
Szent István kultusza Sopronban és 
környékén 

Az esztergomi várhegy Magyarország szent hegye, államiságunk és kereszténnyé 
válásunk bölcsője. Árpád utódai közül Géza fejedelem állandó szálláshelyet építtet 
ezen a helyen. Felesége, Sarolta itt szülte meg fiát, Vajkot 972-ben vagy 973-ban, aki a 
kereszténységben az István nevet kapta. 1000 karácsonyán itt koronázták királlyá a 
későbbi Szent Istvánt a Szilveszter pápától kapott koronával. Ez az esemény Róma 
befolyását juttatta érvényre Magyarországon. Innen - Esztergomból - szervezte meg a 
magyar egyházat. István választása alapján tartoztunk máig is Európához, az éltető 
forráshoz, a nyugati kereszténységhez. Esztergom, melynek vára 200 évig királyi 
szálláshely is volt, történelmünk folyamán a török és a német megszállást kivéve a 
magyar katolikusok egyházi központja napjainkig. 

A győri egyházmegye, amelyhez mi is tartozunk, Szent István királyunk alapítása. 
Első ismert püspöke Modesztusz, 1037-ben halt meg, azaz egy évvel előzte meg halá-
lával a szent alapítót. Győri püspök volt Hartvik is, aki Könyves Kálmán királyunk 
idején élt. ő volt az, aki az első szent magyar király legendáját papírra vetette. Csak 
néhány emberöltő választotta el őt hősének korától. 

A soproni Szent István kultusz első írásbeli emléke a stájerországi Reim kolostor-
ban került elő. Az itt talált kézirat tartalmazza latin nyelven Szent István és Szent Imre 
legendáját. A kézirat felirata szerint, a soproni Szentlélek templomé volt, egy Márton 
nevű pap használta, és magyar nyelvű javításokat toldott bele a XV. században. Ez a 
kézirat egy évszázad múlva már a fent említett kolostor könyvtárában volt. Az írásmű 
azt bizonyítja, hogy első királyunk kultusza a középkor vége felé egészen biztosan 
magas fokú volt Sopron falai között. 

A reformáció ideje alatt is a fentebb említett soproni templom őrizte az állam és 
egyházalapító király nemes hagyományait. Három oltárának egyikét Szent Imre 
hercegnek ajánlották, atyjának pedig az egyik harangot szentelték. A templomot 
díszítő sok kép között ott volt a szent király képmása is. 

1759-ben a soproni jezsuiták növendékei színdarabot adtak elő, amely Szent Ist-
vánról szólt, arról a cselekedetéről, amikor országát Szűz Mária számára felajánlotta. A 
híres soproni templomfestőnek, Dorfmeistemek is kedvelt témája volt a nagy király 
élete. így a róla szóló képei megtalálhatók a szombathelyi székesegyház egyik mel-
lékoltárán, a rumi, a kiskomáromi és a kemenesmihályfai freskókon, valamint a 
csehimindszenti főoltárképen. 

A XDC század második felétől a Szent István téma foglalkoztatta a soproni Stornó-
családot is. Az őt ábrázoló képeik megtalálhatók a fertőrákosi püspöki palota kápol-
nájában, a szakonyi, az ebergőci templomban és soproni műtermükben is több kép 
és vázlat látható. 

A XX. századi Sopron is épített emléket első királyunk tiszteletére. Az 1940-es 
években készült el a Kurucdomb alatt, a Fraknói és a Mikes Kelemen utcák közötti 
parkban Körmendy Nándor tervei alapján a város legfiatalabb, félkör alaprajzú, Szent 
István tiszteletére szentelt temploma, amelynek falait Sterbenz Károly freskói ékesítik. 

A régi Sopron vármegye is büszkélkedhet több Szent István emlékkel. Egyik legrégibb 
a Nagylózson látható ősi Szent István kápolna. Ez a részben román korból fennmaradt 
műemlék sok átépítésen esett keresztül, „de oltárterének falai bizonnyal olyan öreg embe-
rek fohászát is visszaverte még, akik személyesen is ismerhették a nagy királyt." 

István korában épült az első egyházfalusi templom is. Ugyanekkor építették a 
muzsaji temető melletti Szent Péter templomot is, amelyet a tatárok romboltak le. 
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A reformáció a megye nagy részét meghódította. Kevés templom maradt meg a 
katolikusok kezén. Ilyen volt ebben a korban a zsirai, amelyről az l659-es egyházlá-
togatási jegyzőkönyv azt írja, hogy benne látható Szent István képe. Amikor a megye 
lakossága visszatért a katolikus hitre, megváltozott a céhek vallásos élete is, katolikus 
színezetet nyert. Az e korban keletkezett céhszabályok nagy súlyt helyeztek a vallá-
sos életre. Ezt bizonyítják a Szentmiklóson működő marhapásztorok, takácsok és 
csizmadiák ránk maradt magyar nyelvű céhlevelei is. Az egyes mesterségeknél kiala-
kult régi védőszentek mellett pl. a csornai kovácsok és szűcsök 1676-ban, valamint a 
kapuvári szabók 1712-ben Szent István királyt választották égi közbenjárójuknak. 

1753-ban Vadosfán a hívők által épített kápolnát Szent István tiszteletére szentelték 
fel. Ugyancsak az ő nevét viselte az ősrégi nagygeresdi templom is. 

Ebben az időben nem egy megyei templomba került be a szobra. Pl. a 
fertőszéplaki főoltárt, a nemeskéri rokokó oltárt és a fülesi kastélykápolna oltárát is az 
ő szobra díszíti. Az 1780-as egyházlátogatási jegyzőkönyv „szinte szemrehányóan 
említi, hogy Fertőendréden a templom névadó védőszentjét csak kisebb szobor jelzi." 

A XVm. században Schaller István a nagygeresdi oltárképen festette meg Szent Ist-
vánt. Ebben a templomban látható volt még „egy igen gyenge, de nagy buzgalommal 
megfestett templomi zászló" is, amelyet 1764-ben festettek szintén az ő képmásával. 

A XIX. században megszaporodott megyénk területén a Szent Istvánnak szentelt 
egyházak száma. így az Ybl Miklós által épített nagycenki templom - benne a bécsi 
Blaas Károly főoltárképével - , a rábatamási, a szakonyi és a korábban már említett 
vadosfai, nagygeresdi és fertőendrédi templomok. 

A millennium idején több község főterén szobrot is emeltek Szent Istvánnak. így 
látható szobra Simaságon, Sopronhorpácson és Pusztacsaládon. Ez utóbbiról azt tartja 
a hagyomány, hogy Széchenyi István arcvonásait örökíti meg. 

Mária Terézia alapította meg hazánkban a Szent-István-rendet. ő hozatta haza 
Dalmáciából a Szent Jobbot, amellyel István kultuszát új alapokra fektette. A Szent 
Jobb 1938-ban Szent István halálának 900 éves évfordulóján, a nagy országjárása 
idején megyénkben is megfordult. A korabeli újságok tudósításaiból tudjuk, hogy az 
akkori megyében a Szombathelyről jövő Aranyvonatot Bük község vasútállomásán 
fogadta a megye vezetősége és a környék lakossága. Amerre a vonat elhaladt Sopro-
nig, minden állomáson lassított, mert mindenhol népes tömeg várta a szent király 
ereklyéjét. Az ereklye ekkor Sopronban töltött egy éjszakát. A Sopronból Győr felé 
visszainduló vonat Fertőszentmiklóson is megállt 2 percre. „Hadarits Kálmán 
esperesplébános vezetése mellett itt is rengetegen hódoltak a szent királynak, miköz-
ben áhítatban összeforrva imádkoztak és énekeltek. „Innen elindulva a vonat csak 
Kapuváron és Csornán állt meg a megyében. Csornán a l l perces tartózkodása alatt 
búcsúztatták el a megyétől. Itt, a vonat elindulásakor hatalmas tömeg ajkáról csendült 
fel a Himnusz. 

Újból itt van Szent István ünnepe. Hogy ma mi, magyarok itt élhetünk a Kárpát-
medencében, azt az ő okos, előrelátó és céltudatos állam- és egyházépítő politikájá-
nak köszönhetjük. 

Rozsonits Géza 

Irodalom: Csatkai Endre. Szent István király kultusza Sopron és Sopron vármegye 
múltjában a műemlékek alapján, - Soproni Hírlap 1938. január 1. - Csatkai-Décsényi: 
Sopron és környéke műemlékei Akadémiai Kiadó, Bp. 1956. 2. javított kiadás -
Rozsonits Géza. Három magyar nyelvű céhlevél Szentmiklósról a XVII-XVin. század-
ból (Kézirat) 

9 


