
Pataky Kornél györi püspök

"LÉGY ÁLDOTT, SZENT ISTVÁN KIRÁLY!"

Történelmünk évszázadainak távolából, viharok, sötétségek zavargó hullámain keresztül
ma is eligazító irányt mutat magyar népének Szent István király. Közel három és fél
évtizedes új Alkotmányunkban örömmel ismerjük fel a messzi alapok nyomait.

A történelmi személyiségekrőlnehéz szólani. Igy van ez világi személyeknél és így az
egyház nagyjainál is. Még nehezebb, amikor egy nagy egyéniséget mindkét vonatkozás
ban értékelni kell. Könnyíti mégis a méltatást, ha olyan történelmi nagyságról van szó,
akit egy évezred tanúsága értékel és igazol. Legfeljebb abban adódnak eltérések: melyik
nézőpontból vizsgáljuk életét, tevékenységét, alkotásait, szellemi és lelki nagyságát.
Kétségtelen, hogy minden időben foglalkoztak Szent István életművénekfeltárásával. De
az is természetes, hogy teljességgel kimeríteni egy nagy egyéniség emberi és históriai
gazdagságát szinte lehetetlen. S ez így van jól.

Szépíróink "országépítőnek", .magyarok csillagának", "nem porladó kezü királynak"
rajzolták meg. Szónokok ünnepi beszédeket tartottak Szent Istvánról. Méltatták a
"szent", a ,jó", a "hős", a "bölcs", a "nagy" királyt. Tudósok írtak az államalapítóról,
a magyar népet megszilárdító és messzi jövőbe indító kemény, határozott uralkodóról.
Ma is értékelik őt a legújabb történeti szemlélet mérlegén. .

A mintegyezeréves sorsdöntő változások a kelet- és észak-európai népek életében a
magyar törzsekre is kihatottak. Az államalapítás, valamint az akkori idők "conditio sine
qua non"-ja, a kereszténység felvétele, természetszerűleg benne élt a történelmi levegő

ben. De a megmaradás feltétele, a gazdasági és társadalmi élet bizonyos fokára érés,
valamint az uralkodó réteg belső - mondhatnók: lelki - forrásból történő stabilizációja
hozzá tartozott a nemzet-szervezés tudományához. És ennek menetrendjében történt az
ellenálló törzsek és nemzetségfők leverése, a várszervezetek kiépítése, hozzá tartozott a
földműves és iparos emberek szolgálatot végző szervezése is.

, Szélottunk fentebb a kereszténység felvételéről. Ez már a X, század közepén elkezdő

dött, amikor elsőkéntgörög püspökök jöttek a magyar területre. Géza fejedelem I. Ottó
császártól már nyugati püspököket kért és kapott, s velük bizonyos számban papok is
érkeztek. . .

Az előzmények után István a folytató, de a tervszerű előrelátó is, akinek lOOO-ben
koronát ajándékoz a pápa. így indul el a szellem és a lélek erejével. Megvalósítandó
céljának érzi az egységes állam- és egyházszervezet kialakítását. Alapjaiban meg is
valósítja, s ami a későbbiekben még hozzátétetik, csak ezeken az alapokon nyugodhatott.

Szent István politikáját tulajdonképpen nyugati forrásokból eredeztethetjük, de zse
niálisan meglátta, hogy az akkori magyar viszonyokat kell szem előtt tartania. Ezt végig
és egyre észrevehetőbben munkálta is.

Mondani szokták, hogy az általa hozott törvények szigorúak voltak. Amellett, hogy
minden eseményt a maga korának ismeretében szabad, lehet és kell értékelni, mindenkép
pen biztosnak jelenthetjük ki, hogy mé~ a szentistváni szigorú törvények is embersége
sebbek voltak, mint korának ismert europai törvényei. Ennek pedig az a következménye
(és ez nem kis dolog!), hogy jogbiztonság tekintetében a Szent István létrehozta jogrend
az élen járt egész Európában. .

Szent István őszintén és mélyen vallásos volt. Ám vallásossága nem ingatag talajon
állt, és semmiképpen sem merült ki bigottságban. A Magyarországra érkezett császári
német küldöttek ,jámbor" és "kegyes" jelzőkkel illetik. Az egyik - Thietmar -, aki
éppenséggel nem volt nagy barátsággai a magyárok iránt, kiemeli István "nagylelkűsé

gét" (vö. Győrffy György: István király emlékezete. Magyar Helikon, 1971).
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Mindezek után mit tehet a mai Magyarország egyházi személye, amikor Szent Istvánra
emlékezni kíván? Mindenképpen szeretné elkerülni a közhelyeket, amelyekben - különö
sen régebben - többször volt része a hallgatóságnak, az olvasóknak. De azt sem teheti,
hogy minden szempontot megemlít, mert akkor még egy könyv sem lenne elegendő az
értékeléshez. Marad a legegyszerűbb lehetőség kiaknázása. Egyházunk és hazánk tiszte
letének reftektorfényébe állítva, megpróbálok felvillantani egy-két szikrát a nagy távla
tokból és mély gondolatokból, amelyek annyira jellemzőek a Szent Király életére és
munkásságára,

Az Oszövetség bölcse így ír: "Az igazak lelke Isten kezében van ... Mint aranyat a
kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket az Ur égőáldozatul. .. Látogatásuk idején
felragyognak és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarIón tovaharapódzik..."
(Bölcs 3,1.6-7).

Az .Jgaz't-ról szeretnék szólani, aki Istennél ügyel reánk, és mint "Megvizsgált" adja
a mai magyar életének, lelkének fényét. Így az élet-szikrák minden hazánkfiába belevil
lantják a történelmi tovább-élés és tovább-építés erejét. Egyúttal kiégetni próbálják a
kedvet vesztés, a megállás, a beleunás, az önzés és önelégültség értéktelen tarIóit.

Szeretnénk érteni a prófétai-látású életet, a nehézségeket felfogó, elfogadó és megolda
ni akaró szolgálatot, s azt a minden helyzetben tiszteletreméltó derűlátást, ami a maga
idejének emberfölötti problémáin első királyunkat átlendítette.

Előttünk óriásodik István, a Szent.
Anyaszentegyházunk szentjei különbőzően villantják fel életűkben az örökkévalóság

világosságát a teremtett világnak. Mindnyájan valamiképpen sziporkázói Isten kegyel
mének. Mégis más-más jelleggel bírnak a fények, s külön-külön színeket kérnek az idők

futásában. Megírta ezt már Szent Pál: "Az Ur némelyeket apostollá, másokat prófétává,
ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére
neveljék a szenteket és főlépítsék Krisztiis testét" (Ef 4,11~12).

Szent Istvánban személyes buzgalma, erős hite, családjának szeretete és gondviselése;
erkölcsi nagysága, hűsége, határozottsága és mindenkor megmutatkozó irgalmas, megér
tő szeretete elénk állítja a "szentet". Apostoli lángolását II. Szilveszter pápa hozza

_tudomására a világnak, aki az egyház számára nem éppen virágzó ezredfordulón, az
addig sok kellemetlenséget okozó portyázó magyarság új vezetőjében meglátja a "Ki
emelt Embert", Isten kegyelmének megajándékozottját, aki a szilaj népet I a szelíd és
alázatos Jézus örömhírének meghallására téríti.

A "tűz, amely sohasem mondja, hogy elég" (Péld 30,16), Szent István életében mindig
mohón lobogott és egyre több kegyelem-olajat igényelt, amellyel népe táplálékává tudta
tenni a hitéletet biztosító kegyelmeket. Mindenképpen teljesítendőnekhirdette Szent Pál
buzdítását: "Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert"
(Ef4,23-24). És ha ez éppen akkor - egyébként egészen érthetően! - sokaknak megdöb
bentő programként hangzott, a magyarok apostolának nem szegte kedvét, mert a szent
mindig birtokolja a küldetés lendületét. Ez az erő nem ismeri a megtorpanást. Sőt, az
örökkévalóság perceken, vagy nagy időtávlatokon is túllátó megdönthetetlen bizonyos
ságával láttat át köd ökön, és vezet biztosan a földí élet sötét rengetegeiben. A szent
mindig látja a fényt, s akik utána mennek,azok számára saját lényén keresztül engedi
felismerni Isten nagy ajándékait. Így lehetséges történetileg is bizonyítani, hogy István
király csekélyke emberi erővel, de a kegyelem hatalmas sodrásával merte Jézus igájának
'szelídségét és terhének könnyűségét (vö. Mt 11,30) rettenthetetlen - emberileg olykor
reménytelennek is mondható - "megszállottsággal" propagálni.

A valláserkölcsi alapozás egy nép hétköznapjaiban is meghozza frissítő gyümölcseit.
És talán éppen a köznapokban! Megrajzolja messzi jövendők történelmi profilját. Ezért
nem szégyenkezünk ma sem Szent István "öröksége" miatt, Ezt egyébként nemcsak mi,
vallásos emberek, hanem minden szellemi-erkölcsi értéket elismerőés megbecsülő ember
testvér is elfogadja, ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal fejezi ki magát. Mert az
emberi javakat tápláló erők akkor is hasznosak és tiszteletreméltók, ha valaki nem vallja
hitünk tételeit a mi fogalmazásunk szerint, de vállalja az emberi erkölcsiség fontosságát,
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az embert emberi szintre emelő és ott tartani akaró tevékenységek munkálását. Ebben
tudjuk közösen tisztelni azt a magyar történelmet nagy távlatokra beindító személyisé
get, akit mi, katolikusok így köszöntünk régtől fogva: "Magyarok fénye, ország remé
nye, légy áldott Szent István király!"

Kereszténységünkben sohasem a külsőségek voltak a fontosak, s ma még kevésbé ezek
az igazán előre vivő erők. Bár olykor hozzá tartozik az ember földi életéhez a külsőség

is, elsősorban mégsem a formákra van szükség, hanem a lelki megújulás mindenkor
termékeny erejére. Ez megemeli a szellemi és kulturális lendületet, közelebb viszi a
megoldáshoz a szociális kérdéseket, szünteti az erkölcsi süllyedést, tartalommal töltimeg
a családi és társadalmi életet, korlátot szab a közöny szárító és életeket sivataggá pusztító
veszélyeinek. Ugyanakkor segíti az ősszefogást, amelynek édes gyümölcsei: a megértés,
az előretekintés, a közös ügyek munkálása, a társadalmi béke.

Nem tagadhatjuk, hogy többször visszaéltek a "szentistváni gondolattal". De ez nem
jelenti, hogy ilyen nem létezett és nem létezik. Csak éppen a maga teljes igazában kell
megismernünk. Igy jó és így hoz eredményt mindnyájunk lszámára. De a szentistváni
gondolatokat nem nagyhangú frázisokkal kell hirdetni, hanem megvalósítani mindenna
pi életünkben. Fontos ehhez a komoly lelkiség, az evangélium ismerete és megélése.
Akkor bizonyos, hogy emelkedik a színvonal a nemes cselekedetek terén, és csökken a
népet gyengítő erkölcstelenség.

Szentnek lenni csak hétköznapi szentségben élve és cselekedve lehet. Úgy, hogy szinte
nem is tudunk róla. Mindenképpen többre jutunk, mint felesleges és nevetséges önfítog
tatással.

"Hol vagy István király, téged magyar kíván..." - siránkozott a régi idők magyarja
a viharos időkben. Ma erre csak átvitt értelemben van szükség, mert a régi nehézségek
már nem léteznek. De mindig adódnak újabbak. Maradjunk tehát ma is a Szent Istvánt
kívánók nemzedéke. Jövőnkbe tekintésünk feltétlenül reményteljesebb lesz. Az esemé
nyeket mindig tárgyilagosan látva, vonjuk le' a tanulságokat. Legyünk egységesek. Ne
legyünk az egymásra mutogatók nemzedéke, mert ez szétfeszíti a szentistváni gondolatot,
következésképp nem is keresztény magatartás. Még akkor sem, ha vannak, akik mindent
meg tudnak magyarázni, sajnos sokszor csak torzításokkal. A vallásos ember legyen erős

a hitben. Akik pedig nem járnak a vallás útjain, legyenek szintén a jóság művelői.

Tiszteljük és éljük az erkölcs és a szeretet törvényeit.

Letűnt idők és korok nagyegyéniségeit - sokszor felnagyítva is - megőrzi az emlékezet.
Történelmi évfordulókon még inkább így szokott lenni. De talán mégis azok állnak
legközelebb a nép lelkéhez, akik - kerüljenek bármilyen beosztásba - megmaradnak
embemek a szó nemes értelmében. Az ilyenek mindig a lélek csendes melegségét sugároz
zák. A bajokon sem elsősorban hatalmi eszközökkel igyekeznek segíteni, hanem jóság
gal. Kétségtelen, hogy sok esetben kell a szigor is. De a mélyreható eredmények inkább
a szív jóságából születnek.

A nép emlékezetében megmaradt Szent István embersége, irgalmas tettei, lelkének
gazdagsága és jósága. A kereszténységet meghonosító apostolból a bajok megszüntetője

lett. Az Isten dicsőségére épített templomok létrehozójából a nyomorúságokat enyhítő,

a szegényeket felemelő és nekik emberséges sorsot biztosítani akaró "szívemberré", aki
egész életében másokért akart élni.

"Legyen a király kegyes és irgalmas, és a többi erényekkel megtelt, és értékes ... Ezért
- mondja fiának, Imre hercegnek az Intelmek-ben - kérlek, sőt parancsolom, hogy
mindenkor és mindenben kegyességgel eltelve légy jóindulatú mindenki iránt, aki hozzád
fordul."

Minden bizonnyal tévedés úgy vélekedni, hogy a ,jó király" ilyen beállítása csak
oltárképekre való. S hogy ez mennyire igaz, tapasztaljuk a jelen sok példájából, amikor
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éppen a szociális megnyilatkozások keltenek az emberekben hálás visszhangot és elisme
rést a mindig segíteni akarók iránt.

A jóság fogalmába - mint már előbb mondottuk - az igazságosság elve alapján belefér
a néha szükséges szigorúság is. Féktelenségeket és társadalmi egységet, vagy az egyéni
életet erősen veszélyeztető bűncselekményeket a nagyobb értékű javak, a közjó védelmé
ben éppen a jóságnak kell megvédenie - ha szükséges - kemény határozottsággal. Ebből
a nézőpontból már nem látszanak "irgalmatlannak" a Koppányok, Gyulák és Ajtonyok
elleni büntető intézkedések.

Nekünk, akik Krisztus evangéliumát hirdetjük és szeretnénk minél tartalmasabban
megvalósítani életünkben, magától értetődő a szentek derűlátása és az emberek segíteni
akarása: a szeretet nemcsak szavakkal hangoztatott, hanem tettekkel is igazolt példamu
tatása.

Kérjük Szent Istvánt, hogy égi közbenjárásával életbölcseletünkben, még inkább
életünkben ellenzői lehessünk a világot veszélyeztető gyűlöletnek, az iszonyú rombolá
soknak, a pusztító indulatoknak, de a báránybőrbe bújt farkas-gondolkodásnak is, és
Krisztus Urunkjóságától ihletetten segítsük mindig a megelégedés és az örömök növeke
dését.

Szentatyánk rendkívüli szentévet hirdetett meg 1983-ra, emlékezve megváltásunk és
megszentelésünk 1950 éves évfordulójára. Ebben a szentévben mi, magyar katolikusok
szerényen megemlékezünk Szent István király, Szent Imre herceg és Szent Gellért
vértanú-püspök hivatalos szentté avatásának 900 éves évfordulójáról is.

A szentévek alapgondolata és programja mindig a nagyobb figyelem Isten üzenetének
meghallgatására, s főleg a lelkek ziláltságának megcsendesítése. Imával, önmegtagadá
sokkal, engeszteléssel és az Oltáriszentség imádásával. Ugyancsak beletartozik a szent
évek programkörébe Szűzanyánk tiszteletét és közbenjárását áhítatos türelmetlenséggel
esdeni. Nekünk, magyar katolikusoknak ez igazán nem nehéz. Múltunk sok fájdalma
és többszöri pusztulásaink intenek és sarkallanak a magunkba tekintésre, és arra, hogy
lelki kötelességünknek érezzük a megújulást. Nagymértékben segít a Boldogságos Szent
Szűz, akinek Szent István felajánlotta országát. Ebben a programban nem lehetünk
elégtelenek és gyengék, mert maga Szent István adja az elsőrendű segítséget. Mellette ott
vannak neves és névtelen szentjeink is, akik a magyar nemzetért a történelem folyamán
mindig közbenjártak. .

Tudjuk és valljuk, hogy minden jó szándékhoz Isten áldása szükséges. Őszintén kell
tehát imádkoznunk azért, hogy "áldja meg Urunk népünk szorgalmas munkáját, hogy
békében és jólétben éljen; áldja meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak
országunk felvirágoztatásáért; őrizze meg az Isten a békességet és jó viszonyt Egyház és
Allam között; és áldja meg a családokat, a gyermekeket, az ifjúságot, a magyar nemzet
minden tagját."

István királynak "szíve gazdagsága" ontsa belénk az erőt, hogy mindig a tettek tiszta
emberei legyünk. A csendes munkálkodások hősei, akik tlJ$lgértik az idők előhozta

szerényebb életviteit, de mindig meg tudják köszönni, hogy a legelők újra kihajtottak,
a fák megtermették pompás gyümölcseiket, a gabonák megtöltötték a szérűket (Joel
2,21-241; hogy ennivalónk és ruhánk van (l Tim 6,6), hogy megint hálaimát mondha
tunk: .Aldott legyen az Ur, aki nyugalmat adott népének" (lKir 8,55).
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