
NEMESKÜRlY ISlVÁN

Magyarság, kereszténység

Úgy tűnik: a honfoglaló magyarok fiai-unokái már az államalapítás előtt azonosultak a
pannoniai keresztény kultúrával és hagyománnyal.

A Koppany dunántúli seregei ellen vonuló István fejedelem Szent Márton zászlói alatt
aratott diadalt. Egyetlen legendája se mulasztja el hangsúlyozni:

Szent István "Márton főpap és Szent György vértanú zászlaja alatt elindult, hogy úrrá
legyen az ellenség veszett dühén," (Hartvik győri püspök szövege Könyves Kálmán
korából.)

Középkori krónikáink is fontosnak tartják eztt a mozzanatot:
"Szent István, miután egybehívta előkelőit,a boldogságos Márton hitvalló közbenjárásá

val az isteni könyörület segedelméért esedezett." (Képes Krónika, 1358.)
A Karthauzi Névtelen Mohács esztendejében is így tudta:
.Szent István királ a dicsőséges Szent Márton pispeknek segödelmét kérvén, kiszálla

Kuppán herceg ellen."
Azt is tudjuk, hogy István királya Szent Mártonnak tulajdonított győzelem emlékére

alapította a pannonhalmi bencés apátságot. (Illetve: a talán már épülőfélben lévő

kolostort ezért ajánlotta Szent Mártonnak.)
Szent Márton tisztelete tehát már 997-ben kimutatható a magyarság körében. Három

vagy négy évvel vagyunk Szent István koronázása előtt. Hogy a Márton-kultusz nemcsak az
uralkodót és szűkebb körét hatotta át, mutatja a szarnos .Szentmárton" község - (Fényes
Elek: Magyarország geograpbiai szótára, Pest, 1851. huszonötöt sorol fel!) - és a
gyakori Márton személynév. (Fehértói Katalin: Árpád-leori kis személynévtár. Bp., 1983.
216.)

Raphael Donner a pozsonyi koronázó templomban, 1733-ban Szent Márton lovas
szobrát magyar huszárruhaba öltöztette; a római császár testőrtisztje a közvélemény
képzeletében magyar lovas katonaként osztja meg köpenyét a koldussal.

Ma is látható a szombathelyi volt domonkosrendi templom baloldali oldalkápolnáján a
felirat: "Itt születert Szent Márton." Valóban éppen azon a helyen született-e, vagy egy
másik épületben, ezúttal mellékes: a lényeg, hogy a közhit ezt ezer éve így tudja.

Afranciaországi Tours püspökeként 397-ben elhunyt, savariai (szombathelyi) születésű
Szent Mártont tehát a kereszténységet megismerni kezdő magyarság azonnal "birtokba
vette, kisajátította", pannoniai születésü lévén, magyarnak tekintve őt.

De ha egyszer Szent Márton pannoniai, tehát .hungarus", akkor szülővárosa sem lehetett
akánnilyen. Noha Szombathely a középkorban nem volt püspökség, mégis, Szent Mártonuk
révén, tekintélyes birodalmi városnak képzelték; abban "erat generalis schola orbis terrae
nationi, poetarum musis et dogmatibus philosophicis elucenter íllusrrata" Mi sem természete
sebb, hogy Szent Márton egynémely középkori krónikások szerint magyar királyfi volt. (Kardos
Tibor: Középkori kultúra, középkori költéSzet. Bp., 1941.)

Szent Márton személyében tehát a magyar közvélemény a régi római, birodalmi
kereszténységgel azonosult, s ebben a kultúrkörben helyezkedett el nagyfokú tudatosság
gal. Ha mindehhez hozzászámítjuk Szűz Mária különleges tiszteletét - .Szent István
megújította(!) a dicsőséges Szűz Máriáról elnevezett templomot Fehérvárban", írja a Kis
Legenda -, valamint azt a tényt, hogy a szent király mondhatni közmegegyezéssel
ajánlotta országát a Boldogságos Szűz kegyeibe: akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy a
kereszténység hamar meggyökeresedett a magyarság lelkében. Talán mintha hajlamosak
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lennénk túlhangsúlyozni a térítések erőszakosmozzanatait. Anélkül, hogy az úgynevezett
pogánylázadások jelentőséget tagadnánk, arra is figyelnünk kell, hogy az országlakosság
többsége András trónra léptekor hívő keresztény volt és maradt. Gondoljuk csak meg: a
száműzetéséből hazatért András, akinek atyját István megvakíttatta, habozás nélkül
folytatta a szent király életművét, a kereszténység megszilárdítását - (két fiát bibliai
nevekre keresztelte: Salamon, Dávid) - ha István személyét, emberileg érthető okból,
nem is körítette kultusszal.

Ez a keresztény önérzet kezdettől fogva egy nemzeti önérzettel párosult.
Kézai Simon I 283-ban úgy véli tudni, hogy II. Sylvester pápa István király dicséretében

ilyen szavakra fakadt: nÉnaz apostol utóda vagyok, ő azonban igazi apostol. Ezért rábízom,
hogy országának egyházait belátása szerint irányítsa." Íme, egy öntudatos magyar
függetlenség-tudat párosul öntudatos keresztényi magatartással.

Ez a büszke függetlenségi öntudat egyszersmind a keresztény Európa egyetemes
közösségén belüli öntudat. Országunk nemcsak hitbeli értelemben, hanem állami
értelemben is Róma hagyományainak folytatója. Szent István mondja Intelmeiben:

"Úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségesséa
római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma
bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá."

Nem csekély európai műveltségbizonysága ez a pár sor.
Egyszóval tehát a magyarságnak a keresztény Európába való integrálódása aránylag

gyorsan és az időnkénti pogány lázadások ellenére is harmonikusan ment végbe. István
halálakor már van (legalább) egy magyar születésű püspökünk: Szent Mór. Mint író is
tevékeny, Ő szerzette András és Benedek remeték legendáját Géza király sürgető kérésére.

A keresztény Európa egészében gondolkodó uralkodóink nagy összegeket áldoznak
leégett vagy másképp károsult európai templomok újraépíttetésére. Szent István 1012
ben Bambergben kápolnát építtet a dóm mellé, Asztrik érsek szenteli fel 10 I 2-ben. Talán
innen ered a nézet, mintha a híres Bambergi Lovas Szent Istvánt ábrázolná? I020-ban
újjáépítteti a chartres-i székesegyházat; ezt teszi II. István I I 27-ben Salzburgban. Aztán
Nagy Lajos alapításai: Mariazell, Aachen ...

A latin betűs íráshoz, a római szertartásokhoz, Európa nyugati részéhez kötődö István és
utódai olyan keresztény kultúrát alapoztak meg, amely mindmáig kihat bármilyen
felekezetűvagy világnézetű magyar országlakos kultúrájára, hitelveitől és vallott eszme
rendszerétől függetlenül is! Amikor Szent István az akkor legkorszerűbb elvek szerint
működőkolostorral (Cluny) tart kapcsolatot, nem is szölva Chartres-ról, Bambergről 
akkor ez már túlmutat a szorosan vett vallási-hitbeli kötelékeken. Szent László a rég
legyőzött Koppány birtokainak középpontjában I091-ben felavatta a somogyvári kolos
tort; az avatóünnepségen ott volt Odilo cluny-i apát; Raymond toulouse-i gróf; a pápa
követe; és a franciaországi Saint Gilles kolostor szerzetesei, akik egy egész könyvtárat
hoztak magukkal. Továbbá: van-e Könyves Kálmánon kívül európai király ekkortájt, aki a
hittudományokat doktori fokon ismerte volna?

Szükségtelen tovább lapozgatni történelmünk krónikáit. Még társadalmi-forradalmi
jellegű megmozdulások is, mint az 1514-es parasztháború, alapjában vallási-hitbeli és
egyszersmind országvédelmi indíttatásúak. Annyi bizonyos, hogy a keresztény hit,
eszmeiség, kultúra, erkölcs hosszú időn át azonos volt a nemzeti függetlenség megtartásá
nak eszméjével. Az 1526-ban megszűnt egységes magyar állam széthullásának keserves
évtizedeiben, amikor csak a mohácsi csatában hét magyar püspök halt hősi halált 
(Szalkai László esztergomi érsek, Tomori Pál kalocsai érsek, Csaholyi Ferenc csanádi,
Perényi Ferenc váradi, Csulai Móré Fülöp pécsi, Paksi Balázs győri, Palinai György boszniai
püspökök) - és az egyházi szervezet fokozatosan széthullott; amikor egy Habsburg
uralkodó nem restellett egy független, keresztény Magyarországot építeni vágyó bíborost:
György pálos szerzetest, váradi püspököt meggyilkoitatni - akkor a pogányság fenyegette
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országot a magyar reformáció hitbeli buzgalma tartotta meg kereszténynek és magyarnak,
főleg a hódoltsági területen. Olyan érdeme ez a magyar reformációnak és nagy
egyéniségeinek, a ferences barátból lett első lelkészeíktöl, mint Sztárai Mihály, Bornemi
sza Péterig, Heltai Gáspárig és Melius Juhász Péterig, hogy ezt az érdemüket amelléjük
méltán sorakoztatható Rómához hű papok, tudósok és államférfiak jeles sora (Brodarics
István, Oláh Miklós, Frangepán Ferenc, György barát, Telegdi Míklös) sem kisebbíthetí.
Evangéliumi buzgalmuknak, anyanyelven történő igehirdetésüknek, és istentiszteleti
rendjüknek, iskolarendszerüknek, nyomdáiknak, az olvasni tudás buzgó terjesztésének
köszönhető, hogy Magyarország az egyetlen török hódította terület, melyen nem vert
gyökeret az iszlám.

Hogy felekezeti különbözöségeken, ellenségeskedő villongásokon túl, mennyire
egységes keresztény, hazaféltő kultúrában gondolkoztak akkor a legjobbjaink, arra
tanulságos példa Pázmány Péter bíboros-hercegprímás és Bethlen Gábor református
erdélyi fejedelem együttműködése a katolikus biblia ügyében: közösen viselték Káldi
György jezsuita bibliafordításának költségeit ...

És sorolhatnánk a katolikus Zrínyit és a református Bethlen Miklóst, a katolikus Rákóczi
Ferencet és református kancellárját, Ráday Pált; a katolikus Széchenyi Istvánt és az
evangélikus Kossuth Lajost - csupa olyan név, melyek viselői egyaránt hívő keresztények
és elkötelezetten magyarok; most idézzük helyettük az evangélikus Berzsenyi Dánielt,
akinek alig emlegetett költészettani elmélkedései, Európában egyedülálló mödon,
Kierkegaardot megelőzve, azzal a következtetéssel végződnek,hogy:

"Valamint minden szépnek és jónak, úgy a poézisnek is legfőbb oka és célja a szeretet és
a szerétetből folyó teremtés ... Ily áldozat és szeretet: Krisztus." (Poétai barrnonisztiea.)
A Fohászkodás költője tehát Krisztust állítja költészetének középpontjába. Ezért oly
meggyőző hitvallása: Afényúzés és a bujálkodás/A nagypolgártestben lassú méreg;/ De
ily csekély népben, mint a magyar, / Nemcsak betegség az, hanem halál. / Más nép eros
temérdekségében, / Ezt a fekvés, amazt kereskedés / Gazdaggá és hatalmassá teszi:/ De
nékünk részünk mindezekben nincs. / Mi az hát, ami a magyart emelheti? / Valóban
nem más, mint az ész s erkölcs: (Kazinczy Ferenchez).

Másmeggyőződésű egyéniség az itt és eddig előadottakkalellenkező tanulságot adó tényeket
is felsorolhatna. Akereszténymagyarságnakvoltak történelme során búnösen tragikus pillanatai
is, így például a második világháború idején általában és a zsidótörvények meghozatalakor és
alkalmazásakor különösen, Egymagát Szent István örökösének tartó, magát hivalkodón keresz
tényneknevezőország ilyent nem tehet, legkevésbé pedigSzent Istvánhalálajubileumánakés az
eucharisztikus kongresszusnak évében nem! Mégis megtörtént. és bár ezrekre tehető az üldö
zötteket segíteni kész keresztények száma, a lényegen alig változtat

Szorosan vett mostani témánkhoz ennek említése annyiban tartozik, hogy a két háború
között erősödő "pogány-magyar" szektásodás, a legkülönbözőbb fehérlóáldozó egyesüle
tek elszaporodása - (lásd Thurzó Gábor: Hamispénz című regényét és Szekfű Gyula:
Forradalom után című kötetét ) - vagyis a közvélemény nem jelentéktelen részének a
keresztény tanítástóli elszakadása (is) okozhatta mindezt. Kereszténynek lenni 1938
1945 között nemcsak azt jelentette, hogy valaki ilyen hitet vall, hanem hogy milyen a
"származása". SOk, magát pogánynak, ateistának valló hitetlen ember is "kereszténnyé"
rninősült, SOkkeresztény hívő pedig zsidóvá.

Ennyit a múltról.
Most a jelenről.

Magyarországot negyven éve a szocializmus eszméit valló párt kormányozza. A magyar
történelemben gyökeres fordulat ez. Hol a helye, mi a szerepe a keresztény embemek
ebben az új eszmerendszerben, de régi hazában?

Mivel az alkotmány (1949. 8. 18.) biztosítja a szabad vallásgyakorlást, a keresztény
ember részvétele a közéletben elvileg zavartalan.
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Akeresztényhívőmagatartását a mindenkori világi hatalommal szemben egyértelmúen
szabályozza Szent Péter apostol első levele, 2. 13-27. "Engedelmeskedjetek az úr
kedvéért minden emberi méltóságnak: akár a császárnak, mint legfelsőbbnek, akár
helytartóinak ..."

A szocializmus társadalomtudományi, közgazdasági és történelmi vonatkozású tanítá
sait a hívő ember lelkiismereti gond nélkül magáévá teheti. Ily módon részt vehet hazája
életében, hazája és saját sorsának előbbrevitelében.Vállalhatja az 1945 utáni társadalmi
átalakulás eredményeit, vívmányait, annál is inkább, hiszen aki akkor élt, maga is részt vett
ebben az átalakító folyamatban.

Az egyetlen, lényeges különbség keresztény és-ateista-materialista felfogás között az,
hogy míg a keresztény tanítás szerint a tudat határozza meg a létet - "in principio erat
verbum" - addig a materialisták szerint a lét határozza meg a tudatot. Ebből a két
ellentétes nézetből következőlega keresztény hívő hisz abban, hogy a világot teremtő

Isten örök életre szánta az embert; míg a materialista szerint az émberi lét a halállal
végképp megsemmisül.

Kérdés, hogy ez a bölcseleti ellentét akadályozhatja-e a keresztény ember mindennapi
életét a szocialista állam társadalmában?

Egyáltalán nem. A harmonikus "békés egymás mellett élés" lehetséges.
De ha az elmúlt negyven esztendőnek mindössze ennyi lenne a tanulsága a korábbi

kilencszázötven évhez képest, kár lenne rá szót vesztegetni.
Az igazán fontos és felemelő tény az, hogy a keresztény erkölcs, etika - és, tegyük

hozzá: az ószövetségben megfogalmazott zsidó erkölcsi tanítás, például a tízparancsolat!
- építőleg segítette az elmúlt negyven esztendő magyar társadalmát. A materialista
bölcselet mindeddig nem tudta vagy nem akarta kidolgozni a maga etikai rendszerét; a
büntetőtörvénykönyv egyfelől még mindig a tízparancsolat, valamint más ótestamentumi
zsidó és keresztény erkölcsi elvek alapján ítélkezik (ne lopj, ne ölj és így tovább) - ámde
az állampolgár sehol nem tanulja meg tételesen, hogy nem szabad lopni, ölni és miért
nem? Az iskolákban nincs tételes erkölcsi oktatás, viszont az államhatalom mégis elvárja
polgáraitól, hogy ismerjék a nem is oktatott erkölcsi szabályokat. Ily módon az erkölcs
legföljebb tiltásban, büntetésben, a tett következményeiben nyilvánul meg közvetve. hogy
míért jó, miért szép, miért öröm szeretetben élni, miért ne bántsuk egymást, egyszóval egy
összefüggő - és a társadalom egészséges életét meghatározó! - etikai rendszer nem
kerül nyilvános kihirdetésre vagy oktatásra.

A hallgatólagosan túrt keresztény és zsidó erkölcsi tanítás tehát semmi mással nem
pótolt, nélkülözhetetlen, alapvető segítséget nyújtott és nyújt az államnak. E segítség
hiánya könnyen vezethet társadalmi katasztrófához.

Ebbe a keresztény etikai tanításba közvetve beletartozik a nemzeti azonosságtudatnak
és hagyomány-élménynek jelenléte, ápolása.

Akeresztény erkölcs tehát ténylegesen hozzájárult a mai magyar társadalom egészséges
létezés-tudatához. A mi szocialista Magyarországunk a keresztényMagyarország idestova
ezeréves alapjain áll. (Ha nem is ideológiai, de történelmi tényszerűségében.)

Ismét Berzsenyit idézem.

Az erkölcs minden polgártestnek lelke,
E talpon álliétünk, alkotmányunk,
Ezen függ mind egyes - mind köz-szerencsénk.

(Kazinczy Ferenchez)

Ezzel az erkölccsel járul hozzá a magyar kereszténység a huszadik század végén mind
egyes - mind közszerencsénk alakulásához.
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