
A fentebb elmondottak tükrében vizsgálva Esztergom várának István uralkodása első 
időszakára tehető kő védőfalát, azt kell mondanunk, hogy a várak védelmének ez a fejlettebb 
módja széles körben valóban később terjedt el, de Esztergomot szerepe, jelentősége 
mindenképpen kiemeli az átlagos erődítmények közül. Funkciói lényegében azonosak a 
császári pfalzokéval: gazdasági, adminisztrációs, politikai, egyházi központ volt, aminek ki 
kellett fejeznie az új uralkodó natalmát, kiemelt szerepét. Ha István a német-római császártól 
független, önálló országot akart teremteni, azt ilyenfajta külsőségekkel is kifejezésre kellett 
juttatnia. 

Ami a váron belüli épületeket illeti: ezeknek különféle feladatokat kellett ellátniuk. A vár 
tulajdonosának és környezetének lakóépületein kívül magukba kellett foglalniok raktárakat, 
csűröket, istállókat; uralkodói központok esetében legtöbbször egy, az uralkodói reprezen-
táció befogadására alkalmas nagyobb helyiséget vagy épületet is (nagy terem, „palatium", 
„Halle"). Az elmaradhatatlan kápolna vagy templom pedig sokszor őrzési helye volt, túl a 
templomi felszereléseken, ereklyéken, a birtokos egyéb kincseinek, értékeinek is. Eszter-
gomban, hasonlóan az I. Henrik-kori vagy az Ottó-kori császári pfalzokhoz, megtaláljuk e 
különböző célú épületeket. A vár belsejében talált épületmaradványok szépen faragott kövei 
ugyancsak a hely kiemelkedő voltát, tulajdonosának hatalmát, reprezentációs igényeit 
tükrözik. 

Amint láttuk, Esztergom királyi várának a X—XI. század külföldi váraival való összeha-
sonlítása oda vezetett, hogy a várnak a korszak átlagához mérten igen fejlett erődítéstechni-
káia, az erődítésen belüli részek elrendezése, épületeinek minősége csak a korszak legelőke-
lőbb építményeivel, a császári pfalzokkal vethető össze. Ez pedig egy olyan korszakban, 
amikor a legapróbb dolgoknak, viseletnek, viselet díszítésének, fegyverzetnek, lakóhelynek 
stb. jelentősége van viselője társadalmi helyzetének megítélése szempontjából, nem jelenthet 
mást, mint egyik kifejezésmódját, külsőségekkel való dokumentálását annak az ismert 
istváni szándéknak, hogy ő és új állama egyenjogú tagként vegyen részt a korabeli Európa 
életében. 

Nagy Emese 

Gondolatok 
Szent István királyról 
1988-ban 

Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt emlékeztünk születésének ezredik évfordulójáról, s 
ebben az évben államunk, a Hazafias Népfront és a katolikus egyház vezetői ismét Öt idézik 
a halála utáni 950. évben. Az emlékezés neki szól, személyén keresztül azonban politikáját 
tiszteljük, értékeljük. Azt az uralkodót és azt a politikát, aki és amit a magyarság immár közel 
ezer esztendő óta mindenkor visszaidéz, mert történelme folyamán nem volt hozzá mérhető 
nemzeti nagyság, akit mindenkor vállalt a magyar nép, akinek szelleméhez, tanításához, 
példájához fordulhatott, biztos támaszt találva ott. Időszakos, talmi „hősök" mind 
elhullottak mellőle. 

István király politikájában ezer esztendő magyarsága mindenkor időszerűséget és korsze-
rűséget talált. Ma is. Nem az általa végrehajtott feladat — a magyar királyság, a magyar állam 
megalapítása — az időszerű, hanem a végrehajtandó feladatnak, okának és útjának 
felismerése, s a feladat végrehajtásának módja. Ez teszi Istvánt történelmünk legnagyobb 
államférfijává, mert a felismert történelmi folyamatot egyéni képességével, uralkodói 
zsenialitásával elősegítette, befejezte azt, aminek eredménye lett, hogy a magyar nép nem 
jutott a Kárpát-medence korábbi népeinek — hunoknak, avaroknak — sorsára, hanem olyan 
államot hozott létre, amely a történelem viharai, országpusztító háborúk ellenére ma is áll, s 
a magyarság ma is beszélheti nyelvét, ha nem is az istváni államhatárok között. 



A X. században a magyarság két nagyhatalom — Bizánc és a Német-római császárság — 
közé ékelődött. A függetlenség megtartása ilyen helyzetben bölcs előrelátást, a felismert 
feladat végrehajtását, kifinomult diplomáciai érzéket követelt. A X. század vége ezt István 
apjától, Géza fejedelemtől követelte. Ö volt, aki a hét törzs szövetségéből fejedelmi 
központú államot, termelő gazdaságot hozott létre, aki befogadta a keresztény műveltséget. 
Ezt a megkezdett művet folytatta és fejezte be István. István nem tudott volna államalapító 
király lenni Géza fejedelem nélkül, de Géza megkezdett munkája veszendőbe ment volna 
István nélkül. István koronázása formai betetőzése volt az addigi eredményeknek, s mint 
király új, magasabb fokon folytatta az államszervező tevékenységet. 

Szent István királysága teljesen más volt, mint Árpád fejedelemsége, mégis ugyanaz. Más 
volt, mert egy évszázados, a történelemkövetelte rendkívül gyors ütemű fejlődés megváltoz-
tatta a körülményeket és ennek hatására a társadalmat, annak politikai és gazdasági 
intézményrendszerét, műveltségét. Más volt, mert idegen példák hatottak, idegen földről 
hozott intézmények, erkölcsi ertékek honosodtak meg. Mégis ugyanaz volt. Ugyanaz a 
magyar társadalom volt, Árpádnak és népének déd- és ükunokái. Ugyanaz volt, mert az 
idegen példák, intézmények, szokások csak akkor kerültek átvételre, ha azok a magyar 
társadalom érdekeit szolgálták, s ezeket az érdekeket a magyar társadalom tagjai határozták 
meg. A császár húga, Gizella (és kísérete) vált magyarrá István oldalán és udvarában, s a 
királyi pár így vált jövővé. Szent István országa így emelkedett európai szintre és maradt 
magyarnak. 

Történelmünk folyamán számtalanszor kellett feleleveníteni a Szent István-i örökséget: 
európai szinten magyarnak maradni. Ez a fejlődés és annak szintjét jelenti, s hogy ezt itt, a 
magyarul beszélő és érző nép számára kell megteremteni. De az is európai szint, nogy vele, a 
néppel és nem nélküle. Ez a célunk és feladatunk ma, 1988-ban is. 

Mint állampolgárnak jogom, mint történésznek kötelességem félteni ezt a népet; ennek 
európai szintjét és magyarságát. Kötelességem figyelmeztetni mindenkit, a hatalom birtoko-
sait es a népet a Szent ístván-i politikára, a felismerendő történelmi folyamatra, a politikai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális intézmények kötelező összhangiára, az ország egészének 
erdekére az egyéni és csoportérdekekkel szemben. István király kemény, határozott, célt 
nem tévesztő politikája sona nem torpant meg, a hatalom birtokosa nem engedte megtorpan-
tatni. A XI. századi négy évtized alatt megszületett az új Magyarország intézményeivel és 
azok összhangjával. 

A Szent István alatt elért szintet néha tudtuk tartani — III. Béla, Károly Róbert, Hunyadi 
Mátyás alatt —, megőrizni azonban nem. 

1945 tavasza — rendkívül nehéz körülmények között — adott új, addigitól más 
lehetőséget. Az azt követő négy évtizedet azonban eljátszott lehetőségekkel jellemezhetjük. 
Nehéz a történésznek értékelni azt a kort, amelynek értékelésében a jelenlegi hatalom is 
érdekelt. Mégis kötelessége és feladata a jelenségeket és a történelmi párhuzamokat feltárni, a 
napi politikán felülemelkedve, mintegy történelmi távlatból mutatni rá a tegnap és ma 
összefüggéseire, hiszen a múlt is egyszer jelen volt, és egyszer a jelen is múlt lesz. 

Szent István uralkodásának kezdetén új erkölcsi értékrendet hirdettek, és négy évtized 
múltán szilárd erkölcsi alap lett, amelyre jövőt lehetett építeni. 1945-ben is uj erkölcsi 
értékrendet hirdettek és negy évtized múltán — néha úgy érezzük — minden erkölcsi 
értékrend felbomlott. Szent István uralkodásának kezdetén — igaz, gézai előzményeken — 
új politikai, gazdasági, társadalmi és műveltségi struktúrát kezdtek kiépíteni; új utat 
mutattak, amin négy évtized alatt végig is mentek, s az út végén ott volt a virágzó, új 
Magyarország. Hol van az 1945-ben kijelölt út? És hova jutottunk? Hányszor volt 
úttevesztés? Hányszor kellett kétségbe vonnunk vezetőink rátermettségét, szakértelmét, de 
néha még politikai (és egyéb) tisztaságát? Négy évtized hatalombirtokosai — politikai 
intézményen, szervezetek és azok vezetői — rosszul gazdálkodtak a lehetőségekkel. 

Magyar történész — az előzőek ellenére is — csak derűlátó lehet. Az a nép, amely 955, 
1241, 1526, 1711,1849 után is tudott építeni, hittel tudott a jövőbe nézni, most is talpra fog 
állni. A történésznek van oka derűlátónak lenni, de vészharangkongatásra is, mert rossz 
vezetés melletti hitetlen népek tűntek már el a történelem süllyesztői eben. Ennek a népnek 
azonban Szent István-i hagyományai vannak. Meg kell — és meg fogja — találni a politikai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerek egységét, lesz olyan erkölcsi alapja, amely hitet 
ad felépíteni azt a Magyarországot, amely európai szinten magyar. 

Gedai István 

10 


