
1920). Értékes írásokat tett közzé az egyházi állam erőszakos beolvasztásáról
is, kiemelkedik közülük az 1929-ben írt A római kérdés. Nem véletlen, hogya
Révai Nagy Lexikona világháborús címszavainak megírására őt kérték föl, s
más összefoglalásokban is tekintélyes terjedelmű fejezetekkel szerepelt. A kor
egyik legkedveltebb népszerűsítő könyvében, A világtörténelem nagycsatátban
11 sorsdöntő ütközet elemzése fűződik nevéhez.

Hatalmas munkabírását látva rendfőnöke újabb nagy feladattal bízta meg,
neki kellett elkészítenie a piarista rend történetét. Calasanzi Szent József élete
című műve 1923-ban jelent meg. Függelékében először írta meg a magyaror
szági rendtartomány történetét.

A téma élete végéig foglalkoztatta. Új és új tanulmányokat tett közzé a
rendalapítóról, s ő szerkesztette az 1942-ben megjelent, ma is nélkülözhetet
len Magyar piaristák a XIX. és a XX. században círnű portrégyújteményt, egy
évvel később pedig Bíró Imrével, Bíró Vendellel és Tomek Vincével karöltve
kiadták A magyar piarista rendtartomány történetét, s ennek kiegészítéseképp a
rendtartomány 300 éves jubileumára egy Emle7ckönyvet (1942) is Lantos 201
tánnal közös szerkesztésben.

A gazdasági világválság az egyház figyeimét fokozottan a megoldatlan
szociális kérdésekre irányította. Balanyit ezek elemzésére Szent Erzsébet élete
vezette. (Meglehetősen sokat foglalkozott a magyar szentekkel: Szent István
nal, Szent Imrével és Erzsébettel.) Nagy feltűnést keltett A kereszténység és a
szociális kérdés (1931) című tanulmánya.

1938-ban az MTA levelező tagja lett, 1943-ban egyetemi tanár Kolozsvárt
a Ferenc József Tudományegyetem egyetemes történelmi tanszékén. A város
népszerű szónoka volt, Márton Aron gyakran meghívta az espereskerületi
összejövetelek előadójénak. 1948-ban az egyetem magyar állampolgárságú
tanárainak távozniuk kellett. Visszatért Budapestre, és a kispapokat tanította
történelemre, majd mint rendfónöki asszisztens felmérhetetlenül sokat segí
tett Sík Sándornak a kormányzás nehéz munkájában. 1961-ben, 75. szüle
tésnapján rendtársai Emle'kkönyvvel köszöntötték. 1963. május Hn hunyt el.
Barátja, Kovács Sándor szombathelyi püspök temette.

BALANYI GYÖRGY

Magyar szentekről, akik nincsenek, de lehetnének

Oly sok esztendő múltán végre teljesült a magyar katolicizmus hő vágya: XII. Piusz
pápahivatalosanszentté nyilvánítottaArpád háziBoldog Margitot. A magyarság már
életében aureolával övezte, holta napjától kezdve pedig igazi szentként tisztelte a
jámborhercegnőt, akinek margitszigeti kolostoraés sírja egészena török dúlás idejéig
leglátogatottabb nemzeti szentélyeinkközé tartozott.

Amilyen nagy azonban örömünk a szentté avatás síkerén. annyira van
okunk elgondolkozni sokszázados késésén. Hiszen Szent Margit annyira
nyilvánvalóan szent életet élt, egyházi műkifejezést használva, annyira hősi
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fokon gyakorolta a keresztény erényeket, hogy minden kortársa termé
szetesnek találta volna, ha a legfőbb egyházi hatóság mindjárt halála után
oltárra emeli. Sokan azt remélték, hogy vele is meg fog ismétlődni megdicső

ült nagynénjének, Szent Erzsébetnek esete, akit négy évvel halála után már
szentté nyilvánított IX. Gergely pápa. Szent Margit esetében is így indult a
dolog. Ismeretes, hogy Fülöp esztergomi érsek, Fülöp váci püspök és a zirci
apát X. Gergely pápa megbízásából már a szent halálát követő évben meg
indították a hivatalos egyházi eljárást bevezető tanúkihallgatásokat. Mivel
azonban az általuk felterjesztett jegyzőkönyv hiányosnak bizonyult, a pápa
az 1276. évben saját biztosait: Bianchi Ubert piacenzai és de la Corre veronai
kanonokokat küldötte ki a szükséges tanúkihallgatások lefolytatására. A biz
tosok ezúttal kifogástalanl megfeleltek feladatuknak: 1276. július 23 és októ
ber 20 közt a tanúk hosszú sorát hallgatták ki, vallomásaikat szabályszerű

jegyzőkönyvbe foglalták, és azt annak rendje-módja szerint megküldötték
XXI. János pápának.

Bár a kihallgatási jegyzőkönyvek csak töredékesen és késői másolatban
maradtak ránk, annyit mégis megállapíthatunk belőlük, hogy az egész nem
zet szívvel-lélekkel rajta volt, hogya csodák fényében fündöklő szűz minél
előbb elérje a halandó földi ember számára elérhető legnagyobb kitüntetést.
Hogy ennek ellenére akkor mégsem került sor a hivatalos döntés kimondá
sára, annak oka nem az itthoni lelkesedés hiányában van, hanem egyes egye
dül a korviszonyok mostohaságában kell keresnünk. Ilyen volt a pápák gya
kori váltakozása - éppen a kritikus 1276. évben nem kevesebben, mint né
gyen (X. Gergely, V. Ince, V. Adorján, XXI. János) váltották egymást Szent
Péter székében - és még inkább Magyarország benső rendjének és külső

tekintélyének Kun László idejében bekövetkezett nagymérvű hanyatlása. Hi
szen külföldön már olyan hírek keringtek, mintha nálunk a pogány reakció
egyenesen létében fenyegetné a katolikus vallást. Nem csoda tehát, hogy
Rómában nem érezték időszerűnek, hogy egy félig-meddig pogánynak vélt
nemzetet a legmagasabb erkölcsi kitüntetésben részesítsenek.

Igy sokáig elhúzódott az ügy. Közben az a nemzedék, mely közvetlen
szemtanúja volt a szent csodálatos életének és megtapasztalta mennyei köz
benjárásának hathatósságát, lassanként kihalt. A nyomába lépett új nemze
dék pedig már közelről sem érezte annyira szívügyének a szentté avatást. A
lélek tovaszállott, s helyébe a formaság és a külső illendőség keresése lépett.
A szentté avatás Újrafelvételére ezentúl is történtek ugyan lépések, de nem
annyira benső meggyőződésből,mint inkább politikából és a hagyományok
hoz való ragaszkodasból. Igy tudjuk, hogy Károly Róbert 1306-ban V. Kele
men pápa udvarába küldötte András domonkos rendi atyát az ügy megsür
getésére. András atya ügyesen is forgolódott a maga érdekében, és már egy
év múlva megszerezte magának az anti vári érsekséget, de Szent Margit ügyét
egy hajszállal sem mozdította előbbre. Ugyanez áll Mátyás királynak II. Piusz
pápánál tett lépéseire 0462-1464}.

Es ha már a királyok félszívvel és benső meggyőződés nélkül tett lépései
eredménytelenek maradtak, még kevesebb siker koronázta azokat a félénk
kezdeményezéseket, melyeket magánosok indítottak; így 1640 és 1647 közt
Ferrari Zsigmond és Sartori Antal domonkos rendi atyák, 1729-ben a domon
kos rend római generálisa, 1770-ben pedig a pesti rendház főnöke. A jóakarat
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és az áldozatkészség egyik esetben sem hiányzott, de hiányzott a nemzeti
együtt érzés, a lelkesedésnek és a meggyőződésnek hegyeket megmozgató
ereje.

Alaposabb vizsgálódás után tehát lehetetlen elzárkóznunk az elől a meg
állapítás elől, hogy Szent Margit szentté avatásának szokatlanul hosszú ké
sésében elsősorban mi magunk vagyunk a hibásak. S ez a tény súlyos nem
zeti mulasztásunkról rántja le a leplet. Bizonyára sok katolikus magyar em
bernek a lelkében felvetődött már a fájó kérdés: Miért van az, hogy nekünk,
magyaroknak, más nemzetekhez viszonyítva, olyan kevés az egyházilag el
ismert szentünk? Hiszen akik vannak, azoknak nagy része is csak a népi
kegyelet és az emberemlékezetet meghaladó kultusz cfrnén került be a nemzeti
szentek tiszteletreméltó galériájába. Ugy érezzük, hogy ennek nem volna szabad
így lennie; nekünk igazság szerint, jóval több szentünknek kellene lenni.

Azon kell kezdenünk, hogya magyar középkor hitélet dolgában semmivel
sem állott mögötte a nyugati nemzetek középkorának. A mélységes hit, a
bensőséges áhítat, a szamaritánus felebaráti szeretet, a kemény lemondás és
vezeklés éppoly jól felismerhető vonások voltak a középkori magyar katoli
cizmus arculatán, mint akár a franciáén vagyanémetén. Legalább a XII.
századtól kezdve nálunk is nagy számban akadtak emberek, egyháziak és
világiak, főrangúak és közrendűek. akik hősi fokon gyakorolták a keresztény
erényeket, más szóval nálunk is éltek hősök és szentek, aszkéták és Istenbe
temetkezett misztikusok. Történetírásunk újabb szellemtudományi iránya,
mely iparkodik a szellemi és erkölcsi élet megmozdulásait is lemérni, semmi
kétséget nem hagy ebben a tekintetben. De pozitív irányban is van erre bi
zonyítékunk: Gyöngyösi Gergely középkori pálos szerzetes krónikája tucat
számra sorjázza elénk a szeritéletű pálos barátokat; de ugyanezt látjuk a ma
gyar domonkosok és ferencesek történetének középkori forrásaiból is.

Szentekben tehát nem volna hiány nálunk. Csak az a baj, hogy ezek közül
aránylag kevesen nyerték el a szentség hivatalos aureoláját. Es ez túlnyomó
részben a mi hibánkból történt. Mert ha el is ismerjük, hogy egy-egy megér
demelt szentté avatás elmaradásába külső okok is közrehatottak, a legfőbb

ok mégis a mi vétkes mulasztásunkban rejlett.
A külső okok legfőbbje. hogy úgy mondjuk, technikai természetű volt:

földrajzi helyzetünknél, nyelvi és történeti elszigeteltségünknél fogva túlsá
gosan messze estünk a katolikus világ középpontjától. Ebből következett,
hogy ha a pápa felénk is fordította tekintetét, csak a politikai és társadalmi
élet egyenetlenségeit látta meg, de már a főúri palotákban, polgári házakban,
szerzetesi cellákban vagy éppen a barlangokban, vagy erdei remeteségekben
bimbózó és nyiladozó erényvirágokat legjobb akarattal sem tudta észrevenni.
A magyar szenteknek tehát hasonlíthatatlanul kevesebb esélyük volt, hogy
már életükben magukra vonják a legmagasabb egyházi hatóság figyelmét,
mint például az olaszoknak.

A hiányt a környezetnek kellett volna pótolnia. Ez azonban csak egészen
kivételes esetekben történt meg. A magyar életszentség ugyanis mindvégig
megőrizte szigorúan individuális jellegét, és sohasem vált kollektívvé olyan
értelemben, mint például az olasz. A magyar szentek, aszkéták és misztiku
sok szemérmes magyar természetüknek megfelelően szobájuk, cellájuk vagy
barlangjuk magányába temetkeztek, és kandi szemektől elzárkózva végezték
imádságaikat, erénygyakorlataikat és önsanyargatásukat. 6k szóról-szóra
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megfogadták az Üdvözítő parancsát: "Te pedig, mikor imádkozol, menj be
kamarádba, és ajtód betéve imádkozzál Atyádhoz". A magyar szentek igazán
csak Istennek és önmaguknak éltek.

Ezt annál könnyebben megtehették, mivel környezetük legtöbb esetben
nem zavarta őket; hagyta, hogy tegyék, amit és ahogyan akarják. A magyar
társadalom ebben a tekintetben megközelítőleg sem bizonyult a szentség
olyan termékeny és kibontakozásra késztő talajának, mint az olasz. Az olasz
nép ugyanis sokszázados keresztény nevelésének megfelelően ma is a legtö
kéletesebb és legkívánatosabb emberi eszmény kiteljesedését látja a santoban,
s ezért szenvedélyes örömmel és példátlan együttérzéssel üdvözli minden
egyes leendő új szent feltűnését és szinte kényszerítő erővel sodorja tovább,
előbbre a tökéletesség magasabb ormai felé. Olaszországban a szent nem
individuális, hanem kollektív jelenség: egy-egy város vagy vidék vallásos
áhítatának kivirágzása egy mélyebb és jellegzetesebb egyéniségben. Termé
szetesen nem abban az értelemben, mintha a szent egyéni arculatát megad ó
hősies erénygyakorlatok a közöség munkájának eredményei volnának, ha
nem abban, hogya közösség a maga legbensőbb vágyainak kiteljesedését
látja benne, tisztelettel és mélységes áhítattal tekint fel rája, s iparkodik minél
közelebbi kapcsolatba jutni vele.

Az olasz környezet tehát valósággal keltegető és nevelő iskolája az élet
szentségnek. Jellemző példáját olvassuk ennek Assisi Szent Ferenc életében.
Mikor a szent stigmatizációja előtt útban volt Alverna felé, a szamarát vezető
paraszt egyszer csak ezzel a kérdéssel fordult hozzá: "Mondd meg nekem,
te vagy-e az assisibeli Ferenc testvér?" Es mikor Szent Ferenc igenlőleg vála
szolt, így folytatta: "Hát akkor csak igyekezzél, hogy olyan jó légy, mint
aminőnek tartanak az emberek, mivelhogy sokak igen bíznak benned, és
ezért figyelmeztetlek téged, hogy ne legyen benned egyéb, mint amit az em
berek óhajtanak."

Es hogya környezet cselekvésre késztő és felfelé sodró ereje, illetve annak
hiánya nemcsak elméletben, hanem a valóságban is döntő hatással lehet
egyéni életsorsok alakulására, arra ismét a ferences történetből idézhetünk
jellemző példát. Az alvernai kolostor ebédlójének falán többek közt egy képet
láthatunk, mely alamizsnát osztó frátert ábrázol. A kép alatt ezt a felírást
olvassuk: "Magyarországi Boldog Bernát, ennek a szent hegynek kapusa." Es
ha a rendi krónikákban utánanézünk, megtudjuk, hogy az egyszerű magyar
laikus testvér kiválóan jámbor életű és kegyelmi ajándékokkal gazdagon el
halmozott ember volt. Olyan nagy mértékben rendelkezett az istenszeretet
adományával, hogy a negyedik, ötödik Miatyánk elmondása után már elra
gadtatásba esett, mely néha órákig eltartott. Máskor meg azt vették észre,
hogy elragadtatásában a levegőben lebeg. Műszóval élve tehát eksztatikus
lélek volt. Attól az időtől kezdve azonban, hogy elöljárói kívánságára visszatért
Magyarországra, egyszerre nyoma veszett a történelemben. A rendi krónikás
mindössze annyit tud róla feljegyezni, hogya szentek halálával múlt ki.

Egészen bizonyos, hogy Bernát testvérből, ha mindvégig olasz környezet
ben maradt volna, a legendák aranyszálaival dúsan körülfont népszerű szent
lett volna; csodáiról és elragadtatásairól talán nemzedékek beszéltek volna.
Míg így a hidegebb és józanabb magyar környezetbe visszasüllyedve egysze
rű jámbor baráttá szürkült, és a többi barátok módjára senkitől észre nem
véve, nem ünnepeltetve, csak befelé élte gazdag, kegyelmi életét. Eletszent-
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sége a honi környezetben egycsapásra elvesztette kollektív jellegét, individu
álissá lett, s az utókor szempontjából semmibe foszlott; halála után senki sem
beszélt többé róla. Beteljesedett rajta a magyar puszta SOIsa: a homok még a
nyomát is betemette.

De a magyar környezet nemcsak a cselekvésre késztő ösztönzések elma
radásával, hanem akárhányszor ténylegesen is gátolta a magyar életszentség
nek kollektív jelenséggé való kibontakozását. Jámbor szerzeteseink ugyanis
alázatosságukban egyenesen elviselhetetlennek tartották a gondolatot, hogy
akár holtuk után is szentként tisztelje őket a világ. Ezért például a pálosok
elvből nem tettek lépéseket jámbor életű testvéreik boldoggá, illetve szentté
avatása érdekében. Székely László márianosztrai vikáriusról pedig egyenesen
azt olvassuk, hogy saját lábával taposta el a szent életű Ferenc testvér sírjából
kinőtt két pálmaágat, nehogy a világ tudomást szerezzen életszentségéről.

Sokkal nagyobb baj volt ennél, hogya magyar társadalom nem vette észre
és nem méltányolta érdeme szerint a hivatalos szentté avatásban rejlő lelki
hasznot és tekintélynövekedést, mely belőle a szentet adó nemzetre hárult.
A mi jó eleink legtöbb esetben megelégedtek azzal, hogy maguk kezdettől

fogva szentként tisztelték a soraikból kiemelkedett jámborokat, de azt már
nem tartották szükségesnek, hogy az erre egyedül hivatott egyházi hatósá
gokkal is szentként ismertessék el őket. Ezért van az, hogy olyan kétségbe
ejtően kevés a hivatalos szentünk. A három szent királyon (Szent István,
Szent Imre, Szent László) és Szent Gellérten kívül tulajdonképpen csak Szent
Erzsébetet és most már Szent Margitot sorolhatjuk ide. A többieknél legjfel
jebb az emberemlékezetet meghaladó kultusz utólagos megerősítésérö] lehet
szó, mint például Boldog Mór, Boldog Szalóme, Csehországi Boldog Agnes,
Boldog Kinga, Boldog Jolánta esetében.

A legtöbbnél azonban még ez is hiányzik. Például Boldog Gizella királyné
kultuszának egyházi megerősítése még mindig várat magára; az Arpád-ház
utolsó aranyágacskájának, magyarországi ifjabb Erzsébetnek szentté avatásá
ra mind ez ideig nem történt komoly lépés, pedig szép életével, mélységes
keresztény alázatával, türe1mével és. hivatásszeretetével ugyancsak rászol
gált; ugyanezt kell mondanunk Nagy Lajos példás életű leányáról, Hedvig
lengyel királynéról. Magyarországi Boldog Pálnak, a magyarországi domon
kos rendtartomány vértanú megalapítójának és rendtársának, a főrangú csa
ládból származott Boldog Csáky Mórnak tisztelete szintén nélkülözi az egy
házi jóváhagyást. Ugyanez az eset forog fenn Nagy Lajos kortársánál, a szín
magyar származású Folignói Boldog Antalnál. A rendalapító Ozséb kanonok
és Mátyás király híres kortársa, a bibliafordító Báthory László szintén csak
magyar viszonylatban szerepelnek a boldogok sorában; a hivatalos egyházi
közegek csak annyiban nyilatkoztak tiszteletük tárgyában, hogy nem emeltek
ellepe kifogást.

Es ha hébe-hóba egyik-másik szentünk érdekében meg is indult a hivatalos
eljárás, a magyar társadalom érdeklődése időnap előtt kifúlt; legtöbbször hi
ányzott belőle az a szívósság és kitartás, mely a felvetett ügy diadalmas
befejezéséhez szükséges lett volna. Már az Arpádok idejéből több megkez
dett, de be nem fejezett szentté avatási eljárásról van tudomásunk. Igy pél
dául tudjuk, hogy Róbert esztergomi érsek és a tartományához tartozó püs
pökök 1231-ben az ötven évvel előbb elhalt Lukács esztergomi érseknek, kora
legkiemelkedőbb főpapi egyéniségének szentté nyilvánítását kérelmezték IX.
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Gergely pápától. A pápa hajlott is kérésükre, s Bulcsú csanádi püspököt. a
ctkádori cisztercita apátot és az esztergomi ispotályos lovagok mesterét még
abban az évben utasította a bevezető kihallgatások megejtésére. A kiküldött
biztosok emberül megfeleltek feladatuknak: alaposan megvizsgálták a nagy
főpap egész életét, s annak adatait a közbenjárására történt csodákkal egye
temben szabályszerűjegyzőkönyvbefoglalva felterjesztették Rómába. Két év
vel később Jakab prenestei bíboros, pápai követ újabb beható helyszíni vizs
gálatot indított az ügyben. De a továbbiakban nem történt semmi. A pápaság
és császárság harmadik harcának kitörése, majd a tatárjárás bekövetkezése
más irányba terelte az emberek figyelmét, és nem akadt többé senki, akinek
eszébe jutott volna újból napirendre tűzni a kérdést. Ugyanilyen méla ak
korddal végződött Lukács ifjabb kortársának, Saul kalocsai érseknek megin
dított kanonizációja is. A tatárjárás azt is kimosta a kortársak emlékezetéból.

Találunk példát arra is, hogy az anyagi eszközök szűkösségén szenved
hajótörést egy-egy szentté avatási ügy. Mint jellemző példát említjük Csep
pelényi Györgynek, a Thököly-féle kuruc felkelés pálos vértanújának az ese
tét. Az 1702 pünkösdjén a máriavölgyi kolostorban tartott nagykáptalanon a
lengyel képviselő tartománya megbízásából felvilágosítást kért a vértanú
szentté avatási pörének állásáról. Kérdésére azt a feleletet nyerte, hogy a
szükséges iratokat felterjesz tették ugyan a Szentszékhez, de a,pör lefolytatá
sához szükséges összeg nem áll a vezetőség rendelkezésére. Es ezzel végleg
elalud t az ügy.

Ez a néhány, találomra előhozott adat meggyőzóen mutatja elmefuttatá
sunk címének igazát: lehetnének oltárra emelt szentjeink, de nincsenek. Es
hogy nincsenek, azért elsősorbanmagunkra kell vetnünk. Nem az volt a baj,
hogy nem tiszteltük eléggé a köztünk élő szenteket, hanem az, hogy nem
úgy tiszteltük őket, ahogyan kellett volna. Szerénységből, kényelemszeretet
ból, olykor talán fösvénységból is elmulasztottuk idejében megindítani a
szentté avatási eljárást, vagy ha megindítottuk, nem volt elég kitartásunk
végigvezetéséhez. Mint annyi más téren, itt is beértük félmunkával.

Szent Margit szentté avatása legyen intő példa számunkra. Tanuljuk meg
belőle, hogya nemzet kitartó lelkesültsége és imádságos összefogása ezen a
téren is előbb-utóbb meghozza a diadalt. Dolgozzunk és imádkozzunk, hogy
a jövőben ne csak lehessenek, hanem legyenek is szentjeink. Mert bizony
rászorulunk hathatós mennyei közbenjárásukra.
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