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Adalbert élete

Szent Adalbert
a középkori cseh
irodalomban
Szent Adalbert azokhoz a nagy jelentőségű szentekhez sorolható,
akiknek a hagyatéka ezer év távlatából éppúgy aktuális, mint köz
vetlenül a haláluk után volt. A 997-ben elszenvedett mártírhalálát
követően Szent Adalbert a csehek, lengyelek, valamint magyarok
számára a kereszténység jelképévé és a keresztény Európához való
kapcsolódásuk szimbólumává vált. Millenniumát hasonló helyzet
ben ünnepeltük, amikor a Szent Adalbert-nemzetek arra készültek,
hogy a nyugati keresztény civilizáció mintájára létesített egyesült
Európához csatlakozzanak. Ugyanakkor Cseh- és Morvaországban,
Sziléziában, Lengyelországban és Magyarországon már Szent Adal
bert életében és közvetlenül a halála után a helyzet merőben más
volt - emiatt különbözik már a tizedik és tizenegyedik század
fordulóján ezeknek az országoknak Szent Adalberthez fűződő vi
szonya. Magyarországon szentként tisztelik, hiszen ő keresztelte
meg Szent Istvánt, és tanítványaival ő alapozta meg a keresztény
Magyarországot. Mint ismeretes, az esztergomi főegyházmegye el
ső patrónusa lett, és a Szent István-kori Magyarországon határtalan
tisztelet övezte. Kevésbé ismert, hogy II. Szilveszter pápa (Aurillaci
Gerbert), Szent Adalbert tanítványa volt. Így tehát Szent Adalbert,
bár közvetett módon, de hozzájámlt a pápai korona elküldéséhez
Magyarországra, jóllehet erre csak a halála után, lOoo-ben, tanítvá
nya, II. Szilveszter pápa közvetítésével került sor. Egyébként Anas
tasius pannonhalmi apát is Adalbert munkatársa volt és a koronát
ő hozta el Magyarországra a pápa megbízásából. Lengyelországban
ezzel szemben a Szent Adalbert-kultusz először közvetlenül a po
gány Poroszországban elszenvedett mártírhalálához kapcsolódott.
A mártír püspök sírja Gnieznóban volt, ezért vált belőle az ottani
főegyházmegye patrónusa. Ennek a főegyházmegyének az első ér
sekévé Adalbert féltestvérét, Radla-Gaudentiust tették meg, aki sze
mélyesen tanúja volt Adalbert mártírhalálának. A legbonyolultabb
helyzet azonban Csehországban alakult ki. Amikor Vojtéch-Adal
bert 983-ban Prágában elfoglalta püspöki székét, szembesülnie kel
lett a pogányság maradványaival, a papok házasságával, az egy
háznak a világi hatalomtól való függésével. Hiába harcolt a több
nejűség, a rokonok közötti házasság, vérbosszú és a keresztény rab
szolgákkal való kereskedés ellen is. A Szlavnik-nernzetség, amely-
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ből származott, és az uralkodó P1emysl-dinasztia közöttí fokozódó
ellentét is elkedvetlenítette. 988-ban elhagyta Csehországot és XV.
János pápához indult Rómába. Ott lemondott püspöki hivataláról,
és a római Aventinumon kolostorba vonult. Willigis mainzi érsek
kérésére ismét visszatért Csehországba és 992-től 994-ig tartó két
évben - többek között - tevékenyen támogatta a bYevnovi bencés
kolostor megalapítását. Innen kerekedtek föl később Adalbert tanít
ványai Anastasius vezetésével, s érkeztek meg Lengyelországon át
Magyarországra, hogy Pannonhalmán hozzájáruljanak a kolostor
megalapításához. A Pfemysl és a Szlavnik-család közötti viszály és
más okok miatt Adalbert másodszor is elhagyta Csehországot. Prá
gából Róma felé tartva 994-ben valószínűleg Magyarországon uta
zott keresztül. Nyilván akkor bérmálta meg a későbbi magyar ki
rályt, Szent Istvánt, aki eredeti nevét bérmáláskor Vajkról Istvánra
változtatta. 995 szeptemberében a hatalmon lévő PYemyslek bevet
ték a Szlavnikok libicei várát Kelet-Csehországban, és a nemzetség
tagjait lemészárolták. Adalbert négy testvérét is akkor érte a halál,
ő maga is száműzötté vált. Adalbert ismét visszatért a római Aven
tinum-kolostorba, és a hazájába való visszatérésre még Willigis ér
sek sem tudta rábírni III. Ottó császár jelenlétében 996 májusában.
Adalbert még azév szeptemberében felkereste a császári udvart
Mainzban, majd bizonyos időt Franciaországban töltött, ahol meg
látogatta Szent Márton sírját Tours-ban és Fleuryben fejet hajtott a
Szent Benedek-ereklyék előtt. Ú~a ezután Mainzba vezetett, majd
996 végén elfogadta Merész Boleszlav lengyel uralkodó meghívá
sát, hogy vállaljon keresztény missziót a pogány poroszoknál. Itt
következett be Adalbert mártírhalála 997. április 23-án.

Vencel meggyilkolása Erre a rövid életrajzi áttekintésre azért volt szükség, hogy tuda-
tára ébredjünk annak, hogy a jeles közép-európai apostol és
misszionárus, Szent Adalbert, aki az Ottó-kori reneszánsz jelképé
vé vált az egész akkori Európában, saját hazájában, cseh környe
zetben nem járt sikerrel, és missziós műve itt súlyos vereséget
szenvedett. Csehország történelmi fejlődésére az egész tizedik
században egy tragikus esemény nyomta rá bélyegét. A cseh tör
ténelem hajnalát beárnyékolta az a testvérgyilkosság, amely 935
ben kioltotta Szent Vencel keresztény uralkodó életét. Vencel gyil
kosainak gonosztette a cseh környezetet még a tizedik század vé
gén is hatása alatt tartotta. Adalbertet csak azért nem érte utol
Vencel sorsa, mert időben elhagyta Csehországot. A csehek és
Adalbert akkori barátságtalan viszonyáról meggyőzően tudósít a
Vita prior, Adalbert első életrajza, melyet Rómában, az aventinusi
kolostorbéli szerzetestársa, [ohannes Canaparius írt valószínűleg

999-ben, röviddel Adalbert halála után. Az életrajzot Adalbert ba
rátja, III. Ottó császár rendelte meg. Adalbert első életrajza min
denekelőtt az úgynevezett második aventinusi szerkesztésben is
mert, amely 1002-1004 között készült Adalbert tanítványa, II. Szil
veszter pápa ösztönzésére. Itt a 26. fejezetben arról olvashatunk,
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Az adalberti
hagyomány

hogy amikor a csehek tudomást szereztek arról, hogy Adalbert 
Willigis érsek késztetésére - harmadszor is vissza akar térni
Csehországba, levelet írtak. Ebben a következő állt Adalbertről:

"Nem akarjuk őt; mert ha jön, nem üdvösségünk érdekében jön,
hanem hogy megbosszulja a rosszat és igazságtalanságot, amit
testvérei ellen vétettünk, de azt jól tettük."

Cseh környezetből ered Szent Adalbert pozitív értékelésére és a
Szent Vencel-i hagyománnyal való összekapcsolásra irányuló első

próbálkozás is. Ez a próbálkozás Krisztián szerzetes nevéhez fű

ződik, aki Adalbert nagybátyja volt, éspedig valószínűleg anyai
ágról. Adalbert anyja, StTezislava ugyanis a Premysl-dinasztiából
származott és csak 987-ben bekövetkezett halála után élvezte
Adalbert is az uralkodó PYemyslek pártfogását. Krisztián mint II.
Boleszláv uralkodó fejedelem testvére állt annak a küldöttségnek
az élén, amely 992-ben felkereste Adalbertet Rómában és felszólí
totta arra, hogy térjen vissza Csehországba. Közvetlenül ezután, a
10. század kilencvenes éveinek első felében, még Adalbert életé
ben született meg Krisztián tollából a Vita et passio sancti Venceslai
et sanctae Ludmilae aviae eius (Szent Vencel és nagyanyja, Szent Lud
milla élete és vértanúhalála) legenda is, amelynek előszavát a szerző

Adalbert püspöknek ajánlotta. Ebben azt olvashatjuk, hogy a le
genda Adalbert megbízásából keletkezett, és így Adalbert nevé
hez fűződik a Szent Vencel-i tradíció ápolása is a cseh környezet
ben.

A prágai egyházmegye és Adalbert kedvezőtlen viszonya,
amelyről az első, halála után keletkezett Adalbert-legendából érte
sülünk, utóbb erősen Adalbert javára változott. Természetesen
megváltozott az adalberti tradíció tartalma, és Szent Adalbert fel
adatának az értelmezése is. Canaparius Adalbert-legendája, amely
két szerkesztésben a 11. és 12. század fordulóján keletkezett, az
ún. renovációs adalberti hagyományt képviseli. Szent Adalbert
életét és munkásságát összeköti III. Ottó császárnak a római szent
birodalom megújítására vonatkozó gondolatával, méghozzá Nagy
Károly hajdani elképzeléseinek értelmében a pápaság és császár
ság közötti együttműködésrőla császár vezetésével. A további le
gendák, amelyek párhuzamosan születtek lengyel és a cseh kör
nyezetben a 11. és 12. század fordulóján, Adalbert alakját már
szervesen hazai környezetbe próbálják helyezni, és személyét a
legjelesebb hazai szentek közé sorolják. Szent Adalbert a lengye
lek első országos védőszentje, csak később csatlakozik hozzá
Szent Szaniszló, a cseheknél viszont Szent Adalbert már korán
együtt szerepel Szent Vencellel, Csehország legfőbb pártfogójával.

A Szent Adalbertről szóló legjelentősebb legenda, amely cseh
környezetben a 11. század utolsó negyedében keletkezett, a Versus
de passione sancti Adalberti, amelyet kezdete (incipitje) szerint 
Quatuor immensi legendának is neveznek. Ez a legenda részletesen
leírja Adalbert gyermekéveit, és megjegyzi, hogy Adalbertet gyer-
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Az Adalbert-legendák mekkori komoly betegségében fölajánlották. Leírja tanul
mányéveit a magdeburgi székesegyházi iskolában, majd azt, hogy
miként választották meg 982 februárjában prágai püspöknek Prá
ga mellett, Levt Hradecben, miként és mi okból hagyta el először

a prágai püspökséget 988-ban. A legenda megemlíti a szent tar
tózkodását az Aventinus-dombon álló Szent Elek és Bonifác ben
cés monostorban; Theophanu császámővel való római találkozá
sát. Innen tudjuk meg azt is, hogy Adalbert prágai tartózkodása
után miként hagyta el végleg Prágát 994 körül, s mi lett a további
sorsa. A legenda említi a Szlavnik-nemzetség lemészárolását Libi
ce várában 995-ben, és Adalbert mártíromságát, melyet Poroszor
szágban, Samland félszigetén szenvedett el.

A Versus de passione sancti Adalberti leoninusi hexameterekben
íródott, és Iohannes Canaparius apát és az aventinusi kolostorban
Adalbert egykori szerzetestársa legendájának költői átírása, de vi
lágos, hogy szerzője jól ismerte Querfurti Bruno Szent Adalbert
legendáját is. A Versus szerzője egy ismeretlen cseh pap, azonosí
tása Kosmas prágai kanonok személyével nem valószínű. A le
genda szerzője csiszolt latin stílusban írt, ami akkor Csehország
ban még szokatlan volt. A premysl uralkodóház híve volt, és egy
házát e művével is szolgálni akarta. Szent Adalbert személyében
III. Ottó császár reformtörekvéseinek megszemélyesítőjét látta ha
zai földön. A cseh állam és a katolikus egyház együttműködését

a p~myslek uralkodása a Chronicon Boemorum idején emelte ki.
Az egyik legismertebb középkori cseh krónika szerzője Kosmas
prágai kanonok volt, aki Lüttichben töltötte tanulmányéveit, és
Esztergomban szentelték pappá 1099-ben. 1113-1125 között írt
krónikájában Szent Adalbertet Szent Vencel mellé állította mint
Csehország társvédőszentjét. és BI'etislav cseh herceget dicsőítette

azért, hogy Szent Adalbert ereklyéit 1039-ben átvitte Gnieznóból
Prágába, így fektetve le a csehországi Adalbert-kultusz új alapjait
immár az uralkodó Pfemysl-dínasztia pártfogásával.

Csehország társvédőszentjeként dicsőítették Szent Adalbertet a
Kosmas-krónika első folyatatóiként ismert Visegrádi kanonok és
Sázavai Szerzetes is, akiknek keresztnevét nem ismerjük. A Viseg
rádi kanonok krónikája a 12. század közepén keletkezett, és első

sorban Sobéslav cseh fejedelmet ünnepli, aki 1126-ban a Chlumec
melletti csatában legyőzte Lothár német királyt, és ezzel megvéd
te Csehország függetlenségét. Ezt az eseményt magasztalja a Sá
zavai Szerzetes krónikája is, amely 1173-1177 között keletkezett. A
Sázavai Szerzetes szerint Sebeslav a híres chlumeci csata előtt így
szólott: "Bízom Isten és a szent vértanúk, Vencel és Adalbert se
gítségében, hogy országunk nem kerül az idegen járma alá".
Szent Vencel és Szent Adalbert máskor is a cseh harcosok segítsé
gére sietett, ahogy azt az ún. Kosmas második folytatása, a 13.
század második feléből származó krónika állítja. Így állottak a
cseh seregek oldalán az 1260-as kressenbrunni csatában is, amely-
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A Szent
Adalbert-kultusz

ben a cseh király, II. Premysl Ottokár legyőzte lY. Béla magyar ki
rályt.

Szent Adalbert személyéhez és szerzőségéhez köti a kutatók
egy része a Hospodine pomiluj ny című egyházi himnuszt. Ezt éne
kelték a cseh katonák az ütközetekben. A himnusz kétségtelen
ószláv alapja lo. századi keletkezésre mutat, ám ennek ellenére
vitás Adalbert szerzősége, hiszen mindeddig nem sikerült alapo
san megcáfolni a horvátországi származás hipotézisét, amely
meggyőzőbbnek látszik, mint Adalbert állítólagos szerzősége.

Szent Adalbert életének nagy figyelmet szentel a legrégibb cseh
nyelvű verses krónika, Dalimil krónikája, amely 1314 körül keletke
zett, és a középkori cseh irodalom hősepikai műfaját képviseli.
DalimiI művében Adalbert ellenfeleként állítja előtérbe Strach
kvast, aki rövid időre váltotta fel Adalbertet a cseh püspöki szék
ben, és akit Dalimil krónikája azzal vádol, hogy ő kezdeményezte
a Szlavik-nemzetség legyilkolását.

A 14. század a Szent Adalbert-kultusz fejlődését hozza a közép
kori cseh irodalomban. Szent Adalbert nagy tisztelője volt az utol
só előtti prágai püspök, IV. Jan z Drazic, aki a püspöki tisztséget
több mint négy évtizeden át, 1301-1343 között viselte. Az ő meg
rendelésére összeállított Cseh krónika a Kosmas-kfónikán és első és
második folytatásán kívül még a három legismertebb Szent Adal
bert-legendát is tartalmazza. Az utolsó jelentős irodalmi emlék a
14. században, amely részletesen leírja Szent Adalbert életét, pFi
bík Pulkava z Radenína latin krónikája, amely a 14. század hetve
nes éveiben keletkezett IV. Károly császár közvetlen megbízásá
ból. Az első verzió nagyon eredeti, forrásaként egy ismeretlen
szerzetesnek a brevnovi bencés kolostorban keletkezett krónikáját
említi. Ebben esik szó Adalbert érdemeiről a brevnovi kolostor
alapítása körül 993-ban. Pribík Pulkava z Radenína krónikájának
a második változata teljesen Kosmas krónikáját követi, de meg
említi azt, hogy Adalbert keresztelte meg Szent Istvánt, és milyen
érdemei voltak a kereszténység lengyelországi és magyarországi
terjesztésében.

Szent Adalbert alakja a középkori cseh irodalomban gyakran
változott. Kezdetben a P7emyslek szemében Adalbert az ellensé
ges Szlavnik-nemzetség tagja, majd később, a 11-14. század között
Csehország egyik legszeretetreméltóbb védőszentjévé vált, aki
nemcsak összekapcsolta Csehországot a szomszéd országokkal, a
Német Birodalommal, Magyarországgal, Lengyelországgal és
Ausztriával, hanem univerzális, európai szentté is vált.
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