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GESZTESY ANDRÁS 

SZENT ISTVÁN ÉS A KERESZTÉNYSÉG* 
Elöljáróban szükséges néhány megjegyzést tenni. 

Maga a cím behatárolja a témát. Nem áll módunkban Szent Ist
ván egész művét, törvényeit, államszervezését, külpolitikáját, hadjáratait 
akárcsak érintőlegesen felölelni, csakis keresztény szellemiségének, keresz
tény lelkületének forrásaival, térítő és egyházszervező tevékenységével, illet
ve szenttéavatásának kérdéseivel tudunk foglalkozni. 

A "Szent" István névhasználat feltétlenül indokolt, nem felekezeti, ha
nem történeti megfontolásból. A protestáns történetírás felekezeti okokból 
ódzkodott a "szent" név használatától, a marxista történészek világnézeti ok
ból emlegettek István királyt, i. Istvánt. Ha azonban a magyar nép az első 
időktől kezdve évszázadokon át így nevezte, akkor teljesen indokolt, hogy 
ezt a hagyományt kövessük. (Mint ahogy megtartjuk a Szent Lajos, a Kopasz 
Károly, a Földnélküli János és más, a történelemben kialakult és évszá
zadokon át fennmaradt neveket.) 

Az ezer esztendő előtti világ annyira távol van tőlünk, az ismert ki
fejezések és intézmények, mint pl. püspök, kolostor, megtérés, egyházmegye 
annyira különböznek a jelenkori intézményektől, hogy csak nagyon elővi
gyázatosan és mutatis mutandis szabad azonosítani ezeket a mai képzetek-
tel. Nem tanácsos közvetlen párhuzamokat felállítani és mai szemmel kriti
zálni az akkori viszonyokat, illetve ezekben valamiféle közvetlen, a mára vo
natkozó példát látni. 

Ugyanígy eléggé el nem ítélhetőek azok az erőltetett megállapítások 
és következtetések, amelyek aktuálpolitikai megfontolásból, vagy csak egy
szerű naivitásból, akár a hitbuzgalmi irodalomban, akár a zsurnalisztikában, 
vagy ünnepi szónoklatokban rendszeresen feltűntek az I. világháború után 
és napirenden vannak napjainkban is. Szent István állam- és egyházszerve
zői művét össze lehet vetni korának nagy államszervező folyamataival, a 
lengyei, cseh, orosz térítéssel és államalakulással, esetleg még az őt meg
előző és követő két évszázad hasonló történéseivel, de ezen túl a közvetlen 
egybevetések és azonosítások történelmietlenek és komolytalanok. 

Véleményünk szerint, hamis és torz Szent István képet eredményez 
az a hitbuzgalmi megközelítés, amely megkísérli a politikus és államszerve
ző uralkodóból kidesztillálni a kanonizált szentet, a böjtölő, virrasztó, imád
kozó jámbort, mint ahogy nem lehet Szent István művét és negyven eszten
dős uralkodását megérteni és megértetni elmélyült és személyes keresztény 
hite és vallásossága nélkül. 

A fiatal fejedelem 

"István király akkor huszonöt éves volt, testileg-lelkileg érett férfi. Tes
ti megjelenéséről nincs hiteles egyéni ábrázolásunk. A koronázási paláston 
levő képe sematikusnak látszik. De nemcsak általános örökléstani következ
tetes, hanem forrásszerű bizonyítékokon alapuló állítás, hogy kemény, edzett 
testű ember volt, aki szerette a férfimulatságot, a vadászatot, s ha kellett a 
harcban is első volt. Tellett ebből az erőből a szerzetesekével vetekedő ön-
megtagadásokra is. Családi öröksége az értelem és akarat síkján is nagy
szerű volt. Emberismerete, szervező, áttekintő és irányító képessége egyházi 
és világi alkotásaiban kiváló bel- és külpolitikájában valósult meg. (...) Talán 
egyetlen cselekedetéről sem lehet kimutatni, hogy alkudozás és kompro
misszum szülötte. Megfontoltsága és önmérséklete miatt sohasem kénysze
rült meghátrálásra, vasakarata pedig arra képesítette, hogy évtizedekre ki
ható terveit egyház- és államszervező tevékenységében mind keresztül is 
vigye.."(I) Ezekkel a sorokkal állítja elénk a fiatal király jellemra|zát 
Hermann Egyed, a kiváló egyháztörténész. 

Szent István születési évét illetően vita van a történészek között. 
967, 969, sőt 975 évszámok szerepeinek legtöbbször. Apja Géza fejede
lem, (aki a keresztségben valószínűleg szintén az István nevet kapta), anyja 
Sarolta bizánci rítus szerint keresztelkedett. Szüleinek keresztény meggyőző
déséről nem sok adatunk van. Géza fejedelemnek azt a kijelentését, misze-
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A tarnaszentmáriai István-kori egyház 

rint ő elég nagy úr ahhoz, hogy két istene is legyen, egyes értelmezők nem 
a keresztény és pogány istenre vonatkoztatták, hanem arra, hogy ő a bizán
ci és római kereszténységet is magáénak tarthatja. A tizenöt éves fiatalem
bert jelöli utódjának Géza fejedelem. "István fiára súlyos örökségei hagyott, 
de éppen az ő kiválasztásában mutatta meg utoljára messzetekintő éleslátá
sát és nem utolsó sorban erélyét. Volt ereje, hogy egy ősi pogány elvvel, a 
származása (legitimitás) elvével leszámoljon s az utód megjelölésében tiszta 
keresztény elvet érvényesítsen: az alkalmasság (idoneitás) elvét. (...) Azzal a 
nyugodt tudattal halhatott meg (997), hogy népének zöme a hűségesküt hí
ven megtartja s a kiválasztott utód a megoldandó súlyos problémákat való
ban meg is fogja oldani."(2) 

A feldebrői altemplom 

A fejedelemfi lelki fejlődésére feltehetően hatással voltak az udvar
ban tartózkodó térítő püspök és szerzetesei, valamint különösképpen Szent 
Adalbert, a nagyhatású püspök és későbbi vértanú. Ezt mutatja az is, hogy 
István súlyt helyezett arra, hogy az esztergomi székesegyház és egyházme
gye patrónusa Szent Adalbert legyen. 

996-ban házasságot kötött Gizellával, Civakodó Henrik leányával, 
akinél személy szerint ki lehet mutatni a clunyi reform spirituális vonalához 
elkötelezett Szent Wolfgang lelki hatását. 

997-ben István elfoglalta a fejedelmi széket, 1000 karácsonyán pe
dig a II. Szilveszter pápától kért koronával Ascherik (Asztrik) apát királlyá ko
ronázta. Ezzel a ténnyel a magyar állam végleg a római kereszténység felé 
fordult. A koronázással István megkapta azokat a jogosítványokat, amelyek 
őt a keresztény uralkodók sorába emelik, és amelyek egyúttal az uralkodó 
térítő kötelezettségét is jelentik. 

998 és 1003 között zajlanak azok a hadakozások, melyeket nem rit
kán tévesen pogány felkeléseknek szoktak nevezni. 998-ban nagybátyja, a 
pogány Koppány követeli magának a hatalmat, mint a család legidősebb 
férfitagja a szeniorátus jogán, és egyúttal a levirátus jogszokásának megfe
lelően mint sógor, Sarolta kezét és birtokát. A fiatal fejedelem német lova
gok segítségével leveri a fejedelemasszony várára, Veszprémre támadó 
Koppányt. Felnégyelt holttestét négy vár kapujára szegeztette ki. "Koppány 
bűntetése a pogányság és kereszténység válaszútján lévő magyarság jog
szokásának felelt meg. A Biblia a levirátust paráznaságnak tekintette (3 
Móz..20,21), a magyarokkal rokon volgai bolgárok X. századi jogszokása 
szerint pedig a paráználkodó büntetése felnégyelés és a felnégyelt részek ki
függesztése volt."(3) Mivel István a római egyházszervezet kiépítésére köte
lezte magát, szembe került két magyar törzsfővel, akik már jóval előbb a bi
zánci görög egyházhoz csatlakoztak. Nagybátyját az erdélyi Gyulát legyőz
te, és megbocsátott neki. Ajtonyt, az Al-Duna vidék urát is legyőzte, aki me
nekülés közben vesztette életét. Ezekkel a győzelmekkel István megteremtet
te az egységes állam és egyház kiépítésének feltételét. 

Szellemi gyökerek 

Szent István tanítómesterei és munkatársai egytől egyig a 
Clunyben kivirágzott és a XI. század küszöbén már egész Európában szét
áradt új szellemi irányzat képviselői voltak. A clunyi mozgalom alapgondo
lata a szerzetesi reform és az univerzális egyház gondolata. Nagy Károly bi
rodalmának széthullása után (843) főleg Itáliában és francia földön a főúri 
hatalmi villongások hatására az egyházi és szerzetesi élet lanyhulásnak, zül
lésnek indult. A reform a szerzetesi élet középpontjává a liturgiát és a fele
baráti szeretetet tette. Isten országát előbb a hívő tanítók, a szerzetesek és 
papok lelkében kell kialakítani, és csak ebből születhet meg a megújult ke
resztény társadalom. Clunyben négyszer annyit zsoltároztak, mint amennyit 
a regula előírt, a szilencium és a karitász egyre nagyobb teret kapott. A be
nedekrendi "ora et labora" (imádkozzál és dolgozzál!) egyensúlyát az imád
ság javára bontották fel. A fizikai munka helyét a szellemi munka, a liturgi
kus és aszketikus tevékenység foglalta el. A X. század végére Clunynek már 
hatvanöt filiája van Európa-szerte. "Ez a szellem emelte később - VII. Ger
gely személyében megtestesülve - a világhatalom rangjára a pápaságot. Ez 
a szellem vonult be István oktatóival és munkatársaival is, termékeny talajra 
találva az ifjú király lelkében. "(4-5) 

Szent István szellemiségének másik forrása Szent Ágoston (354-
430) államfelfogása volt. A civitas terrena a földi jólétet és boldogságot haj
hászó, gonosz és pogány világ együtt él, mint búza és konkoly a civitas Dei-
vel, Krisztus földi birodalmával, amelyet az Isten kegyelméből való uralko
dó (Dei gratia rex) és a püspökök vezetnek. A keresztény uralkodó, rex chris-
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tianus "a recte regendo" akkor uralkodik helyesen, ha személyében egyesíti 
a rex iustus, rex pius, rex pacificus (igazságos, kegyes és békeszerző) királyi 
erényeket. 

Térítő tevékenység 

A honfoglalás előtti négy évszázadban a magyarságot szinte állan
dóan és minden formában megkörnyékezte a bizánci kereszténység. A hon
foglaláskori magyarság ősvallása, mint egyértelmű monoteizmus egyébként 
sem tekinthető minden további nélkül pogányságnak. A kiterjedt démonhit 
és az ehhez kapcsolódó félelmek és szorongások a megváltást és a szentsé
gek védelmező erejét hirdető kereszténység felé orientálta a magyarság val-
•lási érdeklődését. Magyar vezérek vették fel minden kényszer nélkül a bizán
ci kereszténységet (Bulcsu, Tormás, Gyula, Ajtony és mások) A honfoglaló 
magyarság szláv kereszténységet talált Pannóniában.. Az ún. "kalandozá
sok" a magyarságot sokszoros érintkezésbe hozták a nyugati kereszténység
gel, hiszen a keresztény rabok között papok is lehettek. "A keresztény térítés 
előfeltétele a régi bálványok ledöntése és a kultuszhelyek elpusztítása volt. 
Ezt a véres ellenállást kiváltó munkát nagyrészt még Géza elvégezte, így Ist
vánra inkább csak a térítés, az egyházépítés és a megfélemedett népnek a 
templomba terelése maradt"(6) - állapítja meg Győrffy György, "...a magyar
ság a rendszeres térítések megkezdése előtt még a X. .században vett át Bi
zánctól, illetve a bolgár-szláv nyelvből inkább külsőségeket, látható tárgya
kat és elemi fogalmakat jelölő szavakat, ez pedig a keleti hatás gyökértelen-
ségéf mutatja. Ilyen szavaink például kereszt, feszület, oltár, barát, zarán
dok, keresztel, korona, vecsernye, zsolozsma, szerda, süket, csütörtök, pén
tek, szombat, karácsony, szent, angyal. A lassú felszívódással terjedő mé
lyebb kereszténység hatását mutatja, hogy a belső hitélettel és az egyházi 
szervezettel összefüggő szavaink egy része pannon-szláv közvetítéssel került 
a magyar nyelvbe: advent, alamizsna, apáca, apát, apostol, bérmál, cella, 
cinterem (=cimiterium), diák, ereklye, eretnek, esperes, kámzsa, malaszt, 
orgona, paradicsom, plébános, pokol, pünkösd, püspök, remete."(7) 

Szent István tíz püspökséget alapított. A szervezés a térítés irányát 
követte: az ország legsűrűbben lakott részén, a Dunántúlon alapította az el
sőket, a Tiszántúl és Erdély csak tizenöt évvel később következett. Minden 
egyházmegye négy-öt főesperesi kerületre tagozódott. A kolostorok száma 
is gyarapodott, Pannonhalma és Pécsvárad után Zobor és Veszprémvölgy 
következett. Bakonybélben a velencei Szent Gellért és több társa élte reme
teéletét a bencés regula szerint. István megnyitotta országa határát és utait 
a Szentföldre zarándoklók előtt. Saját népét Róma és a Szentsír látogatásá
ra ösztönözve Jeruzsálemben és Rómában vendégháznak is alkalmas kolos
torokat építtetett, Bizáncban templomot és szállóhelyet alapított. Törvényei
ben meghagyta, hogy minden tíz falu építsen templomot, a vasárnap meg
tartását szigorúan megkövetelte, a vasárnapi misérejárást a 'vásárnapokon1 

tartott vásárokkal is vonzóbbá akarta tenni. A papság anyagi ellátásáról, az 
egyházak, kolostorok, káptalanok fenntartásáról bőségesen gondoskodott. 
A falusi plebániákat a falvaknak kellett eltartaniuk. A bibliai eredetű dézs-
ma négy részre oszlott, az első a püspöké, a második a plebánosé, a har
madik a templomé, a negyedik a szegények segélyezésére. A gabona és 
mindenféle termés mellett az állatszaporulat és minden jövedelem, még a 
királyi jövedelmek is dézsma alá estek. Szigorú büntetések vártak a vasár
napi munkaszünet és böjtök megszegőire, az istentisztelet megzavaróira. A 
római katolikus egyház ezekkel a törvényekkel állami védelem alá került, és 
ezzel a katolikus vallás a magyar királyság államvallásává lett. Bizonyos, a 
vallással kapcsolatos bűnesetek elbírálása is egyházi hatáskörbe került. Püs
pökök, apátok, prépostok a királyi tanácsnak is tagjai voltak, így jelentős 
szerepük volt az ország kormányzásában és a törvényhozásban. A világi 
papság nevelése nagyobb részben a káptalani iskolákban folyt, amelyeknek 
mesterei szintén bencések voltak. A falusi plébániák vezetésére szánt papok 
egy-egy plébános mellé beosztva tanulták meg a legszükségesebb dolgo
kat: a misézést, a szentségek kiszolgáltatását és a prédikálást. 

"Szent István oktatói, népe térítői nem a németek, nem az olaszok, 
nem a görögök, nem a .szlovének voltak. Lelkét a X. század végén Európa-
szerte diadalmasan előretörő egyetemes keresztény gondolat hódította meg. 
Népét a nemzetek fölött álló egyetemes egyház eszméjének különböző né
pekből sarjadt, de a nemzetiségi különbséget nem ismerő egyetemes keresz
ténységhez tartozó harcosai térítették. A térítést és egyházszervezést irányító 
szellem minden gyökérszálával messzi nyugatra és délre - Franciaország és 
Itália kolostoraiba - nyúlik vissza"(8) - írja Hóman Bálint. 

A korcsai templom 

Szent István törvényei az admonti kódex első lapján 
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István király betegágyán (Képes Krónika) 

Szent István koporsójának részlete 

A törvényhozó 

Szent István a legfontosabb törvényeket a nyugati nagy törvény
gyűjteményekből és a zsinati határozatok tárából merítette. Szigorú, kemény 
törvényei a kor szigorú törvényhozását követik. Győrffy György úgy látja, 
hogy Szent István törvényei mégis humánusabbak voltak azoknál. Továbbá 
u/ha Magyarország gazdasági és kulturális fejlettség tekintetében nem tudta 
is felvenni a versenyt a nagy múltú európai országokkal, jogbiztonság tekin
tetében az élre került a középkori Európában."(9) 

A szent 

István király a mélyen vallásos uralkodók közé tartozott, ami nem 
volt páratlan jelenség, sőt az ezredforduló táján ez volt az uralkodó "ideál
típusa". "A német kancelláriáról Magyarországra jött császári írnokok, akik 
Szent István okleveleit fogalmazták, a király jelzőjét feltüntető formulában a 
némef király "legdicsőbb" és "legyőzhetetlen" jelzője helyett István neve mel
lé a "jámbor* és "kegyes" jelzőt írták, akkor nem lehet vitás, hogy Istvánt a 
kortársuk keresztény példaképnek, "szent életűnek" tekintették. A XI. század
ban a "szent" jelzőt nem csupán szentté avatottak nyerték el, hanem életük
ben is megkapták a kereszténység ügyéért aktívan tevékenykedő papok és 
uralkodók. "(10) 

A trónviszályoktól, pogányfelkeléstől, belharcoktól sokat szenvedett 
magyarság Szent László király uralma (1 077-1 095) alatt talált rá arra a bé
kére, amit egykor Szent István uralkodása idején élvezett. A majd négy évti
zedes zivataros időszak alatt Szent István alakja a nép tudatában mégjob-
ban felfénylett, uralkodása a béke és a rend jelképévé vált. A Hartvik legen
da tanúsága szerint a nép különféle betegségeiben az ő közbenjárását kér
te. Székesfehérvári sírjához rendszeresen indítottak zarándoklatokat, a szent
téavatást Szent László király kezdeményezte, amely végbe is ment 1083-
ban, a pápai legátus jelenlétében az ország és az egyház nagyjai előtt au
gusztus 20-án. A király tetemének maradványait ezüst ládában oltárra he
lyezték, hogy a nép méltóképpen tisztelhesse. (11) 

"Szent István lelke a magyar öntudat, a krisztusi hit, a nyugati szel
lem felbonthatatlan szintézise, kultúrája a magyar hagyomány, a katolikus 
vallás, a keresztény erkölcsön és klasszikus szellemen épült európai művelt
ség elemei harmonikus egységbe foglaló keresztény magyar műveltség volt. 
(...) Működését a krisztusi igazságba és a magyar jövőbe vetett rendületlen 
hit és bizalom, a keresztény erkölcsi eszmények és szellemi értékek meggyő
ződéses tisztelete hatották át "(12) 

Uralkodói erényei, nagy formátumú egyénisége, hatalmas és ma
radandó életműve a világtörténelem legnagyobb uralkodói közé emelik. 
Vonzó és tiszteletreméltó alakjához nem véletlenül fordult a magyar nép új
ra meg újra, erőt, bátorságot és eligazodást remélve, a hívők tömegei pe
dig pártfogói közbenjárását kérve. 
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