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Szent Adalbert élete
Szent Adalbert - eredeti nevén Vojtech - 956-ban született Cseh
országban. Apja a kelet-csehországi Libice vár ura és egyben Cseh
ország legnagyobb birtokosa volt, anyja a szász dinasztiával állt
rokonságban. Ily módon rokonságában német királyok és császá
rok, illetve cseh és bajor hercegek voltak.

Iskolai tanulmányait a magdeburgi érseki iskolában végezte,' itt
kapta az Adalbert nevet Adalbert magdeburgi érsekről.? Tanára a ne
vezetes Otrik (Asztrik) mester, a "szász Cicero" volt. Sokéves tanul
mányainak befejeztével visszatért hazájába, ahol egy darabig köny
nyelmű életet élt. Látván a haldokló Dietmarnak, Prága első püspö
kének lelki vívódásait, megtért, és vezeklésbe kezdett, majd 981-ben
pappá szentelték. Az uralkodó, II. Boleszláv őt jelölte ki Dietmar utó
dának, és 982. február 19-én meg is választották Prága püspökévé. 983.
június 29-én Veronában II. Ottótól átvette a pásztorbotot. Metropolitá
ja, Willigis mainzi érsek szentelte püspökké. Prágában példamutató
aszketikus életet élt, de mindinkább szembekerült pogány világi kör
nyezetével. 3 Mivel nem tudott változtatni a csehek pogányságán és
többnejűségén, 989-ben elhagyta székhelyét, és Rómába ment, lemon
dott püspökségéről, engedélyt kért és kapott xv. János pápától egy
szentföldi zarándoklatra. El is indult, a monte cassinói bencések lebe
szélték tervéről, és egy remete, Szent Nílus tanácsára, Rómában belé
pett az aventinusi Szent Elekről és Bonifácról elnevezett apátságba.
Három évet töltött a római kolostorban, ám II. Boleszláv fejedelem és
Willigis mainzi érsek nyomására V. Gergely pápa visszahelyezte pűs

pökségébe, és visszarendelte székvárosába.' A fejedelem öccse és a
régi iskolatárs, Radla mentek érte Rómába. Adalbert 12 szerzetestár
sával érkezett vissza Csehországba, akiknek a Prága melletti Brevnov
ban kolostort alapított. Mindössze egy évig tartott a második püspök
ség, Adalbert a vezetők pogány élete és a templomi menedékjog meg
sértése miatt ismét távozni kényszerült. Valószínűnek tarthatjuk. hogy
ekkor, Rómába menet járt Magyarországon. Második római tartózko
dása alatt igen szoros barátságot kötött a 17 éves III. Ottó császárral,
aki a Szent Elek és Bonifác kolostorban rendezkedett be. Adalbert
egyénisége, lángolóan vallásos megnyilatkozásai nagy hatással voltak
az ifjú császárra.

A mainzi érsek kérésére V. Gergely pápa ismét visszatérésre
akarta kényszeríteni Adalbertet, ám ő halogatva ezt, Franciaor
szágba, Fleurybe, illetve Tours-ba zarándokolt, majd Mainzba, III.
Ottó udvarába ment. Innen Szászországba indult. Itt érte a hír,
hogy II. Boleszláv cseh fejedelem - egy testvére kivételével - az
egész családját kiirtatta.

Ezzel teljesen lehetetlenné vált a visszatérés székhelyére, így
Nagy Boleszláv lengyel fejedelemhez Lengyelországba ment, ahol
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megalapította a meseritzi apátságot, és első apátjává Asztrikot tette
meg. Innen testvérével, a szerzetes Radim-Gaudentiussal és Bene
dekkel 997 húsvétja után indult katonai kísérettel hajón utolsó útjá
ra, a pogány poroszokhoz. Gdanskban sok pogányt keresztelt meg.
Egy Cholium nevű megerősített városba való belépéshez a pogá
nyok szent erdejébe kellett mennie engedélyt kémi, ahol egy Sikko
new pogány pap 997. április 23-án kegyetlenüllemészároltatta.

Szent Adalbert Magyarországon

SThietmar krónikájában
feljegyez egy érdekes

történetet Gézáról:
"Gézát egyszer kérdőre

vonta püspöke, hogy az
igaz Istenen kívül miért

tiszteli áldozatokkal a
pogány isteneket is. A

fejedelem erre
önérzetesen azt

válaszolta, hogy elég
gazdagnak és

hatalmasnak érzi magát
arra, hogy ezeknek is
adhasson ajándékot."

Csóka J. Lajos: A
magyarok és a

kereszténység Géza
fejedelem idejében, in:

SZlEM II. kötet, 282.

6Budapesti Szemle 85.,
393.

7Edélyi: A pannonhalmi
Szent-Benedek-rend

története, I. 58.

Szent Adalbert feltehetőleg "második püspöksége" után, 992-995
között Rómába menet érkezett Magyarországra. Magyarországi tar
tózkodása valószínűleg csupán néhány hónapig tartott, de ez idő

alatt minden erejével a hittérítésen fáradozott. Működtek ugyan
Géza udvarában bajor papok, és Saroittai is jött pap - aki a keleti
kereszténység híve volt -, de a keresztény hitélet a fejedelmi ud
varban is csak felületes és külsőséges volt.s Ilyen körülmények kö
zött a szélsőségekre hajlamos Adalbert hamar feladta a térítést.
Nem úgy az utána jött szerzetesek! Az Anasztáz apát vezetésével
érkezett brevnovi szerzeteseket Géza letelepítette Pannonhalmán,
és ők lettek a Szent István-i magyar egyházszervezés úttörői. Hoz
zájuk csatlakoztak 1000 körül Asztrik és társai.

A szentéletű Adalbert meghitt barátságba került a trónörökössel,
Istvánnal. Istvánt - hasonlóan III. Ottóhoz - lenyűgözte Adalbert
egyénisége. Szent István apostoli buzgósága, istenfélelme, keresz
tény jámborsága, teológiai műveltsége mind-mind az Adalberttel
való beszélgetések eredményei.

Más eredményt Adalbert nem tudván felmutatni, távozott az
országból, de a brevnovi bencések (996) rövidesen idejöttek Anasz
táz apát vezetésével, akik Szent Adalbertnél sokkal kitartóbbak vol
tak. Öket nem kedvetlenítette el a sikertelenség, szívósan rnunkál
kodtak a magyarok megtérítésén. Adalbert távozásakor Géza ud
varában hagyta barátját és egykori nevelőjét, Radlát. aki később

igen nagy tekintélyre tett szert az udvarban. Anasztáz valószínűleg

német származású bencés volt: őt tartjuk az első brevnovi apátnak,
aki 996-ban a csehek vérengzései elől szerzeteseinek egy részével
- a többi Asztrikkal Lengyelországba ment - Magyarországra
jött, és letelepedett Pannonhalmán. Anasztáz később esztergomi ér
sek lett, és e minőségben, mint a "magyarok érseke" az 1007-es
frankfurti zsinat aláírói között találjuk. 6

Szent Adalbert harmadik nevezetes térítőtársa Asztrik volt.
Asztrik feltehetően olasz származású, ő is a Szent Elek és Bonifác
kolostor szerzetese volt. Adalbert magával vitte, és a brevnovi ko
lostor lakója lett. Mindvégig követte Adalbertet, így 996-ban vele
ment Lengyelországba is, és ő lett a meseritzi kolostor első apátja.
1000 után brevnovi szerzetestársait követve Magyarországra jött,7
ahol István pécsváradi apátnak nevezte ki.8 Feltehetően olasz
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8püspöki Nagy Péter:
Piacok és vásárok

kezdetei
Magyarországon

1000-1301. I. 44-49.
9A Legenda maior

szerint Géza és udvara
már meg volt

keresztelve, Adalbert az
újszülött Istvánt

keresztelte meg.
Hartvik, a Budai

Krónika, a Képes
Krónika és számos más

kisebb kódex
gyakorlatilag ugyanezt

í~a. Kézai Simon
viszont azt állítja, hogy

Adalbert Gézát és
házanépét keresztelte

meg, még István
születése előtt. Kézai

István születését a 972.
évre teszi, a többi

krónika 969-re. Legeza:
Szent Adalbert missziós

szerepe a magyar
történelemben. in:

Közép-Kelet Európa
szenlje Adalbert

124-129. A külföldi
források is általában

Adalbertet jelölik meg
István keresztelőjének.

Ettől azonban eltér:
Ademarus Cabanesis

angouleme-i szerzetes
egyik 12. századi

interpolátora, aki azt
írja, hogy Szent Brunó

térítette meg a
magyarokat, és

keresztelte meg Gézát
és fiát, akik az István

nevet kapták.
Gaufredus de Bruil 12.

századi limousini

származása és jó római kapcsolatai miatt István őt küldte II. Szil
veszter pápához koronát kérni. Jó szervezőkészségét bizonyítja,
hogy a király őt tette meg a kalocsai érsekség első érsekévé.

Szent Adalbert magyarországi működésének legnagyobb vitát
kiváltó kérdése: Vajon ő keresztelte-e meg Istvánt? A múlt század
végéig a történészek - középkori forrásokra alapozott - egyön-
tetű véleménye szerint igen. 9

.

Stephanus Stittling jezsuita a 18. században írt Szent István-élet
rajzában 983-ra teszi István megkeresztelkedését. Szerinte 974-75
ben hittérítők keresztelték meg Gézát, Istvánt viszont 983-ban
Adalbert keresztelte meg. Ezt a véleményt veszi át Pray György
is. Katona István véleménye elfogadhatóbb: az ő hipotézise sze
rint Gézát Piligrim passaui püspök papjai keresztelték meg 978
ban, fia 979-ben született, és 994-ben Szent Adalbert keresztelte
meg. A 19. századi történészeink ezeket a forrásokat használták,
illetve dolgozták fel. Ezek közül kettő különösen figyelemreméltó.

Szabó Károly véleménye az, hogy Szent Adalbert 994-ben ke
resztelte meg Istvánt, helyesebben Vajkot, szüleit és házanépét.
Nehezen hihető ugyanis, hogy a 974-977 között megkeresztelt Gé
za oly sokáig várakozott fia megkeresztelésével. Sokkal valószí
nűbb, hogy élete alkonyán fiával együtt tért meg.1O

Horváth Mihály szerint Géza és egész családja 984 és 989 kö
zött Szent Adalberttől vette fel a keresztséget.!' A történelemkuta
tásban Pauler Gyula hozta a fordulatot, melynek eredményeképp
ma már nem elfogadott állítás az, hogy Szent Adalbert keresztelte
meg Istvánt. Szent István és alkotmánya című művében rámutat ar
ra, hogy István uralomra kerülésekor már nem lehetett neofita,
mert magatartása egészen mást tükröz. Nagy valószínűséggelso
kan félreértelmezték azt a kifejezést, amit Querfurti Bruno és a
Legenda maior is használ: "crimaii baptizmate intinxit". Ez a kife
jezés a középkori latinban elsősorban a bérmálást jelölte~12

Függetlenül attól, hogy ő keresztelte-e vagy bérmálta meg Ist
vánt, hittérítő társai és a király segítségével Szent Adalbert elérte,
hogy Magyarország a keresztény Európa elismert tagjává vált.
Szent Adalbert ugyanis István egyéniségének, jellemének kialakí
tásában oly jelentős szerepet játszott, hogy nyugodtan állíthatjuk,
az ő királyi személyén keresztül Adalbert eszméi voltak az irány
adók a magyarság fejlődésének irányításában és a magyar egyház
kialakításában. Másképp teljességgel elképzelhetetlen, hogy István
képes lett volna apjától, Gézától ennyire eltérő hatalmas ívű pálya
befutására. Hiszen István megélte a krisztusi hit igazi szellemét, a
tisztultabb, magasabb erkölcsiség világnézetét. Magasztos eszmé
nyeiből egy tapodtat sem engedő, megalkuvást, féleredményt
visszautasító férfi volt. Szent István Szent Adalberttől tanulta
meg, milyennek kell lennie egy igazi keresztény uralkodónak; Ist
ván király és III. Ottó kölcsönös szimpátiájának kialakulását is
Adalbertnek tulejdoníthatjuk.i'' Ha pedig valószínűsítjük, hogy
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nevet kapták.
Gaufredus de Bruil 12.

századi limousini
szerzetes is ezen a

véleményen van. Dőry

Ferenc: Szent István
családi története SZlEM

11.565.
lOLegeza: im. 134.

11 Horváth: Magyaro!<
története 2. kiadás, 1871.

142.
Ez a vélemény

azonban ellentmond
Querfurti Brunónak, aki
szerint Adalbert 995-ös
római útja előlt járt itt.
Budapesti Szemle 85.

387., Polc, Jaroslav:
Szent Adalbert-Vojtech
prágai püspök ereklyéi

44.0.
12Bogyay: Szent István

és Szent Adalbert prágai
püspö~ in: Szentmtván

éskora 157.
13Legeza: im. 174.

14Gizella apja, Henrik
bajor herceg és

Adalbert anyja ugyanis
testvérek voltak. Lásd:
Csóka J. Lajos: im. I.

285. és Legeza: im.
174.

15po1c, Jaroslav: Szent
Adalbert-Vojtech prágai

püspök ereklyéi, in:
Közép-Kelet-Európa

szenqe Adalbert, 1994,
Budapest, 46.

16Lásd uo. 45.

Szent Adalbert közvetítésén alapszik m. Ottó és Szent István ba
rátsága, akkor az is elképzelhető, hogy Szent Adalbert közbenjárt
István és Gizella házassága érdekében." Ezzel a friggyel Adalbert
műve teljessé vált. Sikerült a magyar népnek erős, keresztény ural
kodópárt adni, munkatársai személyében buzgó, hittérítő főpapokat,

Gizellával pedig egy újabb út nyílt meg európai csatlakozásunkhoz.

Szent Adalbert kultuszűnakkialakulása

Szent Adalbert 997. április 23-án bekövetkezett vértanúhaláláról
Querfurti Brunó és Canaparius a következőképpen tudósít: lIa már
tír fejét leszakították lándzsákkal átszabdalt testéről, a testet a fo
lyóba vetették, és csak hat nap után halászták ki.,,15 Később egy
porosz a fejet nagy pénzért eladta Nagy Boleszlávnak, akinek a
testet is sikerült megszerveznie. Az ereklyéket a gnieznói Menny
bevétel-templomában temették el.

Boleszláv és III. Ottó mindent elkövettek Adalbert mielőbbi

szenttéavatása érdekében, amelyre végül 999-ben került sor. No
vember 6-án a szent összes ereklyéit a Mennybevétel-templom fő

oltára mögött egy közös sírba helyezték. Rá egy évre maga a csá
szár, III. Ottó zarándokolt el Gnieznóba két bíboros kíséretében,
hogy imádkozzék Adalbert sírjánál.

m. Ottó nevéhez fűződik Szent Adalbert kultuszának igazi felvirá
goztatása: szenttéavatása után templomokat építtetett tiszteletére,
megíratta életrajzát és zarándoklatot szervezett, melynek végső célja
Gniezno volt. Ebből az alkalomból Gnieznót metropolitai-érseki
székhellyé tette, négy szuffragánus egyházmegyével. Az egyházme
gye védőszentje Szent Adalbert lett, első érseke pedig Radirn-Gau
dentius, a szent fivére és segítőtársa, vértanúhalálának szemtanúja.
Hálából Boleszláv - aki a császár hűbérese volt, és ez alkalomból
patríciusi cimet kapott - a császárnak ajándékozta Adalbert karját,
és valószínűleg koponyájának egy darabját iS.16 1039-ben a csehek I.
Bretislav vezetésével elfoglalták Gnieznót, és Adalbert ereklyéit a
prágai székesegyházba szállították. Amikor elkezdték bővíteni a
székesegyházat, a szent ereklyéinek külön kápolnát építettek, így
Csehország is a szent különös tisztelői közé került.

A magyar fejedelem, István - aki apjának, Gézának 997-es halála
után vette át a trónt - a Szent nagy tisztelői közé tartozott. Tudato
san terjesztette Adalbert tiszteletét. Nem véletlen, hogy az első ér
sekség, és székesegyháza patrónusául Szent Adalbertet jelölte ki.

Szent Adalbert olyan páratlan karizmatikus erővel megáldott teo
lógus-hittérítő volt, aki felismerte, hogy a keresztény hit terjesztését
alulról és felülről egyaránt, a nép közötti terjesztéssel és az uralkodó
hitének elmélyítésével kell végezni. Magyarországon ugyan rövid
ideig tartózkodott, de közvetett hatása igen lényeges a magyar ke
reszténység és egyházszervezet kezdete szempontjából.
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