
„Győzelmi koronát
nyertünk”
Szent István királlyá avatásának időpontja

„Szinte teljesen a könyvek támasza nélkül a pogányok közé,
Pannóniának a besenyők határaival érintkező végeire püspöknek
állított engem az ország királya, a legkeresztényibb István, oda,

ahol soha a mi időnk előtt nem hirdették Isten dicsőséges igéjét.”
Szent Gellért1

Szent István király alakja köré hosszú évszázadok során történeti,
eszmei és politikai hagyományok szövevénye fonódott. Személyi-
ségével kapcsolatban alapvetően két kép formálódott ki és él mind
a mai napig a köztudatban, az egyik a szent, a másik a történeti sze-
mélyiség jegyeit viseli magán. Önmagában azonban egyikük sem má-
sodrendű a másikhoz képest, mindkettő igényt tart ugyanis a hite-
lesség valamely válfajára: a szent király művészi, a másik történeti
tekintetben igyekszik eleget tenni ilyesfajta elvárásoknak. Emellett
régiségbe vesző történetre tekinthet vissza a mindenkori jó és ősi jog
forrásaként a mitikus törvényhozó képe; de a fehérvári törvény-
napoktól szintúgy hosszú út vezetett napjaink Szent István-napjá-
ig, ennek során pedig időről időre az ünnep tartalma is átformáló-
dott. Minden Istvánnal kapcsolatos elképzelés — legyen az bár a
történeti érdeklődés, avagy éppen a szenttisztelet szülötte — mélyén
ott rejlik a sorsfordító személyiség képzete, aki a magyar népet az
ősi barbár múltból évezredekre nyúló történetének és műveltségé-
nek magasabb lépcsőfokára emelte, és a keresztény népek kultúr-
közösségébe vezette. Hogy egy ilyesfajta értékelés korántsem túlzó,
arról plasztikusan vallanak a szemtanú Szent Gellért püspök a mot-
tóban idézett szavai. Az évtizedekre nyúló folya matot hagyomá-
nyosan államalapításnak és a keresztény királyság megszervezésé-
nek szoktuk nevezni, de némi leegyszerűsítéssel rendszerint az 1000.
vagy 1001. esztendő jelképes időpontjához kötjük. Ekkor került sor
ugyanis Esztergomban arra a szimbolikus aktusra — a királykenés
liturgikus rítusára —, melynek keretében a pogány nagyfejedelmi ősök
hatalma keresztény formákat öltött magára, hogy ezentúl az Árpá-
dok dinasztiájának leszármazottai a korábbiaktól eltérő minőségben
munkálkodjanak népük boldogulásán.2 A Szent István király törté-
neti művével foglalkozó tudományos kutatásnak mindig is tárgya
volt az időpont megválasztásának történeti háttere. Az idők során
számos — akár egymás mellett is igaz, vagy éppen egymásnak el-
lentmondó — válasz született a kérdésre.3
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„Az említett császár kegyéből és bíztatására (…) Henriknek, a bajo-
rok hercegének sógora, Vajk, miközben országában püspöki széke-
ket létesített, koronát és áldást nyert.”4 Ezekkel a szavakkal adta tu-
domására a világnak Thietmar (†1018) német krónikaíró, hogy az 1000.
esztendőben a Birodalom déli határaitól keletre egy új politikai szer-
vezet — királyság — keletkezett. A Kárpát-medencétől távol eső, szász-
országi Merseburg püspöke unokafivérétől a pogány magyarok kö-
zött két ízben is térítő úton járt Querfurti Brúnótól (†1009)5 első kézből
kaphatta az értesüléseket, hogy a magyar fejedelem országában püs-
pöki székeket alapított, és hogy elnyerte a királyi koronát, valamint
a pápa áldását. A rövid beszámoló minden lényeges elemet magába
foglalt, ami csak a korabeli keresztény világban figyelmet kelthetett.
Utalt a közreműködők személyére, részleteiben ismertette a diplo-
máciai-genealógiai összefüggéseket, leírta és értelmezte a királyi ha-
talomnak a korabeli nyugaton általánosan elismert tárgyi jelképét, és
szoros összefüggésbe hozta egymással a királyi hatalmat és az egy-
házalapító tevékenységet. Eszerint Szászországban a Kárpát-medencei
új püspökségek életre kelése részesült közfigyelemben. Az 1000. év-
ben a korabeli nyugati keresztény gondolkodás jó okkal juthatott arra
a meggyőződésre, hogy a hierarchikusan tagolt episzkopális rend ki-
alakítása egy új monarchia létrejöttét jelenti. A híradás a történetírásban
súlyos vitákat kavart. Részint azért, mert számos elemében ellent-
mondott a kilenc évszázada rögzült magyar hagyománynak, amit a
legfiatalabb, 1110 körül keletkezett — a korábbi vitákat is magába ol-
vasztó — Szent István-életrajz írója, Hartvik püspök öntött szöveges
formába. Részint pedig azért, mert a császári közreműködés puszta
említése is felidézte az állami függetlenség feladásának és a hűbéri alá-
vetettség vállalásának képzetét, ami súlyosan beárnyékolta volna az
államalapító értékelésének minden korban állandó elemét, a függet-
len állam létrehozásának érdemét.6

A bevett hagyomány — ezt a köztudat Szilveszter pápa korona-
küldéseként tartja számon — közismerten csak a pápának juttatott
szerepet a magyar királyság létrejöttében. A császár közreműködé-
sét a Hartvik-legenda oly mértékig elutasította, hogy szöveges for-
rásainak akár csak gyanúra okot adó kifejezéseit is — ilyen volt „az
uralkodói méltóságjelvény” (imperialis excellentiae signum), amiből nála
„királyi méltóságjelvény” lett — egyértelműbbre változtatta. Hosszú
időn keresztül tartotta magát a nézet, mely szöveg- és forráskritikai
eljárásokkal igyekezett az eseményekkel egykorú híradás — Thietmar
püspök — hitelét lerontani, és vele szemben a száz évvel később ki-
formálódott hagyományét — Hartvik püspökét — megszilárdítani.
Pedig a két elbeszélésnek közös eleme is volt: mindkettő úgy tartotta
ugyanis, hogy a királyi hatalom megszületésének lényegi eleme volt
püspökségek felállítása. Az események eszmetörténeti hátterét is fel-
táró történetírói irányzat kutatásaiból végezetül világossá vált, hogy
a Kárpát-medencei eseményről hírt adó Thietmar püspök beszámolója
pontosan illeszkedik az első ezredforduló eszmei áramlataiba és po-
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litikai történéseibe, míg a Hartviktól fennmaradt elképzelés a Kálmán-
kor (1096–1116) aktuálpolitikai elképzeléseit tükrözi.7

Ugyan a merseburgi püspök legrégibb kézirata az 1945. évi drez-
dai bombázásban szinte teljesen megsemmisült, a róla készült ko-
rábbi fotómásolatok hitelt érdemlően tanúsítják, hogy a kódex au-
tográf jegyeket viselt: az írnoknak diktáló szerző utólagos saját kezű
sorközi és lapszéli javítgatásai mutathatók ki rajta. Ilyen utólagos sor-
közi hozzátoldásként került a szövegbe többek között István király
pogány neve — a Vajk — is, ami annak a jele, hogy a szerző a tudo -
mására jutott értesüléseket körültekintő módon rendezte el, és nagy
jelentőséget tulajdonított ezeknek.8 A „korona és áldás” nem volt más,
mint a korabeli nyugati kereszténység két egyetemes hatalmától el-
nyert jelképes elismerés. Ha úgy tetszik, Thietmar szövegére úgy is
tekinthetünk, mint a magyar királyság születési dokumentumára,
„születési anyakönyvi bejegyzésére”.

„A Pannonia hegyén lévő (…) Szent Márton monostorát még szü-
lőatyánk kezdte és mi fejeztük be Isten segítségével lelkünk üdvé-
ért és királyságunk megszilárdításá ért. Ugyanezen monostor test-
véreinek szent imái miatt az előbb írt Anasztáz apát úr tanácsaitól
és állandó segítségétől felbátorítva lettünk ugyanis győztesek.”9 Töb-
bes szám első személyben így vall saját szavaival az immár királlyá
kent István az ezredforduló két fontos magyarországi eseményéről.
A kútfő István király csekély számban korunkra maradt, többé-kevésbé
hiteles oklevelei közül az a darab, mely külalakjával és írásképével is
azt igyekszik elhitetni, hogy eredeti, István király korában keletkezett
dokumentum. A beható vizsgálat azonban megállapította, hogy a dip-
loma az időközben elkallódott eredetinek száz évvel későbbi, ki-
bővített szövegű másolata. A forráskritikának azt is sikerült kimu-
tatnia, hogy a benne többes szám első személyben szóló, keretet
képező részek minden valószínűség szerint benne kellett legyenek
az eredeti mintaoklevélben is, míg az egyes szám első személyben
fogalmazott középső szakasz későbbi betoldás, és mint ilyen kevésbé
megbízható a keretszövegekhez képest.

Az egyik esemény, melyről a beszámoló nagy vonalakban hírt ad,
az volt, hogy az apja által megkezdett szentmártonhegyi (pannon-
halmi) monostort István befejezte és kiváltságokkal ruházta fel, a má-
sik, hogy a szerzetesek között bátorságot nyerve győzelmet aratott.
Az 1001-re befejezett apátság adott otthont István munkatársai egy
csoportjának, akik szoros kapcsolatban álltak korábban Szent Adal-
bert prágai püspökkel (†997) és tanítványaival. A győzelem aligha vo-
natkozhatott másra, mint a nagyfejedelmi hatalomra igényt bejelentő
családtagon, a Somogyot uraló Koppányon aratott diadalra. Géza
nagyfejedelem 997-ben bekövetkezett halálát követően ugyanis
nemcsak a szentmártonhegyi alapítás maradt befejezetlenül, hanem
egyelőre nyitott volt még a hatalom öröklésének kérdése is. Géza fel-
tehetőleg maga is mindent megtett annak érdekében, hogy az au-
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tokrata uralkodói hatalom megteremtése érdekében uralmát első-
szülött fiára örökítse, és a dinasztikus vérségen alapuló egyéb igé-
nyeket elhárítsa. Halálát követően a családhoz tartozó Koppány vér-
ségi jogon mégis Géza özvegyének kezét követelte, és harcot indított
a nagyfejedelmi méltóság elnyeréséért. A véres kimenetelű csata vé-
gül István győzelmét hozta. Ezzel kapcsolatban a kiváltságlevél kö-
zépső része azt is elmondja, hogy az ifjú nagyfejedelem a csatát me-
gelőzőleg a szerzetesek között fogadalmat tett, hogy ha Szent
Márton győzelemhez segíti, az alulmaradó rokon uralmi területének
egyházi tizedét az apátságnak fogja adni. A hitelt érdemlő szöveg-
részből fentebb idézett szavak is — részben vagy egészben — az apát
tanácsainak és a szerzetesek imáinak tulajdonítják a győzelmet.

A forráshely pontos értelmezése az elmondottakon túl számos ne-
hézségbe ütközik, és Thietmar püspök krónikarészletéhez hasonlatos
módon a tudománytörténet során ez a forrás is súlyos viták kereszt-
tüzébe került. A polémia tárgya ebben az esetben is a királyavatás prob-
lémája volt. A kutatás a „felbátorítva lettünk (…) győztesek” kifejezés
pontos értelmezésére irányult, melynek eredeti, latin nyelvű formája an-
tik veretű, metaforikus nyelvhasználatával többféle fordítást is meg-
engedett. A latin „confortati et laureati sumus” mondat szó szerinti (tü-
kör)fordítása így hangzik: „megerősíttettünk és megkoszorúztattunk”.
Ezt az egyik álláspontot képviselő fél az „(egyházi kenet révén) lettünk
megerősítve (azaz királlyá kenve) és (a fejet koszorú módra körülöle-
lő diadémmal) megkoszorúzva (azaz megkoronázva)” értelemmel ru-
házta fel, a dokumentumot ezáltal István király megkoronázásának
Hartvik püspök beszámolóját is megerősítő, közvetlen forrásává tet-
te. Ezzel szemben a körültekintőbb álláspont rámutatott a latin kife-
jezések évezredes eszmetörténeti hátterének jelentőségére. Ennek fé-
nyében a bibliai „confortati”-t „(lelki értelemben) bátorságot nyertünk”,
a „laureati”-t pedig a „(római imperátorok módjára) győzelmi koszorút
szereztünk (= győzedelmeskedtünk)” formában fordította le, és kiik-
tatta a koronázást közvetlenül tanúsító kútfők közül. Az előző kuta-
tó egyszersmind más szöveghelyek bevonása révén Anasztáz apátnak
pápai legátusi szerepet osztott, aki közreműködött István koronázá-
sánál is. Az utóbbi történeti rekonstrukciót kialakító tudós Thietmar
szövegével összhangban elutasította a pápai követjárás puszta felté-
telezését is.10 Láthatólag a szöveghelyek önmagukban sem csekély ér-
telmezési nehézség elé állítják a fordítókat, a lehetséges szövegmagya -
rázatok közül azonban mindig a kor gondolkodásához közelebb álló
élvez elsőbbséget.

„A vendégek (…) nagy hasznot hajthatnak. (…) Kezdetben azáltal nö-
vekedett a római birodalom, attól váltak naggyá és dicsővé a római ki-
rályok, hogy különböző égtájakról sok nemes és bölcs férfiú sereglett
össze náluk. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneasék fel nem
szabadítják.”11 A fentebbihez hasonlóan ezen szavak is István szájából
hangzanak el; abban a műben olvashatóak, melynek szerzőségét év-
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ezredes hagyomány tulajdonítja az államalapítónak: Szent István fiá-
hoz, Imre herceghez intézett, atyai szeretettől fűtött Intelmeiben. Az ma
már világos, hogy a gondolatokat írott formába öntő író egy, a retori-
ka mesterségében rendkívüli jártasságot szerzett főpap kellett legyen,
az uralkodót azonban neveltetése felvértezte a latin nyelv megértésé-
nek készségével, az írott formát öltő gondolatokat bizonnyal módja volt
nyomon követni. A rövid értekezés a Karoling-korban virágzását élő,
utána azonban gyors ütemben elhanyatlott irodalmi műfaj, a király-
tükör formai mintáját követi, tartalmilag is a 800-as években kimun-
kált politikaelmélet — az úgynevezett politikai teológia — korszerűsített
és magyar viszo nyokra alkalmazott változatát képviseli. A traktátus
6. és 8., látszólag egymásnak ellentmondó fejezetei szintén tudományos
viták tárgyai lettek, melyeknek fő tétje az Intelmek eredetiségének vagy
modelljeitől való függése mértékének meghatározása volt. Kiderül, hogy
a traktátus a kései szöveghagyomány ellenére is csorbítatlan és vál-
tozatlan formában jutott korunkra, a benne foglalt gondolatok pedig
egybevágnak az ezredforduló eszmevilágával.12 Különösen is nagy a
jelentősége a 6. fejezetnek, mivel ez egy politikai program tudatos kö-
vetéséről tesz tanúbizonyságot. Amikor ugyanis a szerző a külhonból
érkezők hasznáról elmélkedik, állítását antik exemplummal támaszt-
ja alá. Az antikvitás műveltségének legfontosabb összetevői (nyelv, jog,
tudomány és művészet) a középkori kultúra alapját képezték. Külö-
nösen is kiemelkedett ezek közül az 5. századtól fokozatosan erősö-
dő Róma-eszme, amely a 10. század végére a politikai gondolkodás leg-
hangsúlyosabb elemévé fejlődött.13 A Nagy Ottó (936/962–973) 962. évi
császárrá kenését követően megújuló császárság egyre szorosabb szá-
lakkal kötődött Rómához, az apostolfejedelmek városához. A folyamat
a csúcspontját III. Ottó uralkodása (983/996–1002) alatt érte el. A ke-
véssel huszadik életévének betöltése után sírba szállt német császár kü-
lönös politikai bölcsességgel újszerű politikai ideák követésének
szentelte rövidre szabott uralkodását, amelyek az eddigiektől eltérő sze-
repet osztottak az újonnan kereszténységre térő barbár népeknek —
főképpen a lengyeleknek és a magyaroknak. III. Ottó ugyanis Nagy
Konstantin (306–337) keresztény birodalmának megújítását tűzte cé-
lul. Ennek fő jellemzőjét közvetlen környezetével együtt az önállósá-
gukat és népi identitásukat magas fokon megőrző birodalmi népek sok-
színűségében látta. Rómát kívánta fővárosává tenni, építkezéseket
indított az antik császárok palotái helyén — a római Palatinuson és az
Aventinuson —, hogy onnét uralkodjék pápájával egyetértésben a ke-
resztény világ univerzumán. A terv valóra váltásához a császárnak
együttműködő partnerekre volt szüksége, olyan uralkodókra, akik át-
élik és magukévá teszik a programot — miközben elismerik a császár
auktoritását, szuverén királyként kormányozzák a rájuk bízott alatt-
valókat. Ebben a vízióban a keresztény birodalom nem volt más, mint
önálló politikai életet élő, szuverén királyok által kormányzott monar -
chiák összessége.14 Szent István Intelmeinek példázata annak meggyőző
bizonyítéka, hogy a fiatal magyar uralkodó felismerte a szándékot, és

12Kapitánffy István:
Hungarobyzantina.

Bizánc és a görögség
középkori magyarországi

forrásokban. Typotex,
Budapest, 2003, 17–37.

13Jürgen Petersohn:
Art. Romidee. In: Lexikon

des Mittelalters VII
(2002), 1007–1009.

14Balogh József:
A magyar királyság

megalapításának
világpolitikai háttere.

Századok, 66
(1932), 152–168.
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tudatosan együtt kívánt működni a terv megvalósításában. Róma az
elbeszélés szerint a latinok bevándorlása előtt szolgaságban senyvedt,
de Aeneas és társai az ősi civilizálatlanságból kiszabadították, ki-
rályi utódai pedig fokozatosan azzal növelték dicsőségüket, hogy ven-
dége ket fogadtak be, akik ismeretekkel gazdagították vendéglátói kat.
A példa nem közönséges azonosulási lehetőséget kínált a beilleszke-
dés útját választó magyar nagyfejedelemnek.

Aligha vitatható, hogy az ősi Róma történetének ilyesfajta különös
értelmezése befelé kulturális programot kellett jelentsen: Szent István
király vendégei dokumentumokat és fegyvereket hoztak az ország-
ba, melyekkel előmozdították a keresztény monarchia rendjének meg-
szilárdulását. Kifelé ugyanakkor Aeneas és Róma a metaforák több-
értelműségével kockázat nélkül vonatkoztatható volt Szent István és
a keresztény birodalom viszonylatára. Vitéz Boleszláv mellett az ő tá-
mogató együttműködése szabadíthatta ki a konstantini keresztény bi-
ro dalom eszméjét a korábbi német hódító politika ideológiai béklyóiból.

A magyar kereszténység életre kelése a korai középkor barbár népei -
nek — burgundoknak, frankoknak, angolszászoknak, gótoknak —
a megtéréstörténetével mutat számos hasonlóságot. Tudományos vizs-
gálat mutatta ki, hogy a népvándorlás korának barbárjai esetében szo-
ros kapcsolat mutatkozott a hadisiker és a kereszténység felvétele kö-
zött, ez azonban nem a történeti valóságot tükrözte, hanem az utólagos
legitimáció eszköztárába tartozott, ám maga is késő antik-konstanti-
ni mintára volt visszavezethető.15 Ezekben az elbeszélésekben a ha-
disikert rendszerint azonnal követte a keresztség felvétele és a királyság
megalapítása. Szent István maga is a győzelemért mondott szerzete-
si imák biztosításával készítette elő a döntő harcot — erről éppenséggel
a Pannonhalmi kiváltságlevél keretes részében olvashatunk. Állító-
lag Szent Márton érdemeiben bízva fogadalmat is tett a csata szerencsés
kimenetele esetére — erről ugyanazon dokumentum kevésbé hitelt ér-
demlő része számol be. A győzelmet követően azonban rejtélyes mó-
don nem kenette magát azonnal királlyá, hanem éveket várt a jelké-
pes aktussal. Ugyanakkor mégsem halasztotta az eseményt az utánra,
hogy összes ellenségén diadalt aratott volna; láthatólag a kizárólagos
hatalom megszerzése nem játszott szerepet a királyavatás időpontjának
kiválasztásában. Koppány legyőzése után a nagyfejedelem egyelőre
a hatalma alatt egyesített dunántúli terület egyházszervezete kiala-
kításának szentelte a figyelmét. Befejezte a királyi hatalom védőszent -
jének — Szent Mártonnak — szentelt monostort, majd sort kerített
a veszprémi püspökség megszilárdítására — ennek védőszentje a
mennyei seregek vezére, Szent Mihály lett —, még ekkoriban a pas-
saui térítői igényeknek akadályt vetve Győrben emelt Szűz Máriának
dedikált püspöki katedrálist, mindennek betetőzéseként Esztergom-
ban Szent Adalbert tiszteletére alapított püspökséget. A kánoni szabályok
szerint ezzel adva volt az a három egyházszervezeti egység, amely el-
bírta egy érseki tartomány terhét.16 Ekkor István követeket küldött

Az időpont: az 1000. év

15Zsoldos Attila:Adalékok
a magyar koronázási
palást Krisztus-ábrá -

zolásának eszme történeti
hátteréhez. Aetas,
[8] (1993:1), 5–13.

16Thoroczkay számol a
koronázás idején három
püspökség meglétével,

lásd Thoroczkay Gábor:
Írások az Árpád-korról.

Történeti és historiográfiai
tanulmányok. (TDI

Könyvek 9), L’Harmattan,
Budapest, 2009, 30.

Gerics szerint István már
felkent királyként

rendelkezett a
püspökségekről, lásd

Gerics József: i. m. 39.
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III. Ottóhoz és II. Szilveszterhez (999–1003), és kérte az esztergomi
püspöki szék érsekséggé emelését. Miután mindez megvolt, de sors-
döntő harcok álltak még előtte, a fiatal nagyfejedelem Esztergom-
ban keresztény királlyá avattatta magát. Thietmar püspök lakonikus
— ezen részlet tekintetében Hartvikéval is egyező — beszámolója
ennek a mintegy négy esztendőre elhúzódó eseménysornak lehet a
tömör összegzése.

Láthattuk, a források valójában utólag értelmezték — talán némi-
leg mintakövető módon maguk is átrajzolták — a barbár népek meg-
téréstörténetét. Íróik célja a kereszténység felvételének elvi alátámasztása
és az újszerű uralkodói hatalom elméleti legitimációjának megterem-
tése lehetett. István esetében azonban a harc spirituális előkészítésé-
ről és a hadisikerről az eseményekkel közel egykorú, megkérdőjelez-
hetetlen hitelű beszámoló tesz tanúvallomást, itt aligha lehet szó az
eseményt hosszú idővel követő, visszatekintő magyarázatról. A Pan-
nonhalmi kiváltságlevél elbeszélése azonban maga is rétegzett. A meg-
bízható szöveg még csak arról vall, hogy István a szerzetesi imák ré-
vén bátorságra tett szert, valamint hogy a Koppány elleni harcban
elnyerte a győzelem koronáját. A történet másik rétegéhez tartozik
a fogadalmat ismertető szakasz, mely feltehetőleg ugyanúgy utólagos
legitimációs szándékot tükröz, miként az 1031. évben befejezett ka-
zula — ma koronázópalástként ismeri a köztudat — mandorlában
trónoló diadalmas Krisztusa.17 Ez utóbbi valóban a harcok lezárul -
tá nak jelképe kellett legyen: legkésőbb 1030-ra elbukott az utolsó erős
ellenfél, a Maros-vidéki Ajtony, és súlyos kudarcot vallott II. Kon-
rád (1024/1027–1039) támadása is — Szent István vicarius Christiként
diadalmasan tapodott külső és belső ellenségein. A Koppány ellen
vívott szerencsés kimenetelű harc azonban fontos előfeltétele volt a
királyavatásnak, ilyesfajta hadisiker hiányában aligha kerülhetett vol-
na sor az esztergomi eseményre. Ez nemcsak tulajdonképpeni, de át-
vitt értelemben is igaz. A késő antikvitástól fogva ugyanis egyre gya-
koribbá vált — Nagy Konstantin is ily módon lett császár —, hogy
a hadiszerencse bebizonyosulását követően a győzedelmes sereg a
vezért imperatorrá akklamálta. Később a középkori uralkodók és csá-
szárok trónra jutásában is szerepet kapott a katonai siker. A szász tör-
ténetíró, Widukind az augsburgi csata kapcsán mondja el I. Ottóról
a történetet, hogy a győzelmet követően „nevezetes diadala dicső-
séget szerzett a királynak, a hadsereg a haza atyjának és imperátornak
kiáltotta ki”.18 A Pannonhalmi kiváltságlevél a Koppány felett ara-
tott győzelmet egyáltalán nem a keresztség felvételének mennyei vi-
szonzásaként állítja elénk — István a keresztségben már amúgy is
részesült gyermekkorában —, hanem mint a keresztény uralkodói
hatalom elnyerésének antik és kora középkori mintákat idéző fon-
tos előfeltételét.

A 997. évi esemény szervesen illeszkedett az autokrata uralkodói
hatalom megteremtésének folyamatába, melynek során a dinaszti-
án belül kellett mindazokkal leszámolnia a fiatal uralkodónak, akik

17Zsoldos Attila: i. m. 10.

18Widukindus Corbeius:
A szász történet három
könyve. (Ford. Magyar
László András.) Eötvös

József Könyvkiadó,
Budapest, 2009, 93.
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a régi vérségi jogon igényt támaszthattak az uralomra, és veszé-
lyeztethették a kereszténység elterjedését. A belső ellenséggel szem-
ben az államalapító — ismételten a népvándorlás kor barbár kirá-
lyaihoz hasonlatosan — a birodalmi legitimációra támaszkodhatott.
István számára ezért volt fontos III. Ottó rövid uralkodása: a biro-
dalom úgy jelentett eszmei támaszt a belső ellenséggel vívott küz-
delemben, hogy eközben nem akadályozta, sőt cselekvő módon tá-
mogatta a független királyi hatalom megteremtését, aminek
legvilágosabb, látható jele az esztergomi érsekség felállítása volt. Mi-
vel az érseki tartomány megléte egyszersmind az állami függetlenség
legfőbb kritériumának is számított a korban,19 Istvánnak ki kellett
várnia azt a kedvező pillanatot, amikor úgy kerülhetett sor egy-
házszervező munkája eredményeinek kamatoztatására, hogy ez ne
járjon együtt az új egyházszervezetnek a német hierarchia alá ren-
delésével. Hogy minderre Esztergomban hogyan is kerülhetett sor,
annak elképzelésében a lengyel érsekség létrehozásáról szóló be-
számolóra támaszkodhatunk: „Ottó császár (…) így szólt: »(…) Nem
méltó, hogy egy ilyen és ily nagy férfiút mint a főemberek egyikét
fejedelemnek vagy comesnek nevezzünk, hanem diadémmal övez-
ve, a királyi hatalomba kell őt emelnünk.« És levéve birodalmi di-
adémját fejéről, barátságuk és szövetségük [záloga] gyanánt Boleszló
fejére helyezte, és győzelmi lobogó gyanánt neki ajándékozta az Úr
keresztjének egyik szögét Szent Móric Lándzsájával együtt, melye-
kért Boleszló odaajándékozta neki Szent Adalbert felkarját. És oly
nagy szeretetben váltak eggyé aznap, hogy a császár fivérévé, a bi-
rodalom szövetségesévé tette, és a római nép barátjának és társának
nevezte őt. És ezen kívül az ő és örökösei hatalmába adta mindazokat
az egyházi tisztségeket, amelyek a birodalomhoz tartoztak Len-
gyelországban, (…) mely megállapodásról való határozatot Szilveszter
pápa a szent Római Egyház privilégiumával megerősítette.”20 Egy
hasonló uralkodói lándzsát más forrás szerint István — vagy már
az apja, Géza nagyfejedelem — is kaphatott a császártól.21

A fentebb számba vett források az istváni döntés mögött rejlő okok
különböző aspektusaira vetnek fényt, végtére is főképpen ezek hat-
hattak ösztönzőleg a fiatal magyar nagyfejedelemre, hogy a nagy-
világ számára a Magyar Királyság megszületését is hírül adó ki-
rálykenő szertartást az 1000. esztendőre tűzze ki: 1000 karácsonyára
vagy 1001. január 1-ére. Hadisiker árán hadinépe előtt bizonyítot-
ta uralomra méltó voltát (997), életre keltette a három püspökség fölé
emelt érseki tartományt (1000), majd kivárta a történeti pillanatot,
amikor ezeken az alapokon siker reményében tehetett lépéseket a
független királyság megteremtése érdekében. A kedvező pillanat vi-
lágos felismerése István uralkodói bölcsességét dicséri, de szerepe le-
hetett ebben tapasztalt munkatársai tanácsainak is. A három tényező
bizonnyal szerencsés módon találkozott az 1000–1001. esztendők for-
dulóján, az időpont pontosítását pedig befolyásolhatta akár III. Ottó
itineráriuma is.22

19Gerics József:
i. m. 68–69.

20Gall Névtelen:
A lengyel fejedelmek

avagy hercegek krónikája
és tettei. (Ford., bev. és

jegyz. Bagi Dániel.)
Argumentum, Budapest,

2007, 101–104.

21Gerics József:
i. m. 43–50.

22Az itineráriummal
kapcsolatos német
nézetek kritikájára

lásd Thoroczkay Gábor:
i. m. 23–32.
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