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SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI
AZ EZREDIK ÉV KÖZFELFOGÁSÁBAN

Vannak a történelemnek olyan periódusai, melyek szellemi gazdagsá
gukkal vagy különlegességükkel messze kiemelkednek a többiek fölé. Szent
István ilyen rendkívüli szellemiséggel telített korban szervezte meg esz
menyeken felépült királyságában népét és hazáját: abban a korban, mikor
a még egységes keresztény világ Krisztus születésének és keresztre feszít
tetésének első évezredes ünneplésére készült. Fiához és örököséhez írott
Intelmeiből világosan megismerhetjük korszakalkotó személyiségét.

Szent Agoston tanítása és az ezredévforduló

A természetfeletti beállítottságú középkort uralkodóival és népeivel
együtt Szent Agostonnak az Isten Országáról (De Civitate Dei) írt tanítása
hatotta át, melyet az ezredévforduló kapcsán a X. és XI. században külő

nös figyelemmel értelmeztek és alkalmaztak. E tanítás lényeges ismerete
,nélkül nem is értékelhető a maga valóságában Szent István király személye

és műve. Szent Agoston tanításának fő alapját az Isten országa uralmának
és a sátán hatalma végleges leverésének várása alkotta. Gyökerei visszanyúl
tak a zsidóság messzianikus eszmevilágába, s végigvonultak az újszövetségi
szentírás szövegein. Az egyházi irodalomban is hol reálisan, hol transzcen
dentálisan megfogalmazva számtalan változatban találkozunk a közelebbi
vagy távolabbi jövőre vonatkoztatott ágostoni eszmevilággal. Az ókorban és a
középkorban egyaránt csodálatosság, titokzatosság és félelmetesség vette körül
ezeket a dolgokat. Nagy elővigyázatossággalés tartózkodással nyilatkoztak akár
az egyikről, akár a másikról. Szerit Pál az Antikrisztusról, mint "mysterium
iniqttitatis"-ról beszél, clairvauxi Szent Bernát .caeiestia secreta"-t emle
get.

A középkor az eschatologikus hagyományt az Apokalipszis-kommentá
rokban és a szibillai jóslások kifejtésében mutatja be. E kettő egymásra
kölcsönhatást gyakorolt.

A két forráson kívül időnként nánikszerű hatást keltettek az úgyne
vezett "égi levelek". Különösen azokat fejtegették, melyekben Krisztus a
vasár- és ünnepnap megszentelését sürgette, s annak mulasztását súlyos
büntetéssel fenyegette. A szereplő büntetések az Apokalipszis és a szibillai
jóslások kifejezéseivel és formáival álltak rokonságban.

Szent Agoston a fantázia és értelem zabolátlan hullámzását és a CSalJOn'
gó agyafúrt misztikát, mely az ó- és újszövetségnek a világ végéről' szóló
megnyilatkozásait eltorzította. kifeiezetten visszautasította a Ticonius Apo
kalipszis-kommentáriához való csatlakozásában. Ez az áll ásfoglalása nem
azt az ezeréves időszakot érintette. amelyben Krisztusnak a földön ural
kodnia kell, hanem azt a népies félreértést, ami ennek az ezeréves uralko
dásnak a módiát és megjelenési Időpontját illeti. Szent Agoston határozott
c:ága a középkor praktikus világnézetére nagy jelentőségű befolyást gya
korolt.

A chiliazmus formái

Krisztus ezeréves birodalmáról két nézetet kell megkülönböztetnünk.
Az első a keresztény ókorban a messiási reményekből kiindulva azt a fel
fogást vallotta, hogy Krisztus rövidebb vagy hosszabb idő után ismét visz-
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szatér, s az igazak összegyűjtésével és feltámasztásával egyezerevIg tartó
örömteli békebirodalmat fog felállítani a földön. Ezalatt a sátán az alvilág
ban tehetetlenül meg lesz kötözve, miután a római birodalom bukásánál
az Antikrisztuson keresztül minden hatalmát latbavetette a keresztények
ellen. Az ezeréves ünneplés végén a sátán még egyszer szabaddá válik,
és félelmetes borzalmak közepette bekövetkezik az utolsó ítélet. A másik
nézet Agoston és számos egyházatya írása alapján elvetette ezt a földiesen
elgondolt chiliasta birodalmat. E "spirituális" nézet szerint az ezeréves bi
rodalom Krisztus tanításával és kereszthalálával köszöntött be, lelki közös
ség alakjában. Ennek feje és királya Krisztus, aki egyházában, a Civitas
Dei-ben uralkodik lent a földön. Az ördög ez időben meg van kötözve,
amennyiben nem gyakorolhatja egész hatalmát.

Az egyházatyák· dogmatikus és spirituális erőinek előtörése ellenére
a régebbi chiliazmus nagyobb hatást gyakorolt a középkor politikailag és
történelmileg praktikus nézetvilágára. A keresztény hagyományokba átszár
maztak a középkor sajátságos szíbíllináí és egybeolvadtak a sabbath-birodalom
elképzeléseivel, mivel míndegyik nézet képviselője és előharcosa a várva
várt hatalmas békefejedelem volt. Itt lép fel a valóságos keresztény ural
kodó eszményképe, melynek típusát Agoston élénk színekkel rajzolta le,
az utókor pedig tovább alakította, s mely a középkor politikai és történelmi
nézettárának egyik legérdekesebb alkotásává vált. A krisztusi birodalom
nak és isteni uralkodójának vizsgálódásával egyenlő érdeklődéssei jelenik
meg a borzalmak korszakának és sátáni fejének jellemzése. Sorozatosan
megfigyelhető, hogy a két hatalom szembeállítása időben és tartalomban
az ezeréves birodalom különböző meghatározásaitól függ. A középkori tör
ténelmi források vizsgálása kapcsán könnyen megállapítható, hogy ezek
az elméleti változatok milyen befolyást gyakoroltak politikai események
kialakulására és személyek állásfoglalására. Az Antikrisztus és a béke
császár szembeállását a Civitas diaboli, illetve a Civitas Dei élén hisz
torizálva a történelmi jelenbe ültették át. Rajtuk keresztül ítélték meg a
személyeket és eseményeket, melynek sokszor fanatikus pártoskodás és
ellenségeskedés lett a következménye.

Békefejedelem és. aranykorszak

A békefejedelem, mint Krisztus képviselője és előharcosa, vezeti az
aranykorszakot. Sokféle jelzővel illetik a történelmi kútfők: kegyes, igaz
ságos, békés király, illetve fejedelem; máskor jelképes névvel: Melchisedek,
Dávid, Salamon, vagy ősi császárcímekkel: a haza atyja, augustus.

Az igazi uralkodói ideált, melynek minden keresztény uralkodót jel
lemeznie kell, Szent Agoston tana fejtette ki. Mint családatya, régi pátri
árkák példaképeként, szeretetben, alázatban, békében, igazságban és szabadság
ban gyakorolja hatalmát alattvalói felett, s annyira uralkodik, mint szolgál.
Az ágostoni tanokat tovább bontakoztatta Nagy Szerit. Gergely és Pseudo
Cyprian, kiknek "imperator felix" fogalmát különösen a Karolingok csá
szárai pártfogolták. Ez az uralkodói ideál különben az egész középkori
felfogást centrálisan uralma alatt tartja. és elválaszthatatlan kapcsolatba hoz
za az igazságban és békében boldogan uralkodó királyt az aranykorszakkal.
S mindennek a legerősebb kritériuma az ágostoni fogalomnak az a kü
lőnleges értelmű békéje, melynek tettekben kell megnyilatkoznia: "Mond
hatjuk. hogy minden dolgunknak végcélja a béke ... Valóban azt kell mon
danunk, hogy ennek az országnak a célja, amelyben legfőbb javát birto
kolni fogja, vagy a béke az örök életben, vagy az örök élet a békében"
(De Civ. Dei, XIX, 11). Ez a béke a harmónia állapota. mely kiterjed az
élő és élettelen teremtményekre, és hozzájuk kapcsolódva az Isten akara
tából kapott minőségben részt vesz az Istentől rendelt nagy egységben és
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módszeresen kífejlesztve gyümölcsöző lesz az erkölcsi, a politikai és a tár
sadalmi életben egyaránt. Tehát a béke a legfőbb jó, mely szinte egyértelmü
az örökélettel (De Civ. Dei XIX, 23). Eppen ezért ősidőktől fogva a béke
megtartását az uralkodó leglényegesebb feladatának tekintették. A keresz
tény evangélium békeüzenet. Agoston különleges összefüggésbe hozta ezt
saját eszményvilágával. mely éppen azért volt becses, mert ezeken az érté
keken nyugodott.

A legszorosabb összefüggésben áll a békével az igazság fogalma, melyet
Isten akaratának alárendelve, akaratban és cselekvésben, valódi engedel
messég és alázatosság szellemében kell gyakorolni. A béke fejedelmének
.;rex iustus"-nak is kell lennie, és az igazságnak az aranykorszakbanaz Ő

vezetése alatt uralkodnia kell. A békének és az igazságnak az uralkodóhoz
való viszonyulása teszi nyilvánvalóvá az uralkodónak az egyházhoz és ta
nításához való viszonyulását is.

Antikrisztus és vaskorszak

Az Antikrisztus fogalma az eschatologikus tárgykörben igen bonyodal
masan alakult ki. Atlagos érvényesülése a középkorban nem volt egészen
egyértelmű. Sok alkalommal az Antikrisztus fogalmát kollektíve a hite
hagyottak megjelölésére, máskor a sátán eszközeinek: membra, nuntii,
socíi, [autores, filii, spiritus, discípuli egész sorára, ismét máskor transz
cendentálisan az Apokalipszis Góg-Magóg népeire, vagy hisztorizálva a ke
resztény népeket pusztító hordákra, vagy éppen egyes személyekre vonat
koztatták. Az Antikrisztust néha ördögtől megszállott embernek, máskor a
sátán megtestesülésének vagy fiának tekintették, ellenképként Istennek Krisz
tusban való megtestesüléséhez. Ősi időktől kezdve egymást követő több
Antikrisztusról is beszéltek, kik közül a legutolsó lesz a valódi. Ez a nézet
históriai szemléletet nyert életeleven formában a szibillinák által, és adott
értelmezést a mindenkori jelennek megfelelően. így sorozatban és retege
ződve egész rendszer alakult ki a vaskorszakokból és az ezeket váltó arany
korszakokból. valamint ezeknek előharcosaiból, miként ez a középkori szi
billai jóslatokból ki is tűnik. Gyakori volt az a vélemény, hogy az Anti
krisztus fellépése csupán az évezred letelte után egy kűlőnlegesen kiválasz
tott pillanatban, az ezredik év körül várható. Kétségtelen, ilyen számítások
és vélemények mindig újra gyártodtak. Minden időben szerepeltették az
Antikrisztust, és ellenerejét, a béke fejedelmét, és az adódott vagy kombi
nált előjelek szerint , beleszötték az aetas aureának vagy ferreának köze
ledtét, és csak abban bizonytalankodtak, hogy ez-e az utolsó Antikrisztus,
illetve a világ végét jelzi-e. Az események és személyek politikai megítélése
ezekhez a szempontokhoz igazodott, mint ez számos esetből, de külőnösen

az ezredév környékén kitűnik. Ha az elméletileg kiszámított, vagy jelekből

következtetett katasztrófa mégsem történt meg, a várakozást későbbi időre
tolták. mert ebben már nagy gyakorlatuk volt. A középkori királyok és uralkodók
igen ügyeltek arra, hogy nyugodt kormányzásuk érdekében is ne az aeias
[errea gonosz uralkodójának vagy zsarnokának, hanem az. aetas aurea bé
kés és igazságos uralkodójának minősüljenek az egyház és a nép értéke
lése által.

Az ezredévforduló és a néphiedelem

A Jelenések könyvének 20. fejezetében olvassuk: "Láttam, hogy egy
angyal szállt le az égből, akinél a poklok kulcsa volt, kezében pedig nagy
lánc. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki nem más, mint az ördög,
a sátán, és ezer esztendőre megbilincselte. Letaszította a pokolba, bezárta
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és lepecsételte, hogy félre ne vezesse a nemzeteket, míg el nem telik az ezer
esztendő. Azután rövid időre szabadon engedi. Akkor trónokat láttam, azok
ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkeit, akiket Jézus
tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és
a bálványképet, és jeiét nem viselték homlokukon és kezükön. Ezek életre
keltek, és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. A többi halott csak akkor
kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. Boldog
és szent az, akinek része van az első feltámadásban! A második halálnak
nincs hatalma rajtuk, és ezer esztendeig uralkodnak vele."

Szent Jánosnak ez az idézett írása minden században széles körű ér
telmezést nyert. A X. században e szőveg alapján várták a világ végét, s
ez 'fontos szerepet játszott a keresztény népek fejlődésében. A X. és XI.
század vallási nagy reformmozgalmait hevítette, és a hívek körében fellen
dült vallási élet ezzel az aktuális hiedelemmel bontakozott ki. Uralkodók
és főurak pazar gazdagsággal alapítottak vagy ruháztak fel egyházi intéz
ményeket. Az adományozó okiratokban, ha nem is kifejezetten az ezredik
évre vonatkoztatva, de a X. század folyamán és a XI. század elején kivehető

a sorokból a feszült várakozás. Több adománylevél ezekkel a szavakkal
kezdődik: "mivel a világ vége közeledik" (appropinquante mundi termino).
Lelkileg döntő szerepet játszott az ezredik évben elképzelt végpusztulásra
irányított közhiedelem, és Isten el/itt történő kötelező számadástétel. A kö
zépkor jámbor hitű nemesei életük természetes befejezésére gondolva is
gazdagon ajándékozták az egyházi közösségeket, de sokkal nagyobb jelen
tőségű volt, ha ezt a világ végére készülve tették. Az adományozók jobban
féltek a világ általános összeomlásával kapcsolatos életbefejezéstől, mint
a személyes természetes halál esetleges beköszöntésétől. Az adományozónak
tehát a katasztrófa sejtett időpontját nagyon közelállónak kellett tekintenie.
Csak a világ végétől való konkrét félelemben találhatjuk meg elégséges
magyarázatát annak, hogy az emberek önkéntesen lemondjanak javaikról.

Eicken ugyan a múlt században erősen vitatta, hogy a világvég-várás
az egész X. századra egyforma hatást gyakorolt volna, s e megállapítását
arra alapozta, hogy ez a katasztrófától való félelem nem fejeződik ki eléggé
az okmányokban és a zsinati határozatokban. Természetesen a szeritírás
magyarázói, a hiteles helyek és a történetírók teológiai képzettségűek vol
tak, és tartózkodtak minden olyan túlzástól, mely elégségesen nem volt bi
zonyítható. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a világvég-várás hiedelme

,éppen a nép széles körében ne vált volna olyan közszellemmé, amely sok
szor nagyobb pszichológiai erőt képviselt, mint egy-egy szerzetes megfon
tolt és kategorikus álláspontja. A Majna melletti echternachi apátságnak
Godilda hercegnő több földet adományozott ezzel a bevezetéssel: "mivel az
emberi nem vége közel áll, a jelenben végbemenő mind gyakoribb pusz
tulások arra az ítéletre vezetnek, hogy mindenütt, minden halandónak az
örökkévalóság útjára mind élénkebben kell felfigyelni e, hogy elnyerhesse
az örök hazát és az örök örömöket." Egy másik okmány 998-ból V. Gergely
pápától származik. Kijelenti, hogy Ill. Ottó engedélyével Lorch kolostora
közvetlenül pápai joghatóság alá kerül. A pápa ezekkel a szavakkal vezeti
be bulláját: "Ezért fiunknak lelki kérése alapján apostoli tekintélyünkkel
kinyilvánítjuk, hogy az előbb megnevezett kolostor minden vagyonával
együtt mcstantól fogva a világ végéig a szent római és apostoli anyaszent
egyház oltalma alatt marad... ezt megerősítjük Szent Péter apostolfeje
delem tekintélyével Isten ps az ő jövendő ítélőszéke előtt." Bár az okmány
ban a pápa utódaira is hivatkozik, ebből nem következik a világ vége kö
zeli várásának elvetése, hiszen ebben a vonatkozásban a pápa sem foglal
hat állást.

Trithemius hirschaui krónikája szerint a würzburgi nemesek gyüleke
zete előtt megjelent egy Thüringiából származó pap 960-ban. Beszámolt
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magánkinyilatkoztatásáról, mely szerint közel van a világ vége. A hallga
tók nagy része komolyan véve szavait, isteni prófétának tartotta, mások vi
szont csalónak vagy bolondnak, és nevetesbe törtek ki. A Gesta Epsic.
Leodiensium beszámol a 968-ban bekövetkezett. napfogyatkozásról. melytől

1. Ottó császár katonái nagyon megijedtek, mert azt hitték, hogy a világ
vége következik be. Félelmükben üres boroshordókba, ládákba és kocsik
alá bújtak.

990-ben Abbo Fleury-i apát ezeket írja: "Fiatal koromban Párizs egyik
templomában prédikáelót hallgattam, mely szerint az ezredik év lefolyása
után azonnal meg fog jelenni az Antikrisztus, és nem sokkal utána követ
kezik az utolsó ítélet. Az evangéliumokra, az Apokalipszisre és Dániel köny
vére hivatkozással minden erővel szembehelyezkedtem a prédikációval.
Boldogemlékű Richard apátom éles elméjével visszavetette azt a tévedést
mely a világ végéről elterjedt, és megbízott engem, hogy válaszoljak arra
a levélre, melyet Lotharingiából kapott. Csaknem az egész világot elárasz
totta az a hiresztelés, mely szerint az Annuntiatio és a Nagypéntek egy nap
ra esik, kétségtelenül bekövetkezik a világ vége" (Bouquet X, 332). Külön
ben a X. század folyamán három alkalommal esett egybe a két ünnep:
908, 970 és .992-ben. 1000 után csak 1065-ben volt hasonló naptári eset. Bár
a IV. századtól 992-ig 22-szer, tehát évszázadok szerint átlag háromszor
ismétlődött ez a helyzet, most éppen az ezredik év közelsege tette jelen
tőssé és izgalmassá. Rudolphus Glaber, eo korszak legkiválóbb történetírója,
a 988-ik évhez csatolva meséli. hogy Orléans városában a Szent Péter apos
tol tiszteletére alapított női kolostor udvarán álló kereszt több napon át
nagyszámú tanú elbeszélése alapján megszakitás nélkül könnyezett. amit
hatalmas tömeg is szemlélt. Sokan arra következtettek, hogy ez a csoda
ugyanolyan pusztulást fog hozni Orléans városára, mint ami Jeruzsálemben
bekövetkezett a Megváltónak a város fölött való könnyhullatása után. Ugyan
ez időben a város Szerit Keresztről nevezett katedrálisának kapuját a szer
zetes-őr matutinumra nyitotta ki, mikor hirtelen egy farkas jelent meg,
és megragadva a harangkötelet, úgy rázta azt, hogy a harang megszólalt. Az
ott lévők megriadva, nagy kiáltozásokkal zavarták ki a vadállatot. Követ
kező évben a város minden háza a templomokkal együtt szörnyű tűzvész

martalékává vált. A város' pusztulását egyesek a világ vége előjátékának

tekintették.
Az ezredik évben nem következett be a világ vége, de a hiedelmet még

sem adták fel, s most annak megvalósulását Krisztus keresztre feszítteté
sének ezredik évfordulójára helyezték. Élénken figyelték és gondosan je
gyezték csillagok és meteorok járását, élükön Rudolphus Glaberrel és
Chabennesi Adémarral 1014-ben Róbert frank király uralkodása alatt a
nyugati égen szeptembertől kezdve három hónapon keresztül abesötétedés
után a hajnali kakasszóig csillogó üstökös tűnt fel az égen, s annak tekin
télyes részét bevilágította. Csodás, de félelmetes jelnek tekintették az üstö
kőst. Várakozásuk eredménye nem is maradt el, mert az Atlanti Óceán egyik
sziklájára épült Szent Mihály főangyal templomát hatalmas tűz semmisí
tette meg. Ugyanebben az időben Adémar krónikája szerint északi irány
ban hosszú kard formájában jelent meg a nyár több éjszakáján át egy szé
les és hosszú üstökös, Ebben az időben Franciaországban és Olaszországban
számos város, vár és kolostor, köztük Charrouxban a Megváltó bazilikája,
Fleury-ben Szent Benedek monostora és számos más templom vált a tűz

martalékává. Az 1023. évhez Adémar krónikája az üstökösök harcáról szá
mol be. Ezekben a napokban - írja Adémar - januárban 6 óra körül egy
órát tartó napfogyatkozás volt. A hold is gyakori rendellenességet muta
tott, hol vérvörös, hol sötétkék lett, máskor pedig eltünt. A déli égrészen
az Oroszlán jegyében egész ősz folyamán két csillag verekedett. A nagyob
bik és fényesebb kelet felől jött, a kisebbik nyugatról. A kisebbik dühösen
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és rémülten rohant a nagy felé, amelyik nem engedte magához közeledni,
és fényesóvájával messze visszaűzte a kicsit nyugat felé. Ebben az üstökös
harcban II. Szent Henrik halála után bekövetkezett trónviszálykodást és a
világ végét bevezető kozmikus mozgást vélték felfedezni. 1033. június 29-én
Gembloux-i Sigebert és a Beneventi Évkönyvek rendkívüli napfogyatko
zásról számolnak be, mely döbbenetes volt, és két órán keresztül tartott.
A nap zafírszínű lett, és felső első negyedében a hold képét viselte. Az em
berek halálsápadtnak látták egymást, a tárgyak pedig úgy tűntek fel, mínt
ha sáfrányszínű gőzben fürödtek volna meg. Az esztendő rendkívülisége
miatt is szörnyű félelmet idézett elő az emberek szívében, és arra gondoltak,
hogy szörnyű csapás következik az emberi nemre. Azon a napon a római
nemesség összeesküdött a pápa ellen. Meggyilkolni ugyan nem tudták, de
a székéről elűzték. A napfogyatkozásban a mélyre süllyedt erkölcsi és jogi
hibák képét látták, mely mind egyházi, mind világi vonalon súlyosan érez
tette hatását.

Az égi jelenségeken kívül különleges álmok, a rendezetlen szociális
helyzetben s a létbizonytalanságban egyre erősödő szegénység, továbbá az
ezzel együtt járó járványok még jobban felkorbácsolták a kedélyeket szinte
egész Európában. Az isteni védelem biztosítása, lelkük békéjének megszer
zése, az utolsó ítéletnek megtisztult lélekkel való elnyerése érdekében en
gesztelő körmeneteket, sőt óriási áldozatokat kívánó zarándoklatokat tar
tottak közeli kegyhelyektől kezdve egész a távoli Szentföldig.

Szent István király és az ezredévforduló

Merseburgi Thietmar 1004-ben írt krónikájában az Ottók családját a
vaskorszak képviselőinek és a sátán leszármazottjainak bélyegezte. Azt val
lotta, hogy a német-római császárság illetéktelen vezetői, mert a bajor ural
kodó családnak van joga e tisztség betöltésére. A békétlenség és viszály
kodás csak az Ottók kihalásával fejeződhet be. Szerinte II. Henrik császár az
aranykorszak békés, igazságos és alkalmas uralkodója. E megállapítások
korabeli pártpolitikai állásfoglalást jelentettek, s különleges jelentőséget

nyertek az ágostoni tanítások időszerűsítése és az általános közszellem szin
tézisében. Szent István király megnyilatkozásai végeredményben mind a
két családfát _nézve szerenesés és kedvező légkörbe kerültek. Az ezredév
forduló fő uralkodóját, III. Ottó császárt a német politikusok rémületére
csak a természetfeletti szempontok érdekelték. Vágyálma volt a keresztény
népek krisztusi békében valóegyesitése Róma központjával. Ebben a törek
vésében még tanítóját és támogatóját Il. Szilveszter pápát is felülmúlta.
Szent István a korabeli szellemiségben való alapos műveltsége által egész
lényével közeli kapcsolatban állott a rendkívüli időszak rendkívüli császá
rával. Szinte zavartalanul tudta megvalósítani elgondolásait.

1002-ben az utód nélkül fiatalon elhunyt III. Ottó császár helyét a
thietmari értelmezésben is alkalmas békés és igazságos uralkodó, II. Henrik
vette át, aki -Szent István feleségének, Gizella királynénak édes testvére volt.
Henriknek és Gizellának az a Szent Wolfgang püspök volt a tanítója, aki min
den valószínűség szerint 992 őszén a Lech-mezei gyászos csata után elsőnek me
részelte átlépni a magyar határt, és megkeresztelte Géza fejedelmet és csa
ládját. Ez a Wolfgang készítette elő a 973-i döntő jelentőségű német-magyar
találkozót Quedlinburgban. Ez a hős missziós püspök volt a kezdemérlyező,

hogy gondoskodjék Géza fejedelem utódjának, a fiatal Istvánnak a keresz
tény tudományosságba való bevezetéséről. Székvárosából, Regensburgból a
korszellemtől ihletett· szerzetesek jöttek Esztergom várába a keresztény hit
plántálására és erősítésére. A fáradozások eredményeként, a bajor uralkodó
herceg kiválóan képzett lánya, Gizella lett Szent István felesége.
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Szent István Intelmei

Szent István személyíségéhez - még törvényeit is megelőzve - leg
közelebb állottak fiához és utódjához, Imre herceghez írott atyai Intelmei.
A íelen vizsgálódás nem akar foglalkozni a mű különféle kiadásaival, eti
mológíájával, forrásainak összehasonlításokon alapuló bemutatásával, sem
korabeli irodalmi helyével. Főcélja az, hogy a mű néhány tartalmi vonat
kozását szemügyre véve, megvilágítsa azt az ezredévforduló eszme-tükré
ben. Altalánosságban azonban meg kell említenünk, hogy a kőzépkori ki
rályeszmény, melyet Szent István eszmeileg és gyakorlati utasításokkal fia
elé akar állítani, kimutathatóan a szentágostoní békés, igazságos, kegyes és
boldog uralkodó eszményképe. Ezt az eszményt szinte közös frazeológiával
fejezi ki a Karoling-kor számos úgynevezett királytükre (speculum). Az
Intelmek írója legalábbis tartalmilag olvasta a nevesebb középkori forrá
sokat, amire az Intelmek tartaimát és képeit illetőleg következtethetünk.
A felhasznált forrás sem ebben a műben, sem más középkorí írásban pon
tosan meg nem állapítható. A középkor irodalma Alkuintól kezdve az egye
temek kialakulásáig néhány klasszikus forráshoz i.gazodott, melyeknek szer
zői Boiitius, Cassiodorus, Martíanus Capella, Szevillai Izidor, Béda Venerabilis
stb. voltak. Ezeknek műveit variálták stílusban és új szempontok kiemelé
sével, irodalmi vétségnek számított az áthagyományozott klasszikus "canon"
tól való eltérés. Eredetiség csak az új történetírásban nyilvánulhatott meg.
Ennek alapján bármelyik európai irodalmi forrás is lenne az Intelmek pro
totípusa, az egységesített szellemtestvériség alapján bizonyos hasonlóság sok
irányban lenne felfedezhető, akár Alkuin, Rabanus Maurus, Valafried Strabo,
vagy éppen Szent Gellért művéről legyen is szó. Ennek a kornak irodalma
a szentírás és az egyházatyák tanításán bontakozik ki. (A XII. századtól
már Aquinói Szent Tamás és Salisbury János aristotelesi filozófiára felépült
királyeszméje viszi a vezető szerepet.)

Az Intelmek serdülő ifjúhoz íródtak, s így annak keletkezését 1020
tájára kell tennünk, amikor Imre herceg már 13-14 éves fiú lehetett. A kora
beli európai nevelési rendszerből tudjuk, hogy a főnemes ifjak házi papnál
tanultak, és úrnőjük szolgálatában állottak. 14 éves kortól az ifjú lóháton
kíséri urát, hogy megtanulja a lovaggá válás fizikumi feltételeit is: a kato
nai játékokban, fegyverforgatásban, vadászatban való járatosságet. A gyer
mekkel szemben alkalmazott gyengédség mellett immár természetszerűleg

meg kellett nyilvánulnia a férfiembert megillető határozott és parancsoló
hangnak is. Az erkölcsi szempont is érvényesül, mely szerint a kényelmes
élet elpuhulttá tesz, és a bűnök melegágyává válik.

Ha az Intelmek megírásának okát keressük, az egészen világos. Ha a
gyermeknevelést komolyan vevő szülők normákat állítanak gyermekeik elé,
akkora legtermészetesebb, hogy egy országot alapító, nemzetet meghatározó
királyi atya írásban is kifejezett kötelező etikai vezérelveket állít egyetlen
fia és utódja elé. A súlyos tartalmú tanácsok plasztikus .és garantált meg
világítást nyernek az ószövetségi példák újszövetségi idézetekkel való gon
dolatszerkesztésében. Az kétségtelennek tűnik, hogy külföldről hazánkba
származott pap vitte a vezetöszerepet a korabeli forrásanyagok széles isme
retével az Intelmek megírásában. Korának felfogását és az ezekből követ
kező célkitűzéseket jelenítette meg munkájában. A familiárisan ben
sőséges hangvétel azonban az Intelmek folyamán a törődő, nevelő, teljes
jóakarattal rendelkező atya lelkivilágát mutatja, Szent István alapos mű

veltségével kétségtelenül vezérszerepet töltött be a gondolatválasztásban
s csupán stilizáló szakértőre volt szüksége. Műve semmiképpen nem minő

sülhet az általános szempontok figyelembevétele mellett valamilyen mes
terkélt kompilációnak. Ez teljesen méltatlan lett volna egy olyan szellemi
organizátorhoz, ki századok bizonyította módon felismerte,mikfnt lehet
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egy nemzetet szellemében és szerkezetében egységesíteni. Jól felismerte
országa és népe sajátos helyzetét és szükségleteit, ezért a korszellem uni
verzalizmusa mellett a sajátosan magyar célok és szempontok sem zsugo
rodtak össze. Ezeknek figyelembevétele után senki nem csodálkozhat azon,
hogy erkölcsi és politikai hagyatékánakösszeállításában tartalmi és stiláris
hasonlóságot fedez fel egy olyan korban, amikor a nemzeti érdekek mellett
a közös eszmeiségben mégis találkoztak és hasonlítottak egymáshoz tanítá
sok és módszerek.

Az Intelmek egyes fejezetei lelki, egyházjogi, államszerkezeti és morá
lis vonatkozású kérdésekkel foglalkoznak. Ezek azonban rendkívüli sajá
tossásokat nem mutatnak. Az Intelmek tőrténelmi vizsgálói kűlönösen két
fejezettel foglalkoznak, nevezetesen a VI. fejezettel, mely a jövevények be
Iogadásáról, s a vendégek tartásáról; továbbá a VIII. fejezettel, mely az
ösök tiszteletéről és a fiak köteles engedelmésségéröl beszél.

A VI. fejezetben ezt olvassuk: "Valamint a vendégek különböző or
szágból jönnek, úgy különböző nyelveket, szokásokat, iratokat és fegyve
reket hoznak magukkal, melyek mind a királyi udvart díszítik és emelik
s elrettentik az idegenek nagyravágyását. Mert az egynyelvű, és egyerköl
csű ország gyönge és törékeny. Azért parancsolom neked, fiam, hogy jó
akaratúlag tápláld és tisztességesen tartsd öket, hogy így nálad nagyobb
örömmel lakjanak, mint másutt. Mert ha azon leszel, hogy lerontsad
amit én építettem, vagy .szétszórjad, amit én összegyújtöttem. akkor a te
országod ennek mindenesetre nagy kárát vallja."

A népeket, fajokat, országokat összefogó ezredévfordulói eszmeiség egy
ország határán belül lakó különböző népeket is képes volt összeforrasztaní.
A római birodalom uralkodóit időtávlatilag a parancsoló érdekegység kötötte
össze. A felszabadult kereszténység azonban ezt a politikai struktúrát szel
lemi tartalommal töltötte meg. Ennek volt a következménye, hogy akár
Nagy Károly, akár az Ottók udvarában nem mechanikus ridegséggel, ha
nem a lelki megfontolás alapján és békésen éltek egymás mellett németek,
szlávok, olaszok és frankok egyaránt. Az uralkodó személye szakrális ma
gasságban tudta összefogni az érdekeket, szokásokat, s a fajban és nyelv
ben megnyilvánuló erőket pedig az uralkodó iránti hűség mögé sorolta.
Az Intelmek egységre indító megnyilvánulása még erőteljesebben érvénye
sülhetett 200 évvel Nagy Károly mintabirodalma után, mikor Európa népei
szinte misztikus egységbe forrva, az ezredévfordulót várva, Krisztus kereszt
re feszíttetésének millenniumát ünnepelve, telítve voltak a szeretet és fé
lelem békét és megnyugvást kereső érzeteivel és képzeleteivel.

Ami az Intelmekben ahospes-ek szerepét illeti, főként nevükkel kap
csolatban sokat vitatkoztak. Egyesek vendégeknek, mások polgároknak, te
lepeseknek nevezték őket. Letelepedtek és részt vettek az ország építésében,
ezért nem kegyelemkenyérrel, könyörületesen táplálta őket a király, hiszen
haszna volt belőlük, miként ezt az Intelmekben fel is sorolta. A korabeli uni
verzalista értékelésben a nemzeti érdekeken túl is elismerte és testvéreknek
tartotta őket. E nagyra becsülő világra-nyiltságon kívül értékelte őket nem-o
zeti érdekből is. Már-már arar lehet következtetni az Intelmek-ből, hogy
szinte biztatta fiát, hogy ő is hívjon az országba telepeseket. Az ezredfor
duló aetas aureájában feloldódott a félelem attól, hogya betelepítettek csen
des és békés hódítókká válhatnának, hiszen a keresztény uralkodókat és
népeiket a szeretet, igazság és béke országának eszménye ihlette. A jövevé
nyek megtartását igen fontosnak ítélte Szent István, hiszen ezek éppen az ö jó
hírére, hívására, Gizella királyné garanciajára szinte özönlöttek az országba,
mint egykor Aeneas népe a római birodalomba, Megbecsülésüket, tartásukat a
nemzet jól felfogott érdeke sugallta, s ezért ajánlotta őket oly plasztikus
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világossággal Imre herceg különös figyelmébe. Ezek a vendégnépek nagy
részben az intézményesen betelepített szerzetes csoportokkal érkeztek. Sze
kereikre rakodva mozgatható anyagi javaikat is magukkal hozták. Mit is
kezdtek volna a szerzetescsoportok a nyelvükben ismeretlen magyarokkal
az "imádkozzál és dolgozzál" feladatok bemutatásában és megvalósításában,
ha minden megnyilatkozásukban tolmácsra szorultak volna. Látjuk, hogy
l031-ben a marosvári püspökség alapításakor a királyi körlevél felhívó ha
tására is csak két magyarul beszélő szerzetest tudtak a hazai monostorok
Szent Gellért rendelkezésére bocsátani. Pedig immár harminc esztendő telt el a
királyi koronázás óta. Tehát a szerzeteseknek szükségük volt hazájukból ho
zott segítőtársakra, kik a liturgia és a munkamódszer átadásának vonalán
mintegy "munka mintaiskola" állottak a monostorok és püspökségek segít
ségére, valamint a lakosság felé közvetítő szelgálatra. E szempont alapján
is következtetnünk kell arra, hogy Szent István korában intézményesen
telepítették be az idegen nyelvű csoportokat. Szerit István tehát méltán
óva intette fiát megbecsülésükre, mert e fontos aktualitásnak elhanyagolása
mérhetetlen következményeket jelentett volna az ország további növekedése
szempontjából.

A soknyelvű ország előnyeinek és értékeinek a kor eszmeiségében
nyugvó biztos körülírása és ajánlása, valamint a nemzeti .érdekeknek világos
lefektetése után immár könnyen érthető a VIII. fejezet hangvétele. Itt egy
nemzet és egy haza fennmaradása érdekében a lelki vonatkozású és prak
tikus kormányzásra irányult atyai intelmeinek, valamint a nemzeti hagyo
mányok tiszteletben tartásának követését nem kéri, hanem megparancsolja:
fiának. E fejezetben az őselődők, vagy a királyi elődök követését teszi kö
telességévé fiának.

Szent István korában a vérségi öröklés éppen olyan erős szempont volt, mint
a keresztény szellemi tartalom. Az idoneitas elvének alfája volt a származás
folytonossága, minden más szempontot megelőzve és felülmúlva. Az Arpád
ház Arpádtól III. Endréig tartott, és nem Szent Istvántól III. Endréig. Tehát,
ha Szerit István a pogány ősöket követésre ajánlja fiának, akkor nagyon is
tiszteli azt az életfonalat, mely nélkül ő maga sem lett volna királlyá. Kü
lönben is ez nem mondott ellent e korban a keresztény felfogásnak, hiszen
elég példát ismerhetett, ahogy uralkodók hajtották fejüket a keresztvíz alá
Chlodwigtól Boleszlavig... - Gézáig. E lelki újjászületés ténye nem csök
kenthette az "antecessores maiores" tiszteletét. Igaz ugyan, hogy pogányok
voltak, de a fejedelmi vérség fenntartói is, akik bölcsállásfoglalásukkal
a nemzetté bontakozást lépcsőzetesen előmozdították, továbbá a sorozatukba
beoltódott keresztény szellemiség által még motiváltabb tiszteletet érdemeltek.

A FOREDI MÓLÓN

Csak az egészen kis gyermekek
arca hasonlít a tóhoz. Hiába
nézzük, kevés! Újjá kell születnünlc,
hogy az angina pectoris
rángatódzó riada lma,
üres tekintetű túrista-hordák
sivatagja helyén:
a: arcunk tengerén
tűkröződjön

a tiszta szelídség hatalma.

Németh Géza
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