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Az európai Szent István-kép kialakulása

Amagyar államalapítás, amely a rettegett razziákveszélyénekvéget vetett, Európa számára
jelentős eseménynek számított. István király neve és érdeme - az egykorú szövegek
tanúsága szerint legalábbis - egy műveltebb elit körében ismert volt. Az a kép, amelyet a
korabeli Európa első királyunkról kialakított, s a későbbi századokra áthagyományozott,
nem vonatkoztatható el attól az értékrendszertől. amelyben az egykorú társadalom élt és
gondolkodott, amely cselekedeteit motiválta és képzeletvilágát betöltötte.

Az első ezredforduló új szakaszt nyitott az európai civilizáció történetében. A gazdasági
és demográfiai javulásra utaló jelek egy lassú fellendülés megindulására engednek
következtetni. A kor történetírói, krónikásai, akik tekintetüket nem a földre, hanem az ég
felé irányították, az érzékelhető változásokat eszkatologikus perspektívába helyezték.
Bennük az isteni jóindulat és kegyelem megnyilvánulását látták, amely a közelinek hitt
paruzia várásában reményt és bizakodást adott a félelmek és ínségek éjszakájában élő

Európának. Raoul Glaber dijoni szerzetes 1000 és 1033 közöte írt Historiája nemcsak nagy
éhínségekről és rettenetekről számol be, de nagyon jól érzékelteti azokat a jelenségeket is,
amelyek az életfeltételek javulására, s ezzel együtt az emberi reménykedesek ébredezé
sére utalnak.

"Az Úr szenvedése utáni ezredik évben, a rettentő éhínségeket követően,az esőfelhők

az isteni jóságnakés könyörületességnek engedelmeskedve lecsendesedtek. Azég nevetni
kezdett, kivilágosodott, jótékony szelek támadtak. Derújében és békéjében az Alkotó
nagylelkűsége mutatkozott meg. Az egész föld felszíne vidám zöldbe öltözött, és
gyümölcsének bősége elűzte az Inséget ... Ebben az évben a gabona és a bor, s a föld más
terméke oly bőséges volt, amennyit az eljövendő öt évre sem remélhettünk ... Az ember
számára mindenféle élelem különösen kitűnővolt, miként a régi időkben a mözesí nagy
jubileum idején, s a következő második, harmadik és negyedik évben sem lett kevesebb a
termés ..." (Ub. N, c. 5.)

A föld áldásai nemcsak a termés bőségébenmutatkoztak meg; szarnos szent sírhelyét
találták meg ekkor. Az itt történt csodákat, a betegségből való gyógyulásokat, s maguknak
az ereklyéknek az előkerülését az isteni kegyelem újabb bizonyítékaként fogták föl. Hiszen
a szentek csontjai, a látható és láthatatlan világ közöttí közvetlen kapcsolat hordozói
eszközt, fegyvert jelentettek az ember számára a gonosz elleni küzdelmükben. A krónikás
az eseményeket mintegy az Utolsó Idők várakozásába illesztve írja le: " ... különbözö jelek
tették lehetővé, hogy nagy számban felleljék a szentek maradványait azokon a helyeken,
ahol hosszú ideig rejtve maradtak. Mintha várták volna dicső feltámadásukat, Isten jelére a
hívek látására adattak és árasztották hatalmas vigasztaló erejüket." (Uo.) A társadalom
mintegy bátorítást merítve a Gondviselés jóindulatából, mozgásba lendült. A 11. század
közepétől, ha nem szűnt is meg a termelés elégtelensége, az ember gyengesége és
kíszolgaltatottsága,mindazonáltal az euröpai civilizáció fejlődésnek indult. Kilépve addigi
elszigeteltségükból, az emberek kapcsolatba kerültek egymással, s létrehozták a javak és
eszmék cseréjét. Ebben kereshetőka magatartásbeli és tudati változások gyökerei is. A
korszak első rangbéli kutatója, George Duby kifejezésével "a félelmek és bizonytalanságok
világában elkezdődött az emberi méltóság felfedezése", az emberé, aki Isten Országának
eljövetelére várva, tevékenyen kívánt munkálkodni mind a maga, mind a vilag felkészíté
sében. (ran mil Paris, 19(7)
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A történeti és művészettörténeti szakirodalom gyakran idézi Raoul GIaber munkájának
egyik passzusából a "templomok fehér ruhájának" metaforáját a gazdasági növekedés, a
szellemi megújulás, a román építészet kezdetét jelölőkor érzékeltetésére. "Majd az egész
földön láttuk felújítani az egyház templomait, s bár többségüket jól megépítették, s nem
volt rá sZükség, mégis, mintegyversengés sarkallta a keresztény közösségeket, hogy minél
díszesebb templommal rendelkezzenek. Mintha a világ lerázta volna magáról elnyűtt, régi
ruháját, és mindenütt a templomok új, fehér köntösét öltötte magára." (Lib. Ill, c. 4.)

A fejlődés feltételét, az anarchia megfékezését, a belső rend biztosítását szolgálta az
Isten békéjének (Treuga Dei, pax Dei) intézménye. A bizakodó aktivitás gyűjtötte a kor
embereit a békegyűlésekre, hogy az egyháZ fe1lúvására csatlakozzanak a mozgalomhoz,
hogy lemondva a harc örömeiről, a béke katonáivá legyenek. Ezek a gyűlések is a
társadalom mobilitását, az új vallásos magatartást fejezték ki. nA lelkesedés oly heves volt
- olvassuk Raoul Glaber leírását -, hogy a jelenlévők kezüket az ég felé emelve, egy
hangon kiáltották: béke, béke. béke! Sebben Isten és az emberek közöttí egyezség jeiét, az
ígéret megújítását látták. És a béke megszilárdításáért folytatott öt év eltelte után minden
megújult, az egészvilágon csodálatos ragyogással nyilatkozott meg a béke." (Lib. IV., c. 5.)

A reménykedő hit vitte Európa népeit a zarándokutakra, hogy felkeressék a legjelentő

sebb ereklyék helyeit: Szent Jakab apostolét Compostellában, Szent Péter és pál
apostolokét Rómában, de kiváltképpen a legszentebbet, Jézus sírhelyét. A nagy jeruzsále
mi zarándoklatok jelentőségeközismert. "Megszámlálhatatlan tömeg indult útnak, senki
azelőttnem látott ilyen áradást, az alsó népből való emberek éppúgy, mint a közrendűek.
és a mind nagyobbak, a grófok, királyok, prelátusok, s végül ami soha nem volt, még az
asszonyok is, a legelőkelóbbektől a legszegényebbekig." (Lib. N, c. 6.)

Azereklyékfeltárása, a templomépítkezések, az Isten békéjénekbevezetése, a zarándokla
tok, a 11. SZáZad nagy mozgalmainak mintegy megkoronáZása volt a kereszténység
térhódítása, a keresztény Európa határainak kitágulása. Az új népek csatlakozása Krisztus
hitéhez, az ég jóindulatának újabb bizonyítékául szolgált, újabb hitet adott, hiszen Isten
országának várt megval6sulása feltételezte a kereszténység győzelmét. nA Mindenható
szüntelen könyörületessége egyre nagyobb számban gyűjtötte Ádám hűtlen fiait istensé
gének kebelére. Smidőn mindennap ezt látjuk beteljesedni a világban, minek a bizonyítása
mindez, ha nem a Mindenható örökké tevékeny j6ságának?" (Lib. l, c. 5.) Európa északiés
keleti területein hittérítőpüspökök és királyok lettek a kor legnagyobb hősei.

A Szent Istvan-legendakböl kirajzolódó kép teljesen egyezik a kor értékrendjében
formálódó eszménnyel. Ugyanezt erősítik epithetonjai, amikkel a kortárs és a későbbi

külországi szerzők illették. Olyan uralkodónak mutatják, aki tökéletes példája az ideális
keresztény királynak. Elsősorban igaz hite miatt érdemli a rex sanctus, rex religiosus, rex
piae memoriae, rex virtutibus insignis megnevezéseket. Szent Odilo, Ouny apátja írja
István királyhoz küldött levelében: "Hogy lelketekben mekkora szenvedély árad isteni
VaWSUnk iránt, csaknem az egész vilag hirdeti." (Ld. Gy6rffy Gyötxy: István király és
mlJve, Bp., 1983)

Rex religiosus Deoque devotus in executione honorum operum permanens, aki
megnyitja ors7Jgát a jeruzsálembe igyekvő zarándokok előtt, hogy könnyebb és bizton
ságosabb úton juthassanak el céljukhoz. Testvérként fogadja, és bókezúen megajándékoz
za őket, mint Adémar de Chabannes Kr6nikájában olvashatjuk (cap. 65.). István király
bókezúségét dicséri Jotsaldus, Szent Odilo cluny-i apátról írt életrajzában, s úgyszintén
WoJfher, Szent Godard hildesheimi püspök tanítványa, az 1065 körül írt munkájában.
Nemcsak az idegeneket fogadja jó szívvel o~an, de gondoskodik a magyarországi
zarándokokr61 is. Szerzeteslúzakat alapít nekik~ és Rómában, "csoc:Watos
mivú egyhúat" építtet Konstantinjpolyban és Jeruzsálemben, "gazdagon ellátva a
mindennapi élelmet adó birtokkal és szólőkkel" (GyörJIy).
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Rex dilectione Dei, fervidus sanctis operibus et virtutibus cJaris huomo de grandissima
sanctitade, aki odaadó hitével és buzgóságával ügyel az egyház dolgaira, gondoskodik
arról, hogy a templomokat ellássa ereklyékkel, s azokat aranyba, ezüstbe öltözteti,
liturgikus díszeket. egyházi edényeket készíttet. Ereklyéket kér Cluny nagyhírfi apátjától
- ereldyeszerző buzgóságát tanúsitja a namuri Szent Albanus templom alapitásáról szóló
szöveg, István király segítséget nyújtott II. Bazileosz csásZárnak a pogányok elleni
háborújában. Césareia elfoglalása után a szent király nem vett részt a csásúri csapatok
zsákmanyolásában, hanem Szent György templomába sietett, hogy az értékes ereklyéket
megmentse, amelyeket haláláig őriztetett és nagytisztelettel övezett. (Fundatío ecclesiae
S.Albani Namurensis 1064.)

Rex corde magnus, akinek udvarában menedékre lelt a velencei Orseolo Ottó, a dánok
elől menekülőangolszász kicllyfiak, Edmund és Edvard. Adobald utrechti püspök szerint
István király közbenjánísara bocsátott meg II. Henrik csaszar Magyarorszagt'a menekült
öccsének, Brúnónak. igy emliti a történetet Thietmar merseburgi püspök is, aki
ismételten hangsúlyozza István nagylelkúségét az 1018. évi lengyel-magyar háború
leirisánál: "Senkit sem lattam soha, aki a legyőzöttel oly kiméletességgel boint volna,
miként ő, Isten ezért engedte neki, hogy győzzönellenfelein."

"Hogy orszagod mindenekfelett békés legyen" - irja fiának az Intelmekben a rex
pacificus, akirőlWipo, II. Konníd csaszar történetírója, noha a magyarok ellensége, mégis
megjegyzi, hogy ura és István között a háború a bajorok hibájából tört ki.

Rex justus, akinek törvényei biztositották országában a rendet és békét. Miként a 9.
századi királytükrök példaképül állitott uralkodója: Jme, mit jelent a világnak a kiníly
igazsiígoss;íga? A nemzetek békéje ez, a haza védelme, a nép oltalma, a szenvedők

gondviselése, az emberek öröme, a levegő mérséklete, a tenger derűje,a föld termékeny
sége, a szegények vigasza, a fiak: öröksége, és magának a kicllynak jövendő üdvössége."
(Smaragdus, Via regía cap.XVII.) Ez az igazságoskirály-kép rögződött a hazai köztudatban
századokon át. Elegendő csupánpéldaként az 1437. évi kolozsmonostori egyezményegyik
kitételére utalni, amelyben a parasztok Szent István kinílytól kapott szabadságjogaikra
hivatkoznak, Ez az ideális királykép. az ezredévszent kicllyáé egész Európában, s igy lépett
túl Szent István tisztelete a nemzeti szent helyi kultuszán, Csehországba, Lengyelországba,
német területre dinasztikus kapcsolatai vitték el tiszteletét; Bamberg, Regensburg,
München egyházaiban, Scheyem, Heiligenkreuz kolostoraiban megemlékeztek ünne
péről. A Rörnával, Montecassin6val és Cluny-vel fenntartott érintkezések Itáliában és
Franciaországban terjesztették tiszteletét.

Ha természetesen nem is azonnal és nem is mindenütt, de a Szent István-értékelések
nagymértékben megváltoztattak a kalandozásokkorában a magyarokról kialakult igen negativ
itéleteket Egy 13. századi névtelen francia szerző Szent Erzsébet életrajza hősének nem
csupán a szokasos királyi szárrnaziísát emliti, de külön is megnevezi ősei közül Szent Istvánt, a
magyárok első keresztény ki.r.ílyát. Szentek, királyok korántsem hiteles geneal6gi:iját gyakran
vezetik le a magyarkicilyt61 Skóciai Szent Margitot Szent István unokoíjánakmondja legendája;
ezt több angol krónika is átvette. Egy 14. századi krónikapedig a magyar kíralytöl eredezteti az
első portugál királyi dinasztia aiapit6ját, Dom Henríque-t. (Ezt a legendát Luiz Camoens
dolgozta fel, Duarte Galvano krónikaját61 inspirálva.) Szent Istvánnal hozzák rokonságba
legendaík a türingiai eredetű cseh remetét, Szent Güntert, továbbá Szent Éberhan10t és a
mesés történetű Szent AIban mártirt (Vita b. Guntheri eremitae, Vita S. Eberhardi). A 13.
században keletkezett legendás, irodalmi életrajzok is SZíVeSen adnak hóseiknek magyar
királyi származást, mint például Szent Mártonnak, Szent Honoratusnak, Adelheidnek, vagy
éppen a regényes történetű ~agyIábú" Bertának, Nagy Károly anyjának S ez a tény nem
annyira egy távoli, egzotikusorsz:ighoz fiízódőképzeletben, sokkal inkább Szent Isttvánkirály
személyén át,utódainak korabeli európai megítélésében gyökerezik.
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Szent István legmbb erényét mind a kortársak, mind a későbbi századok apostoli
tevékenységében láWk, abban, hogy a magyarokat az eur6pai népek keresztény közös
ségébe vonta. 1038-ban így emlékezett meg haláláról Herimannus Augiensis: "Nagylelkű

volt a jókkal, és sok templomot és püspökséget alapított." (Chronícon A 1038) Apostoli
tevékenységének hangSÚIYát kell látnunk abban a békekötésben, amely az 1190-es halicsi
háborút lezárta "Szent István és Szent Adalbert szellemében". Nyilvánvalóan nem véletlen
az apostoli kir.UY és a hittérítő mártír püspök együttes megnevezése. m. Ince pápa 1204
ben Imre magyar királyhoz killdött levelében is kiemeli, hogy Szent István "Isten
kegyelméből Magyarországot a katolikus vallás nagy egységébe olvasztotta." (epistola
Innocentii ... A 1204) A 14. században Augustin, Luzem püspöke is úgy emlékezik meg
Szent Istvánról, mint Magyarország apostoláról. Ugyanezt húzza aláa humanista történet
író, Aventinus Bajor Kcónikájában: "elűzve a hamis istenek babonaságait, Krisztusnak, az
egy igaz és legfelsőbbIstennek kultuszát vette fel népével." (Annales Boiorum A. 1038)

A középkori Európa a 11. század értékrendjének megfelelően, így őrizte meg első

királyunk emlékét, a szent uralkodóét, aki Pannoniát Nyugat kereszténységéhez fűzte, s
ezáltal a rend, s Isten békéjének területévé tette, aki országát a templomok fehér ruhájába
öltöztette, hogy együtt meneteljen Európa többi népével a közelgö Isten Országa felé.

KRúDYGYUIA

Magyar király-idillek
(részlet)

Gizella királyné, Szent István felesége jóformán egész életét monostorokban és ódon
apátságokban töltötte, amelyeket ez időben alapított királyi férje. István hatalmas,
kőfalakkal védett templomokat épített a pogány magyarok ellen, míg Gizella királyné a
templomokban imádkozott a magyárok megtéréséért. Magyarország pátrónáját, Szűz

Máriát, sohasem esdekelték forröbb imádsággal, mint az Árpád-házi királynék idejében.
Az Árpád-házbeli királynék általában nemcsak a földiek előtt, de bizonyára égi

-szempontból is mindig az első hölgyek voltak Magyarországon. Ők voltak a legvallásosab
bak, .legbuzgóbbak és a régmúlt századok felett egy-egy magyar királyné emléke
órangyalként őrködik.A király az orsZág testét védelmezte, a királyné a magyarok szívére
vigyázott, hogy sohase tántorodjék el Istentől.

A hősök és szentek családja, amint egy francia történetíró az Árpád-házbeli királyokat
nevezi, csodálatos erényeket termelt, úgy a koronát viselő férfiakban, mint az asszonyok
ban.
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