
LUKÁCSY SÁNDOR

Szent István király
és a régi magyar prédikációk

Az egyházi szönoklatra a magyar irodalomtörténet kevés figyelmet fordított; nem követte
Kölcseyt, aki az. ékesszólás e nemének "igen fontos helyet" jelölt ki "a szépművészség

tartományában". Régi prédikációs irodalmunk, kivéve Bornemisza Péter és Pázmány
müveit, jobbára feltáratlan, éppen az a műfaj, mely évszázadokig a nép legfőbb, szinte
egyetlen irodalmi tápláléka volt, nemcsak hitét és erkölcsét formálta, hanem általános
műveltségét is, amikor pedig - a katolikus templomokban - magyar szentjeinkrőlszölt,
nemzeti tudatának adott tápot. Az irodalomtörténet erről alig vett tudomást; jellemző,

hogy az első magyar királynak szentelt prédikációkról az egyetlen komoly tanulmányt
történész írta: Szekfű Gyula.

Attól kezdve, hogy István királyt az egyház I083-ban a szentjei közé fogadta és ünnepet
rendelt neki, élete és személyisége számtalan prédikációnak szolgáltatott ihletet s tárgyat. A
középkorban Temesvári Pelbárt és LaskaiOsvát még latinul szólt róla; az első magyar nyelvű
István-napi prédikáció a Karthauzi Névtelen műve, 1527-ből, az Érdy-kódexben. A
könyvnyomtatás elterjedése és a hitvitázó egyház igénye hozta el a katolikus prédikáció
virágkorát, mely Telegdi, Káldi és Pázmány fellépésétől a XVIII. század végéig tart. Pázmány,
mint maga írja, sok beszédet mondott Szent Istvánról, de kiadásukban megakadályozta
romlott egészsége és a halál. Így tehát Illyés András az első, aki - a XVII. század végén 
István-napi prédikációkat tett kÖZZé; nagyobb számban majd csak a XVIII. század közepétöl
kezdenek sorakozni, gyűjteményesmunkák lapjain vagykülön füzetekben. Nevezetes dátum
az 1771. év: ekkor hozták haza Raguzából Szent István jobbjának ereklyéjét, s ettől kezdve
Budán és Bécsben évente egyházi szónoklattal ülték meg a szent király ünnepét.

"Gyakran csudálkozva szemléltem - írta 173 I -ben Padányi Bíró Márton - és
gondolkodván magamban, vizsgáltam annak az okát, vajon miért, hogy némely képírök,
lerajzolván Szent István királynak képét, magát térden állva, kezeiben a magyarországi
koronát s a királyi pálcát, melléje szép magyar sereget, végre eleibe, mintha ezeket néki
ajánlaná, a boldogságos Szűz Mária képét szokták írni." Az egyházi szönok csodálkozása
csak retorikai fogás; nincs abban semmi csodálatos, hogy Szent István számtalan művészeti
ábrázolása közt, freskón, oltárképen, metszeten, címeren, oly gyakori a korona és az
ország fölajánlásának a középkori legendáktól ránk hagyományozott jelenete: ez felelt
meg legjobban a barokk kor szellemének, mely Istvánt mint a vallási és a nemzeti
történelemnek egyaránt nagy alakját fogta fel, egyszerre látta benne a hit és az erkölcs
szentjét és az országáról gondoskodó királyt. Ez a felfogás érvényesült, tartós hatással, a
kor István-napi prédikációiban is.

Azt a történetszemléletet, mely a nemzeti históriát vallásos szellemben magyarázta, a
vallási értékeket pedig nemzeti energiákra akartaváltani, a XVI.század dolgozta ki.Atörök
csapást Isten büntetésének tartotta minden gondolkodó fő, felekezeti különbség nélkül. A
bún, mely Isten haragját magára vonta, az igaz hit elhagyása, de ezzel már minden felekezet
a másikat.vádolta, csak abban értettek ismét egyet, hogy a vallási meghasonlás a nemzet
romlásának legfőbb oka. Szemük előtt volt Lukács evangéliumának sokat idézett sora, e
kornak úgyszólván Herder-jóslata: "Minden magában meghasonlott ország elpusztul, és a
ház a házra omol."
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"Areligióban esett változás az országot pogányok markába ejtette" - írta Csete István,
aki a XVIII. század elején egész kötetnyi prédikációt mondott magyar szeritekről.

"Változást hoztanak bé nagyot az ilyen újítók, ledőltötték, ami szent, letörték, ami örökös,
felfordították, ami az isteni törvények kőszálán vala felépíttetve. A gólya, hogy az ő

maradékinak állandóságot szerezzen. a templom tetején rakja az ő fészkét. Ki csudálja már,
ha az isteni tiszteletnek költözésével az ország megmérettetett [ ... ] és általadattatort
része a perzsaknak része a.médusoknak, kiknek nyelvét nem értettük." Bezzeg másként
volt a szent király idejében, ;00 a barbarus országba beplántálta az igaz vallást,
templomokat épített, klastromokat alapított, erkölcsöket szelídített, szegényeket gyámo
lított, imák közt és alázatos istenfélelemben töltötte be uralkodói tisztségét, s miután
megvédte országát és a keresztény hitet minden belső és külső támadástól, erős

birodalmat ajánlott, utód híján, a Boldogságos Szűz pártfogásába, ő maga elnyervén a
szentség dicső koronáját.

Múltnak és jelennek ez a szembeállítása, a nemzeti történelemnek ez az egyháZi (és
felekezeti) szellemű értékelése és korszakolása képezi az ideológiai alapját egy évszáza
don át a legtöbb István-napi prédikációnak. Egységes, de tág keretei közt azonban sokféle
variáns, sokféle mondanivaló megfért. Van olyan prédikáció, amelyet kíralytükörnek
tekinthetünk, van olyan, amelyben a társadalomkritikai feddőzés viszi a prírnet, van
erkölcsi példázat, dicsőítő szónoklat és még szarnos egyéb változat.

Egyikbeszédében Csete István (valóságos egyházi Rousseau-ként) a hatalomról értekezik:
A világnak első arany idejében, úgy tetszik, ilyen [uralkodói) elsőség nem vólt az

emberek között; nem olvasom, hogy mondotta vólna az Ur Isten: Dominamini
hominibus, uralkodjatok az embereken; azt tudom, a tenger halain, erdők uadain,
oktalan állatokon uralkodó hatalom az embernek adatott mint Isten képét viselőnek,

hogy annak birodalma alá magokat az oktalan állatok megaláznák. Idő jártában
valamint a tagokat eljödöző ruházat és köntös a bűn után csúszott bé az emberi
szokásba, és a szokásból végre tisztesség lött, kínyesség éspompa, ami a bűnnek ostora
vala, nem különben a Jejedelmi magasság, elsőség, uralkodás a természetnek
párosságában eredetit a bűntől vette. . . -

,,Az uralkodásra való vágyódással nehezen fér öszve az arany szabadság" - elmélkedik
tovább Csete István, azt az "arany szabadság" szöt használva, melyet más prédikátoraink is
gyakran emlegetnek, s amely szönak eredetét később, 1819-ben, Horvát István az első

királyaranybullájával hozta összefüggésbe - az arany szabadságon "nagy sebet ejt, aki
mások nyakára kéván ülni, mikor az olyan megnyergelést se törvény, se szabadság, se
igazság nem szenvedi". Példa erre Nimrödnak, az ótestamentumi vadásznak hatalmasko
dása: "az ilyen vadászat - idézi prédikátorunk üleaster biblia-magyaráZatát - a vadakon
kezdetik el, lovagolni, puskáZni, özeket, szarvasokat kergetni, dárdával általverni, ezeken
kezdik a hatalmasok [ ... ] a vadaktól a jöszágra lépni és onnét az emberekre melly könnyű;
szabadságoktól, végre életektőlmegfosztani ott, ahol az uralkodás kezdetinek a neve sem
jó: Babilon, zűrzavar ... "

Az uralkodás a bűntől ered, s nem fér össze a szabadsággal - a hatalomnak ez a,
mondhatni, totális kritikája páratlan régi egyháZi irodalmunkban, Csete Istvánnál is.
Máskor beéri a hatalmasok romlottságának ostorozásával. Isten ítélőszékeelé utalja őket:

Ezt a széket magasan emelik Jel a megátalkodott hatalmasok, akik bóldog
állapotjokban felejtuén, ki által és miből emeltettenekJö~ szerencséjek Alkotóját meg
nem ismérik [. . .]Felemelik ezt a széket, akik az ő szívekben mondják: Nincs Isten, s
annak ajándékit s az elvött kincseket kurvákra ruházzák, ebeere. kártyára vesztegetik
és pompára. Felmagasztalják ezt a széket sok Heródesek, kik a Jézust üldözik az ő

szolgáiban, egyházi békességet megszaggatják, hitnek jó illatját büdössé teszik,
eretnekség pártjára állanak a testi szabadságért az Úr ellen és annak Krisztusa ellen.
Két kézzel és vállakkal emelik ezt a széket a mennybe kiáltó vétkek. Valami késűre
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aztán az ilyen hatalmasokat mikorhirtelen szerencsétlenség éri, gyalázat, veszedelem,
rút nyavalya ostorút. kétségbeeséssel való kimúlások; magok a csöcsem6sök egyebet
nem rebesgetnek: Ihon mint bünteti Isten! mint veri, látogatja! Ország szava, Isten
szava! aki ítél6széke eleibe szól/ítja mindazokat a kezeket, akikben gonoszságok
találtatnak a jérikó átkából; botránkozás köveit, sok sebek okait, sok lelki romlások
szerz6it, akikr61 ó micsoda számadás tartatik és világot rendit6 itílet!

Az ítéletre megérett rossz uralkodó ellentéte a jó király: SzentIstván.
Példás alakjának megrajzolásakor a prédikátorok gyakran élnek az allegorizálással; ezt

kívánja tőlük gondolkodásmódjuk, mely a világ jelenségeiben s a Biblia szövegeíben
egyaránt titkos lelki értelmet keres, és azt allegorikus magyarázatokkal fejti ki. Lukács
evangéliumában szép példabeszéd olvasható a girákkal való kereskedésrőf egyháZi
szönokaínk ebből vesznek textust, és Szent Istvánt mint kereskedőt mutatják be, aki jól
gazdálkodott a rábízott pénzzel, természetesen lelki értelemben. Így szöl róla, többek
közt, Csete István, a XVIII. század vége felé Stánkovátsi Leopold és Török Damascenus.

Mások a koronát választják az allegorizálás rnűveleténekalapjául. Kézenfekvő ez, hiszen
István koronát kapott a pápától, de birtokában volt - Padányi Bíró Márton szerint 
Apolló borostyánkoronájának is, mely zöld leveleivel a reménységet jelképezi, továbbá
Aesculapius koronájának, melyet cinnamomum (fahéj) ékesített, s ennek illata elkábította
a véle viaskodó baziliszkuszt. Természetesen a királyi korona drágakövei is lelki értelmet
hordoznak. Minérnű kőből volt István koronája? - kérdezi Csúzy Zsigmond, 1723-ban
kiadott beszédében.

. . .a kedves rubintnak piros színe vagyon, mely buzgó szeretetit árnyékozhatta
fjelképezbetteJszent királyunknak; vajon tehát nem vala-e az piros rubint? nem. Az
ametisznek (úgy tetszik) violyaszíne vagyon, mely mély alázatosságát jelenthette;
vajon azért nem ez volt-e? nem. A smaragdnak zöld, a sáfirnakpedig égszíne vagyon,
melyeken állandó igaz hiti és teljes reménsége képeztethetnek; vajon nem ezek közül
vala-e tehát valamely? nem! nem, hanem drága gyémánt vólt az, megbecsülhetetlen
igaz karbunkulus. [. ..J

Ennek pedig, sok egyéb tulajdonsági közt, emlékezetre méltóbb, hogy kimondhatat
lan az 6 keménysége, és a tűz néki éppen semmit sem árthat. [. ..JValamitpedig adott a
természet a gyémántnak, azt adta a Szentlélek Isten dics6séges els6 Szent István
keresztény királyunknak is, hogy valamint a gyémánt a sívó-rívó kalapácsok pörölyö
zése vagya tűzes lángnak sebes erejeköztgy6zbetetlen, megmozaulbataüan, így szinte
Szent István is [. ..f, noha szüntelen ostromoltatott, mérges kövét fúván és szórva
hagyigálván ellene a Sátán eszközí, hogy a t6le vetett tiszta búzát megkonkolyo
séthatnák, azaz zsengéjében virágzó igaz keresztény bitit megént kiirtanák, dicséretes
állandóságából soha ki nem mozdéttathatott.

A szent király magasztalása történhetett egyszerűbbeszközökkel is, mint a bonyolult
allegorizálás. Például erényes tetteinek felsorolásával. A szóismétlésekkel támogatott
soroló halmozás egyik leggyakrabban használt retorikai fogása a barokk prédikációnak.
Kései szép példáját találjuk meg, sok más hasonló közt, Egyed Joákimnál, 1798-ban:

Bóldogította pedig els6 szent királyunk a szegényeket; hóldogitotta az árvákat,
özvegyeket; bóldogította a fogságban és nyavalyában lév6ket; egy szóval: bóldogitotta
az egész országabéli minden renden 1év6 népeit. Bóldogította a szegényeket és
mindennémú szűkölködőket,mert azt olvassuk életében, hogy a szűkölködőket, mint
magát Krisztust, úgyfogadta, és soha senkitszomorűanvagy üressen magától el nem
bocsátott. Segítette (úgymond Kartutzius) a szükségben lév6ket; kiszabadította a
rabságban hever6ket; szállást és rubdt adott a jövevényeknek; az özvegyeknek és
árváknak szükségét magáénak tartotta; megemlékezvén pedig azÚrparancsolatjáról,
a szegényeknek lábait mindennap megmosta, és amely alamizsnát osztogatott, azt
nem ragadományból, nem mások kárával, hanem a magáéból gyűjtötte.

573



Kedvelt módja a magasztalásnak a hasonlítás is. Csüzy Zsigmond prédikációja Józsiás
királlyal állítja párhuzamba Istvánt. Hogy közönsége megértse a hasonlítást, előbb az
ótestamentumi uralkodót mutatja be:

... őbenne nemcsak, mint Noéban ama közönséges özönvizek között, a békességes
tűrés, nemcsak, mint Ábrahámban, az engedelmesség, Sámsonban az erősség, Dávid
ban a szentség, Ezekiásban az isteni félelem és hívség, hanem mindezekfelett, mint egy
királyi tárházban, minden drága kincsek, minden válogatott erkölcsök feltaláltatnak,
és mint egy virágos kertben avagypatikamíhelyben, azalázatosság violyáí, a tisztaság
liliomi, az apostoli buzgóság rózsája, a szövetséges egyes akarat napraforduló virági,
egy szóval: mindenjóságos cselekedetek kívánatos szép színt mutatnak, ésolyan illatot
adnak, aminéműrőlszól/ott vala a mennyeijegyes: In odorem curremus unguentorum
tuorum, utánad futunk, a te kenetid il/aljára . . .

Józsiást méltán dicsérte Salamon király, de mennyivel inkább dicsérhette volna István
királyunkat!

Ohfelséges ÚrIsten! vajon minémüítélete lött ootna bölcs Salamonnak, hahogyazt a
boldog időt érhette vőlna, melyben dicsőségesSzent István apostoli királyunk [. ..Jélt,
élvén országiott, s országolván apostolkodott? Ha testi és lelki szemeivel szemtélbette
vólna, hogyan és mi módon vezette alattvalóit a pokolbéli fáraó rabságából, a
pogányságnak setétségébőls a halálnak árnyékából a keresztény és egy idvözéttő igaz
hitnek isméretire? Miképpen törlötte, kiirtván a bálványokat és bálványozókat, a
bűbájos és bűölő ocsmány varázsló személyekkel az istentelenségnek útálatosságit?
mely nagy ábítatossággal gerjesztette híveit az isteni szeretetre és az örökkénvalókra ?
egy szóval: minémű apostoli buzgósággal fáradozott az isteni dicsőségnek na
gyobbétásában? Egyházi tudós személyeket hozván bé az országban, az esztergomi
érsekséget, mint fejedelmi papságot, tíz más gazdag püsjJökségekkel fondálván,
számtalan templomokat, klastromokat, ispítályokat nemcsak hazánkban, hanem még
a külső nemzeteknél is, mint Rómában, Konstancinápolyban és Jeruzsálemben,
fondamentomiból rakattatván, s mindazohatfejedelmi ajándékokkal, dézmásprivile
giomokkal s különb-különbfélejószágokkal gazdagétván, bővelkedtetvén.

Hahogy (mondám) ezeket szemlélbette vőlnabölcsSalamon, nem kétlem, kétszeres di
csérettelemlékezett vőlna dicsőségesSzent István első keresztény koronás királyunkról . . .

Csüzy Zsigmond méltatö szavait leplezetlen nemzeti büszkeség hatja át; Kósa
Benedeknél Szent István ürügyén a szittya-magyar kérkedékenység kap hangot 1767-ben
(jó néhány évvel ábrándos történészünk. Horvát István születése előtt). Ez a hitszónok is
említi józsuét, azok közt, akik - mint Mözes, Dávid, Salamon, a szép Eszter, a vitéz Judit,
Keresztelő Szent János - dicsőséget szereztek Isten választott zsidó népének, melynél
"nem vólt nagyobb, erősebb, vitézebb és hatalmasb nemzetség". De csak az ótestamentum
idején! "Üdvözítőnk születése után mindezekkel vetekedett hadra termett, sok nagy
csatákon próbált, földön és tengeren győzedelmes, hideghez és meleghez egyiránt
szokott, kemény természetűmagyar nemzetünk",

A magyarole győzték meg ama híres Dariust, ők alázták meg hatalmas Cyrust, ők
törték meg ama világbíró Nagy Sándornak legnevezetesebb hadi vezérét, Zoporiondt,
kiknek is örökké fennálló dücsőségekre nem szükséges, hogy Attilátul fogva való
győzedelmes vezérinket, fejedelminket és kapítányinkat előlszámláljam,szentséggel és
vitézséggel ezek után tündöklőkirályinkat előlhozzam,kik az egész kereszténységnek
erős falai és érc eleven bástyái vóltak több hercegeinkkel, kiknek bajnoki erősségek,

érdemek, szent életek, vitézgyőzedelmekszéles ez világon úgyis nyilvánságosan tudva
és örök áldásban vannak.

Ily dicső nemzetnek volt királya Szent István!
A prédikáció harcias müfa]. Katolikus hitszónokaink kezdetben és sokáig a protestáns

hitújítókkal hadakoztak; a XVIII. század vége felé már az indifferentizmus és a felvilágo-
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sodás szelleme az ellenfél. Kósa Benedek jó korán, talán elsőként emeli fel szavát az új
veszedelem ellen, 1767. évi István-napi beszédében:

Rettenetes, bizonyára, és hallatlan dolog, micsoda üdóköt értünk: márfeledékenség
be megyen az Isten, nincs isteni félelem; már a húzás-vonás: igazság; az ájtatosság:
kába bolondság; a toroéntelenség és gonoszság: szabadság; a feslettség: gavallérság;
mintha már se Isten, se pokol nem válna, se meghalni nem kellene, hanem ez világ
válna az utólsó bóldogság és örökkévalóság. Bóldogtalan sors! mit nem érünk még
végtére hazánk fiatoan és hazánkban? Már látjuk az Antikrisztus elólnyargalóit, sok
pseudopolitikusokot, álorcás farizeusokot, maccbiavellistákot, fredronistákot, indi/fe
rentistákot, ésami több: Istentfelejtővagy ismérni nem akaró ateistákot, kik nem más
tul, hanem csupán a ravasz ördögtül tanült mesterséges leleményekkel mérget forral
nak és mézet szóllanak, másfele lőnek és máshova céloznae. szép almát nyújtanak, de
férget titkolnak, kúthoz vezetnek, de szomjan bocsájtanak, sokakatparipára ültetnek,
de gyalog hagynak, kik az sziues felebardtsdg színe alatt képmutatóskodnak és a szép
tisztelet színellésével aranyhegyeket mutatnak, de másnak vermet ásnak ...

Kósa Benedek után, 1795-ben, Magyarr István a társadalmi szerződés rousseau-i
elmélete ellen, Budai Isaurus 1796-ban a francia forradalom eszméi ellen szönokol Szent
István napján. Az erős kezű király a hagyományos társadalmi rend fenntartójának
ideálképeként jelenik meg.

A XVIII. század vége felé, noha szinte minden évben adtak ki egyházi beszédgyűjtemé
nyeket, a katolikus hitszónoklat kezd lehanyatlani. Retorikai ékességei üres rutinná válnak
vagy elmaradoznak; eddig a prédikáció irodalom volt, mostantól egyre kevésbé az. Eleven
erejét csak akkor őrizheti meg, ha új szemlélet, új tartalmak kapnak benne helyet, a
nemzetiesedő kor kívánalmai szerint.

A nemzeti szellem korábban is föl-fölcsillant egynéhány prédikációban. Csete István
azon örvendezett, hogy Isten nem idegen nemzetbőladott királyt nékünk, "ki a magyarok
nyelvét nem értené", hanem "saját vérünkből, nemzetünkböl" választott uralkodót, a
"szegénységnek véres könnyhullatási"-ért azokat vádolta, akik a "császár szolgálatja színe
alatt elkövetett húzások-vonások" által a kincses országot már-már koldusságra juttatták, s
az ország ellen elkövetett bűnöket többször is "hazaárulás"-nak nevezi. Mindez azonban
csak korai kivétel, a vallásos történet- és társadalomszemlélet színezéke, hiszen az ország
boldogulását Csete István is attól várta, hogyúj magyar szentek születnek, ki által .megüíul
az országban a néhai aítatossagnak, engedelmességnek, tisztaságnak kiöntetett ajándéka",
s a "catholica religio fiúról fiúra" örökíttetik. Még 1788-ban is, amikor Katona István, a
történész és jezsuita hitszónok, fölteszi a kérdést, miért dőlt meg oly hamar Attila
birodalma, s miért nem az, amelyet Szent István alapított, így válaszol reá: ,,Áttila azt az
országot [ ... l nem a hit kőszálánépítette; a hit kőszálán építette Szent István."

De már nem kell sokat várni az új szellem niegszólalására. l82l-ben Májer József
( akinek egyik hítszönoklatát Kölcsey méltatta) ismét fölteszi a kérdést: minek "köszöi:1he
ti a magyar, hogy a nemzetek sorában még most is dicsőséges helye vagyon"?
Természetesen Szent Istvánnak és keresztény hitének; ez a hit azonban nemcsak lelki
javakat szerzett népének, hanem az európai nemzetek közösségebe való beilleszkedését s
anyagi boldogulását is eszközölte.

. . .az ő hite szeléditette hozzánk a tudományokat [. ..}; az ő hite palástja alatt
találták oltalmokat a jövevények, kik elszaporituán közöttünk a hasznos mestersége
ket, szükségeink kielégítésének új segedelmet, a keresetnek új utat, az ország
jövedelminek új'forrást nyitottak; [. ..Jazőhite dajkálta közöttünk a szeretetet, hogya
Magyar Birodalomnak különféle népei, úgymint azon egy trónusnak hívei, azon egy
hazának magzati, azon egy közjónak örökösi egymáshoz kölcsönös segedelemmel
lenni, egymásért élni vagy halni készek tegyenee, szóval: az ő hite áldása, hogy az
ország hazává lett.
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