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* A szö veg a „Kör per Macht Geschichte – Geschichte Macht Kör per” (a ma gyar ra ne he zen for dít ha tó szó já ték
je len té se: A test tör té nel met al kot – tör té ne lem hoz za lét re a tes tet – a ford. megj.) té má jú kon fe ren ci án (Bielefeldi 
Egyetem, 1997. december 17–18.) tartott előadáson alapszik, és az előadásokat tartalmazó kiadvány számára
készültértekezéserősenátdolgozottváltozata.

1 E kor lá to zott szem lé let mó dot kép vi se li: Turner és Turner 1978 és Angenendt 1997.
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Az ál lam szo ci a liz mus vé ge Ke let-Eu róp ában szá mos il lú zi ót éb resz tett. Egye sek úgy hit ték, meg-
nyíltelőttükaz„útEurópába”,ésezzelrájukköszöntajólétésademokrácia,mígmásokabban
reménykedtek, hogy „visszatérhetnek” a régi nemzeti hagyományokhoz.A következőkben a
SzentIstván-nappéldáján,mely1990ótaMagyarországelsőszámúállamiésegyiklegnagyobb
nem ze ti ün ne pe, be mu tat juk, hogy ilyen vissza té rés nem le hetsé ges.  
A Szent Ist ván-nap – mint egy há zi és nem ze ti ün nep – funk ci ó ja a ti zen ki len ce dik szá zad ele je 
ótasokatváltozott.Akollektívemlékezet–ahogyaztMauriceHalbwachsótatudjuk–elsősorban
a min den ko ri je len re vo nat ko zik (Assmann 1997). A ha gyo má nyok, mint a kol lek tív em lé ke zet 
egyikformája,társadalmikonstrukciókéstörténelmilegváltozók.Anacionalistagondolkodókfő
tö rek vé se ép pen ezért az, hogy a tör té ne ti ség gel szem ben az ál ta luk pro pa gált „tra dí ci ók” foly to-
nosságáthangsúlyozzák.Elképzelésükszerintetradíciókidőtőlfüggetlenülegynemzetsajátjai,
még ha má sok ezt kép te le nek is meg ér te ni. E kul ti kus tra dí ci ók ra fel es küd ni annyit tesz, mint 
kialakítaniazérzelmikötődéstanemzetközösséghez.

A mo dern na ci o na liz mus lét re jöt té ig a val lás fel ada ta volt az ilyen emo ci o ná lis kö zös sé-
gi él mé nyek ki ala kí tá sa. A mo dern na ci o na liz mus ki hí vá sa, az ál lam, az egy ház és a tár sa-
da lom vi szo nyá nak meg vál to zá sa a ti zen nyol ca dik szá zad vé ge óta ar ra kény sze rí tet te a 
nagy egy há za kat, hogy új ra fo gal maz zák a val lá si, az az konfesszionális iden ti tás és a nem zet 
mint el gon dolt tár sa dal mi rend vi szo nyát. E pár hu za mo san zaj ló fo lya ma tok köl csön ha tá sai 
a val lás na ci o na li zá lá sá hoz, va la mint a nem zet szakralizálásához ve zet tek. Ist ván ki rály 
Szent Jobb já nak kul tu sza a hu sza dik szá zad ban ki vá ló an al kal mas ar ra, hogy be mu tas suk e 
fejlődéskövetkezményeit.

Mindenekelőtttisztáznikellnéhánypremisszát.Akövetkezőkbenugyanelsősorbantár-
sa dal mi je len ség ként fog juk szem ügy re ven ni az erek lye kul tu szo kat és a kör me ne te ket, 
még is fon tos át te kin te ni a te o ló gi á nak a té má ra vo nat ko zó té zi se it is.1Azereklyeahívő
szá má ra azt bi zo nyít ja, hogy Is ten még a ha lá lon is di a dal mas ko dik, még pe dig nem csak 
lelkileg,hanemtestilegis–ahívőkatranszcendenciátpillantjákmegazereklyében.Aszent
test,azereklyeazé,akihisza„hitelességében”.Azereklyéksorsáraigenjellemzőaz„auten-
tikusság” jelentésmezője körüli harc. A liturgia tudományában az autentikum „egy okirat 
vagy ereklye hitelességének, azaz hihetőségének bizonyítékát” jelenti (Brakmann 1987

A nemzet Szent Jobb ja
A nem ze ti-vallá si kul tu szok funk ci ói ról*

Ár pád v. Klimó
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2 Turner meg lá tá sa Ar nold van Gennep át me ne ti rí tu sok ról írt elem zé sén ala pul (Gennep 1991 [1909]).
3AfiziológiafejlődéséhezlásdSarasinésTanner1997.
4Józseffőhercegújszabályozástvezetettbe.Errőlbővebben:Gábor1927ésBasics1994,továbbáösszefog-

la ló lag a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal ki adott Em lék könyv Szent Ist ván Ki rály ha lá lá nak ki lenc szá za dik 
év for du ló ján (Serédi 1988 [1938]).

5 A Szent Ist ván-kul tusz ko ráb bi tör té ne ti vizs gá la tát lásd Berend 1988.

[1933]:1286);következésképpahihetőségelőállításaállaközéppontban.Amígazereklye
hihető, addig van társadalmi hatása is.Az ereklyekultusz további aspektusa az ereklye
„szent sé gé vel” függ össze. A te o ló gi ai fel fo gás sze rint „szent” a val lá si és eti kai szem pont ból 
tökéletesegyén.AszentnemcsakKrisztusbanélmintaszerű,angyaliéletet,hanemtökéletes,
az az sért he tet len és hal ha tat lan, te hát ide á lis test tel is ren del ke zik (Larsson és Hausberger 
1985: 641–672). Eh hez hoz zá tar to zik az a pa ra do xon is, hogy a tu laj don kép pen tisz tá ta lan nak 
számítótetemetalehetőlegtisztábbtestnektekintik(lásdEliade1987:275–282).

Ebbenazösszefüggésbenakörmenetahívőnekaszenttesttelvalótalálkozásátjelenti.
Victor Turner hang sú lyoz za a za rán dok la tok liminális jel le gét.2 Ezen nem szok vá nyos, köz-
tes ál la po to kat ért, mely ben az ide ig le nes com mu ni tas hoz csat la ko zás ré vén jel ké pe sen meg-
szűnnekamindennapitársadalmiszerepek.Acom mu ni tas kö zös cél ja és kö zös re mé nye a 
csodálatos ereklye erejéből és áldásából való részesedés. Egy ereklye vagy általában az
erek lyék „hi te les sé gé nek” meg sem mi sü lé se a val lá si ér te lem ben vett ide á lis test meg sem-
misüléséhezvezet.Ezkiváltképpolyankorkövetkezikbe,amikoramegemlékezőhangulat
megteremtéséhezelengedhetetlenelőfeltételek(ünnepihely,ünnepiidő,ünnepihangulat)a
li tur gia és a nap tár meg vál to zá sa foly tán töb bé nem adot tak. A szent csak is ott lé tez het, ahol 
létrejöhetveleahívőktalálkozása.

A szentkiszorulásával– leegyszerűsítve és röviden szólva–megindult az ideális test
újraalkotásamásterületeken,előszörisaművészetben(areneszánszóta),majdkésőbba
sport test kul tu szá ban, a hu sza dik szá zad po li ti kai tö meg moz gal ma i ban és a tö meg kul tú rá-
ban.Ebbőlaszempontbólazereklyék története,valamintmarginalizálódásukegyátfogó
„testtörténelem”része.Elsőpillantásraúgytűnik,hogyakatolikusegyház,ahívőkésaz
erek lyék vol tak a fi zi o ló gi á nak, a test tu do má nyos meg is me ré sé nek a leg na gyobb vesz te-
sei.3Hogyediszkurzívversengéseredményemégsemvoltilyenegyértelmű,arraakövet-
kezőkbenmutatunk rá.A szent ideális testénekkapcsánvégül e testneménekkérdése is
jelentőségetnyer,mikéntezaSzentIstván-körmenetekpéldájánisjólmeglátszik.

Alább meg kí sér lem ele mez ni a Szent Jobb tör té ne tét és azon be lül kü lö nö sen az 1945 és 
1948 kö zöt ti Szent Ist ván-kör me ne te ket. Vé gül rö vi den ki té rek a kör me net fel ele ve ní té sé re 
az1988.utániidőszakban.

Az erek lye kul tusz ki ala ku lá sa és fej lő dé se 
a kö zép kor tól a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig

A Szent Jobb bu da pes ti kör me net ét Turner klasszi fi ká ci ó ja alap ján „mo dern pilgrimage”-
neknevezhetjük(TurnerésTurner1978:18).Először1819-benvittekörbeaprocesszióa
bu dai Vár te rü le tén Ist ván ki rály jobb ke zét.4 Az erek lye, il let ve az ab ban va ló hit azon ban 
korábbieredetű.1945-igahagyománytörténetötfázisakülönböztethetőmeg5: 1. Szent Ist-
ván és a Szent Jobb kul tu szá nak ki ala ku lá sa a ti zen egye dik szá zad ban a ki rá lyi ha ta lom 
le gi ti má lá sá val össze füg gés ben; 2. A kul tusz feminizálódása a Má ria-tisz te let ele me i vel 
va ló össze ve gyü lé se ré vén a ti zen ket te dik szá zad óta; 3. Az Ist ván-kul tusz meg úju lá sa az el len re-
for má ció ha tá sá ra a ti zen nyol ca dik szá zad ban; 4. Az Ist ván-kul tusz kon fesszio na li zá ló dá- 
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6 Lásd: Reallexikon 1986: 403. Még mindig alapvető az első világháborúban elesett francia szociológus,
Robert Hertz 1909-ben írt ta nul má nya (Hertz 1973).

7 Vö. Bloch 1983: 79–85, itt idé zi Klaniczay (Klaniczay 1990: 82).
8Errőlbővebben:Klaniczay1990,továbbiirodalomjegyzékkelésKantorowicz1957.
9 Ak ko ri ban avat ták szent té Er zsé bet és Mar git ma gyar ki rály lá nyo kat. Klaniczay sze rint a di nasz ti kus le gi ti-

mációsalap,amelyazelőttcsakaférfiakáltaluraltvilágiudvartöleltefel,ezútonegymásik,„égi”(apácakolos-
tor ok, aho va vissza vo nul tak a ki rály lá nyok) le gi ti má ci ót is nyert (Klaniczay 1990: 93).

sa, na ci o na li zá ló dá sa és át po li ti zá ló dá sa a ti zen ki len ce dik szá zad ban, ami kor is Szent Ist ván 
nap ja egy há zi ün nep pé vá lik; 5. Az Ist ván-kul tusz és a kör me net ál la mo sí tá sa a Hor thy-kor-
szak ban (1920–1944).

1. A ma gyar or szá gi Ist ván-kul tusz a ti zen egye dik szá zad ban ke let ke zett, Lász ló ki rály 
ural ko dá sá nak ide jén (1077–1095). A le gen da sze rint, ami kor a szent té ava tá si el já rás so rán 
1083-ban fel nyi tot ták Ist ván sír ját, sér tet le nül ta lál ták az „ál lam ala pí tó” jobb ját, amit cso-
dá nak te kin tet tek. A szent test nem mu tat ta a bom lás tü ne te it, a hús nem osz lott és nem 
bűzlött,hanemkülönlegestisztaságarévénkellemesillatotárasztott(Klaniczay1990:87).

Különbözőbibliaiutalásokalapjánajobbkézbizonyosszemély„szellemiségénektesti
megnyilvánulásaként”, az uralkodói és a bírói hatalom jeleként értelmezhető.6 A ma gyar 
„jobb”szóegyszerrejelentiránytésminősítést,ésaközépkorbana„jog”szinonimájaként
hasz nál ták. Az erek lye a ki rály ural mát és igaz sá gos sá gát szim bo li zál ta, és az ál ta la lét re ho-
zott in téz mé nyek, az „ál lam” és az „egy ház” szent sé gét ta nú sí tot ta. A Szent Ko ro ná tól el té-
rőenaSzentJobbnemcsakközjogiszimbólum,haneméppenennekakirálynak(ésnem
másnak)aszemélyéhezkötődőjelkép(Basics1994:16).

A ki rá lyi le gi ti má ció meg szi lár dí tá sá ra a ti zen egye dik szá zad ban is nagy szük ség volt, 
mert a no mád nép meg té rí té se és az eu ró pai min ta sze rin ti fe u dá lis ál lam ki ala kí tá sa a 
ma gyar tör zsek, a ke resz tény és a po gány ve zé rek köz ti tar tós el len té tek hez ve ze tett. 1083 
nya rán Ist ván ki rály nak, fi á nak, Im ré nek, Gel lért püs pök nek, va la mint két re me té nek a 
szent té ava tá sá val az ural ko dó Ár pád-ház meg szen te lé se tör tént meg. A di nasz ti ák egy há zi 
közreműködésseltörténtszakrálislegitimációjaezidőtájtmajdnemmindeneurópaiország-
banelőfordult.MarcBlochszerintazújdinasztiákarrakényszerültek,hogyalacsonypresz-
tí zsü ket új faj ta, szak rá lis le gi ti má ci ós for mák kal kom pen zál ják.7 A szent ki rály ság kö zép-
korikultusza főkéntháromforrásból táplálkozott.8 Az egyik a hel lén és a ró mai tra dí ció 
volt, mely szak rá lis és is te ni att ri bú tu mo kat tu laj do ní tott az ural ko dók nak, amit Bi zánc a 
kö zép kor ban to vább foly ta tott; a má sik a ger mán és más po gány kö zép ko ri ve zé rek ka riz-
matikus jegyekkel való felruházása, és végül a késő antik korban keletkezett keresztény
szent kul tusz. A Szent Jobb kul tu szá nak alap ja ezek sze rint – más erek lye kul tu szok tól el té-
rően–kezdettőlfogva„felülről”elrendeltszenttiszteletvolt.Ezencsakehagyománytováb-
bifejlődésesoránesettváltozás.

2. Míg az Ist ván-kul tusz ki ala ku lá sá nak sza ka szá ban a ha tal mi, po li ti kai szán dék volt 
meghatározó,amásodikfázisbanavallásiaspektusmegerősödésetűnikszembe.Mondhat-
ni:a„fentről”szervezettszentkultusztovábbilegendákhozzátapadásarévén„lefelé”tere-
bé lye se dett. A le gen dák kal és il luszt rá ci ók kal for mált Szent Ist ván-kép, mely ke gyet len és 
szi go rú, ámde igaz sá gos fe je del met fes te tt le, in kább az ura lom le gi ti má ci ó ját szol gál ta, 
sem mint a ki rály sze mé lyes tisz te le té nek meg ala po zá sát a hí vek kö ré ben. A ti zen ket te dik 
századtólafejedelemkultusztjelentősenátalakítottaSzentIstvánképénekösszefonódásaa
Má ria-tisz te let tel. Is mét egy ál ta lá no sabb je len ség gel ál lunk szem ben: a di nasz ti kus szent-
kultuszokfeminizálódásával,amimásholisatizenharmadikszázadratehető.9 Az Ist ván-le-
gendaakövetkezőképpenbővültki:halálakorIstvánkirályfölajánlottaországátSzűzMári-
á nak. Ez ál tal a kö zös ség szá má ra, me lyet a fe je de lem jel ké pe zett, az Ist ván ha lá la okoz ta 
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10Hasonlófeltételezhetőmásterületekről,vö.Honegger1978.

tö rést át hi dal ta egy ér tel mes kon ti nu i tás. Az új bi ro da lom így a nyu ga ti ke resz tény ség kul-
tu rá lis kör nye ze té be in teg rá ló dott. A Szent Ró mai Bi ro da lom óva tos kö ve té se már Ist ván ra 
jellemző volt, így biztosította uralmát külpolitikailag is.Az István/Mária kettős jelképet
akkor is, később is egymást kiegészítő identifikációk számára lehetett fölkínálni. Mind
Má ria, mind Ist ván jel ké pez het ték a nem ze tet, an nak tör té nel mét, „sor sát”, gyá szát, „már tí-
ri u mát” és di a da lát az ide gen ha tal mak fö lött. Ugya nak kor Ist ván, a tisz tán fér fi har cos- és 
uralkodójelképalárendelődöttanői,univerzálisanyaszimbólumnak,mivelakirályhalála
után az utób bi vet te át az or szág fe let ti ural mat. Má ria be ve ze té se a ma gyar ke resz tény mi to-
lógiábakompenzációkéntisértelmezhető,mivelapogánymagyaroknakakereszténységre
valóáttéréssoránlekellettmondaniukistennőikről.10 A ka to li kus egy ház Má ria-tisz te le te 
egyspecifikusannőinépivallásosságotalapozottmeg,melymegkönnyítettemindkétnem
be ta go zó dá sát egy mun ka meg osz tá son ala pu ló val lá si vi lág ba (Da vis 1984; Bynum et al. 
1986).EzáltalbevezettékazIstván-kultuszikonográfiájábaakétneműségetis.IstvánSzent
Jobb ja fö lött im már Má ria szent tes te le be gett.

3.Areformációjelentetteazelsőnagyobbkihívástazereklyekultuszokszámára.Kálvin
ésLutherkövetőiegyarántelvetettéka„bálványimádásnak”tekintettereklyekultuszt.A„Nagy
Katekizmusban”Lutheraztállítottaazereklyékről,hogy„mindholtdolog,melysenkitsem
tud meg gyó gyí ta ni” (idé zi Hauck 1971: 634). Ez a mon dat az erek lye tes ti sé gé re vo nat ko-
zik: va jon „holt”-e vagy „ele ven” a szent tes te, em be ri-e, az az a fel bom lás nak ki tett, avagy 
ideáliséshalhatatlan?Areformátorokésőketmegelőzőenegyesszigorúbbteológusokfel-
fo gá sa sze rint a szen tek tisz te le te (ado ra tio) nem vál hat imá dat tá (invocatio), mert az csu pán 
Is tent il le ti meg. A val lá si gya kor lat ban azonban gyak ran el mo só dott ez a kü lönb ség. Hogy 
ezt el ke rül jék, a re for má to rok gya kor la ti lag le épí tet ték a szen tek tisz te le tét, bár ma rad vá-
nyaiaprotestáns tanokban is fennmaradtak.Az istentiszteleten–ésezvoltadöntő–az
anya gi bi zo nyí té ko kat tisz tán jel ké pes hi vat ko zá sok ká vál toz tat ták, te hát anyag ta la ní tot ták, 
és így intellektualizálták azo kat. En nek el le né re a pro tes tan tiz mus sem volt so ha sem men tes 
a kultikus hagyományképzéstől, mint azt a német nemzeti Luther-kultusz is bizonyítja.
Olyan ha gyo mányt ke res tek azon ban, me lyet nem le he tett össze té vesz te ni a ka to li kus sal.

A ka to li kus egy ház, ugyan csak a fo ko zó dó konfesszionalizálódás mi att, más úton járt.  
A „Decretum de invocatione, veneratione et reliquis Sanctorum, et sacris imagibus”, me lyet 
az 1563-as tridenti zsi nat fo ga dott el, le szö gez te, hogy „a szen tek tes te Krisz tus ele ven tag-
jai és a Szent lé lek temp lo mai vol tak, s maj dan örök élet re szó lít tat nak” (idé zi Larsson és 
Hausberger 1985: 663). Va gyis a ka to li ciz mus a szen tek tisz te le te és az erek lye kul tusz mel-
lett fog lalt ál lást to vább ra is.

Amagyarterületeken,aholazerőkethosszúideigatörökökelleniharcraösszpontosítot-
ták,ésezzelegyidőbenkülönösenErdélybentértnyertaprotestantizmus,aHabsburg-ura-
lommegszilárdításaerőteljesrekatolizációspolitikávaljárt.Eztarészbenrégebbihagyomá-
nyok hoz kap cso ló dó ba rokk val lá sos ság né pi for má i nak pro pa gá lá sa kí sér te. Így nem volt 
véletlen, hogyMáriaTeréziamintmagyar királynő elrendelte: a Szent Jobbot a raguzai
(dubrovniki) fe ren ces ko los tor ból, aho vá a ta tár be tö ré sek (ti zen har ma dik szá zad) vagy a 
tö rök há bo rúk (ti zen ha to dik szá zad) so rán me ne kí tet ték, hoz zák vissza Ma gya ror szág ra. Ez 
a fordulat amagyar arisztokráciával szembenimérsékelt politika részének tekinthető, az
arisz tok rá cia tá mo ga tá sá ra ugya nis az örö kö sö dé si há bo rúk óta a csá szár nak szük sé ge volt. 
A Szent Jobb nak, amely a bu dai ki rá lyi vár ká pol ná ba ke rült, egy részt az volt a sze re pe, 
hogykifejezzeaHabsburgoklegitimitásátmagyaruralkodókként,másrészt,hogyelősegítsea
„natio Hungariorum”, az az a ma gyar ne mes ség in teg rá ci ó ját a Habs burg Bi ro da lom ba. A 
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11 Ka to li kus Nép lap, 1848. au gusz tus 24.

katolikusegyház,melyetakirálynőistámogatott,ugyancsakmegerősítéstnyertazereklye
„hazahozatala” által.Azújrafölfedezett és új formát öltő István-kultusz a tizennyolcadik
századi,különösendél-németországiésausztriaieredetűnépibarokkszentkultuszhatását
tük rö zi (Harvolk 1990: 267–278). Azt a fel fo gást, mi sze rint Ist ván ko ro ná ja a ma gyar ál lam 
pápasághozvalószoroskötődésénekajelképe,mindenekelőttajezsuitatudósokterjesztet-
ték. En nek so rán vi tá ba ke ve red tek Gottfried Schwarz jé nai tör té nésszel, aki sze rint Ist ván 
koronájabizánci,nempedigrómaieredetű(Deér1966).AzIstván-legendadekonstrukció-
já nak e kí sér le te köz vet le nül fe nye get te az egy ház és az ál lam ha gyo mány al ko tá si tö rek vé-
se it, és ezért ha tá ro zott el uta sí tás ra ta lált.

4.Afelvilágosodásésabelőlefakadóracionalizálódásújkihívástjelentettazereklyekul-
tuszszámára.Atesttudományosszemléleteazereklyekultusztalapjaibankérdőjeleztemeg,
hiszenegy„varázstalanított” tetemtöbbénemlehethihetőmódonszent test.Akatolikus
egy ház, mely nek elit je dis tan ci át kí vánt ki ala kí ta ni a hí vek „ba bo ná i val” szem ben, új je len-
tés sel ru ház ta föl az erek lye hi tet. Már nem az erek lyék „hi te les sé gé nek” vé del mé re he lyez-
teahangsúlyt,hanemegyreinkábbarra,hogyazereklyetisztelettelnyilvánosankifejeződ-
hes sék a hit val lás, a fe le ke ze ti ho va tar to zás, és ez ál tal körvonalazódjék a ka to li kus iden ti tás 
a plu ra lisz ti kus sá vá ló vi lág ban. Eh hez per sze jól jött az ál lam se gít sé ge. Ka to li kus nak 
len ni az egyre kevésbé varázslatos vi lág ban annyit je len tett, mint szem be száll ni a ke resz-
tény vallás mágikus összetevőinek elfojtásával. Ha már nem lehetett hinni az ereklye
va rázs ere jé ben, kí vá na tos volt, hogy leg alább a szen tek tisz te le te, a ró luk va ló meg em lé ke-
zés to vább ra is a kul tusz ré sze ma rad jon. Azok szá má ra, akik még mind ig el tud ták fo gad ni, 
azegyházmeghagytaannaklehetőségét,hogyhiggyenekazereklyék,aszenttestvarázs-
erejében.Aperspektívánakezamegkettőződéseösszefüggöttavilágképekpluralizálódásának
folyamatával, és végső soron az egyház válasza volt a „szekularizáció” folyamatára.A
li be ra liz mus, a na ci o na liz mus és vé gül a szo ci a liz mus mo dern po li ti kai áram la ta i val szem-
be he lyez ked ve mo der ni zá ló dott a ka to li ciz mus is: egye sü le te ket ala pí tot tak, sa ját cél ja ik ra 
ka ma toz tat ták a saj tó- és gyü le ke zé si sza bad sá got. Ke resz tény vagy keresztényszociális 
„nép” pár to kat ala pí tot tak, ame lyek a szo ci ál de mok ra ta mun kás moz ga lom kon ku ren sei let-
tek, és nem volt olyan éles a na ci o na lis ta irány vé te lük, mint a kon zer va tív-li be rá lis pár to ké. 
A ka to li kus meg úju lás, ami tu laj don kép pen az egy ház in teg rá ci ó ja volt a mo dern, po li ti kai 
tár sa da lom ba, sok ban hoz zá já rult ah hoz, hogy a val lá si meg em lé ke zé se ket és a kul ti kus 
cselekményeketúgytekintsék,mintamelyekelősegítikakatolikusidentitáskifejeződését
és el is me ré sét a dif fe ren ci á ló dó tár sa da lom ban. Mind ez a ma gyar Szent Ist ván-kul tusz ban 
istükröződött.

NapóleonvereségeutánaHabsburgokfolytattákamagyarnemesekintegrálásánakpoli-
ti ká ját. En nek ré sze ként el fo gad ták az au gusz tus 20-i Szent Ist ván-ün nep for má ló dó ma gyar 
nem ze ti jel le gét, s a fran cia for ra da lom ha tá sá ra meg fo gal ma zó dó nem ze ti-de mok ra ti kus 
esz mé ket el há rít va ez zel is hoz zá já rul tak egy di nasz ti kus nem ze ti ide o ló gia meg ala po zá sá-
hoz.Józsefnádorfőherceg1819-benfektetteleakörmenetszabályait,ésegybenkötelezte
afelsőbbségképviselőitazünnepenvalórészvételre(Gábor1927:36).Akörmenetazonban
a forradalomig mégis elsősorban egyházi, a budai és pesti híveket mozgósító esemény
ma radt.

A kor mány nak – Kos suth, Szé che nyi és Szemere ve ze té sé vel –, va la mint Hám Já nos prí-
más nak a rész vé te le az 1848. évi Szent Ist ván-na pi kör me ne ten azt jel zi, hogy a ma gyar 
forradalomvezetőitörekedtekegynemzetipolitikaikultúraésannakmegfelelőszimbólumok
ki ala kí tá sá ra és meg ho no sí tá sá ra.11 Az ün nep je len té sé nek a ru gal mas sá gát mu tat ja az a vál-
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12 Ka to li kus Nép lap, 1848. au gusz tus 24.
13 Lásd: Ka to li kus Nép lap, 1851. au gusz tus 21. Gá bor ta nul má nyá ban pe dig a Szent Ist ván-ün nep op por tu niz-

mu sát nem em lí tet te (Gá bor 1927: 33).

to zás, me lyen az ott el hang zó pré di ká ci ók 1848 és 1851 kö zött ke resz tül men tek. A for ra da-
lom évé ben Sza bó Im re egye te mi ta nár, a Ka to li kus Nép lap szerkesztőjeazanyaszentegyház,
valamintaszabadság,egyenlőségéstestvériségeszméinekösszefonódásáthangsúlyozta.12 
Három évvel később, amikor az osztrák garnizon katonái vettek részt a körmeneten,
Scitovszky prí más ar ról be szélt, hogy Is ten Szent Ist ván pél dá já val mu tat ta meg „a ha tal ma-
sok kö te les sé gét, má sok nak az Is ten irán ti kö te les sé gek tel je sí té sé ben jó pél dát ad ni”.13

Az1867-eskiegyezésutánakörmenetegyretöbbhívőtvonzottafővároskörnyékéről.
Apolitika–amérsékeltliberálisokkormányzása–támogatásávalföllendülőmodernizáció,
azállamésegyházviszonyánakújraértelmezésekövetkeztébenaklérusésahívőkegyrésze
fe nye get ve érez te ma gát (Csáky 1967). A mil len ni um ál tal pe dig egy má sik nem ze ti mí tosz, 
ahonfoglalás,akeleti,nemkeresztény,pogányMagyarország„öröksége”kerültelőtérbe
(Sinkó 1994). Mind ezek kel szem ben a Szent Ist ván-na pi kör me net egy ka to li kus el len de-
monst rá ció jel le gét öl töt te, ami to vább ra is a ka to li kus egy ház és a ma gyar nem zet tör té ne-
ti össze tar to zá sát kí ván ta föl mu tat ni.

1895-benlobogóztákfelelőszöraközépületeketaugusztus20-án.Azünnepségenekkor
Budapestfőpolgármestere,amagyarminiszterekésazegyetemképviseleteisjelenvoltak.
Arésztvevőkszámanéhányezerrenövekedett.Augusztus20-aigazinemzetiünneppélett.
A csá szár azon ban so ha nem vett részt a Szent Ist ván-na pi bu da pes ti kör me ne ten. (A csá szár 
születésnapjanéhánynappalmegelőzteaugusztus20-át, sazta napot tekintettékMonar-
chia-szertealegfőbbünnepnek.)Azelsővilágháborúalattváltozottakörmenetjellege,és
ez zel együtt üze ne te is. 1916-ban az erek lyét nem a klé rus tag jai, ha nem ka to nák tar tot ták. 
1917-benpedigelődeiszokásávalellentétbenKároly,azutolsóHabsburgcsászármegjelent
a kör me ne ten, ez zel kí ván ván ki fe jez ni a ma gyar nem zet tel va ló azo no su lá sát. Ko ráb ban 
nem lá tott ál la mi pom pa kí sér te az ün ne pet.

5. A Habs burg Bi ro da lom össze om lá sa után lét re jött Ma gya ror szá got az ala pí tók „ke resz-
tény-nem ze ti” ál lam ként de fi ni ál ták. Hor thy Mik lós kor mány zó sá ga ide jén (1920–1944) a 
nagykeresztényegyházakra,mindenekelőttatöbbségikatolikusra,különlegesközéleti-jogi
és po li ti kai fel ada to kat bíz tak. A re zsim nagy vo na lú an tá mo gat ta az egy há za kat és szer ve-
ze te i ket. Az egy há zak vi szon zás képp részt vál lal tak a ke resz tény-nem ze ti ide o ló gia pro pa-
gá lá sá ban. En nek kö zép pont já ban az ún. „Szent Ist ván or szá ga” gon do lat állt. Mind a pro-
tes tán sok, mind a ka to li ku sok be kap cso lód tak az Ist ván-kul tusz épí té sé be és ki ter jesz té sé be. 
„SzentIstvánországa”mindenekelőttMagyarországTrianonelőttiállapotát,Nagy-Magya-
ror szá got szim bo li zál ta. S mi vel Tri a non el uta sí tá sá ban min den meg ha tá ro zó po li ti kai áram-
lat egyet ér tett, az Ist ván ki rály ra va ló uta lás Ma gyar or szág „tör té nel mi” ha tá rai mel let ti ki tar-
tást jel ké pez te. A le gen dás „ál lam ala pí tó”, Ist ván meg idé zé sé ben ugya nak kor an nak az 
„ateistabolsevizmusnak”azelutasításaismegfogalmazódott,melyarövidéletű,1919-es
Ta nács köz tár sa ság ide jén Ma gya ror szá gon is je lent ke zett. A Hor thy-kor szak hi va ta los ide-
o ló gi ai „ke resz tes had já ra tá nak” csúcs pont ját az 1938-as Ist ván-év, a ki rály ha lá lá nak 900. 
év for du ló ja je len tet te (lásd Balogh és Ger gely 1993). A tör té nel mi egy há zak rész vé te lé vel 
egész év ben zaj lot tak a meg em lé ke zé si ün nep sé gek. Az 1920 óta leg na gyobb nem ze ti 
ünnepként számon tartott István-nap előtt két nappal törvényt bocsátottak ki „az István
királyrólvaló tiszteletteljesmegemlékezésmegörökítéséről”.Akormányzat–úgy látszik
– rög zí te ni, ál lan dó sí ta ni akar ta a Szent Ist ván-kul tuszt.

1938. au gusz tus 20-án nyolc száz ezer em ber je len lét ében ke rült sor az elad dig leg na-
gyobb sza bá sú Szent Jobb-kör me net re. A ju bi le um okán ez al ka lom mal nem csak Bu da pes-
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14 „Az arany vo nat út ja”. In Re for má tus Élet, 1938. jú ni us 4.
15 Lásd: Re for má tus Élet, 26. szám, 1938. jú ni us 25.
16 A ko ro na ék sze rek meg ta lá lá sa Mattsee-ben a C. I. C. ál tal do ku men tál va a salzburgi Konsistorialarchivban, 

Faszikel12/4Rf2.
17A szervezők ezt a következőképpen indokolták: „Magyarországon aMária-kultusz kezdete, a Regnum

Marianum-gondolat keletkezéseösszefonódott első szentkirályunknevével, azzal a történelmi ténnyel, hogya
nagyhonalapítóutolsóleheletévelaSzentSzűzvédelmébeajánlottaMagyarországot.Eztakörülménytamagyar
ka to li ku sok össze kö töt ték az zal, hogy »Má ria évé ben« a Szt. Ist ván-ün ne pély nek fo ko zot tan a nyil vá nos ság fi gyel-
mé nek fé nyé ben kell áll nia, s a kör me net ben nagy tö meg kép vi sel je az egész ma gyar nem ze tet, mely a so ha el nem 
por ló, tisz te let re mél tó Szent Job bot kí sé ri.” Levélabudapestirendőrfőkapitánynak,1947. jú li us 22. Vö. Esz ter go-
miPrímásiLevéltár (EPL),Dok.Nr.4079/1947(Pecsét:5583/1947).AszervezéstMihalovicsZsigmondpápai
le gá tus ve zet te, aki már az Eu cha risz ti kus Vi lág kong resszust is szer vez te. Lásd: Ke resz tény Ma gyar Köz éle ti Al ma
nach (1940, II. kötet: 669).AzActioCatholicát illetően,melyMagyarországon 1932 óta a laikus szervezetek
fedőszervezetekéntműködöttapüspökiközgyűlésközvetlenellenőrzésealatt,lásdaz„ActioCatholica”szócikket
a Ma gyar Ka to li kus Le xi kon ban (1993: 37).

ten, ha nem min den na gyobb vá ros ban föl mu tat ták az erek lyét, amely arany kü lön vo na ton 
utaz ta be az or szá got. Ugya neb ben az év ben Bu da pest volt a hely szí ne az Eu cha risz ti kus 
Vi lág kong resszus nak, amely az egy be esés ré vén nem zet kö zi ke re tek kö zé emel te az Ist ván-
kultuszt.Azereklyekörútjának1938-bannyilvánelsősorbanpropagandisztikuscéljavolt,a
nem zet egy sé gét volt hi vat va meg je le ní te ni „Szent Ist ván szel le mé ben”. Egye sek – ép pen az 
EucharisztikusVilágkongresszusraazországbaérkezővendégekmiatt–aturizmustfellendí-
tő„látványosságot”fedeztekfölbenne.Azereklyekultuszazonban,deszakralizáltformában
is, ma gán vi sel te a több év szá za dos val lá sos kul tusz, a má gi kus cso da hit nyo ma it.

AzelsővilágháborúutánMagyarországonismegnövekedettafeszültséga„keresztény-
nem ze ti” ál lam és a ka to li kus egy ház kö zött, és ki éle sed tek az el len té tek az egy há zak és 
felekezetek között. A protestáns egyházak, mindenekelőtt a reformátusok csatlakoztak
ugyan a „ke resz tény-nem ze ti” kur zus hoz, de ha tá ro zot tan til ta koz tak az el len, hogy a ka to-
li ku sok ki sa já tít sák az Ist ván-kul tuszt. 1938. jú ni us 4-én a Re for má tus Élet cikk író ja azt 
hang sú lyoz ta, hogy az Ist ván-év nem csak egyet len ke resz tény egy ház ün ne pe, ha nem az 
egész ma gyar nem ze té.14 A kál vi nis ták vé gül úgy dön töt tek, hogy az Eu cha risz ti kus Vi lág-
kong resszus al kal má ból el len ren dez vényt tar ta nak.15Anemzetihagyománykörüliösszetű-
zé sek el le né re a há rom nagy ke resz tény egy ház (ka to li kus, kál vi nis ta, lu the rá nus) mind vé-
gigtámogattaakormányttörténelmikultuszteremtőszándékában.

Szent Ist ván kul tu sza 1945 után. A kom mu nis ta párt 
és a ka to li kus egy ház har ca a nem zet rep re zen tá ci ó já ért

1945-ben,Budapestostromaalatt jelentőskárokértékabudaiVáratéskirályipalotát.A
ki rá lyi ko ro nát, a ko ro na ék sze re ket és egyéb ha tal mi jel vé nye ket csak úgy, mint a Szent Job-
bot, a har cok fo lya mán a ma gyar nyi la sok el hur col ták. A kin csek vé gül az ame ri kai had se-
reg ke zé re ke rül tek.16 A ma gyar püs pök ség ké ré sé re 1945 au gusz tu sá ban a Szent Jobb 
erek lyét vissza szol gál tat ták. A ki rá lyi ko ro nát ugya nak kor az ame ri kai egye sült államokbeli 
Fort Knoxba szál lí tot ták, és 1978-ig ott is ma radt A ha za ke rült Szent Jobb a kom mu nis ta 
rendszerkatolikusellenzékénekszimbolikusmegerősítésétszolgálta,politikaikorszakon-
ként vál to zó mér ték ben.

AháborúutánielsőkétSzentIstván-napiünnepre,mivelaVárromokbanhevert,Pesten
kerültsor,aBazilikában,illetveazelőtteállótéren.1947-benazonbanazünnepségrende-
zője, azActioCatholica új felvonulási útvonalat kérvényezett az állami szervektől.17 Az 
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18 Bu da pest Le xi kon (1993) I. kö tet, 567. ol dal. Mai ne vét a tér csak 1932-ben kap ta, ami szin tén össze füg gés-
ben állt a re vi zi o nis ta po li ti ká val.

19Magyarországkatolikusegyházaaz1896-osmillenniumiesztendőbenisigyekezettkivenniarészétanem-
zetiünnepségekből.Eztöbbekközöttamagátanemzetigaziegyházánakfeltüntetőreformátusegyházkonkuren-
ci á já val füg gött össze. A pá pa tá mo gat ta e tö rek vé se ket, amennyi ben en ge dé lyez te egy mariánus ün ne pély meg tar-
tá sát Bu da pes ten Má ria mint „Ma ter Domina Hungarorum” tisz te le té re.

20Vö.EPL,Nr.5583/1947.
21 Vö. Ma gyar Kurír, 1948. au gusz tus. 16.

ereklyétaBazilikátólazAndrássyútonátegészenaVárosligetig,aHősökterére18 vit ték. 
A meg vál toz ta tott út vo nal és kü lö nö sen a zá ró gyü le ke zés hely szí ne, va la mint an nak ün ne-
pi mez be öl töz te tett ar chi tek to ni ká ja az ün nep ség nem ze ti jel le gét hang sú lyoz ták, és sza kí-
tástjelentettekakorábbi,monarchikusjellegűhelyszínnel.Nem„rendes”zarándokhelyről
volt szó, ami sza bály sze rint egy cso da hely szí ne, ha nem a mo dern, pol gá ri na ci o na liz mus 
emlékhelyéről.19 A Szent Ist ván-na pi kör me net és ün nep új egy há zi és nem ze ti ar cu la tá nak 
ki ta lá lá sá ban meg ha tá ro zó sze re pe volt Mindszenty Jó zsef nek.

Az ün nep ség csúcs pont ját és le zá rá sát a prí más pré di ká ci ó ja je len tet te, amely az erek lye 
szent sé gé vel a kor társ „ál lam fér fi ak” (po li ti ku sok) cse le ke de te it ál lí tot ta szem be, aki ket az 
országerkölcsinyomorúságáérttettfelelőssé.IstvánmitikusközépkorávalszembenMind-
szentyajelenrőlmint„kérdésesidőről”beszélt.ASzentJobbhatásárólszólvaaprímása
kereszténynemzetbelsőéskülsőhatárait,belsőéskülsőellenségeitdefiniálta,miközben
azt az ál lás pon tot su gall ta, hogy a ma gya rok nak meg kell vé de ni ük a füg get len sé gü ket a 
szom szé dos né pek kel, a né me tek kel meg a szlá vok kal szem ben. A ke resz tény egy ség, 
melyetIstvánerőszakkalteremtettésvédettmeg,anemzetkülsőfüggetlenségénekelőfel-
té te le. Mindszenty pré di ká ci ó já nak zá ró sza va i ban a Szent Ist ván-kul tusz ál tal köz ve tí tett 
ak tu á lis ér té ke ket fo gal maz ta meg: „A mi ezer éves múl tunk Szent Ist ván ban tes te sül meg 
legkifejezőbben.Tőlekaptuklegnagyobbésidőállóértékeinket,Egyházat,Mária-tisztele-
tet,akereszténynevelést.BüszkénőrizzükaSzentIstván-ihagyományokatcsaládbanés
tár sa da lom ban, és ez zel kelt sük élet re az el alélt Ma gya ror szá got és ez se gít sen Is ten hez. 
Ámen.”20

Aközelgőválasztásokelőttakommunistákgyőzelmétőltartó,amiattmagátfenyegetve
érzőkatolikusegyházaSzentIstván-napotarrahasználta,hogyhíveitésa„nemzetet”fel-
szó lít sa, ma rad ja nak meg hi tük ben, és ez zel össz hang ban olyan párt ra sza vaz za nak, amely 
vé del me zi a ke resz tény hi tet. Más vá lasz tás az ál lam ala pí tó ki rály el áru lá sát je len te né. Mint 
ma már tud juk, a ka to li kus egy ház ál tal szer ve zett 1947. au gusz tus 20-i an ti kom mu nis ta 
de monst rá ció még sem tud ta meg aka dá lyoz ni a kom mu nis ták ha ta lom át vé tel ét, va gyis a 
tö me ges rész vé tel el le né re nem tu dott a po li ti kai fo lya ma tok ra meg ha tá ro zó ha tás sal len ni. 
Ha son ló kép pen nem tud ta föl tar tóz tat ni azt a fo lya ma tot sem, amely nek ered mé nye kép pen 
akatolikusegyházatkibillentettékkorábbitársadalmiéspolitikaihatalmihelyzetéből.

A kom mu nis ta párt a ha ta lom át vé tel után meg pró bál ta a Szent Ist ván-ün ne pet le vál ta ni, 
más ha gyo má nyok kal he lyet te sí te ni. 1948-ban az ún. „új ke nyér ün ne pét” ren dez ték meg 
augusztus20-ánakorábbihelyszínen, azAndrássyúton (később:Sztálinút) ésaHősök
terén.Ugyanakkorakörmenetetarendőrségnemengedélyezte.21 Az „új ke nyér ün ne pe” a 
Szent Ist ván-nap rurális vál to za ta volt, alap já ban vé ve ara tá si há la ün nep. A ha gyo mány sze-
rint a gaz da ek kor tör te meg jel ké pe sen az új ke nye ret – most a párt tit kár nak ju tott ez a 
feladat.Azagrárjellegűmagyartársadalombanaparasztságképeztealegalacsonyabbpresz-
tízsű réteget, egyszersmind pedig a nemzet „alapját”, fundamentumát is.Az „új kenyér
ün ne pe” a ma gyar pa rasz ti tár sa da lom ri tu á lis beeme lé se a kom mu nis ták ál tal új ra ér tel me zett 
nem zet be, amely nek kon tex tu sá ban a tör té nel mi és et ni kai foly to nos sá got volt hi va tott meg-
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22Akövetkezőkhözlásd:Niedermüller1991.
23 Az ün nep a Tri a non ál tal el sza kí tott és Ju gosz lá vi á nak adott vá ros ma gyar jel le gét volt hi vat va meg je le ní te-

ni, és Hor thy Mik lóst ün ne pel ni, aki az el sza kí tott te rü le te ket fel sza ba dí tot ta. Ez ál tal pe dig azt hang sú lyoz ta, hogy 
HorthyMiklósnakköszönhetőenhelyreálltaSzentIstván-iMagyarországegysége,aholvirágzika„magyarélet”.
(Rá dió Élet, XIII. évf., 31. szám, 1941. au gusz tus 1.)

24 Már az 1944-ben új ra ala pí tott párt ne ve is ezt a vál to zást jel zi: a ko ráb bi multietnikus „Kom mu nis ták 
Ma gyar or szá gi Párt ja” az et ni kai ala pon de fi ni ált nem ze ti vé, „Ma gyar Kom mu nis ta Párt tá” ala kult.

25 Sza bad Nép, 1947. au gusz tus 22.
26 Az Ide ig le nes Kor mány 1945. áp ri lis 18-i ülé sén dön tött ar ról, hogy már ci us 15. nem ze ti ün nep, az áp ri lis 

4-étkövetővasárnapaFelszabadításNapja,május1-jepedigaMunkaÜnnepekellhogylegyen(DálnokiMiklós
Bélakormányának[IdeiglenesNemzetiKormány]Minisztertanácsijegyzőkönyvei,Akötet,21.sz.,338.).

27 A volt Párt tör té ne ti In té zet ben (ma Po li ti ka tör té ne ti In té zet [PTI]) eze ket a ren dez vé nye ket a Ma gyar Kom-
munistaPártPropagandarészlegénekállományábandokumentálták.Vö.PTI274.4/74(aKPtitkárságánakjel-
zetei).

28 A rendezvényekkel kapcsolatban lásd a budapesti rendőrfőkapitány napiparancsát: Budapest Fővárosi
Le vél tá ra, Nr.XXIV/Államrendőrségbpst.rendőrség.

je le ní te ni.22Az újraértelmezések legfőbb célja az volt, hogy az István-napotmegfosszák
kereszténytartalmától,kivonjákakatolikusegyházellenőrzésealól.DenemRákosivoltaz
első,akiaz„újkenyér”szimbólumotpolitikaicélokrahasználta.Négyévvelazelsőkom-
munista„újkenyérünnep”előtt,1941.augusztus1-jénBárdossyésHorthyrendeztettemeg
az „új ma gyar ke nyér ün ne pét” Sza bad kán.23

Az, hogy a kom mu nis ták a Hor thy-rend szer ál tal ki ta lált tra dí ci ók ra is tá masz kod tak, nem 
kell, hogy meg lep jen ben nün ket. A sztá li nis ta dik ta tú ra be ve ze té sé ig a ma gyar kom mu nis ták 
párt ja ne vé ben a nem ze ti sa já tos ság ra is utalt.24 Ami kor an nak ve ze té se 1944-ben a moszk vai 
emigrációbólhazatért,aszociáldemokratáktólmagátmegkülönböztetendő,azthangsúlyozta,
hogy nem egy osz tály párt ja akar len ni, ha nem „a mun ká sok, pa rasz tok és ér tel mi sé gi ek párt-
ja”, min den kié te hát, aki nem tar to zott az ál ta luk ér tel me zett „áru lók” és re ak ci ó sok kö zé. A 
kommunistáknemcsakMagyarországon,hanemNémetországbanésOlaszországban is az
an ti fa sisz ta mí tosz se gít sé gé vel akar ták új ala pok ra he lyez ni a nem ze tet, ame lyet így a há bo-
rúsbűnökalólisföllehetettmenteni,mertannakmagja,lényegeártatlanmaradt,hiszencsak
egyklikk–amelynemistartozottigazánanemzethez–voltközvetlenülfelelőssétehetőa
há bo rú ért. A kom mu nis ták ma gu kat a nem zet megmentőineknevezték.LosonczyGézaígy
fogalmaztaeztmeg:„AKommunistaPártazokbanazidőkben,amikorHorthymindnagyobb
mér ték ben ad ta el az or szág füg get len sé gét Hit ler nek, a vé gén né met im pe ri a lis ta ér de kek 
szolgálatábanháborúbasodortaanemzetet,alegelsősorbanharcoltanemzetfüggetlenségé-
ért.Anemzetiszínűlobogót,amelyetHorthyHitlerzsoldjábanmeggyalázottésbemocskolt,
a Kom mu nis ta Párt emel te fel, mint a nem zet füg get len sé gé nek szim bó lu mát.”25

Az 1948-as ha ta lom át vé tel után, az im pe ri a liz mus és a titoizmus el len meg hir de tett harc 
kö vet kez mé nye ként tör tént meg csu pán az el for du lás az an ti fa sisz ta na ci o na liz mus tól, és 
kezdődöttelasztálinistaszervilisinternacionalizmuskorszakaMagyarországon.Ennekaz
ide o ló gi ai vál tás nak az össze füg gé sé ben ér de mes azok ra a tö rek vé sek re te kin te ni, ame lyek 
az Ist ván-na pot újabb meg újabb je len té sek kel ru ház zák föl.

1945 és 1949 kö zött au gusz tus 20-a nem volt hi va ta los ün nep.26 De le he tet len volt egy-
szerűen csakmegszüntetni az ünnepet, tehát hozzátapasztott jelentésrétegekkel fedték el
vallásieredetét.1945utánkülönfélerendezvényeketidőzítettekerreanapra:sportversenye-
ket,későbbtömegfelvonulásokat,amelyekaszekularizálttestkultuszrautaltak.27 A szov jet 
hadsereg Budapest ostromakor elesett hőseinek ünnepi temetését ugyancsak augusztus
20-án ren dez ték meg.28

1950-tőlváltisméttörvényáltalelőírtünneppé,akorábbihozviszonyítvaazonbanalap-
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291950.éviI.sz.törv.Törvényekésrendeletekhivatalosgyűjteménye,43.
301950.évi10.sz.törv.,kihirdetés1950.április2.Törvényekésrendeletekhivatalosgyűjteménye,53.
31AzeljárásdokumentációjátlásdTörténetiHivatal/BM,oszt.1/2-b,Objektumdosszié,10-10731,Magyar

RómaiKatolikuspüspökikar;Archívszám:0-13405/1,299kk.
32ErrőllásdHann1990.

vető jelentésmódosítással.Augusztus 20-át „aNépköztársaságAlkotmányának napjává”29 
tet ték, s ez zel két cél nak kí ván tak egy szer re meg fe lel ni: az ezer éves ál la mi ság ha gyo má nyá-
hoz akar tak va la mi ként vi szo nyul ni, és a po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi ér te lem ben vett 
új ra kez dést akar ták hang sú lyoz ni. A tör vény ki je len ti, hogy az új al kot mányt csu pán a „fel-
szabadítás”–„anagySzovjetunió fegyvereserejeáltal”– tette lehetővé.Ugyancsakeza
gon do lat állt az 1949-es Al kot mány preambulumában. A saj tó ban azon ban nem volt ilyen 
gyors és ra di ká lis a vál tás, „Szent Ist ván”, „Ist ván ki rály” és az „új ke nyér” ün ne pét az új sá-
gok ek kor még egy for mán em lí tik. Au gusz tus 20-a újrafelfedezése egy má sik ün nep, il let ve 
meg em lé ke zés össze füg gé sé ben vált fon tos sá: ezen ke resz tül le he tett vissza hát rál ni ab ból a 
nemzetiérzelmekkelisátfűtötthangulatból,amiaz1848-asforradalomszázévesévforduló-
jakörülkialakult(Gerő1998).Ebbenazértelembentehátasztálinistadiktatúrábavalóátme-
ne tet szol gál ta. A tör té ne lem po li ti ká nak az el len sé get nem nem ze ti ka te gó ri ák ban, ha nem az 
osztályharckonceptusainakmegfelelőenkellettdefiniálnia.Ennekapolitikaiés ideológiai
igény nek a szol gá la tá ra hoz ták lét re az áp ri lis 4-ei ün ne pet, Ma gyar or szág fel sza ba dí tá sá nak 
nap ját, ame lyet mint „Ma gyar or szág leg na gyobb nem ze ti ün ne pét, a ma gyar fel sza ba du lás, 
a meg bont ha tat lan szov jet–ma gyar ba rát ság nap ját”30 de fi ni ál tak. Ez zel a for du lat tal ért vé get 
Magyarországonakommunistáktörténelempolitikájánaknemzetiszakasza,éskezdődöttel
aSzovjetuniónakvalóalárendelődésáltalmeghatározottsztálinistaidőszak.

A Szent Ist ván-kul tusz kö rü li konf lik tu sok azon ban még a sztá li nis ta dik ta tú ra alatt sem 
szűntekmeg,hanemáttevődtekegymásiksíkra.Sokpapot,akik1948nyaráigaktívanrészt
vet tek a Szent Ist ván-na pi kör me net szer ve zé sé ben – köz tük Mindszenty Jó zsef her ceg prí-
mást–bebörtönöztek,másokpedigkülföldremenekültek–mintMihalovicsZsigmond,az
Actio Catholica igaz ga tó ja. A párt az en ge del mes sé get ta nú sí tó ún. „bé ke pa pok” ré vén meg-
pró bált ha tást gya ko rol ni az egy ház ra. 1950 nya rán, mi köz ben az ál lam és a ka to li kus egy-
házközött„tárgyalások”folytakazzalacéllal,hogyazegyházatszerződésbenszabályozott
mó don alá ren del jék az ál lam nak, az ál lam vé del mi szol gá lat meg pró bált a hi va ta los egy há zi 
lap, az Új Em ber Szent Ist ván-na pi szá má ban fel hí vást in téz ni a pa pok hoz, hogy au gusz tus 
20-án szó lít sák fel hí ve i ket az új al kot mány tá mo ga tá sá ra.31 Ami kor a püs pö ki kon fe ren cia 
(mégszabadlábonlévő)tagjaitudomástszereztekerrőlaszándékról,óvástemeltekazellen,
hogy a püs pö ki ka ron kí vül más in téz mény be fo lyást gya ko rol jon a pré di ká ció tar tal má ra. 
Ugya nak kor az ÁVO ki ad ta az uta sí tást, hogy a ka to li kus lap ban köz zé kell ten ni egy cik ket 
„azAlkotmánynapja”alkalmából,melyetaNépművelésügyiMinisztériumilletékesosz-
tályvezetőjénekkellettfelülvizsgálnia.VégülazÚj Em ber au gusz tus 20-i szá ma nem je lent 
meg, az au gusz tus 27-eiben azon ban há rom, a té má ra vo nat ko zó rö vid cikk ta lál ha tó: egy a 
BazilikábantartottSzentIstván-ünnepről,egyazAlkotmányünnepérőlésegyabékepapok-
ról.A konfliktus így kompromisszummal végződött: a békepapok felhívásának kérdését
illetőenapüspökikarelérte,hogyapapoknekapjanakolyanutasítást,melyszerintaugusz-
tus 20-i pré di ká ci ó ik ban az Al kot mány ün ne pé re em lé kez tes sék hí ve i ket, ez zel szem ben a 
párt be fo lyást nyert a ka to li kus lap ra.

Az ál lam és a ka to li kus egy ház kö zöt ti el len tét 1956 után is foly ta tó dott, né mi eny hü lést 
ebbenaviszonybanaz1970-esévektől lehetett tapasztalni.Szent István-napikörmenetet
nyilvánosan,aszabadégalattelőször1988-banlehetetttartani.32 Ezt a tör té nel mi-kul tu rá -
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lisfordulatotanemzetitörténelemfokozatosátértelmezésénekhosszúfolyamataelőztemeg.
(Mi ként ez más államszocialista tár sa dal mak ban, pél dá ul a ke let né met Lu ther-ün nep sé gek 
példájánismegfigyelhetőlenne.)Ez,egyebekmellett,amagyar„államalapító”királyszere-
pénekfelértékelődésétjelentette.EfolyamatraösztönzőleghatottaSzentKoronahazahoza-
ta la, amely két ség te le nül az át ér tel me zé si fo lya mat egyik leg fon to sabb ál lo má sa volt.

*

Akülpolitikaikeretfeltételeklassúmódosulása,amelylehetővétette,hogyMagyarország
óvatosanNyugatfeléforduljon,valamintabelpolitikaiváltozásokhozzájárultakazIstván-
kul tusz „re ha bi li tá ci ó já hoz”. Az államszocialista re zsim, me lyet mély po li ti kai, szo ci á lis és 
mindenekelőttgazdaságiválságemésztett,arratörekedett,hogyatörténelemreaktualizálá-
sá val elé be men jen a köz vé le mény nek, és így vissza nyer je el vesz tett le gi ti má ci ó ját. A ka to-
likusegyház,melyszinténveszítettnépszerűségéből,csakúgyabbanreménykedhetett,hogy
aSzentIstván-ünneprévénjavíthatcsorbultimázsán.Ezértegészenkülönbözőtársadalmi
és po li ti kai cso por tok kö zös ér de ke hoz ta lét re azt az el ha tá ro zást, mely nek nyo mán Szent 
Ist ván ha lá lá nak 950. év for du ló já ról 1988-ban nagy ün ne pé lyes ség gel em lé kez tek meg. 
Ugya nak kor al ka lom nyílt az Eu cha risz ti kus Vi lág kong resszus 50. év for du ló já ról va ló meg-
emlékezésreis.Apolitikairendszertermészetébőlfakadóértelmezésikülönbségekellenére
az állam és a katolikus egyház képviselői egyetértettek István király alakjának nem ze ti 
jelentőségében.

1989után,különösenazelsőkonzervatívkormányzaticiklusbanaSzentIstván-kultusz
korábbirangjáraemelődött.Efolyamatnakfontosállomásavolt1991-benapáparészvétele
a bu da pes ti Szent Ist ván-na pi kör me ne ten, ami vel je lez ni kí ván ták az or szág „vissza té ré sét” 
akeresztényNyugathoz.Anemzetimúltfeltámasztásaegyfelőlakonzervatívkormányzat
an ti kom mu nis ta prog ram já nak ré sze volt, ami ál tal a kö zelmúl tat kí ván ták fe led tet ni (lásd 
Rév1995),másfelőlkülpolitikaicélokatszolgált,amagyarNATO-ésEU-csatlakozáster-
vé nek tör té nel mi le gi ti má lá sát.
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