
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ ISTVÁN KIRÁLY ÉVFORDULÓJÁN

Évfordulót ünnepelünk, a magyar állam
megalapítója. I. István király születésének
ezredéves évfordulóját. Ez alkalomból beszá-
molunk István király családjáról, a korabeli
magyar gazdaság és társadalom által István
elé állított feladatokról, a feudális ideológia
és szervezeti keretei (egyház), valamint a
feudális állam megteremtéséről, s végezetül
I. István történelmi szerepéről, életútjának,
tetteinek, az általa létrehozott intézmények-
nek történelmi helyéről és jele»töiégéről.

(S z e r k .)

I. Ahonnan vétetett

I. István életadatait, családi körülményeit a geneológiai kutatások legújabb ered-
ményei többé-kevésbé megnyugtatóan tisztázták. (Vajay Szabolcs: Géza nagyfejedelem
és családja. In: Székesfehérvár évszázadai. Székesfehérvár, 1967.'). Végleg megtisztítot-
ták az apa és fiú, Géza és István alakján, az azt évszázadokon át eltakaró és eltorzító
világi és egyházi hagyománytól.

Géza nagyfejedelem születésének idejét nem ismerjük. Pontos elhalálozás! dátu-
már tudjuk, 997. február i-én, idős korában hunyt el. Nagyfejedelemségének kezdete is
csak hozzávetőlegesen határozható meg. Az elfogadott időpont 971. így nagyfejede-
lemsége 971-től 997 februárjáig, 26 éven át tartott. Gézát Pilgrim, passaui pöspök
keresztelte meg 974-ben. A keresztségben az István nevet nyertre, de sem a keresztény-
séggel nem élt, sem a keresztségben nyert nevét nem használta. Kereszténysége sokkal
inkább reálpolitikai, mint meggyőződésbeli aktus volt. A kortárs Thietmár merse-
burgi püspök szerint Géza fejedelem megtérése nem volt bensőséges. Keményen fogta
ugyan mindazokat, akik a kereszténység erősödését akadályozták, ő maga azonban
továbbra is a régi istenségek bevonásával mutatta be áldozatait. Amikor főpapja ezért
megintette, azt válaszolta: ő eléggé gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.

Géza először 967 táján nősült meg. Feleségül vette az erdélyi Gyula leányát,
Saroltot. El'ő házasságából született három ismeretlen nevű leánya közül a legidő-
sebb I. Vitéz Boleszláv, Lengyelország fejedelme, majd 1018 után királya, a középső
Sizzo (Siegfried) thüringiai gróf, a legkisebb Radomir bolgár cárevics felesége lett.
I. István negyediknek született. Nem sokkal születése után Géza Saroltot eltaszította
magától és a levirátus ősi jogát gyakorolva - (Levirátus = sógorházasság. A levir
a férj fitestvére vagy férfirokona. Egyes nomád népek így biztosították, hogy a család-
fő elhalálozása után, vagyona továbbra is a nemzetség tulajdonában maradjon.) - el-
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vette elhalálozott öccse, Mihály feleségét, Adelhaidot, 9S6 táján. Adelhaid Zicmomysi
lengyel fejedelem ismeretlen pogány anyától született leánya, I. Vitéz Beloszláv nagy-
nénje volt. Géza második házasságából három ismeretlen nevű leánygyermek szüle-
tett, a legidősebb Scholastica néven a somlóvásárhelyi apácakolostor fcjedelem-
a-szonya, a középső Orseoló Ottó, a legfiatalabb a későbbi Ab a Sámuel király
felesége lett.

I. István születési évét a legújabb kutatás 975-ben állapította meg a korábban
vélt s hagyományosan tartott 969. helyett. (Megjegyezni kívánjuk, hogy szülotése
ezredéves fordulóját az általánosan elfogadott dátum szerint üljük.) Géza a saját
nevét adta fiának is a keresztségben, így az István az Árpádok első keresztény min-
tájú hagyományos neve lett. Istvánt egyébként 975. december 25-én keresztelték Esz-
tergomban, szülőhelyén. I. István Géza mcgkeresztelkedése előtti születésére állítólag
Vajk nevéből következtetett a kutatás. László Gyula szerint a vajk méltóságaév,
jelentése kisebbik vezér, tehát nem személynév.

Géza halála után a főfejedelemség a keresztény primogeniturával (elsőszülött
fiú utódlási joga) szemben, az őn hagyományok értelmében (pogány szeniorátusi
elképzelés) a levirre szállt volna át, s személyét meg is találjuk Koppányban, aki
a krónika szerint vérfertőző nászra készült Szent István király anyjával. A korábban

'elras'íított Sarolt maga is úgy vélhette, most eljött az ő ideje. A készülő házasság
kétségkívül politikai jellegű lett volna, a pogányság egyeduralma visszaállításának
lehetősége a Géza erőszakolta primogenitura és kereszténység ellen. István ellenlépé-
sei közismertek, egyféleképpen sújtotta lázongó apai és anyai rokonságát. Előbb
Koppányt, majd Gyulát, végül Ajtonyt győzte le. Koppányt felnégyelték, Gyula csa-
ládjával együtt élete végéig fogságban volt. Sarolt további sorsáról nem tudunk
semmit. Ügy látszik Sarolt és Koppány házassági terve után István maga is Adelhaidot
tekintette atyja igazi feleségének, s Géza mellé temettette a székesfehérvári sír-
boltba.

István Géza halálakor már nős volt. 996-ban feleségül vette Gizellát, II. Civa-
kodó Henrik bajor herceg és Welf Gizella burgundi hercegnő leányát. Gizella hét
évvel István halála után, 1045-ben visszatért Bajorországba és Passauban, a Niedern-
burg kolostor apáca-fej edelemasszonyaként hunyt cl 1065. május 7-én.

István követe, Ascherik püspök, II. Szilveszter pápától kért és kapott koronát
(ez nem azonos a ma ismert szent koronával), mellyel 1000. december 25-én Székes-
fehérvárott ünnepélyesen királlyá koronázták. Magyarország királyaként halt meg 1038.
augusztus 25-én.

I. István és Gizella házasságából öt gyermek született. Az idősebb három .nevét
nem ismerjük, fiatalon elhunytak. A családi hagyományok szerint feltételezzük, hogy
a legidősebb, ifjan elhunyt fiút Istvánnak nevezték. Negyedik gyermekként született
Imre 1007-ben, akinek neve eredetileg Henrik volt és a népetimológia csinált belőle
Imre nevet, mint ahogy anyja, Gizella nevét is Keszlának ejtették akkoriban. Imre,
mint trónörökös, a Dux Ruizórum (királyi tcstőrség parancsnoka) címet viselte. 1022
táján megnősült. Felesége nevét nem ismerjük, a történelmi források mindössze any-
nyit jegyeztek fel róla, hogy a „görög (bizánci) császár rokona" volt. Imre vadásza-
ton vesztette életét 1031. szeptember 2-án. Halála után felesége, aki Magyarország
második királynéja kellett volna legyen!' a feltehetőeri számára alapított veszprém-
völgyi görög apácakolostorba vonult vissza. István legkisebb fia, Ottó, 1010 táján
született, s fiatalon elhalálozott." Mind Imrét, mind Ottót Székesfehérvárott, a Nagy-
boldogasszony bazilikában temették él.
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I. István családjából az egyház boldoggá avatta feleségét, Gizellát (ünnepe feb-
ruár i.), 1083-ban szentté avatta Istvánt (ünnepe augusztus 20.) és fiát Imrét (ünnepe
november 5.).

II. „Megszólal egy kürt napnyugat felé, csatára hívó — ez a Lehelé...!"
(Arany János: A tetétleni halmon)

Annak a mindnyájunk számára közismert ténynek, hogy a magyar népnek nem-
csak volt történelme, hanem történelme van, hogy a magyar nép nemcsak a nevét
adta a történelemnek (mint pl. a kabarok, besenyők, magyarországi jászok, kunok,
stb.), hanem tetteivel a történelmi fejlődés élvonalában ma is írja történelmét, előz-
ményei a honfoglalá&t közvetlenül követő, X. századi fejlődésünkben keresendők.
Ez a fejlődés a honfoglaló magyarok nemzetségi, az ősközösségi társadalom legfej-
lettebb fokán levő társadalmának gazdasági és politikai válságában jelentkezett, s
a X. század második felében az ország hatalmasait, legalábbis azokat, akik képesek
volt-ak mindezt meglátni, válaszút elé állította. Vagy segítik a válságban jelentkező
újat mind a gazdaságban, mind a társadalomban, s akkor népük továbbra is fenn-
marad, vagy görcsösen ragaszkodnak a régihez, s akkor népük örökre letűnik a törté-
nelem színpadáról. De hogyan is történt mindez?

A honfoglaló magyarság a nomadizmusnak egy bizonyos fokán álló pásztornép
volt. Ez azt jelenti, hogy komplex gazdaságában a döntő súlyt az állattartás, s ezen
belül is a nagyállattartás (ló, szarvasmarha) képezte. Mindennek egyenes következ-
ménye, hogy a gazdasági és így a politikai hatalom alapja az állatvagyon volt. Ennek
következtében nomád a jellege az előkelők temetkezéseinek - törökös viselet, lovas-
temetkezés, magános sírok, kis- vagy nagycsaládi temetők -, szemben a köznép mind-
eme jellegzetességekkel nem bíró, nagy sírszámú nemzetségi temetőivel, hajkarikás
sírjaival. A honfoglalást követő megtelepedés nemzetségi szállásterületekre osztotta
a Kárpát-medencét. A szállásváltó pásztorkodás ilymódon a nemzetségi szállásterüle-
teken belül, kis körzetekben folyt. Az állattartást kiegészítendő, az azt követő má-
sodik helyen állott a földművelés. A X. századi magyarok földművelése ekés föld-
művelés volt, s ismerete!; még Levédiából hozták magukkal. Miután gazdaságilag
az állattartásnak alárendelt volt, s csak a nyárra korlátozódott, rövid tenyészidejű
gabonaneműek (köles, árpa) termesztéséből állott. Az állattartást és földművelést
kiegészítette ebben a gazdasági rendszerben az ősfoglalkozások gyűjtőnév alatt egybe-
foglalható gyűjtögetés, vadászat és halászat.

A fentebb vázolt gazdasági rendszerre, ha bomló formában is, de még vérségi
alapon szerveződő társadalmi rendszer épült. A honfoglaló magyarság rokonságilag,
amely a közös őstől való származás tudatában fejeződött ki, két nagy csoportra, meg-
felelő szakkifejezéssel élve, frátriára oszlott. Feltehetően ezt fejezi ki az eredet-
mondában szereplő testvérpár, Hunor és Magyar is. A frátriák nemzetségekre oszlot-
tak. Valamennyi vélemény a honfoglaló magyar nemzetségek számát ötven felett
határozza meg. A mai Szolnok megyét betelepítő nemzetség nevére vonatkozóan meg-
oszlanak a vélemények. A korszak egyik legjelesebb kutatója, Győrffy György úgy
véli, hogy Szolnok megye esetleg a Vezseny nemzetség szállásterülete lehetett.
A nemzetség szintén vérségi alapon szerveződött, tagjai valamennyien szabadok vol-
tak, de a nemzetség élén álló nemzetségfő állat- és egyéb vagyona messze túlszár-
nyalta az egyszerű nemzetségtagok vagyonát. A nemzetség vagyonilag erősen rétege-
zett volt. A nemzetség gazdagabb rétegéhez tartozókat nemcsak vagyonuk választotta
el a közszabadoktól, hanem az is, hogy szépszámú rabszolgát tartottak, noha a rab-
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szolgása.?, mint társadalmi rendszer, a magyar történelemből kimaradt. Ugyancsak
gyakran előfordult, hogy a nemzetség szegényei is személyileg függő viszonyba kerül-
tek a gazdagoktól, szolgálniok kellett. A X. századi magyar nemzetségekben a szolga-
ságnak igen sokféle foka alakult ki. Bizonyára emlékszünk arra a népmesére, amely-
ben a főhős ellenfelét kézitusában úgy győzi le, hogy előbb bokáig, majd térdig,
később derékig, végül vállig vágja a földbe. Ez a népmesemotívum éppen a bomló
nemzetrégi í-ársadalomban levő személyi függés variációit tárja igen szemléletesen
elénk. Ugyanis olyan mértékben vagy s/olgám, amennyi a földben van belőled. A/t
a részed már saját akaratodból nem mozgathatod. A honfoglaló magyar társadalom
bomló voltára az általunk jól ismert törzsek nevei is utalnak. A hét törzs - Nyék,
Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi - mindegyike több nemzetséget
tömörített magába, s már nem vérségi, hanem politikai egység volt.

A X. századi magyar gazdasági rendszer nem tette lehetővé a teljes lakosság
foglalkoztatását és ellátását. Relatív túlnépesedésnek vált alapjává. Megnőtt a ter-
melésből kiszorultak száma. Ezt az embcrfelesleget a honfoglalás után a szinte évről-
évre ismétlődő kalandozó hadiáratok foglalkoztatták. A X. századi magyar társa-
dalom leglényegesebb jegyeire is érvényes Engels tétele a katonai demokráciáról:

„Katonai ez a demokrácia, .mert a háború és a háborúra való szervezkedés most
a nép életének állandó funkciója lett. A szomszéd népek gazdagsága izgatja a népek
kapzsiságát, mert a gazdagság megszerzése már a legfőbb életcélok egyikévé lett
számukra. Barbárok ezek: a rablást könnyebbnek, sőt tiszteletreméltóbbnak tekintik,
mint a termelőmunkát. Azelőtt csak támadások megbosszulására, vagy a szűkebbé
vált terület kiterjesztésére vezettek háborúkat, most a puszta rablás céljából - a há-
ború állandó kereső foglalkozássá lesz..." (Engels: A család, a magántulajdon és
az állam eredete.)

A kalandozásoknak két nagy vereség, Merseburgnál 933-ban és Augsburgnál 955-
ben, véget vetett. Augsburgnál vesztette életét Léi (Lehel) is, akinek a Jászberényben
őrzött Lehel kürtjét tulajdonítja a hagyomány, jóllehet helytelenül, ugyanis a kürt
későbbi. 955 után már csak néhány Bizánc felé irányuló kalandozásról tudunk. A ka-
landozásokról különbö/.ő nyugati, kolostori evkönyvek, krónikások nyújtanak tájé-
koztatást. Minden forrás egyetért abban, hogy a kalandozások eredményeképpen a
magyarok „sok kincset zsákmányoltak, sok asszonyt és férfit magukkal fogságba
elhurcoltak". Egyikük külön kiemeli', hogy parasztcsaládokat vittek magukkal. Követ-
kezésképpen a kalandozások során szerzett foglyokat nem pásztoroknak alkalmazták,
hanem földmű veid-re fogták be. A kalandozások megszűnése után a nemzetségek
közs/abadjai közül is egyre többen kényszerültek a földműveléssel járó életforma-
váltásra. Ez a réteg egyelőre még szabad paraszt volt. Mindezen összetevők ered-
ményeképpen a X. század végérc a korabeli magyar gazdaság szerkezetén belül
a földművelés, ha túlsúlyra nem is jutott az állattartással szemben, mindenesetre
elég jelentős helyet foglalt el ahhoz, hogy a feudális társadalmi rendszer gazdasági
alapja - a föld-magántulajdon monopóliuma - ráépülhessen.

X. századi fejlődésünk ugyancsak magában hordozta a kialakuló osztálytársada-
lom és állam csíráit is. Engels írta a fentebb idézett helyen: „A rablóhadjáratok
megnövelik a fő- és alvezérek hatalmát. Abból a szokásból, hogy utódjukat ugyan-
abból a családból választják, az apajog győzelme után először megtűrt, azután meg-
követelt, végül bitorolt hivatalöröklés lesz. Ezzel lerakták az örökletes királyság és
nemesség alapjait." Ezen folyamat következtében választanak főfejedelmet a honfog-
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lalástól kezdődően az Árpádok családjából. Ezen folyamat következtében alakul ki
mind a főfejedelem, mind a nemzetségi arisztokrácia körül a katonai kíséretek rend-
szere. A nemzetségi arisztokrácia és kísérőik szembenálltak a szegényekkel, legyenek
azok szolgák, vagy szabadok. Ez a szembenállás már akkor kibékíthetetlen volt,
mert potenciálisan a későbbi uralkodó és elnyomott osztály tagjai jelentkeztek a
szembenálló felekben.

ÍJI. „Idivcz leegy bodog zent Isthwan kyral...
Idwez leegy my meg tercesewnknek byzon doctora es apostola."

(Erdy Kódex)

A feudális állam megszervezése közben, közvetlenül az elnyomó apparátus ki-
építését követte az állami, majd az egyházi szervezet kiépítése, az egyházmegyék,
püspökségek létrehozása. Ez a folyamat minden feudális állam történetét végig-
kísérte. E folyamat ma is élő tanúi szerte a világon látható, a különböző nemzeti
egyházak megalakulásakor építtetett, s a műemlékvédelem, a művészettörténet és
építészettörténet által igen nagy becsben tartott templomok és egyéb egyházi célokat
szolgáló épületek. A nemzeti egyházak mindenütt, így Magyarországon is a feudális
állam egyik legfőbb támaszává lettek, részben azért, mert a templomépítésekkel, ko-
lostorok, monostorok létesítésével a király földbirtokot is adományozott, s az évek
során az egyház az egyik legnagyobb földbirtokossá vált, másrészt az egyház a feu-
dális társadalmi rendszer legfőbb ideológiai támasza volt.

Az államszervező harcok térbeli és időbeli sorrendjéből megállapítható, hogy
a küzdelem a Dunántúlon kezdődött, onnan indult ki és fokozatosan haladt kelet
felé. így az első egyházmegyék és püspökségek is a Dunántúlon keletkeztek. De
mindez már I. István király tevékenységének eredménye és a küzdelem a feudális
ideológia elterjesztésére korábban kezdődött, s nem is egészen úgy, ahogy későbben
eldőlt.

Tudniillik a magyarság először a bizánci kereszténységgel ismerkedett meg
- ez a kereszténységnek a görög ága -, amikor Bulcsú és Termacsu, majd Gyula
Bizáncba látogatott. A nyugati egyház - római - térítő akciója csak a 970-es években
indult meg, s ebben a passaui egyház játszotta a főszerepet. Gézát és Istvánt is
Pilgrim, passaui püspök keresztelte meg. Történészeink nagyobb része István anyját,
Saroltot, a Gyula leányát görög kereszténynek véli. Itt kell megjegyeznünk, hogy a
paládicsi monostor (a mai Paládicspuszta területén, helye közelebbről ismeretlen),
Szolnok megye legrégibb alapítású temploma is görög ritusú volt.

A keresztény hittérítés erőteljes megindulását István és Gizella házasságának
évétől - 996 - számíthatjuk.

A legrégebbi egyházmegye, a veszprémi már 1001-ben fennállott. A sátánt legyőző
szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Az Árpádház házi püspöksége volt. Első püs-
pökét Istvánnak hívták. Templomát Gizella királyné építtette. A további kilsnc egyház-
megye az István alapította tízből sorban a következő: esztergomi, érseki székhely,
szent Adalbert püspök tiszteletére szentelték fel. A megye első feje Sebestyén érsek
volt. A győri és a váci egyházmegyét, mely utóbbihoz Szolnok megye is tartozott,
Mária, vagy ahogy már akkor nevezték, a „Nagyasszony" tiszteletére szentelték fel.
A veszprémi egyházmegyéhez hasonlóan szent Mihály tiszteletére alapították az erdélyi
egyházmegyét. A pécsi egyházmegyét szent Péter, az egrit az olajban főzött szent János
tiszteletére szcm-clték fel. A kalocsai egyházmegye első püspöke, a későbbi érseki rangot
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elért, a nép nyelvén Asztrikként számontartott Ascherich volt. Az egyházmegyék
sorát a bihari és a csanádi püspökség zárta le.

Az immár megkeresztelkedetteknek István törvényei előírták azokat a rendszabá-
lyokat, melyek az istennek tetszőek, s ilyenmódon az egyháznak is. A vasárnapot meg
kellett ülni. Ha valaki vasárnap ökörrel dolgozott és a pap, ispán (világi megye feje),
vagy más keresztény ember meglátta, ökrét elvették és megették az ispán vitézei.
Ugyancsak így szólt a törvény lóval való munka esetén is, bár a lovat meg lehetett
váltani. Aki csak gyalogszerszámmal dolgozott, elvesztette szerszámát és ruháját. A te-
metésre vonatkozóan István úgy rendelkezett, hogy aki megátalkodva, papi intés dacára
nem gyónta meg bűnét és úgy halt meg, azt egyházi szertartás nélkül temessék el,
mint hitetlent, viszont, aki hirtelen halállal múlt ki, egyházi temetésben részesült.

Külön templomot minden tíz falu épített magának, s egyben fenntartására adnia
kellett két szolgát, két telekkel, lovat, csikót), hat ökröt, két tehenet és harminc darab
aprójószágot. Az István idejében épült falusi templomok szemben a királyi székhely
székesegyházával, alig voltak nagyobbak a falvak házainál, és rendszerint fából készül-
tek, vagy faluk agyaggal letapasztott sövényfonás volt. Ide gyűlt vasárnapokon és más
ünnepnapokon a falu apraja-nagyja, erre a falu bírája külön is ügyelt, s otthon csak
az maradhatott, aki a tüzet őrizte. A templomban a rendre szigorú szabályok őrködtek.
Aki mise alatt suttogott, isten igéjére kellően nem hallgatott, ha valami öregebb,
tekintélyesebb ember volt, szégyenfővel kiutasították a templomból, de a gyereket
vagy közembert nyilvánosan kikötötték a templom előcsarnokába, haját levágták és
megkorbácsolták.

Istentisztelet után a templom körül élénk élet alakult ki. A néhány kereskedő
a templom oldalánál keresett menedéket, s a vasárnap vásárnappá is lett), melyen
mindenféle mulatsággal lehetett kipihenni a hét fáradalmait.

Igaztalanok lennénk az egyházzal szemben, ha eltagadnánk haladó szerepét István
korában. Többek között az írásbeliség és a műveltség egyetlen fellegvára volt. Korai
történetünkre vonatkozó krónikáinkat is egyházi férfiúk írták. A kor tudományos is-
mereteit csak az egyházi iskolákban lehetett megszerezni. Ugyancsak nagy szerepet
játszottak a szerzetesrendek koruk földművelése és gazdálkodása ismereteinek elterjesz-
tésében azon a Magyarországon, melynek lakói ha műveltek is földet korábban, gazdál-
kodásuk szerkezete merőben más volt. Igaz viszont az is hogy ugyanez az egyház
az évszázadok folyamán, mint földesúr az egyik legfőbb kizsákmányoló szerepét is
betöltötte.

IV. Pogány szokásjog helyett feudális állam

Az állam lényegét megfogalmazó Marx meghatározást talán nincs is olyan oWasó,
aki nem ismerné, annyiszor és annyi alkalomkor szóbakerült. Nos ezt az uralkodó
osztály kezében más osztályok elnyomására szolgáló szervezetet, gépezetet, melyet a
szocialista forradalommal szét kellett zúzni ahhoz, hogy ma a világ leghaladóbb társa-
dalmi rendszerének keretei között élhessünk, akkor I. István vezérletével létrehozni
történelmileg haladó lépés volt. A pogány magyar, jelesen osztálynélküli, nemzetségi
társadalom túlélte önmagát, s az osztálytársadalom kialakulása a fejlődésnek azon
a szakaszán szükségszerű volt.

Az állam megszervezése azonban nem ment egycsapásra. I. Istvánnak súlyos és
véres harcok árán sikerült azt létrehoznia. Folytatnia kellett a Géza megkezdte harcot
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a lázadó vezérek leverésére. A régi szabadsággal operáló törzsi arisztokráciának az
uralkodóosztálynak azon részével való szembenállását!, mely a központi szervezet,
az állam létrejöttét kívánta, meg kellett szüntetnie.

Az állam megszervezését, a lázadók, Koppány, Ajtony, végül Gyula leverésével
látjuk befejezettnek, szemben a polgári történetírás hagyományozta iooi-eá esztendővel,
és a II. Szilveszter pápától nyert koronával való királlyá koronázás tényével. Az bizo-
nyos, hogy a királlyá koronázás tényét sok mindenre felhasználták. Egyesek megpró-
bálták bebizonyítani vele a római, katolikus egyház Magyarországra való kiterjeszté-
sének fontosságát - ugyanis innen a korona. Mások a szent korona tant felhasználva,
a polgári nemzet és az uralkodó összetartozását is I. István hagyatékának vélték. Míg
ismét mások a koronázást szentistváni birodalomnak értelmezve soviniszta célok lét-
jogosultságát látták bizonyítottnak.

Nyilvánvaló, hogy a koronázásnak megvolt a maga külpolitikai jelentősége. A meg-
koronázott magyar király nagyobb súllyal léphetett fel, mint a nemzetségi társadalmat
képviselő fejedelem. De az állam megszervezése nem a koronázással zárult, s nem
annak a függvénye, hanem belső társadalmi okok következménye volt.

Az István által létrehozott állam gazdasági alapja a feudális földtulajdon volt,
annak ellenére, hogy István idejében még nem jutott túlsúlyra az ország területén.
A feudális tulajdonra épülő gazdálkodás először a király, a királyhoz csatlakozó
nemesség, valamint a levert lázadó vezérek birtokain terjedt el. Ugyancsak erre az útra
tért az egyház is. Viszont továbbra is feladatot képezett a volt nemzetségi közszabadok
rétegének, melyek földközösségei szívósan védték régi jogaikat, lesüllyesztése és föld-
jeiknek a királyi birtokokhoz való csatolása. I. István korában a legnagyobb földesúr
míiga a király volt. Az ő tulajdonában volt a földterület döntő része, bár már meg-
kezdte a földek elkótyavetyélését a későbbi földesuraknak.

A létrejött feudális állam a megyerendszerre épült fel. A vármegye ebben az idő-
ben katonai, jogi, s gazdasági egység is volt. A korábbi vitát, hogy germán (frank),
avagy szláv alapokon épült-e fel az István-kori megyerendszer, a legújabb kutatások
egyértelműen eldöntötték. Bizonyították a kérdésfeltevés ilyetén módjának helytelen
voltát, s feltárták a feudális megyerendszer kialakulásának valószínű folyamatát.

Az István-kori vármegye a nemzetségi szállásterületekből alakult ki, nagyjából
megtartva annak határait. A megye közpotjában királyi vár állott, részben a megye
központjaként, részben a megye területén levő királyi birtokok gazdasági centrumaként.
A várat s a megyét az ispán igazgatta. A megye területe három részre oszlott. Egy-
harmada megmaradt a nemzetség tulajdonában, másik harmada a király birtoka volt,
s harmadik harmada a várnép ellátására szolgált.

Szolnok megyét is I. István hozta létre. Területileg eredetileg Bihartól a mai
Szolnokig a Tisza mindkét partján terjedt, de a történelem folyamán sokat változott.
A megye lakosainak fő feladata a sószállítás biztosítása volt), mely akkor az erdélyi
sóbányákból szekereken. történt. Szolnok megye neve - az Üj Magyar Lexikon hely-
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telcnnek bizonyult magyarázatával ellentétben - nem a szláv sóvágóból (szol-nik) ered,
hanem I. István által kinevezett első ispánja, Zounock (többféle írásmódját ismerjük,
de az „L" betű mindegyikből hiányzik) nevét viseli ma is. Szolnok megye nevének
származása nem egyedülálló István korában. Hasonlóképpen kapta nevét az egykori
Csanád megye is. Szolnok földvárát a Tisza és a Zagyva összefolyásának szögében
építették fel, István-kori eredetét bizonykandó, területéről a király ezüst dénárja ke-
rült elő.

A magyar állam első törvényeit a királyi szenátus hozta, amely még nem volt
kialakult testület, hanem jobbára a királyhoz közelálló főurakból állott. A törvények
a legszigorúbban a verekedést büntették. Aki kardot rántott, akárki lett volt is az,
az általa kirántott kard által veszejtették el. Hasonló büntetés érte az ispánt is, ha
e törvény után más házára tört, s ha valaki szembeszállt vele és a támadót agyonverte,
nem érte büntetés. Ha valakit haragból vagy gőgből szándékosan életétől megfosztot-
tak, a gyilkos vérdíjat kellett fizessen!, melyet a király, a rokonok és a bírák között
osztottak szét. Az esküszegőnek kezét vágták le, hacsak meg nem váltotta. Az ural-
kodóosztály későbbi kasztszerű elkülönülése jelent meg azokban a törvényekben, me-
lyek a rabszolgákkal és a szolgákkal való viszonyt szabályozták. István egyéb törvényei
a korábbi pogány jogszokásokat törölték el - pl. tiltották a nörablást és a levirátust
(az özvegyet senki sem kényszeríthette újabb házasságra), valamint a pogány hitvilág
papjai, a sámánok és jósok működése ellen foganatosítottak intézkedéseket.

V. Az új magyar állam harca az idegen hódítók ellen

Az István létrehozta magyar államot kezdettől fogva veszély fenyegette, s éppen
nyugatról. A magyar fasizmus történetírói szerint az istváni államalapítás, a haladás
irányába tett lépés lényege éppen abban állt, hogy a „barbár" Kelettel szemben a
„civilizált" Nyugathoz csatlakozott. Nos a civilizált Nyugat legfejlettebb állama, a
német-római birodalom, melynek egyik hercegnőjét kapta István feleségül, ke/dettöl
fogva más államok rovására igyekezett terjeszkedni, s célpontjai a fejletlenebb keleti
államok, Csehország, Lengyelország és Magyarország voltak.

István uralkodása idején már sor került az első, szervezett hadjáratra. A hadsere-
get, mely 1030. június végén avagy július elején Sopron felől tört be az országba', maga
a császár, II. Konrád vezette. A magyar sereg visszavonult. Visszavonulásakor maga
előtt elpusztított minden falut és élelmet. A támadók így nehéz körülmények között
eljutottak ugyan a Rábáig, de közben a magyar csapatok a betolakodók háta mögött
elfoglalták Bécset, s így a hódítók kelepcébe kerültek. Az István által kiépített had-
sereg, melyben célszerűen keveredett a régi nomád (könnyűfegyverzet) és a feudális
haditechnika (nehézfegyverzet), elég erős volt ahhoz, hogy ne kerülhessen sor egy má-
sodik augsburgi csatára. Az egykorú német krónikás, az Altaichi évkönyvek írója a
következőképpen tudósított a hódítók vereségéről: „Konrád császár, aki hadsereggel
ment Magyarországra, innen visszatérve!, az altaichi kolostorban töltötte az éjszakát.
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Magyarországról sereg nélkül és minden eredmény nélkül tért vissza, mert a sereg az
éhségtől elpusztult." Elpusztult, mert István király a felégetett föld taktikáját alkal-
mazta. De a felégetett föld taktikáját csak aképpen lehetett alkalmaznia, ha a nép
egésze részt vett a honvédő harcban - enélkül nem védhette volna meg sikeresen
az ország függetlenségét.

Mindaz, amit idáig I. (szent) István életútjáról, tevékenységéről elmondottunk,
teszi őt korának egyik kiemelkedő egyéniségévé. Mindezt a kortárs történetírók is
elismerték. Emellett kihangsúlyozták Magyarország első királyának nemes emberi voná-
sait is. De mielőtt a kortársak véleményeiben tallóznánk, lássuk, hogyan vall elveiről
maga a király fiához intézett intelmeiben.

„Ne feledd, hogy minden ember egyforma, hogy semmi sem magasztal fel inkább,
mint az alázatosság, és semmi sem ront meg inkább, mint a gőg és irigység. Ha jó
akarattal lesz és nem bántasz senkit: király leszesz és szeretni fognak, de ha szenve-
délyes, gőgös, rosszakaratú, türelmetlen vagy, nagyjaidnak nyakára ülsz, a nemzet ereje
romlása lészen királyságodnak, és országod idegennek jut majd birtokába."

Ügy véljük, hogy az idézetben benne foglaltatik mindaz, amit a külföldi kortár-
sak I. Istvánról írtak. Kiemelték azt a ritka képességét, hogy munkatársakul a leg-
kiválóbb embereket tudta kiválasztani. Hangsúlyozták békeszeretetét. Uralkodása
alatt az árnykor jött el, jegyezte meg az egyik író. E nemes jellemvonása szállóigévé
vált abban a mondában, mely szerint nagy ellenfele II. Konrád testvére, Henrik her-
ceg szembeszállt bátyjával és miután vereséget szenvedett, I. István udvarában kere-
sett menedéket. István nem akarta ellenfele kárára felhasználni a kínálkozó alkalmat,
és ezt úgy adta Henrik tudtára, hogy pénteki napon sültet tálaltatott neki. Amikor a
herceg a sültet meglátta és megdöbbenve nézett a királyra, az azt mondta neki, na-
gyobb bűn testvérét háborúval zaklatni, mint pénteken húst enni.

Páratlan nagylelkűsége ellenére mindig kellő eréllyel lépett fel azok ellen, akik
az új állam rendjébe nem akartak beilleszkedni. Ugyancsak rendkívüli szigorral, mond-
hatni kegyetlenséggel előzte meg, hogy halála után a trónöröklésben a pogány levirátus
gyakorlására bármiféle mód is nyílhasson. Ezért vakíttatta meg apja öccsének fiát,
Vászolyt. Az Istvánt szentéletű férfiúnak bemutató egyházi történetírás nem is tudott
mit kezdeni a királyon élete végén esett szégyenfolttal és Vászoly megvakíttatásának
ötletét mindenképpen felesége, Gizella nyakába igyekezett varrni.

Ugyancsak sokat foglalkoztatja a kortárs történetírókat István királynak a keresz-
ténység elterjesztése és az egyház megszervezése érdekében végzett ténykedése. Vala-
mennyien a térítés nagyobbmérvű megindulását István és Gizella házasságával kap-
csolják össze, de legtöbbjük Istvánt helyezi az alkotás középpontjába. Ugyancsak tud-
ják azt is, hogy István az országot tíz egyházmegyére (püspökség) osztotta.

A király életének utolsó éveiről a külföldi krónikások keveset tudnak, bár egyikük
ismeri Vászoly megvakíttatását és András, Béla, valamint Levente száműzetését. Mind-
nyájan kiemelik, hogy utódját). Orseolo Pétert megeskette, halála után végakaratának
megfelelő módon gondoskodjék feleségéről.
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I. István, Magyarország első királya, a magyar feudális állam létrehozója, ,1038.
augusztus 15-én hunyt el. Székesfehérvárott volt temetése, ahol koporsója ma is látható..
Ez alkalomból tömérdek ember sereglett ott össze, sátraikkal ellepvén a térségeket,
mint ahogy akkor írták. A temetésre összegyűltek megérezték, hogy nagy embert.
temetnek. Olyan embert, aki a maga korában a haladás útját járta. A haladásért.
tett lépéseiért, valamint a magyar hava mindenkori áldozatkész védelméért kell őt
magunkénak vallanunk és e/t kell életútjából elsősorban örök tanulságként meg-
őriznünk. És még valamit! Sose feledjük, „ . . . minden ember egyforma .. ."

Selmeezi László
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