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A SZENT
A magyar nemzet első koronás királya, Arpádházi 1. István: szent volt.

Neoénez nemcsak a történelem ragasztotta jelzőként a "szent" megkülön
boztetést, hanem ez szinte tulajdonneve. A magyarságnak - határokon beLül
es túl - ő "a Szent". Sokkat inkább, mint az olasz népnek az "ll Santo",
páduai Szent Antal, aki különben portugál' nemzetiségű volt és életének
csak utolsó tíz évét töltötte Itáliában.

Szent István vére és élete magyar volt. És szent lett, Magyar szent. EWbb
volt szeni, mint király. Amikor ll. Szilveszter pápa a királyi koronát meg
küldte neki, akkor már a szent apostolok közé sorozia őt. ,,-En csak olyan
apostoli vagyok, ő azonban igazi apostol" - mondotta a koronát átveva magyar
killdöttségnek.

Az apostolokat Krisztus választotta ki és adott nekik küldetést, de
"szentté levésükért", megszentelődésükért a mennyei Atyához imádkozott az
utolsó vacsorán főpapi imájában: "Szent Atyám... szenteld meg őket

... én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek" (Jn 17, 17).
Ugyanebben a búcsúbeszédében adja Jézus a "szentnek" igazi képét a
l;i/,ághoz való viszonyáról. Az elvilágiasodott ember hajlandó "idegennek",
nem "életrevalónak" minősíteni a szentet. Mai világunkban ez a szemlélet
szinte közkeletű. "Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból" - imádkozta
Jézus, - "hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól". (Uo.)

A "szentnek" sémi alapszava : qodes, ami "elkülönítettet", "különbet"
jelent. A szent tehát a saját korának világában él, de benne - más, mint a
tömegember, kűlönben gondolkozik és cselekszik. Kiváló,elitember.

A mi Szentünk történelmi egyénisége, jelleme és életműve beszédes
szemléltetője ennek az evangéliumi fogalomnak. Évszázadának embere volt.
Ereiben fajtájának vére forrt. Értelme, szíve öszíntén fogadta a keresztény
igazságokat, és életét az akkortájt megújuló európai vallásosság, főleg a
cluny-i reform szellemében alakította úgy, hogy az ezredfordulón Európa
történeimét építő munkájában nemcsak a "segédmunkás" szerepét vállalta,
hanem "meste'rként" állta meg a helyét. Népének azt adta, ami állam
alkotásához addig leginkább hiányzott: magyar szentet adott az új hazának
és családjában megnyitotta a magyar szentek sorát. Fia Szent Imre, hitvese
Boldog Gizella; - ha vérségileg nem is, de szellemileg családjához tartozott
Szent Adalbert, Szent Gellért; a királyi trónon utóda, a nép számára szinte
"mása" - Szent László; majd Szent Margit "a feláldozott áldozat" a haza
oltárán; a keresztény középkor nagyasszony-szentje: Arpádházi Szetit
ETZsébet. Magyar szentek, szent magyarok. Nevüket nemcsak a történelem

óis111,eri, hanem szenteknek járó tiszteletet ad nekik az Egyhá?, a nép és a
társadalom.

Szent István király tiszteletéről Karsai Géza írt száz oldalas összefoglaló
tanulmányt' az 1938-ban megjelent Emlékkönyv III. kötetében. Az egyházi
tiszteletadás maradandónak szánt emlékei a templomok és egyéb Icultusz
helyek. Űsszefoglalóan azt állítja a tanulmány, hogy 29 hazai és 3 külföldi
megszűnt templomról és kápolnáról tudunk, melyeknek emléket a XII-XIII.
századtól kezdődően oklevelek őrzik, míg ma is létező 292 hazai, 17 kül
földi templom és 65 hazai, illetve 2 külJöldön meglevő kápolna tartja elevenen
Szent István király tiszteletét. A tudós tanulmányíró felsorolja részletesen is
Szent István tiszteletének hazai és külföldi egyéb kegyeleti, művészi, népi és
társadalmi tanúságtevőit.

sos



Szent István halálának 900 éves fordulója évében Serédi Jusztinián
bíboros hercegprímás a már említett Emlékkönyv I. kötetében ugyancsak
összefoglalóan írt arról, hogyan becsü/.te és becsüli a magyar nemzet szent
iéirályát. Szavai ma is panegirisz lendületével hatnak, s ezért az 1970. augusztus
20-án kezdődő jubiláris év megnyitó akkordjaként idézhetők: "Valóban igaza
van az Írásnak: 'Qui ad iustitiam erudiunt multos, [ulqeburü, quasi stellae
in perpetuas aeternitates.' Az értelmesek ragyogni fognak, mi,nt az égboltozat
fénye, s akik igazságra oktattak sokakat, tiindökölnek örökkön örökké,
miként a csillagok" (Dán 12,3). Ennek fényes bizonyítéka, hogy a Szent
Jobbon és egyéb ereklyéin, ünnepein, miséin és legendáin kívül szinte
megszámlálhatatlan monostor, templom, kápolna, oltár, kehely, miscrt~ha,

továbbá igen sok szobor, kép, zászló, harang, egyhází ének és ima, nem
különben számos vallásos és tudományos egyesület, intézet, alapítvány, vé~l'ül

sok helység, tér, u.tca, világi köUemény, színmű és keresztnév őrzi a szetit
királyemlékét. Benne a szent eloélaszthatatlam. a királytól. Ezért nevezték
mindig "szentkirály"-nak s ábrázolták: is ilyennek.

A mostani millenáris jubileum méltóan kíván csatlakozni a Szent ezer
éves tiszteletéhez.

* *
*

SZENT ISTVÁN INTELMEIBÖL

Tizedik fejezet. A kegyességről és irgalmasságról és egyéb jóságos cseleke

detekről. A jóságos cselekedeteknek rendje teszi teljessé a királyoknak koronáját,

és a parancsolatokban tízediknek tétetik. Mert a jóságos cselekedeteknek Ura,
maga a királyoknak Királya, míképpen ő égi seregének teljessége tíz karból áll,

azonképpen legyen a te életed forgásának is tíz parancsolatja. Kell, hogy a király

kegyes, irgalmatos és egyéb jóságokkal teljes és felékesített legyen. Mert a go

nesz és kegyetlen király hiába követeli magának a király nevet, mivel hogy
tirannusnak mondatík, Azért tehát szerelmetes fiam, én szívemnek édessége,

jövendő sar]nak reménysége kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenek
ben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy 16
emberekhez, vagy vezérekhez, vagy szornszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes,

hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek. Mert a kegyes

ségnek míve téged mindeneknél nagyobb boldogságra vezet. Légy irgalmas min-
o denekhez. kik erőszakosságot szenvednek, míndiglen amaz isteni példát tartván

a te szívedben: irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy türelmes míndé
nekhez, nemcsak a hatalrnasokhoz, hanem a hatalom nélkül szűkölkodökhöz is.

Légy végezetül erős, hogy téged a jó szerencse felette föl ne emeljen, avagy
a rossz szerencse le ne verjen. Légy alázatos is, hogy az Isten téged felmagasz
taljon ilut és a jövendőben. Légy bizony mértékletes, hogy mértéken túl senkjt
ne büntess avagy kárhoztass. Légy szelid, hogy az igazságnak soha ellene ne állj.

Légy tisztességtudó, hogy szánt szándékkal soha senkit szégyenre ne vigy. Légy
szemérrnetes, hogy a gonosz kívánság valamennyi fertőjét, miképpen halálnak

ösztökéjét elkerüljed.
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