
KRONIKA 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

SZENT ISTVÁN ÉS KORA 

Tudományos ülésszak Budapesten, 1988. június 21—22. 

Szent Is tván halálának 950. évfordulója 
alkalmából az MTA Történettudományi Inté
zete, a Magyar Történelmi Társulat és a Ma
gyar Püspöki Kar rendezett kétnapos tudo
mányos konferenciát. Az összehasonlítás ma
gától adódik a legutóbbi Szent Is tván évvel, 
1938-cal. Akkor a tudomány egy háromkötetes 
emlékkönyvet t e t t le az asztalra, a tanulmá
nyok széles tematikai gazdagságával és ösz-
szességében — bár nem kivétel nélkül — igen 
magas színvonalával. A magyar történelem
mel, közelebbről az istváni művel ós annak 
tanulságaival való szembesülésre a társadalom
nak és a politikai vezetésnek a különböző 
okokból fenyegető válságok miat t akkor is, 
most is szüksége volt. A tudományos kutatás
nak akkor azonban egy hosszabb időszak — én 
éppen a hazai középkorkutatás szempontjából 
kiemelkedő és páratlan évtizedek •— eredmé
nyeit volt alkalma összegezni, míg ma az elő
adások egy részénél az előtanulmányok érez
hető hiánya, töredékes volta keltett jogos 
hiányérzetet. 

Az első napon az István-kori államra vonat
kozó általánosabb igényű előadások hangzot
tak el, délelőtt Danlcó László kalocsai érsek, a 
katolikus Egyháztörténeti Bizottság elnöke, 
délután Szűcs Jenő, az MTA Történettudo
mányi Intézet főosztályvezetőjének elnökle
tével. 

Berend T. Iván megnyitó előadásában az 
istváni teljesítményhez való viszonyulás vál
tozatait vet te számba a magyar történelem 
során. Hangsúlyozta, hogy történelmünk 
majdnem minden kritikus korszakában fel
merült az igény István személyének és korá
nak értékelésére, s „uralkodásában minden 
utána következő nemzedék és korszak meg
találta a számára kiindulást jelentő teljesít
ményt vagy szellemiséget, a számára fontos 
hivatkozást vagy elutasítást". Kitért ennek a 
több évszázados folyamatnak néhány doku
mentumára az első legendáktól a Kálmán

király korabeli Hartvik-legendán, Werbőczin, 
Heltai Gáspáron, Szigligeti Edén Jókai Móron, 
Szekfú Gyulán és a Rákosi-korszak publicis
táin át a mai tudományos megközelítés árnyal
tabb, kiegyensúlyozottabb monográfiáiig és 
szintézisóig. Nagy teret szentelt a mindenkori 
értelmezés pozitív jellege a bemutatásá
nak, így többször is utalva Szekfű Gyula 
1938-as a magyar turánizmus és a náci új-
pogányság ellen írott esszéjére. Az 1950-es 
évek hazai történetírásának meghamisított 
István-képe után uralkodásában ma ismét 
Magyarország legitim elődjét látjuk, s az 
Európába való beilleszkedést, a keresztény 
feudális államrend megteremtését jelentőségé
nek megfelelően értékeljük. 

Győrjjy György Szent István történeti ku
tatásunkban címmel ta r to t ta meg előadását. 
A témára vonatkozó történeti kuta tás jelenlegi 
állását úgy értékelte, hogy az „1938. évhez 
képest nincs okunk az elégedetlenségre" 
— finoman utalva saját terjedelmes István
monográfiájára ós a tízkötetes Magyarország 
története Árpád-kori részére. Igaz, az 1930-as 
évekéhez hasonló teljesítményre azóta sem 
volt képes a magyar tör ténetkutatás (Szt. 
István Emlékkönyv, az Árpád-kori elbeszélő 
források kritikai kiadása, a Gombos Albin 
által összegyűjtött s a magyarokra vonatkozó 
Árpád-kori hazai és külföldi források közel 
teljes gyűjteményének megjelentetése stb.). 
Az 1950-es éveket korszakunk tekintetében is 
a dogmatizmus színvonalcsökkentése jelle
mezte, amikor „a marxista terminológia hasz
nálata és a tekintélyekre való hivatkozás fon-
tosabb volt, mint a kutatandó lényeg". Lede-
rer Emma és Elekes Lajos vonatkozó munkáit 
is ellentmondásosnak tartja. Ugyanakkor ki
emeli, hogy a háború előtti évtizedek kutatá
sainak hungarocentrikus és a gazdasági-tár
sadalmi szempontokat sokszor mellőző szem
léletéhez képest jelentős előrelépés tör tént . 
Számos kutató életművét említette meg tisz
telettel (Moravcsik Gyula, Szentpétery Imre, 
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Kumorovitz L. Bernát, Radú Polikárp, 
Kniewald Károly stb.), ám a hallgatóközönség 
joggal hiányolta — többek között — Tóth 
Zoltán, vagy az alapvető jelentőségű társa
dalomtörténeti monográfia szerzője, Bolla 
Ilona nevének említését. Az előadó a továb
biakban hangsúlyozta az Európához való fel
zárkózás problémaköréhez kapcsolódva, hogy 
a szomszéd népek középkori fejlődése a magyar 
állam születéséhez — amit addig inkább csak 
I s tván művének tekintettek — hasonló mó
don, többé-kevésbé párhuzamosan alakult 
Kelet és Nyugat határmezsgyéjén. „Ez az 
összehasonlítás teszi lehetővé, hogy meglás
suk, mi az, amit Szent Is tván rm'ívéhen az 
ezredforduló Kelet—Közép-Európájának gaz
dasági és társadalmi fejlődése diktált és mi az, 
amit benne maga a király alkotot t ." Végül az 
István-kori történelem egyes részproblémáira 
t é r t ki, így az ostiai püspök 1009. évi magyar
országi látogatásának jelentőségére, az Is tván 
által kiállított, vitatott hitelességű oklevelek 
néhány kérdésére, Bonipert és Leodvin püs
pökök személyére. 

Székely György Kortárs királyok és Szent 
Is tván a változó világhatalmi elképzelések 
ütközésében című előadásában a magyar ál
lamalapítás nemzetközi hátterének politika
történet-centrikus áttekintésére vállalkozott. 
Több szálon követ te nyomon a bizánci és 
német-római birodalmi törekvések alakulását, 
a közép- és kelet-európai államok létrejöttét 
(cseh, lengyel, bolgár), de látóköréből az északi 
régiók fejleményei sem maradtak ki. 

Szűcs Jenő, egy korábbi tanulmányát tovább 
fejlesztve, Szent Is tván Intelmeiről t a r to t t 
előadást. Az előadók közül elsőként ő érintette 
a később sokszor felvetődő kérdést: mennyi
ben önállóak és mennyiben átvételek az István
kori államszervezés eredményei. Utal t az In
telmek Karoling-kori hagyományaira, az ak
kor íródott ún. király tükrökre. Az uralkodás 
teokratikus jellegű indoklása, annak elvi kor
látozása a I X . századba vezet, míg a királyi 
tanács hangsúlyos szerepe a X. századi poli
tika-elméletre utal. Az ugyancsak csírájában 
megmutatkozó organikus államelméleti kez
demények, az előadó által hangsúlyozott 
„honestum" és „uti l i tas" (etikai-politikai 
megközelítés) kettőssége jól mutat ja az Intel
mek lényegi önállóságát a számos, részben 
mintául szolgáló királytükör között, s igazolja, 
hogy az Intelmekben egy európai színvonalú 
államelméleti t raktá tus t tisztelhetünk. 

Kristó Gyula történetírásunk egyik legkri
t ikusabb kérdésével, a vármegyék és a vár
megyerendszer kialakulásával foglalkozott. 
Abból indult ki, hogy 997-ben, Koppány le
győzése idején még nem lehettek vármegyék, 
míg a veszprémi alapítólevél idején már fel
tűnnek. Felhívta a figyelmet a vármegyék és 
várispánságok létének kettősségére, s hang
súlyozta, hogy a 70 körüli X I . századi vár

megyeszám nemcsak a terminus későbbi ér
telmében ve t t megyéket foglalja magában. 
Az egyházi és világi igazgatás kölcsönhatására 
Veszprém, Baranya, Csanád megyéket hozta 
példának. Végül utal t a megjelenés alat t álló 
könyvében megtalálható további bizonyító
anyagra. 

A délelőtt utolsó előadójaként Püspöki 
Nagy Péterre Is tván egyházszervezetének ki
fejtése maradt . Foglalkozott az egyházmegye
alapítás kánonjogi gyakorlatával, az 1000. 
év előtti magyarországi térítések emlékanya
gával, s végeredményében az 1000. év előtti 
hazai egyházszervezést próbálta valószínű
síteni. 

A délutáni előadók közül elsőnek Makk 
Ferenc t a r to t t előadást a Szent István-kori 
Magyarország keleti szomszédairól. Részle
tesen tárgyalta a magyar—bizánci viszony 
alakulását, kitért a Keán elleni hadjárat prob
lémájára, s végül az Ajtony elleni hadjárat 
datálására. 

Gerics József a Korai államelmélet érvénye
sülése Is tván korában című előadásában fog
lalkozott a törvények, Intelmek több helyé
nek értelmezésével (mostani császárok, egy-
törvényű ország), azok államelmóieti hát te
rével. Kritikai megjegyzéseket fűzött a Gyorffy 
által képviselt félszabad-terminushoz és a vár
megyék kialakulásáról felállított elméletéhez. 
Az előadó, akinek már korábban is számos 
Pszeudo-Izidorus-i hely azonosítása köszön
hető, újabb nagy horderejű párhuzamokra, 
muta to t t rá. Felhívta a figyelmet az alapított 
püspökségek tízes számára, ennek kánonjogi 
alapozású mintájára, valamint az említett 
jogi gyűjteményben szintén előforduló Consti
tu tum Constantini feltételezhető hatására az 
ország egy szentnek (itt Mária) való felaján
lásában. 

Váczy Péter, aki a már említett Emlék
könyvnek is szerzője volt, a koronának a pa
láston kivehető formájával foglalkozott, illetve 
a ma is meglévő, ún. szent korona igazgyön
gyökből készült füzérének kormegjelölő sze
repére t e t t érdekes megjegyzéseket. 

Kállay István Fehérvár első címere kapcsán 
Fehérvár középkori jelentőségéről, a város ki
váltságainak rekonstruálható köréről szólt. 

Gedai István első királyunk pénzei és az 
állam gazdasági élete közti kapcsolatot tekin
te t te át, felsorolva a régészeti éremleletek ta
nulságait, a pénzverés és gazdaságszervezés 
összefüggéseit. 

Vajay Szabolcs a X I . századi Európa három 
kortárs és egyaránt jelentős személyiségét (Ist
ván, Nagy Sancho, Odilo, clunyi apát) állította 
egymás mellé, érdekes eszmetörténeti és poli
tikatörténeti következtetéseket vonva le az 
életraj zok ad ataibél. 
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A következő napon Székely György akadé
mikus elnökletével művészettörténeti és egy
háztörténeti témákról hangzottak el előadá
sok. 

Tóth Melinda az Is tván kori művészetről 
szólva utal t arra, hogy a korral kapcsolatba 
hozható művészeti emlékauyag az elmúlt év
tizedekben érezhetően megcsappant. Ez főleg 
a faragott kőplasztikára vonatkozik (így pél
dául az arácsi követ ma X I I . századinak tar t 
juk, vagy a palmettás kőfaragványokat a X I . 
század 2. feléből származtatjuk). A művészet
történeti összehasonlítás eredménye egybe
cseng az eszmetörténeti tanulságokkal: a 
magyar művészetet a X I . században bizonyos 
különállás jellemezte Közép-Európában, jól 
megkülönböztethetően a Német-római bi
rodalomhoz sokkal erősebben kötődő cseh és 
lengyel emlékanyagtól. 

Kovács Éva Is tván palástjáról tartót 1 elő
adást. A szövet restaurálása és alapos megvizs
gálása közben derült ki, hogy eddig az ábrá
zolások és a feliratok egy részét pontatlanul 
értelmeztük. A most már pontosan rekonst
ruált ikonográfiái program Krisztus megdi
csőülése és dicséreteként magyarázható. Két
ségbe vonta, hogy a Gizella és István közötti 
fiatal férfi Imre volna, mivel több ifjút ábrá
zoló medalion is előkerült. 

Nováki Gyula a I X — X I . századi várépíté
szetről t a r to t t régészeti szempontú áttekin
tést. A leletek alapján igen nehéz elkülöníteni 
az Is tván előtti és utáni várakat , de a XI— XI I . 
században elhagyott nemzetiségi várak ku
tatása sem jár kisebb nehézséggel. A vár
megyei központok közül eddig húszat azono
sítottak, tizenkettőt feldolgoztak. Ezek jel
legzetessége, hogy jól védhető, alacsony dom
bokra épültek, viszonylag nagy területnek 
10—13 hektárral, sáncaik magassága pedig 
10—12 méter. Ezután ismertette az egyes 
erősségek adatai t (Szolnok, Aba, Borsod, 
Hont, Doboka stb.). Végül a nemzetségi várak 
közül tér t ki néhány ásatásra. 

Dobszay László az MTA Zenetudományi 
Intézetében folyó sokéves kutatómunka ered
ményeképpen tud ta a középkori magyar li
turgiának eddigi legalaposabb és legjobban 
alátámasztott vázlatát nyújtani (és egyúttal 
bemutatni az Intézet legújabb, az előadáshoz 
bizonyítóanyagot szolgáló kiadványát). 
A XIV—XV. századi liturgikus anyag alap
ján elkülönítette az ország három eltérő li
turgikus régióját. Megállapította, hogy a ma
gyar liturgia elterjedésének határai egybees
nek a középkori országhatárral, s lényeges vo
natkozásokban egységet muta tnak. Ilyen a 
környező országokban nem alakult ki, így ez 
nálunk nem lehetett spontán fejlődés ered
ménye, hanem az István kori állam- és egyház
szervezés tudatossága bizonyítékának tekint
hető. 

Bogyay Tamás István és Adalbert viszonyá
ról szók, meggyőzően interpretálva a legendák 
vi ta tot t sorait. Pirigyi István a bizánci szer
tartású kereszténység magyarországi helyze
téről, Hervay Ferenc a korabeli magyarországi 
monostorokról, Szilárdjy Zoltán a király iko
nográfiájáról t a r to t t előadást. 

A délutáni ülésszakon Glatz Ferenc, SLZ MTA 
Történettudományi Intézetének mb. igazga
tója elnökölt. 

Kralovánszky Alán István fehérvári elte
metésének körülményeiről t a r to t t újszerű elő
adást saját régészeti kutatásai alapján. 

Ezután Szakály Ferenc, olvasta fel a romániai 
fajupusztítási terv elleni tiltakozást a Magyar 
Történelmi Társulat nevében, amivel a kon
ferencián megjelentek egyetértésüket fejez
ték ki. 

Ezt követően az ülésszak Szántó Konrád 
előadásával folytatódott a Szent .Jobb ma
gyarországi tiszteletéről. 

Vizkelety András az István-prédikációk 
példaképalkotását és érvelését elemezte. Há
rom, a domonkosokhoz kapcsolható gyűjte
ményt muta to t t be, amelyek közül az egyik, 
egy Heiligenkreuzban őrzött kézirat eddig tel
jesen ismeretlen volt a hazai kutatás számára. 
Elemzései egyúttal a hazai középkori értel
miségképzés gyakorlatába is betekintést nyúj
to t tak . 

Klaniczay Gábor Is tván középkori legendáit 
eszmetörténeti és vallástörténeti kontextusban 
vizsgálta, keresve helyüket az európai legenda
irodalomban. A kultúrtörténeti párhuzamok 
bemutatásában a hangsúly a szent-király kul
tuszokra esett, amelyek eredetileg a kormány
zás és a keresztény életideál közti ellentétet 
igyekeztek áthidalni. Ilyen ellentét az István
legendákban már nem található, a király szent
sége világi funkciójából következik. 

Török József a középkori magyar liturgia 
István-tiszteletéről, Ladányi Sándor István 
alakjáról a protestáns egyházi kultúrában, 
H oil Béla az egyházi énekek István-tiszteleté
ről, Lukácsy Sándor a barokk kori prédikációk 
Istvánjáról szólt. Végezetül Kovács József 
a Szent István-i állameszméről és a szentkoro
na-tanról, Gergely Jenő az 1938-as Szent Ist
ván-évről t a r to t ta meg előadását. Az ülés
szak Glatz Ferenc értékelő zárszavával ért 
véget. 

A konferencia előadásait hallgatva jogos a 
hiányérzetünk, hogy egyetlen hadtörténelmi 
előadás sem hangzott el, noha az államalapí
tás megértéséhez e disciplina eddig is már igen 
nagy mértékben járult hozzá. (Nem véletlen, 
hogy 1938-ban Gombos Albin az 1030. évi 
magyar—német háborúról külön tanulmányt 
írt.) Reméljük, hogy az emlékév további kon
ferenciáin és kiadványaiban még pótolható ez 
a hiányosság. 
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