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AGFAY ANTAL

Kereszténység, államiság és Szent Korona egysége
hazánk elmúlt ezer esztendejében

Elöljáróban leszögezem, hogy a következőkkel nem szándékozom azok számát növelni,
akik hivatalosan megemlékeznek hazánk, Magyarország elmúlt ezer esztendejéről. Amikor
azt mondom, hogy sokan és sokat fognak beszélni erről az évfordulóról, elsősorban nem
a hivatásos és hivatalos szónokokra gondolok, akik valamilyen meghatározott célból és
indíttatásból foglalkoznak e témával, hanem azok jelennek meg lelki szemeim előtt, akik
baráti körökben, együtt utazók társaságában, esetleg borospoharak mellett váltanak majd
szót hazáról, kereszténységről, államról, Szent Koronáról, vagyis mindarról, ami
lényegesen befolyásolja életünk alakulását. Bízom abban, hogy a jubileumi esztendő
leteltével nem apad el a beszélgetés szava, hanem folytatódik, folyamatossá lesz. Mivel a
köztudatban eléggé hiányos ismereteket tükröző felfogások és elgondolások nyomaira
bukkanhatunk, szükségét érzem e beszélgetések és ezeket megalapozó ismeretgazdagítás
fontosságára felhívni a figyelmet, egyszersmind az utóbbit célzandó, néhány, vallási
szempontból megközelített gondolat közreadását.

Bár nem szükséges magyaráznom a múlt ismeretének nélkülözhetetlenségét, néhány
mondat erejéig mégis foglalkozzunk ezzel, részben a témára való ráhangolódásként,
részben pedig, hogy világosabbá váljék az az alap, amelyre ráépítem mondandómat.
Segítségemre vannak a néhai egri főpapnak, Samassa József bíboros érseknek a
honfoglalás millenniumát ünneplő beszédének szavai „Ha a nemzetnek ezeréves hosszú
útját áttekintjük, nemcsak a jelen tüneményeinek magyarázatát leljük meg, melyek a
természeti s erkölcsi erők törekvéseinek eredményei, de sejthetjük a jövő titkait is. Mert
miként a múlt a jelent szülte, úgy hordja ez méhében a jövendőt. Hasonló okok rokon
körülmények közt hasonló eredményt hoznak létre s valamint a múltnak eseményei
magyarázatul szolgálnak a jelen megérthetésére, úgy a jövőt a múlt és a jelen
tüneményeiből, ha bizonyosan látni nem is, nagy valószínűséggel gyanítani lehet.

Ha tehát a nemzet elődeinek ősi erényeihez hü marad, azok ápolásában és
kifejlesztésében keresi haladását és művelődését, ha mindazt, ami jó, igaz és szép — ezek
képezik ugyanis egy nemzet értékét és becsét —, tettei által a haza üdvére megvalósítani
törekszik, szóval, ha ezeréves történelméből megtanult ismét történetet éspedig még jobbat
csinálni: akkor Isten őrszeme alatt nagy és dicső jövőt várhat. Mert a történelem tanúsága
szerint azon birodalmak állottak fenn legtovább, ahol a jó erkölcsök, az erény legtovább
uralkodtak. Az erkölcsi erények első létfeltételei a népeknek, ezek képezik legfőbb javát.
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És ezért a magyar nemzet is jövő nagyságának vagy bukásának okait önmagában hordja
és lételének ezen két ellentétes időpontja nem lesz más, mint magaviseletének jutalma vagy
büntetése."1

Valóban, súlyos bajnak és nagy (bár be nem ismert) gyengeségnek a jele, ha valamely
nemzet megfeledkezik múltjáról, vagy azt tiszteletlenséggel emlegeti. S ha egy nemzet
nem tartja fontosnak saját történelmét hitelesen föltárni, mert azt hiszi, hogy jövőbeli
fejlődéséhez az évszázados eseményeknek nincsen köze, az nem alapíthat új társadalmat,
mert az nem épít, hanem rombol. Mint azt sokan gondolnák, a múlt nem áll szemben a
jelennel, miként a halál sem az élettel, amelynek szerves része. Egy nemzet egészséges
fejlődésének gyökerei múltjának ősi hagyományaiban rejlenek, azokból táplálkoznak.

Amikor keresztény államiságunk ezer esztendejére gondolunk és próbáljuk annak minél
több titkát megfejteni, rácsodálkozunk a múltunkat jelenünkkel összekötő, történelmi
eseményeket elénk sorakoztató fényes ívelésre, amely nem ér véget napjaink ünnepi
eseményeivel, hanem reményünket, bátorságunkat erősítve a jövőbe mutat és vezet.

Az ezeréves ív kiinduló támpontja

Mint egy gigantikus híd ível át nemzetünk történelmének elmúlt ezer esztendején az a
vezérlő eszme, amely meghatározója s egyben mozgatórugója is az egyes generációk
cselekedeteinek, s amelyet így hívunk: kereszténység. A kereszténység mint tanítás és mint
életforma kapcsolódott népünkhöz az új hazában, s lett állandó társa. Ős eleink
kereszténnyé válásának legfőbb szorgalmazója és azért legtöbbet is cselekvője az a Szent
István király, akit Isten annyira kitüntetett, hogy áldott jobbját már itt a földön
megoltalmazta az enyészettől, az Egyház pedig istenes élete és csodái alapján már
1083-ban az összes európai királyok közül legelsőnek forma szerint is szentjei közé iktatta,
s ezáltal tiszteletét az egész keresztény világban egyetemessé tette.

Szent István olyan keresztény (krisztusi) volt, aki komolyan vette keresztény hivatását
és küldetését a világban élő Egyházban. Komolyan vette keresztségi ígéretét, vagyis
folytatta Krisztus megváltó művét azon a helyen és körülmények között, ahová őt Isten
állította. Jézus példájára tanította, kormányozta és megszentelte környezetét. Dacolva kora
pogányságával és a gyakran előforduló meg nem értésekkel, vállalta a tanúságtételt
Krisztus mellett: imádkozott, böjtölt, szentmisére járt, tudott bőkezűen adakozni és nagy-
lelkűen megbocsátani; tudott lelkiismeretesen, becsületesen és szorgalmasan dolgozni, s
tudta keresztény szellemben nevelni gyermekeit és népét. Királyként is megmaradt hívő
kereszténynek, aki elkötelezett, öntudatos és felnőtt hívőként saját szavával és tettével,
vagyis életével hitelesítette hitét.

Legtöbbször úgy állítják be Szent Istvánt, mint aki pusztán nemzetpolitikai okokból
(vagyis, hogy ezáltal megmaradjon a nép a már keresztény környezetben) szorgalmazta
volna a keresztény hit fölvételét. (Ez inkább vonatkozik két elődjére, Taksonyra és Gézára,
kik, bár látták a kereszténység előnyeit, maguk mégsem lettek hívőkké.) István elsősorban
volt keresztény, s mint ilyen töltötte be politikai életfeladatát. Saját magán „próbálta" ki a
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kereszténységet és ez alapján döntött úgy: ez az az életforma, amely egyedül alkalmas földi
életünk minden fölmerülő kérdésének megválaszolására. Ezt a fölismerést osztotta meg
népével, amikor egy lényegesen gazdagabb életet kínált az addigi helyébe a
kereszténységgel.

Válságos időkben alapította, szervezte és szilárdította meg első királyunk a magyar
hazát és mentette meg a kalandozó népek sorsától a nemzetet. Felismerte, hogy az a
társadalom, melynek a puszta legalitáson kívül más támasza nincs, a jólét s a hatalom
csillogó látszata mellett is bensejében hordja már bukásának lappangó csíráját: állan-
dóságába vetett reménye pedig önmaga balga becsapása, altatása, megcsalása. Tudta, hogy
minden társadalom igazi élete az erkölcsi élet, az erkölcsiség pedig a hiten alapszik,
amelynek letéteményese a vallás, az Egyház. A polgári hatalom a rossznak csak külső
kiirtására, elfojtására szorítkozhat, hogy így a jó felszabadulhasson, s természete szerint
kifejthesse termékenyítő erejét. Az állam és az Egyház tehát természetüknél fogva
szükségképpen érintkezésbe kerülnének egymással, s a két hatalom együttes munkájából
kél ki aztán egyetértő törekvésük összhangjának szép virága.

A Szent Korona

Szent István keresztény (tehát európai!) szempontból nemcsak alkalmas volt a királyi
trónra, hanem képes is annak elfoglalására és megtartására. De ki adhatott neki királyi
méltóságot?

A nyugati kereszténységben a X. században általános volt a vélemény, hogy uralkodói
cím és felségjelvények adományozása császári előjog. Az állami és egyházi élet azonban
akkor annyira összefonódott, hogy a császár ezt az előjogot a pápa beleegyezése nélkül
nem gyakorolhatta. De a pápa sem tehetett valakit csak a saját akaratából királlyá. A
magyar királyság formai megalakításához tehát szükség volt úgy a pápa (II. Szilveszter),
mint a császár (III. Ottó) hozzájárulásához.

Ennek a két hatalomnak, a pápainak s a császárinak egyetértése tette lehetővé, hogy
Szent István kívánsága olyan gyorsan és problémamentesen teljesült. A magyar állam
szempontjából pedig roppant lényeges mozzanat, hogy István királlyá emelése nem
jelentett hűbéri viszonyt a császársággal szemben, hanem független, önálló királyság
maradt. Ennek az állami önállóságnak jele és biztosítéka volt többek között a magyar
egyház függetlensége a német egyháztól.2

A koronázás megtörtént, s Szent István fejét egy olyan korona érintette, amely nem
csupán királyi fejdíszként, ékszerként jelezte az ő királyságát, hanem amely beavatta a
királyi hatalomba, méltóságba, szolgálatba. Ez a korona már akkor többet jelentett egy
egyszerű tárgynál, ahogyan elnevezése azóta is jelzi: Szent Korona. A Szent Korona fölébe
emelkedett a nemes anyagnak, amelyből készült, fölébe a trónnak, fölébe a királynak, mert
mint személy, mint élő minőség a közjog és a patrimoniális szakrális hagyomány
letéteményese.

39



TÁRSADALOM

„Különös jellegzetessége a Szent Koronának, hogy míg Európában és Európán túl is
az állami-nemzeti-történelmi folytonosságot dinasztiákhoz, etnikumokhoz, alkotmányhoz,
továbbá valláshoz, filozófiai-ideológiai elvekhez, vagy ezek kombinációjához kötik, addig
Magyarországon a legújabb időkig a magyarság körében a Szent Koronához. így a Szent
Korona és általa a (történeti) alkotmányosság a magyarság (a nacionalitást nem tagadó)
önazonosságának, a világban történő önmeghatározásának fundamentális része."1 — S
amikor 1038. augusztus 15-én Szent István végrendeletileg a Szent Szűzre bízta mindazt,
amit alkotott, s mindazokat, akiknek addig a gondját viselte, tette ezt a Szent Korona
felajánlásával; ezáltal még inkább egybefuzte a Szent Korona képviselte magyar népét
azzal az Istennel, akinek kegyelméből „istenfiúsági elven" kormányozhatott.4

„A Szent Korona szuverenitása, Szűz Máriához kötöttsége miatt, elsődlegesen kato-
likus és szakrális tartalmú és hagyományú. Ugyanakkor az isteni erővel védett nemzeti
egység és közszabadság (amely a személynek és a rendeknek, mint testületeknek, valamint
egyes etnikumoknak autonóm jelleggel volt biztosított), olyan közjogi és politikai jelen-
tőséggel bírt, ami túllépett a vallási megosztottságon.

Az Erdélyi Fejedelemségnek a magyar Szent Koronához viszonyított közjogi helyzetét
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a reformált vallások szabadságáért vívott küzdelem
összefügg azzal a harccal, ami azért folyt, hogy az Erdélyi Fejedelemség ne szakadjon ki
közjogilag a Szent Koronából.

A Szent Korona kapcsolta Erdélyt állandóan Magyarországhoz.5

Szent István a királlyá koronázással hozta Európa népeinek tudomására az új, keresz-
tény állam megalakulását. Ezután a Szent Korona védelmében és felhatalmazásával a
térítés és egyházszervezés eredményeit törvényekkel biztosította, melyek egyúttal a
kialakulóban lévő feudális osztályrend védelmét is szolgálták. Jóllehet a pogány nép
kereszténnyé tétele, a feudális társadalmi rend megszilárdítása és a feudális állam
megszervezése szigorú intézkedéseket és törvényeket követelt meg, Szent István törvényei
mégis sokkal emberségesebbek voltak (talán nem véletlenül!), mint azoké a kortárs
uralkodóké, akiknek hasonló feladatokkal kellett megbirkózniuk.

Joggal írhatta Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás Szent István halálának kilenc-
századik évfordulóján: „A Szent király Isten és a haza ügyét bölcsességgel és jósággal,
igazságossággal és erélyességgel, imádságos lélekkel és mély vallásossággal, nemzetének
rajongó szeretetével és Isten akaratán való megnyugvással szolgálta szüntelen. Róla sem
hazai, sem mint minden vonatkozásban tökéletes embert, mint nemzetének igazi apostolát
és atyját, mint a középkor legismertebb, legnépszerűbb és legtekintélyesebb katolikus
uralkodóját, egyházának pedig nagy szentjét mutatják be mind a közeli szomszéd, mind a
távolabb lakó népek között. Szent István valójában világviszonylatban is egyike volt a
legkiválóbb uralkodóknak, a magyar történelemnek pedig senkitől felül nem múlt
legnagyobb alakja, aki nemzetét a szent hit útján a földi és örök célra vezérelte.

A szentkirály imádságos lélekkel, igazságossággal és szeretettel összefogta a nemzetet
és a királyt, összefogta az államot és a magyar egyházat, és mind a négyet Istenbe kapcsolta
bele, mert az idők végéig fennmaradó katolikus Egyházzal és az örök Istennel való szoros
kapcsolattól remélte nemzete és az országa fennmaradását. Ez a nagy összefogás nem-
zetünk és országunk eddigi fennmaradásának oka, ez jövendő életünk záloga."6
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Új eszmei áramlatok

A kereszténység és az államhatalom gyümölcsöző együttműködéséről szemléletesen ír
egy múlt századi egyháztörténész: „A magyar egyház megalapítójának s első szerve-
zőjének, Szent István királynak vallásos szellemét középkorban élt utódai is örökölvén:
hazánkban az egyház és állam közt általánvéve jó viszony s folytonos egyetértés
uralkodott. Igaz ugyan, hogy olykor-olykor előfordultak némi állami visszaélések; de eze-
ket az egyház által megintett fejedelmek többnyire készséggel megszüntették, s emellett a
magyar hierarchiája további szervezését is gondjaik tárgyává tették; s a magyar egyház
kebelében mutatkozó fegyelmetlenség eltávolításához is segédkezet nyújtottak."

A kereszténységnek és az államhatalomnak azt az egészséges együtt haladását, egymás
mellett haladását s bizonyos egységét, amelyet a Szent Korona nemcsak jelképezett, hanem
biztosított és védelmezett is, a középkor végén jelentkező (s annak végét is jelentő) új
szellemi irányzatok próbálták megkérdőjelezni és negligálni. Ezeknek a törekvéseknek két
fő mozgatórugója volt, amelyet természetesen minden illetékes szóban ugyan tagadott,
cselekedeteik azonban bizonyították a feltevés helyességét. Első a hatalomratörés (szinte
mindegy, milyen áron), de mert ezt a legtöbbször becsületes úton nem lehetett (s ma sem
lehet) elérni, valamilyen módon ki kellett iktatni azt az eszmei és gyakorlati hatalmat,
amely akadályt jelentett, vagyis a kereszténységet: ez a második meghatározó tényezője
az új eszmei áramlatoknak.

Hogy mik voltak a szabad szellem elszabadulásának okai, arról már sokan és sokat írtak,
röviden mégis érintenünk kell ezt a kérdést is. Hogy világosabban lássuk tárgyalt prob-
lémánk kibontakozását, s könnyebben tehessük meg első lépéseinket a megoldás felé.
Szükséges először az általános áttekintés, hogy lássuk, milyen erők működnek Európa-
szerte, melyek voltak a hazánk életére is kihatok.

A virágzó középkort és a bizonyos hullámzást mutató újkort nem egy éles határvonal
választja el egymástól, hanem egy átmeneti korszakot fedezhetünk föl a kettő között. Ennek
ismertető jegyei pedig akkor lesznek igazán világosak előttünk, ha összehasonlítjuk az
előzővel és az utána következővel. Az újkornak majdnem teljes fogalmi kincse, rendszere
és értékelése merőben más, mint az előzőé. A közfelfogás önkéntelenül is másként értékeli
a viszonyt az ember és a természetfelettiség, az ember és a természetes világ, az ember és
az állam, az ember és a jog, az ember és az Egyház kapcsolataiban.

Az előző korban a természet értékelése a természetfelettivel szemben háttérbe szorul.
A középkor szelleme a természetes világot majdnem csak mellékességnek tekintette, amely
elsősorban a természetfelettivel való vonatkozásaiban érdekelte. Előtérbe lép a természetes
világ iránt való érdeklődésnek egy olyan foka, amely önkéntelenül is a természetes világot
tekintette értékesebbnek: később nem is habozott a maga elveit a természetfelettitől
függetlennek tekinteni, s a természetfelettit a természetes világ értékelési rendjének
alávetni. A középkori világérzésben a hívő elsősorban kereszténynek tudta magát, nemzeti
hovatartozásának jegyei jórészt háttérbe szorultak e mellett az alapérzület mellett; ekkor
pedig már fellép a különböző nemzeti kultúrák fejlődése. Velük párhuzamosan megindul
a nemzeti államok kialakulásának folyamata, az európai állammisztikáé. A politikai
események is a kor formai fő jellemvonását mutatják: egy átmeneti kor jellegét.8 „Míg a
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műveletlen Ázsia, Afrika és Amerika vad nemzetei örömmel hallgatták az evangéliumnak
eddigelé sajnosán nélkülözött igéit, azalatt a művelt Európának egyes keresztény böl-
csészei tudományukban elbizakodva az előttük unottá s megvetette vált ősi hitet lerombolni
s annak romjain az ész segélyével egy új vallást teremteni, helyesebben mondva a régi
pogány hitetlenséget újra feléleszteni törekedtek."0 Ezt nem csupán kuriózumként idéztem,
hanem a benne megfogalmazódó igazság miatt is.

A XIV. század filozófiai irányzatának, a nominalizmusnak (mely többek között a
filozófiát teljesen függetleníti a hittől és az egyházi tekintélytől, a filozófiában teljes
szabadságot követel minden véleménynek, vagyis a szabad gondolkodást hirdeti) a hatása
káros és bomlasztó volt: megalapozása és igazolása lett a középkorellenes humanista rene-
szánsz gondolatnak, mely a filozófiát a teológiától teljesen elszakította, s a filozófia
értékmérését az autonómnak kijelentett embertől véve, elősegítette a pogány gondolatnak
keresztény fölé való emelését.10

Hazánkban a feudalista anarchia s az ebből fakadó vallási hanyatlás (ezek együttesében
pedig a szabad gondolkodás itthoni kialakulásának melegágya) fő oka, hogy a központi
hatalom ereje fokozatosan meggyengült, a birtokaikat minden eszközzel növelő főuraké
pedig félelmetesen megnőtt. Az általános eldurvulás és fejetlenség szelleme meg-
mételyezte az egyháziakat is. A tűrhetetlen állapotok megjavítására tett pápai kísérlet
(III. Miklós pápa követe Budán nemzeti zsinatot hívott össze) azonban eredménytelen
maradt. A zsinati rendelkezéseket (amelyek egyébként igenjók voltak) sajnos az országban
uralkodó anarchikus állapotok miatt (Kun László regnálása) nem lehetett megvalósítani.

Az eddig soroltak ismeretében (s ha az itt nem említett okok tömkelegét is figyelembe
vesszük) nem lehet csodálkozni azon, hogy a nyugati keresztény népközösséget összetartó
erők a késői középkorban fokozatosan meggyengültek, és a nyugati kereszténység mind
több életmegnyilvánulását egyre inkább az Egyháztól függetlenül és önállóan kezdte élni.
A szétesési folyamattal párhuzamosan az avignoni fogság, az Egyházon belüli hatalmi
harcok (pl. a három „pápa" skandaluma) s a reneszánsz pápák elvilágiasodása a pápaságnak
a virágzó középkorban még mindenek fölött álló tekintélyét és erejét katasztrofálisan
meggyengítette. Az erejében megingott pápaság nem volt képes az egyházban mindinkább
szaporodó visszaélések megszüntetésére és az elengedhetetlenné vált reformok végre-
hajtására sem. A XVI. század elejére megértek annak a nagy „vallási forradalomnak" a
feltételei, amelyek az Egyház testéről egyre több közösséget szakítottak le.

A robbanásszerű hitújítás alapvetően más hatást váltott ki a katolikus Egyházból és
mást a vallásújítás következtében keletkezett új irányzatokból. Míg a katolikus Egyház
fokozatosan magára talált, rendezte sorait, megújította önmagát, belsőleg egységessé,
külsőleg hódítóképessé vált, addig a protestáns vallások osztódni kezdtek, s egyre több
vallási irányzatra szakadtak szét. Ezek az irányzatok pedig nemcsak a katolikus Egyházzal
álltak szemben, hanem rendszerint egymással is. De mert a hitújítás során Luthertől kezdve
egyetlen vezető sem vonakodott a világi hatalom eszközeit a hitújítás szolgálatába állítani,
erre mintegy válaszul mind az Egyház vezetői, mind a katolikus fejedelmek is nem csupán
eszmei, vallási módszerekkel éltek, hanem bizonyos mértékben a világi hatalom eszközeit
is igénybe vették. Mindez sajnos a vallási küzdelmet a politika, sőt a fegyveres harc síkjára
is kiterjesztette.
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Meggyőződésem, hogy bármilyen mélyre is süllyedt az Egyházat alkotó hívők (vezetők
és egyszerű laikusok) lelkisége Európa egyes részein, a reformáció mégsem volt ennek
szükségszerű következménye. Mindig fennállt ugyanis egy belső megújulás lehetősége; a
spanyol egyház egész XVI. századi történelme mutatja, hogy ezt meg is lehetett volna
valósítani.

Még valamire fontos felfigyelnünk. A katolikus Egyház vezetőit számtalanszor vá-
dolták azzal, hogy túlságosan is sokat törődnek evilági hatalmukkal (mely kritika
egyébként sokszor helytálló volt!), miközben állapotbeli kötelességeik háttérbe szorulnak.
Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a kálvinizmus saját híveit felelősségteljes cselekvésre
nevelte világi dolgokban is. Kálvin és követői az evangéliumban nemcsak üdvösségünk
jóhírét látták, hanem a törvényt is, mely meghatározza az emberek társadalmi életét. Ezért
kapcsolta be céljai elérésére az államhatalmat is (s ezért lett a kálvinizmus az európai
politika fontos tényezője)." Amit kárhoztattak a hitújítók a katolikus Egyházban, ők
hasonló hibákba estek (az evilági hatalom polipkarjaiból pedig borzasztó nehéz ki-
szabadulni).

Röviden megállapíthatjuk tehát, hogy a reformációnak nemcsak az Egyházon belül
kialakult, hanem külső, főleg társadalmi és politikai okai is voltak, mely utóbbiak gyökereit
a szabadgondolkodás talajában fedezhetjük fel.

Az új eszmei áramlatok gyümölcsei

Jézus akkor mondotta híres megállapítását, amikor tanítványait óva intette a hamis
prófétáktól, a hamis tanítások hirdetőitől: „Mindenjó fájó gyümölcsöt terem, a rossz fa
pedig rossz gyümölcsöt terem... A gyümölcseikről ismeritek fel őket." (ti. a hamis
prófétákat). (Mt. 7,17.20)

A XV—XVI. század fordulóján (gyakorlatilag Mátyás király halála után) az egyes
főurak hatalmi törekvései szinte előre vetítették az ország későbbi sanyarú sorsát. Sok
hatalmasságot már régen nem a hite, nem a hazaszeretete, nem a népe iránti kötelességtudat
vezérelte, hanem saját vagyonának és politikai hatalmának a gyarapítása. A rossz fa
megtermetté rossz gyümölcsét például a mohácsi csatamezőn. Az ország politikai és
területi szétziláltsága pedig elősegítette az addig egységes vallású nép szellemi és lelki
szétdarabolódását (bár ennek sikeréhez hozzájárult a világi birtokosság vagyonszerzési
vágya is). A 150 éves török jelenlét, az európai vallásháborúk begyűrűzései s a király nem
magyar volta tovább tágította a szakadást a nemzet egységén. A Szent Korona és népe
valóban válságos két évszázadot élt át; az erőből pedig még szükség volt az ezt követő
időszakra is, amely szintén próbára tette a magyarságot.

Röviden tekintsük át, miként alakult a szellemi, erkölcsi élet Európa nyugati felén
azalatt, amíg a magyarok a fizikai túlélésért küzdöttek (és a keresztény Európáért!), illetve
próbáltak mindenféle szempontból talpra állni.

A birtokállományukban megszilárdult keresztény vallások belső életében a XVII.
század közepétől kezdve fokozatos hanyatlás indult meg. A reformok iránti lelkesedés
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lelohadt, a vallási közömbösség fokozódott, mind többen szakadtak el a tételes vallásoktól;
protestáns egyházak egyre inkább az államhatalom függvényeivé lettek, ugyanakkor a
katolikus uralkodók megkísérelték országaikban a katolikus vallást hatalmi érdekeik
szolgálatába állítani (példa rá az államegyház kiépítése Franciaországban és az osztrák
birodalom területén, ami a legközvetlenebbül érintette nemzetünket is). A vallási ha-
nyatlást nagy mértékben előmozdította a felvilágosodás is, ami az embernek minden vallási
kötöttségtől való teljes függetlenségét és az emberi ész mindenekfölöttiségét hirdette, és a
vallás alapjainak megkérdőjelezésével a művelt rétegek egy részét hitetlenné tette.

A felvilágosodás eszméi nem csupán a vallás alapjait kezdték ki, hanem a feudális
társadalmi-gazdasági rendszerét is. A feltörekvő s a forradalmakban győztes polgárság
ideológiája a liberalizmus volt, amely az élet minden vonalán az egyén korlátlan sza-
badságát akarta érvényre juttatni; az Isteni tekintélyt elvetve az embert tekintette saját
törvényhozójának. A liberalizmus szellemi és politikai törekvései az Egyházat a XIX.
században már olyan nagy erővel támadták, hogy az erejének jelentős részét a támadások
visszaverésére, és ennek érdekében a belső hatalom minél nagyobb összpontosítására
kellett, hogy fordítsa.

A felvilágosult abszolutizmus az államhatalmat helyezte érdeklődésének közép-
pontjába és mindent ennek rendelt alá. Ennek nyomai már fblfedezhetők Mária Terézia
gondolkodásában is, még inkább azonban II. Józsefében, akinek egész uralkodása erre az
elvre épült. II. József (aki a következményektől félve nem merte megkoronáztatni magát
a Szent Koronával, így jogilag nem is sorolható a magyar királyok közé) abban a meg-
győződésben ringatta magát, hogy neki uralkodói joga, sőt kötelessége az Egyházzal is
törődnie a hit és erkölcs területein kívül (bár intézkedései áttételesen ezt is érintették). Ez
a felfogás vezette öt a vallás ügyeinek állami rendezésében. Erre két rövid példa: 1. Mivel
a magyar egyházat el akarta zárni Rómától, senkit nem engedett oda tanulni. 2. Állam-
eszméiből következett az a felfogás, hogy a papnak vagy a lelkésznek jó államhiva-
talnoknak is kell lennie, ezért a papnevelést fontos állami feladatnak tartotta. (Egyébként
II. József rendeletei vallási téren a protestánsok belső egyházi életét alig érintették, annál
jobban a katolikus Egyházét.)

Ez a felfogás nem szállt sírba II. Józseffel, hanem még tovább is fejlődött, nagyon
komolyan visszavetve a XIX. század vallási életét. Az 1867-es kiegyezés idejére
(amelynek következtében Magyarország az elavult feudalizmusnak és a szabadelvűségtől
ihletett polgári jogállamnak lett a különös keveréke) a katolikus vallás uralkodó jellege,
mivel a műveltebb katolikus körökben erősödött a vallási közöny, és a szabadelvű
katolikusok a protestánsokkal karöltve az Egyház társadalmi befolyását gyengítették,
mindinkább megszűnt. Sőt, amagyar egyház több vezetőjének nem eléggé világos helyzet-
felismeréséből következően tűrnie kellett a kiegyezéssel hatalomra jutott nagy- és közép-
birtokos rétegeknek s a nagyburzsuáziának az Egyház pozícióinak állandó csökkentésére
törekvő uralmát.

Mivel a kiegyezés következtében szabadelvű liberális kormányok a főkegyúri jog
gyakorlatának felújítása által beavatkoztak az Egyház belső ügyeibe, felmerült a katolikus
önkormányzat, az autonómia gondolata — amiből azonban nem lett semmi. Bizonyos
mértékű kultúrharc kezdődött az országban (ahol a trón, az államhatalom nem volt már
többé az Egyház támasza), s bár ez nem folyt olyan széles területen mint a németeknél, de
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a kár, amelyet okozott, számottevő volt. A kultúrharc következtében keletkezett elvi ellen-
tétek miatt magyar Egyház és állam között nem alakulhatott ki bensőséges béke és
egyetértés. Ehelyett inkább csak békésnek látszó együttélés jött létre. A legfőbb hatalmat
magának követelő állam féltékenyen őrizte az Egyház feletti hatalmát; és az Egyház azt,
hogy az érdekellentétekből komolyabb konfliktusok nem keletkeztek, legfőképpen a
királynak, Ferenc Józsefnek köszönhette.

Succisa virescit — visszanyesve kihajt

A XIX. század egész Európában komoly nehézségek elé állította az Egyházat, Magyar-
ország pedig (mint az előzőekből is láthattuk) szerves része volt Szent István óta e
földrésznek nemcsak területileg, hanem az élet minden területén is hasonló problémákkal
küzdött. Európa társadalmi életében és közvéleményében a liberális eszmék váltak
uralkodóvá, a vallásellenes felfogásuknak az állami életbe is döntő szerepet szántak. Az
élet egyre inkább a politikai pártok világnézeti magatartásának befolyása alá került. Ez
hazánkban azt jelentette, hogy a képviselőházban a szabadelvű pártok voltak döntő
többségben, akárhogy hívták is őket. Az ő befolyásukat nem tudták kellőképpen egyen-
súlyozni a főrendiházban lévő püspökök és katolikus főurak sem. S amikor a támadás súlya
és az elszenvedett vereségek után a helyzet világossá vált, két választási lehetőség adódott:
1. visszavonulni és úgy erőt gyűjteni; 2. felvenni a harcot és küzdeni, hogy a kereszténység
részt vehessen a társadalom életében, s ott jogot szerezhessen hitének és világnézetének.
A századforduló évtizedeinek magyarországi katolikus életéről megelégedéssel állapít-
hattuk meg, hogy nem a bezárkózás, a gettóba vonulás útját választotta.

A kultúrharc jellegű ellenségeskedés 1895-ben lezáratott, mely esztendőt a honalapítás
ezredik évfordulóját ünneplő 1896-os év követte. A szenvedésekben, küzdelmekben,
sikerekben és örömökben egyaránt gazdag évezred méltán töltötte el büszkeséggel a
nemzetet, és alkalmul szolgált arra, hogy az ezeréves örökség értékeit szemügyre'vegye,
ugyanakkor azonban szembenézzen a jövő problémáival és lehetőségeivel. A világraszóló
ünnepségekből természetesen a magyar egyház is kivette részét.

Jóllehet az ideiglenes békét hozó jubileumi esztendő elmúltával a kormány folytatta az
egyházzal szembeni elnyomó politikáját, az államhatalom már nem zárkózhatott el az
Egyház számos igényének teljesítésétől.

Az egyházpolitikai harcokkal felrázott magyar egyház a politikai, szociális és gazdasági
tevékenységen kívül hozzáfogott tagjai lelkületének átformálásához, a katolikus hitélet
megújításához is. Ezirányú munkássága lényegesen sikeresebb volt, mint politikai és
szociális szervezkedése, úgyhogy ebben a tekintetben joggal lehet beszélni az egyházi élet
belső megújulásáról, amelyet különösen a fővárosban lehetett észrevenni, ahonnan aztán
ez az újjászületés kisugárzott az egész országra.

Bár a fővárosban igen erős vallásellenes hangulattal kellett számolni, mégis egyszerre
két irányban indult meg a változás az egyházon belül: egy külső, apologetikusan hitvalló
működésben, és egy belső, komoly lelkiséget építő munkában. A keresztény világnézet
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megismertetésének és terjesztésének érdekében a XX. század első évtizedeiben leg-
sikeresebben Prohászka Ottokár működött közre szóban és írásban. Köréje gyűltek olyan
szellemi és lelki óriások, mint Tóth Tihamér, Tomcsányi Lajos, Bangha Béla, Zichy
Nándor, Kerkai Jenő, Schiitz Antal, Hunya Dániel, Bíró Ferenc és még sok lelkes ember,
akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar katolikus egyház életének föl-
lendítésében.

Az így megerősödött magyar egyház immár méltó társa lehetett annak az állam-
hatalomnak, amellyel Trianon után (a világ csudájára) szinte a semmiből építették fel az
új Magyarországot. Közös együttmunkálkodásuk méltó volt a Szent Korona esz-
meiségéhez.

Az ezeréves ív bevégző támpontja

Az ezer esztendő rövid összefoglalójának végén tekintsünk ennek a hídszerű ívelésnek
a másik nagy tartópillérére, Mindszenty József bíboros hercegprímásra, a magyar
katolicizmus e századi vértanújára, aki Szent Istvánhoz hasonlóan és őhozzá méltón
képviselte a magyar kereszténység és államiság Szent Korona által fémjelzett tiszta
egységét.

Ismét százesztendős gondolatokat hívok segítségül: „Az Egyház és a ház iránti szeretet
a szívnek legszentebb érzelmei, s ha e kettőnek ellentéte valaha lehetségessé válnék, akkor
ez oly mély szakadás, oly erőszakos meghasonlás volna, melyet a Gondviselés
kísértésünkre nem rendelhetett. S ha bár az egyháznak hatásköre nagyobb, mint a hazáé,
mindkettőjüknek középpontja mégis egy: az Isten; érdekük egy: az igazság; menedékük
egy: a lelkiismeret; polgáraik ugyanazok: gyermekeinek lelkei és testei. A haza azon szent
told, mely minket születni látott, apáink vére és sírja, szülőinknek szeretete, történetünk
és vallásunk. Ő az, melynek mindent hiszünk: ő az, melyet mindig szeretünk. S ha valamely
kormány hivatása útjain megtévedve a haza jogait, érdekeit vagy becsületét elárulná, mi
akkor hazafiúi érzelmeinkhez menekülnénk, hogy ott keressünk segélyt, reményt és
vigaszt."12

A második világégés után, amikor mindenki erejét megfeszítve egy szebb jövőért
dolgozott e hazában, s három év alatt újjáépült a lerombolt ország, a liberalizmusnak és
szabadgondolkodásnak egy minden eddiginél gonoszabb gyermeke fészkelte be magát a
hatalomba, a kommunizmus. Ennek képviselői kimondva-kimondatlanul nem csupán az
ember hitét akarták elvenni, hanem ezzel együtt, ezen keresztül az ország népének egész
emberi tartását, magát az emberségét. Egy ilyen hatalommal szállt szembe Mindszenty
bíboros (s ez a harc bizonyos formában a mai napig tart). Szent István idejében is voltak
pogányok, ma is vannak. De a maiak sokkal veszedelmesebbek, mert míg az akkori
pogányok hittek valamilyen fölöttük lévő istenségben, addig a maiak nihilizmusa teljesen
a lélek megölésére tör. Akkor két hit mérkőzött meg egymással, manapság pedig a hit és
a hitetlenség (ez utóbbinak is a rosszabbik, a vadabb, a türelmetlenebb fajtája).
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A magyar közélet egyik legkényesebb, de egyben egyik legfontosabb kérdése ma is az
egyház és az államhatalom egymáshoz való viszonya. Az elmúlt ezer esztendőt szem előtt
tartva válik igazán érthetővé Mindszenty egyik beszédének részlete: „Azt is mondják, hogy
az Egyházat el kell választani az államtól. Erre vonatkozólag csak annyit mondok: ha azt
mondják, hogy szabad Egyház a szabad államban, nincs kifogásom az Egyház szabadsága
ellen. De amikor így fogalmazzák meg ezt a tanítást, hogy szabad Egyház, szabad állam,
az körülbelül úgy fest, mint amikor az embertől elveszik a süvegétől a bocskoráig mindenét,
aztán azt mondják neki, hogy szabad vagy.

A pápai enciklikában XIII. Leo pápa ünnepélyesen elítélte, sőt kárhoztatta azt a francia
törvényt, hogy az Egyházat el kell választani az államtól. Okul pedig felhozta a követ-
kezőket: először sérelem a Teremtőre, az Alkotóra, akit kizár az állam életéből és az államot
vallásnélkülivé teszi. Különös család, amelyből az apát kizárják. De sérelem az Egyház
szabadságára és alkotmányára is XIII. Leo szerint: a családban milyen igazságtalanság az
édesanyát gúzsba kötni. Éppen ezért jól megnézzétek azokat az egyéneket, akik az Egyház
hivatalos álláspontjával, tanításával szemben ezt a két említett tant hirdetik nektek."13

Azzal az imádsággal fejezem be, amely Mindszenty bíborosnak is kedves imádsága
volt, amikor Hazánkért könyörgött Szent István közbenjárását is kérve:

„Jobbodra kérünk, amely ma is épen,
Légy közbenjárónk szent Király az égben.
Könyörülj újból e veszendő népen,
Jó atyaképen.

Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,
Szent Koronáddal új ezerét érünk,
Hogyha kereszted s imádságod vélünk.
Régi vezérünk!"14

Jegyzetek: 1. Samassa József beszédei, Eger, 1912. II. k. 150. o. — 2. Szilas László: Kis magyar egyháztörténet,
Róma, 1982. 31. o. — 3. A magyar Szent Korona és a Szent Korona-tan az ezredfordulón tanul-
mánygyűjtemény, Bp. SZÍT. 1999. 272. o. — 4. A magyar Szent Korona... i. m. 74—75. o. — 5. A magyar
Szent Korona... i. m. 300—301. o. — 6. Szent István emlékkönyv, Bp. SzIT. 1938. 2—22. o. — 7. Kazaly
Imre: Az egyetemes egyháztörténelem kézikönyve Vác, 1880. II. k. 159. o. — 8. íjjas Antal: A reneszánsz
és a hitszakadás kora, Bp. 1939. 387. o. — 9. Kazaly i. m. III. k. 97. o. — 10. Félegyházy József: A középkor
egyháza, Bp. 1939. 387. o. — 11. Szilas i. m. 65. o. — 12. Samassa i. m. 29. o. — 13. Mindszenty József
bíboros beszéde Törökszentmiklós 1948. májusában, gyorsírásos lejegyzés alapján. — 14. Kisdi Benedek:
Cantus Catholici, 1654.

47


