza akarnák vinni a magyar sorsot a 48-as alkotmány betű

szerinti értelmezéseként vett, de kül- és belpolitikai szempontból egyaránt
megoldhatatlan helyzetet teremtő 48-as állapothoz. A függetlenségi pártnak
ez a programmja azonban csakhamar csupán a tömegek megnyugtatására
szolgáló Írott programm maradt és a pártpolitikai kereteknek az 1875-iki
fúzió után bekövetkezett tisztázása után, a függetlenségi párt látszólag harcolt
ugyan a 67-es szabadelvű párt közjogi programmja ellen, de a valóságban
élvezte a 67-es liberális politika áldásait, szívesen és fenntartás nélkül illesz
kedett bele annak gazdasági keretei közé és engedte magát a 67-es kormány
párt által Bécsben politikai hátvédül felhasználni. Tényleg a függetlenségi
párt félévszázadon át szerepelt mint a magyar nép politikai bizalmának és
vágyainak letéteményese, mégis ezen idő alatt semmi lényeges eredményt nem
ért el sem a nemzetiségi kérdés megoldásával egyértelmű külpolitikai célok
megvalósítása terén, sem pedig a magyar nép nagy tömegeit nem tudta meg
védeni a liberális gazdaságpolitika túlzásaitól. Hogy közjogi programmja
is, amelyre pedig a párt létét évtizedeken át felépítette, mennyire nem volt
reális programm, kiderült akkor, amidőn 1906-ban kormányra jutva, a 48-as
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jelszavak hangoztatása mellett, de tényleg a 67-es kiegyezés értelmében vitte
a kormányzatot.

Tényleg a világnézetileg egységesen liberális 67-es és 48-as pártokkal
szemben közel egy emberöltőn át nem volt semmiféle ideológiai ellenhatás.
A konzervatív törekvések egy évtized mulva szinte hatástalanul tűntek el.
A nyolcvanas évek antiszemita megmozdulásai pedig, az antiszociális liberális
gazdasági politikának ez az önkénytelen reakciója nem tudott, mert lényegénél
fogva nem is adhatott olyan totális programmot, amely anagy tömegekre
vonzóerőt gyakorolhatott volna. Egy katolikus politikai, szociális és gazda
sági szemléletet ez a 67-et és 48-at egyformán magában foglaló liberális poli
tika csak évtizedekkel később váltott ki. Bár ez a magyar újliberalizmus
forradalrniságából még 67 után is megtartotta egyházellenes velleitásait ,
mint a forradalmi hangulatú mult legkönnyebben érvényesíthető örökségét,
amelyet Deák Ferenc és Eötvös József csak nehezen tudtak tempójában
mérsékelni, mégis a katolikus ellenhatás ezekkel a törekvésekkel szemben
csak igen enyhén érvényesült. A liberális antikatolikus áramlat fénykorát
a vatikáni zsinat idején érte el, amikor a pápai csalatkozhatatlanság dogmájá
nak kérdése Magyarországon a hitviták korának hangjára emlékeztető, de a
tények igazságával vajmi keveset törődő heves polémiákat váltott ki, a pápa
világi uralmának erőszakos megszüntetését pedig a magyar liberális kato
likusok szerették az ultramontán sötétség várának leomlásaként ünnepelm.
Ez a magyar protestantizmus által természetszerűleg melegen pártfogolt
liberális katolicizmus egy pillanatig mintha attól se riadt volna vissza, hogy
Döllinger ókatolikus szektájának mintájára megalapítsa a Rómától független
magyar nemzeti katholikus egyházat. De ettől a kísérlettől nemcsak Haynald
Lajos, a vatikáni zsinaton az infallibilitás-dogmáját ellenző kalocsai érsek,
tartotta magát teljesen távol, hanem az a Horváth Mihály is, aki az egész
szabadságharcon át ku1tuszminiszter és utána az emigrációban teljesen a
liberális politika és világnézet követője volt, 67 után pedig idehaza a liberális
történetszemlélet és történetírás dogmatikusa lett. A magyar liberalizmus
egyházellenes élét tulajdonképpen a református Tisza Kálmán törte le, akinek
opportunista politikai vonalvezetésével ellenkezett úgy az Egyházelleni,
mint a felekezetközti harc s az antiklerikális küzdelmek bizonytalan kimenetele
helyett, nyilván a német kultúrharc eredménytelenségén okulva, szívesebben
látta maga mögött a jozefinisztikus tradiciókon felnőtt, nagyjában 67-es
liberális színezetű magyar katolikus egyházat.

Ezektől a jozefinisztikus és 67-es liberális eszméktől ment katolikus
megmozdulás először szociális téren indult meg. A magyar liberalizmus társa
dalombomlasztó gazdasági politikája, amelyet még inkább elmélyített a
magyar korai kapitalizmusnak a magyar nemzeti társadalomtól teljesen
idegen volta, először gazdasági térre terelte a katolikus kezdeményezést is.
]ellemzője ennek a magyar katolikus megmozdulásnak, hogy megindítói
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vagy a magyar katolikus arisztokráciának vérség révén még a konzervatív
politikusokkal rokon köreiből vagy pedig az alsópapságnak külföldön, első

sorban Rómában, a hazai jozefinisztikus tradicióktól menten nevelkedett
tagjai sorából kerültek ki. Amidőn a nyolcvanas években de Mun és Vogel
sang kezdeményezésére mintegy a keresztényszocializmus szellemi alapveté
sére Európa katolikus szociálpolitikusai a Freiburger Vereinigung-ban talál
nak egymásra, résztvesz ebben már a magyar gróf Esterházy Miklós Móric is.
Pozsonyban pedig, ahol gróf Apponyi György és Vogelsang közvetlen hatása
alatt legtovább, a hetvenes évek végéig élnek a konzervatív-katolikus tradíciók,
Simonyi Iván egy katolikus szociális agrárizmus gondolatával foglalkozik.

A jozefinisztikus és liberális szemlélettel ellentétes magyar katolikus
politikai és szociális megújhodás azonban mégsem XIII. Leó keresztény
szociális alapvetésén épült fel, hanem a magyar liberalizmusnak, amelyben
világnézeti azonosságának megfelelően nyiltan is együtt haladt a függetlenségi
és szabadelvű párt, a katolikus egyház ellen irányuló egyházpolitikai törvé
nyei váltották ki a katolikus mozgalom aktív fellépését.

Az a körülmény, hogy a katolikus néppárt nem mint egy a katolikus
tömegek lelkéből és törekvéseiből összegezett céltudatos politikai megmozdu
lás született meg, hanem védekezés és reakció volt tulajdonképpen a vezető

liberális pártok egyházi téren való hatalmi túltengésével szemben, már magá
ban véve is az ellenzéki kisebbség szerepére szorította az egész mozgalmat, s
arra az átfogó szociális programm nagy tömegeket vonzó és megmozgató
varázsa helyett a törvényhozási ellenzékiség cselekvési szabadságot bénító
béklyóit rakta fel. Pedig a katolikus néppártnak minden addigi pártpolitikai
alakulással szemben nagy erőt adott az a körülmény, hogy programmjába
iktatta és erőihez mérten becsületesen megvalósítani is törekedett egy olyan
nemzetiségi politikát, amely alkalmas lett volna a külpolitikai befolyásokra
mindjobban elhatalmasodó nemzetiségi szeparatista törekvéseknek véget
vetni és a nemzetiségek politikai, kultúrális és gazdasági érdekeit a magyar
nemzeti törekvésekkel kiegyenlíteni. A néppárt hatóerejének csekély volta, és az
éppen liberális katolikus papi és világi körökből jövő ellenhatások dacára is sike
rült a pártnak a katolikus németség egyrésze mellett a katolikus tótság töme
geit a maga táborába szervezni és ezzel a túlnyomó többségében katolikus tót
népnek olyan politikai vezetőket és olyan politikai iskolázottságot adni,
amely a tótságot az ezredéves magyar tradiciók részesévé tette olyan mérték
ben, hogy annak hatása még a mostani új államalakulásban is maradandó lett.

Az a körülmény azonban, hogy a néppárt pártpolitikai ellenzéki alapon
és nem a Rerum novarum keresztényszociális alapvetések nagyméretű felhasz
nálásával szervezkedett, a katolikus intellektuelek és tömegek tekintélyes
részén kívül kirekesztette a pártból az ipari munkásságnak a mindjobban
urbanizálódó magyar parasztságból kialakult rétegeit, és amelyek így el
enyésző csekély kivétellel a marxizmus befolyása alá kerültek, s vezetőik a
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magyar liberalizmussal már meg nem elégedett, tisztán radikális szemléletű

városi polgári intellektuelek sorából kerültek ki. Ezekhez a rétegekhez, amelye
ket pedig elsősorban egy keresztényszociális népi mozgalom lett volna hivatott
a maga táborába szervezni, a katolikus mozgalom sem politikai, sem társa
dalmi vagy gazdasági formájában a liberális Magyarország összeomlásáig
nem tudott hozzáférkőzni,s ezek a munkásrétegek forradalmi gazdasági szem
léletük mellett, vagy még annál is inkább egyház- és vallásellenes velleitásaikat
hangsúlyozták.

Igy történt, hogy a magyar politikai élet csaknem egy századon át a
liberális világszemlélet közvetlen hatása alatt állott és az ezzel szemben ellen
tétes és históriailag és ethikailag egyaránt indokolható erők, így elsősorban

egy a számszerű viszonyok és bizonyos politikai és kultúrális adottságok által
is indokolt katolikus univerzálizmus sem a politikai, sem a szellemi, sem a
gazdasági életben kifejlődni nem tudott és nem tudott megfelelő ellensúlyt
gyakorolni akkor, amidőn a magyar liberalizmus politikai, gazdasági és társa
dalmi felbomlásának utolsó szakaszához érkezett.

III.

A magyar liberalizmus, amikor r867-ben a politikai és gazdasági hatalom
összeségének birtokába jutott, a szellemi élet totalitását is igényelte magának.
Ezen a téren az antiliberális tényezők érvényesülése számára a helyzet még
kedvezőtlenebb volt, mint r848 előtt. Igaz ugyan, hogy Kossuth páratlan
publicisztikai készségével szemben, amely a cenzúra kicsinyes béklyóit sikerrel
tudta áttörni, az antiliberális szellemű publicisztika nehezen érvényesült, de
mégis képviselőinek súlyos egyénisége miatt értékes tényezőt jelentett a magyar
szellemi életben. A kiegyezés azonban, amely az évszázados magyar problémákat
egy csapásra megoldani látszott, de valójában egy részüket, a súlyosabbakat,
csak kikerülte, azt a látszatot adta a magyar nemzeti élet egészének,
mintha ez a teljes siker a magyar liberalizmus érdeme és eredménye volna.

A liberális Magyarország ezt a hitet a közvéleményben nem csupán
aktuális politikai tényeivel igyekezett erősíteni, hanem a magyar szellemi élet
liberális szellemű átértékeIése után ennek tudományos eredményeivel igyeke
zett ezt a hitet és meggyőződést a magyar közvéleményben tudatossá tenni.
A magyar liberalizmus történelmi igazolását a magyar liberális történetszem
léletben találta meg, amely a kiegyezést követő félszázadon át egyeduralkod6
volt a magyar történettudományban.

Amíg a reformkor liberalizmusa a magyar történetszemléletbe, különö
sen a céhbeli történetírásba, aránylag kevéssé tudott behatolni s nyomait a
48 előtti történetirodalomban leginkább Bajza J6zsef világtörténeti szinthézisé
ben lehet megtalálni, Horvát István történetírása pedig a romantikus iskola
naiv túlzásainak volt a kifejezője, addig a szabadságharc utáni történetírás
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és magyar történetszemlélet a liberális világszemlélet nézőpontjaiból ítél és
erre építi fel a magyar történelem értékelését.

Alapvctője ennek a liberális szemléletnek Horváth Mihály, a szabadság
harc kormányainak kultuszminisztere volt, aki az emigráció évei alatt éppen
úgy, mint Szalay László, történelmi tanulmányokkal foglalkozott. Horváth
Mihály magyar történelme a magyar történet gerincévé először teszi azokat a
problémákat, amelyek a nemzeti multból a liberális kor történeti alapjaiul
szolgálhatnak. De kűlönösen nagy hatást tett a magyar közvélemény kialaku
lására Horváth Mihálynak az a két munkája, amelyben kétségkívül az ese
ményekben aktív résztvevő kortársnak érthető elfogultságával a reformkor és
a szabadságharc eseményeit tárgyalja. Horváth Mihály volt a magyar liberális
történetszemléletnek első tudatos képviselője, aki történetírásában először

fogalmazta meg a magyar liberális szabadsággondolatnak azt a terminológiá
ját, amelyet nemcsak a későbbi magyar történetírók, mint az erdélyi kérdés
speciális történetkutatója, Szilágyi Sándor és a Rákóczi-kornak nemcsak tör
ténetírója, de lantosa, Thaly Kálmán is átvettek tőle, hanem a magyar iskolai
történe1emtanítás, és ezen keresztül a magyar közvélemény széles rétegei is a
Horváth-féle liberális-optimista történetszemléleterr át ismerték meg a magyar
multat és ebből táplálták tovább a magyar illúziókat.

Amíg azonban Horváth Mihály, Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán nem
foglalkoztak e liberális szemlélet elméleti alapvetésével, hanem megelégedtek
annak a liberális közvélemény által kritikátlan lelkesedéssel fogadott prak
tikus művelésével, addig, igen jellemzöen, egy katolikus historikus, Pauler
Gyula volt az, aki a liberális történetszemlélet alapjait Comte pozitivizmusá
ban találta meg és egész történetírói munkásságával mestere, irányítója lett a
nem politikai célokat szolgáló pozitivista magyar történettudománynak a
liberális korban.

Amint a politikai és gazdasági liberalizmus 67 után csaknem teljesen
abszorbeálta a nemzeti erőket, úgy foglalta magába a liberális történetszemlé
let is csaknem teljes egészében a magyar történetszemIéleti törekvéseket.
A magyar történetszemléletnek a liberális vonalról a radikalizmus felé tolódá
sát csak Acsády Ignác történetírói munkásságában találjuk meg először, aki
liberális újságíróból lett a radikális történetszemlélet első képviselőjévé.

A magyar birodalom történetéről írott munkája különösen a keresztény közép
korral szemben mutat szokatlan meg nem értést és munkája kifejezetten anti
katolikus tendenciáj ú ; a magyar jobbágyságtörténetérőlszóló műve pedig
a jobbágyság történetének egyoldalú, irányzatos beállításával szinte első,

tudatos képviselője az osztályharc gondolatára felépített magyar történet
szemléletnek. Acsády nyomain, de már a magyar nemzeti ideológiának még
a sallangjait is teljesen elhagyva haladnak a radikális szemlélet egyoldalúságot
jelentő útjain Jászi Oszkár és Szende Pál az összeomlást közvetlenül megelőző
időben folytatott erősen szociológiai problematikájú történetírásukban.
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A katolikus történetszemléletnek az első úttörői már a negyvenes évek
liberális lendületében jelentkeznek és a Religio és Nevelés meg a véglegesen
r848-ban megalakult Szent István-Társulat körül csoportosulnak. Lányi Károly
magyar nyelvű egyháztörténete nemcsak a magyar katolikus egyház multjá
nak felderítését célozta, hanem a magyar katolikus multra halmozott ferdíté
sek tudományos cáfolata is akart lenni. Pauer János a magyar katolikus
klérus érdemeit egy önálló műben tartotta szükségesnek megírni akkor, ami
dőn ez a klérus a nemzetietlenség vádjának pergőtüzében állott a liberális
politikusok részéről.

Az abszolutizmus idején, amikor Bach kormánya az egész birodalomban
felszabadítani kívánta az Egyházat a jozefinizmus béklyói alól, ami legalább
a jogi formák szerint az r855-iki osztrák konkordátumban meg is történt,
Magyarországon is megnyilvánult egy katolikus szellemű mozgalom, amely,
Eötvös liberális katolikus szemléletétől függetlenül, a katolikus történetszem
lélet megteremtését célozta. Danielik János volt ennek a katolikus alapokon
nyugvó történetszemléletnek a vezető egyénisége. Ű szorgalmazta Cantu Cézár
katolikus szellemű hatalmas terjedelmű világtörténelmének magyarra fordí
tását, az Egyetemes Magyar Enciklopédia pedig, ugyancsak Dánielik kezde
ményezésére, a korabeli összes ismereteknek katolikus szellemű szintézise
kívánt lenni. Danielik bizonyos mértékig publicisztikai módszerekkel dolgozó
munkásságának segítőtársai közül különösen Török János és Pompéry János,
meg az első katolikus magyar napilapot megalapító Lonkay Antal hagytak
maradandóbb nevet maguk után. Danielik nagyvonalú munkásságába szer
vesen beleillett az az elgondolása, hogy a magyar katolikus egyházat és vele
együtt a magyar katolikus mozgalmat közvetlenül bele akarta kapcsoini a kül
földi katolikus mozgalmakba. Itt elsősorban a pápa világi uralmának védel
mére megindított nemzetközi katolikus akcióban kívánt helyet a magyar
katolikusok számára is. De Danielik tervei megdőltek abban a pillanatban,
amidőn Ausztria nagyhatalmi állásának fénye az r85g-iki események folytán
elhalaványulóban volt és nem nyujtott többé megfelelő külpolitikai hátvédet
az ilyen kényes nemzetközi akcióban való részvételhez. Másrészt Danielik és
elvbarátai a magyar belpolitikában is háttérbe szorultak akkor, amidőn az
osztrák centralista abszolutizmus a háborús balszerencse folytán hatalmi pozí
cióit a liberális törekvésekkel szemben feladni kényszerült. A hatvanas évek
ben, már a provizórium alatt a katolikus politikai szemlélet és törekvések hát
térbe szorulnak és csak szűkkörre szorítkozva, leginkább a volt konzervatív
párt tagjaiban élik kevéssel túl akiegyezést.

A hatvanas évek fellendülő irodalmi és tudományos élete látszólagos
lendületet hoz a katolikus történetírás terén is. Knauz Nándor, az éleselméjű

diplomatikus megindítja a Magyar Siont, a magyar egyháztörténelem első

önálló közlönyét. Ugyanő átdolgozva ismét kiadja Lányi Károly magyar
egyháztörténelmét. A Magyar Sion egy ideig alkalmas kristályosodási pontnak
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látszik a katolikus történetszemlélet kialakítására, s a Religionak, különösen
Palásthy Pál szerkesztőségealatt ugyancsak harcos támogatása mellett, úgy
látszik megfelelő keretet ad egy a liberális történeti felfogással szembenálló
univerzális katolikus történeti iskola kialakulására. De a szép és eredménnyel
biztató kezdetet nem követte a fejlődés hasonló lendülete. Úgy Palásthy, mint
Knauz túlságosan erőteljes és harcos egyéniségek voltak ahhoz, hogy ezt a
kedvezőtlenül alakult viszonyok folytán nagy diplomáciai készséget és kitar
tást kívánó feladatot, a liberális győzelem első diadalmas korszakában meg
teremteni, megszervezni a magyar katolikus szellemi életet, véghez tudták
volna vinni. Ez annál is inkább felülmulta az ő erejüket, mert felsőbb egyházi
és világi katolikus tényezőktől sem kapták meg mindig azt a morális támoga
tást, ami munkájuk sikeréhez elengedhetetlenül szükséges lett volna.

Igy a vatikáni zsinat és az első katolikus autonómiai kongresszus idején
a katolikus szemlélet tudományos fegyvereivel már Zádori János és a név
telenül író Fraknói Vilmos harcolnak a liberalizmusnak a szabadelvű katoli
cizmus álarcában fellépő törekvéseivel szemben.

Knauz történetírói munkássága nyomán egy szépszámú katolikus papi
történetírói nemzedék nevelődik fel és a katolikus tudományosságból mód
szeressége, eredményeinek gazdagsága miatt évtizedeken át kimagaslik az
egyháztörténetírás. Ennek a pozitivista módszerekkel dolgozó katolikus papok
által művelt történetírásnak. a magyar történetírás általános szempontjait
tekintve, kétségkívül nagy tudományos érdemei voltak. Papi történetíróink,
Ipolyi Arnold, Bubics Zsigmond, Bunyitay Vince, Szentkláray Jenő, Ortvay
Tivadar, Pór Antal, Némethy Lajos, Karácsonyi János, Kandra Kabos,
Békefi Remig, Kollányi Ferenc, Dedek Crescens Lajos és a legszélesebb látó
körű Fraknói Vilmos, azonkívül, hogy a nemzeti történelmet is értékes ered
ményekkel gyarapították, fáradhatatlan buzgalommal gyüjtik össze a püspök
ségek, apátságok történetére, leginkább a középkorra vonatkozó adatokat.
Módszeres tudományos munkájuk a liberális történetírás hivatalos szervei
részéről is megérdemelt elismerésben részesült. De ami munkájuk eredményét
a katolikum specifikus szempontjából illeti, meg kell állapítanunk, hogy ez
egyébként igen becses művek ebből a szempontból keveset nyujtanak. A szer
zök nagy szorgalommal gyüjtenek össze minden adatot egy-egy apátság vagy
püspökség történetére vonatkozólag és legtöbbször igen használható adatok
ban gazdag történetét adják egy-egy egyházi intézménynek. De kutatásaik
eredménye rendszerint megáll a gazdaságtörténet körébe vágó birtoktörténet
nél, vagy a jogtörténet tárgykörébe illő egyházjogi természetű kérdések tár
gyalásáná1. Hiányzik e művek majd mindegyikébőlaz intézmények belső életé
nek rajza, akár a középkori, akár az újkori magyar theológiai irodalom fejlő

désére, forrásaira és hatásaira nézve belőlük érdemleges feleletet nem kapunk.
Jellemző, hogy középkori egyházi irodalmunk legfontosabb forrásait feldolgoz
ták ugyan nyelvtudományi szempontból, de tartalmuk theológiai méltatásá-
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val, az újabb időben elszórtan megjelent kísérletektől eltekintve, adós maradt
a magyar katolikus tudomány. Amit tehát a magyar tudománytörténetben a
XIX. század másik felébőlmint magyar katolikus egyháztörténelmet könyvel
nek el, az rendszerint nem egyháztörténelem, nem a katolikus egyház belső,

sajátos életének megvilágítása, hanem egyes egyházi intézmények birtokainak,
jogviszonyainak leírása, egyházi személyek életrajza. E nagybecsű, de a kato
likum szempontjából a szintézisig fel nem emelkedő művek nem szolgáltak,
mert nem szolgálhattak alapul a magyar katolikus egyház történetének új
szintéziséhez sem. Ez a magyarázata annak, hogya Knauz által I 866-ban
átdolgozott Lányi-féle magyar egyháztörténelem megjelenése után, dacára
az időközben gyors egymásutánban megjelent és egész kis könyvtárt kitevő

egyháztörténeti publikációknak, negyven esztendőnát nem jelenik meg magyar
egyháztörténelmi szintézis, amíg Karácsonyi János 1906-ban ki nem adja
rövid és túlságosan sémákba tördelt új összefoglalását.

Ha ezek az egyébként értékes pozitivista részletkutatások nem ösztönöz
ték az írókat a magyar egyháztörténelem szintézisére, annál kevésbbé feltűnő,

hogy katolikus történetíróink adósak maradtak a magyar történelem katolikus
világszemléletű szintézisével is. Csak tényként historice kívánjuk ezt meg
megállapítani s korántsem elítélőleg hangsúlyozni, mert igazán az lett volna a
meglepő, ha történetíróink ki tudtak volna emelkedni a totalis liberális szemlé
let levegőjéből. Tényleg ez nem is következett be és katolikus történetíróink
Fraknói Vilmosnak a Szent István-Társulat Házi Könyvtárában megjelent
összefoglalásától eltekintve, nem kísérelték meg a magyar történelem egészé
nek szintézisét adni. Amikor pedig a liberális történetszemlélet standard
workjának, a Szilágyi Sándor szerkesztette magyar történelem munkatársai
közé szegődtek, mint Pór Antal és Fraknói Vilmos, akkor kétségkívül jeleset
alkotnak a pozitivista történetkutatás szempontjából, de a katolikus történet
szemlélet szempontjából közömbös alkotások ezek.

Még leginkább a katolikus egyházat ért durva támadások azok, amelyek
katolikus történetíróinkat a védekezésre késztetik. Igy Fraknói Vilmos nyilt
ülésen utasítja vissza Thaly Kálmán alaptalan vádjait a jezsuiták ellen. Kará
csonyi János pedig Haller német munkájának, a katolikus egyházzal szemben
felhozott történeti hazugságok cáfolatának magyar fordításához fűzött függe
lékében erőteljesen fordul a magyar katolikus egyházat érő, akkor divatos
támadásokkal szembe.

Azok a kísérletek is, amelyek a liberális szemlélettel szembehelyezkedő
katolikus történetszemlélet kialakítására törekedtek, nem a céhbeli historiku
sok köréből indultak ki, hanem theológusok és katolikus publicisták voltak a
kezdeményezők.

Igy a dogmatikus Dudek János volt az elsők egyike, aki a kilencvenes
években először kísérli meg nemcsak az irodalom katolikus szemléletét , hanem
kritika alá veszi Eötvös és Trefort liberális katolicizmusát is. Acsády Ignác
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magyar történelmi szintézisét ugyancsak Dudek János részesíti aprólékos
részletekbe menő kritikában. Bár Acsády munkájáról írott egész kötetre
terjedő kritikai tanulmányai már polemikus voltuk miatt sem tekinthetők

a magyar történelem katolikus szintézisének, de kétségtelenül találó szem
pontokat nyujt a magyar katolikus történetszemlélet számára s rendkívül
jellemző a századeleji történeti műveltségre és módszerre úgy Acsády, mint
a kritikus személyét illetően. Nem ilyen terjedelmes, de felfogásában ugyan
olyan határozott és jellemző kritikában részesítette Dudek ifjabb Andrássy
Gyulának a magyar állam fennmaradásának okairól írott és a liberális
történetszemlélet teljességét jelentő művét is.

Amíg Dudek megelégedett a pusztán a tárgyhoz szóló polémiával, addig
a lassan fejlődő katolikus publicisztikának a század elején egyik legkiválóbb
képviselője, Görcsöni Dénes (Friedreich István) a magyar tudományos élet
liberális szellemű szerveinek kritikáján át jutott el történet- és irodalomtörté
netírásunk kritikájához. Jellemző, hogy Görcsöni tudományos érdeklődését

Széchenyi István alakja kötötte le végül, akinek méltó életrajzára közel két
évtizeden át hiába hirdetett pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia.
Jellemző a kor hangulatára. amelyben Görcsöni Széchenyi biografiája készült,
hogy munkájának gerince a Széchenyi-Kossuth ellentét tárgyalása, ez lévén a
liberális történetszemlélet jellemző beállítása a reformkor történeti fejlődésére.

Görcsöninek ez a terjedelmes munkája, amely már a liberális kor alkonyán
jelent meg, jellemzően viseli magán a kezdődő katolikus történetszemléletnek
azt a sajátságát, hogy az író tisztult felfogása és erős írói egyénisége dacára
sem tudott ment maradni a liberális történetszemlélet tartalmi és formai
dialektikájától.

Igy mindazok az elszórt megnyilatkozások, amelyek a liberális történet
szemlélet reakciójaképpen különösen a liberális kor utolsó két évtizedében
felvillantak, sporadikus jelenségek maradtak csupán, jellemzően arra, hogy
ilyen irányú és tartalmú megfontolások már fel-feltünedeztek, de a liberális
társadalomban magukra hagyottan állottak és abban erőteljes visszhangra
nem találtak.

A liberális Magyarország politikai koncepciójának összeomlása után
eszmélt csak arra a magyar társadalom, hogy az előző kor nemcsak a politikai,
de a históriai illúziók kora is volt és az a színes kép, amely a XIX. század libe
rális ideológiáját a multra visszavetítve akarta megrajzolni a magyar mult
képét, színes, de csalóka ábrándkép csupán. Nem véletlen, hogya szellemtörté
netnek ez az igazságkutató és a nagy tömegekre kijózanítóan ható munkáját
elsősorbana katolikus Hóman Bálint és SzekfűGyula végezték el, akik társaik
kal együtt a magyar történetírás új útjait megjelölve igazságot szolgáltattak
a liberális történetszemlélet által könnyed felületességgelletárgyalt keresztény
középkornak éppen úgy, mint a nemzetietIennek és hanyatIónak bélyegzett
magyar katolikus barokk kornak.

VIGILIA 121


