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Emlékkönyv, vagy tanulmány kötetelemzé
sét r i tkán kezdi a kiadó méltatásával a recen
zens. Most mégis ez a helyzet, mivel első kirá
lyunk, az államalapító Szent István halálának 
950. évfordulójára emlékezve egyedül a Zrínyi 
Kiadó bocsátott ki színvonalas, az alkalomra 
külsejében is méltó tanulmánykötetet . 

A tanulmányokat a szegedi József Attila 
Tudományegyetem többségükben fiatal törté
nészei készítették, Kristó Gyula professzor irá
nyításával. Munkájuk értékét különösen növeli 
az a körülmény, hogy István király életművé
nek, személyiségének, országa társadalmi, gaz
dasági, katonai helyzetének ismeretében — 
mint ezt az ez év júliusában megrendezett 
tudományos ülésszak előadásai is bizonyít
ják — máig is sok a fehér folt, a megoldatlan 
kérdés. 

A szerzők nem szándékoztak, és nem is szán
dékozhattak, az adot t terjedelmi korlátok kö
zött, teljes képet festeni Szent Is tván király 
korának és uralkodásának valamennyi lénye
ges kérdéséről. Munkájuk, mint ezt Kristó 
Gyula bevezető tanulmányában leszögezi, „vi
szont néhány ponton részletekbe menő képet 
villant fel István egyéniségéről, uralkodásának 
bel- és külpolitikai vonatkozásairól, egyház
politikájáról, törvényhozásáról, a nevéhez kap
csolt koronázási emlékekről". 

A kötet mind az egyes tanulmányok szín
vonalát, mind a témák gazdagságát és válto
zatosságát tekintve megfelel az elvárásoknak. 
Szegfű László, Petrovics István, Koszta László 
és Jánosi Mónika tenulmányai valóban a 
szentistváni életút sokoldalú megvilágítását 
tűzték ki célul, foglalkoznak a nagy uralkodó 
családjával, a magyar állam szervezetével, az 
István-kori kül- és katonapolitikával, az egy
házszervezés kérdéseivel, a magyar epika kez
detei és az okleveles gyakorlat meglepő össze
függéseivel, az első magyar, írásban fennma

radt törvényekkel, valamint koronázási emlé
keink és a Szent István-kultusz összefüggései
vel. ¥& -: j 

Valamennyi tanulmány közős vonása, hogy 
mondanivalóját igyekszik nemzetközi össze
függésekbe ágyazni. A szerzők ugyanis felis
merték azt a nyilvánvaló tényt , hogy a rend
kívül szűk hazai provenienciájú forrásba zisí 
már a korábbi kuta tók alaposan kielemezték 
— bár épp a szegényes és heterogén adatbázis 
nagyon is eltérő interpretációkra csábítja, a 
kor avatot t ismerőit, s csak külföldi analógiák 
segítségével hozhatnak új, időtálló kutatási 
eredményeket. Különösen áll megállapításunk 
Szegfű László, Petrovics Is tván és Koszta 
László tanulmányaira, melyek a nagy kirájy 
családi kapcsolatait, az állam-, illetve az egy
házszervezés bonyolult kérdéseit elemzik, j ,. 

A recenzens számára a leginkább figyelemre 
méltó dolgozat Szegfű Lászlónak a Szent Ist
ván-kori epikánk és az oklevelezési gyakorlat 
c. tanulmánya. A szerző meggyőző okfejtéssel 
cáfolja mindama véleményeket, melyek két
ségbe vonják egyik legrégibb és legfontosabb 
Szent István-kori oklevelünk, a pannonhalmi 
alapítólevél hitelességét. Különösen érdekesek 
számunkra azok a gondolatok, melyben úz 
oklevél „leggyanúsabb", leginkább késői inter
polációnak tűnő narrációs részét, Koppány 
leverésének elbeszélését elemzik. Ebben a rész
ben Szegfű, joggal, a magyarországi epika első 
megjelenését látja. Erre utal az, hogy— ellen
tétben az irat más részeivel — az oklevelet 
kiadó király a lázadás történetét egyes szám
ban íratja le. Ezzel is kiemelni szándékozik az 
eseményekben játszott szerepét. Nem is tehe
t e t t másként, mivel a középkori uralkodó leg
főbb erényét — a kegyesség és a bőkezűség 
mellett — a katonai képességekben lát ták a 
kortársak. 
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1 A szerző gondolatmenetét tovább fűzve két 
ényeges momentumra kívánom felhívni a 
ügyeimet. Az egyik: az oklevél soraiból nyil
vánvalónak tűnik, mily veszélyt jelentett a 
fiatal fejedelem, s továbbmenően az egész 
nemzet sorsára a somogyi nagyúr felkelése: 
„Amikor ugyanis kitört a háborúk vihara, és 
a németek és magyarok körében óriási zendü-
lést támasztott , s kiváltképpen amikor a pol
gárháború rohama már-már sarokba szorí
t o t t . . . " E szavak, s később a fejedelem kö
nyörgése és fogadalma, kitapinthatóan jelzik 
a fenyegetés komoly voltát, személyes jelle
gűek, jobban kifejezik a való helyzetet, mint 
a későbbi legendák hűvösebb, már a biztos 
győzelem tudatában könnyebb sikert sejtető 
leírásai. 

Ez az epikai töredék azért is fontos szá
munkra, mivel egyike azon csekély számú 
bizonyítókainknak — ide sorolhatjuk még a 
Kisebb legenda néhány epizódját, s az Intel
mek egyetlen, árulkodó mondatát —, amelyek 
Is tvánt , a katonát és a hadvezért villantják 
«lő, ezzel is teljesebbé téve a nagy király sze
mélyiségéről alkotott , mindmáig töredezett 
képünket. 

A hadtörténész számára a kötet legjelentő
sebb fejezete Kordé Zoltán: „Külpolitika és 
hadszervezet az államalapítás korában" c. 
tanulmánya. A szerző megalapozott ismere
tekre támaszkodva, széles ívű, meggyőző kép
ben ábrázolja az István-kori Európa bonyo-

: lult politikai összefüggéseit. Helyesen állapítja 
meg, hogy István politikájának „alapelvei 
változatlanok maradtak a Géza által kidolgo
zot t irányvonalhoz képest: jó viszony fenn
tar tása a Német Birodalommal, szövetségek 
keresése és békés külkapcsolatok kialakítása 
a szomszédos országokkal... az elsődleges 
azempoEt mindig az volt, hogy a külpolitika 
elősegítse az államszervezéshez szükséges nyu
godt külpolitikai körülmények biztosítását." 

Hasonló gonddal vázolja fel a szerző az 
események fonalát a Német Birodalommal 
fennálló viszony megromlásának és I I . Konrád 
1030-as támadásának időszakában is, kár, 
hogy terjedelmi korlátok miat t nem tudot t 

.bővebben foglalkozni István hadvezéri tevé
kenységének e kimagasló példájával, s ugyan
akkor olyan motívumot — azaz a császár 
megtévesztését — is ide sorolt, igaz feltételes 
módban, amely nyilvánvalóan az 1051-es had
járathoz kötődik. 

Bármennyire is összefügg a külpolitika és 
ezen belül a háborúk története a hadsereg
szervezéssel, mégsem tar t juk szerencsés gon
dolatnak a két probléma közös feldolgozását, 
•mivel így valamelyik kérdés óhatatlanul hát
térbe szorul. Ezút ta l a hadseregszervezésnek 

ju to t t e szomorú sors osztályrészül. A rá szánt 
alig négy oldalnyi terjedelemben a szerző 
ugyan jól foglalja össze az István-kori magyar 
haderő legfőbb sajátosságait — a nehézlovas
ság meghonosodását, a miles réteg kialakulá
sát, a megyerendszer katonai funkcióit és a 
gyepürendszert —, az olvasó azonban túlságo
san egysíkú, problémamentes képet kap a kér
désről. Ami annál is inkább sajnálatos, mivel 
i t t Szent István életművének a hadtörténész 
szempontjából leglényegesebb, ugyanakkor 
részleteiben még távolról sem feldolgozott 
problémakörével került szembe a szerző és az 
olvasó. 

Ugyancsak megválaszolatlan marad a kér
dés Petrovics Is tván: „Szent István állam
szervezése" c. tanulmánya olvasata u tán is. 
A tanulmány, igaz, nem csekély átfedéssel, 
híven adja vissza azokat a nehéz harcokat, 
melyeket Istvánnak az államhatalom megszer
zésóért és megszilárdításáért kellett vívnia, s 
röviden, bár mégis közérthetően adja vissza 
az első megyék keletkezésének is megszervezé
sének folyamatát is. Sajnálatos viszont, hogy 
nem foglalt állást a vármegye eredetének év
századok óta vi ta tot t , s mindmáig megoldat
lan kérdésében. Óvakodik attól , hogy állást 
foglaljon a Győrffy—Kristó vitában, bár meg 
kell jegyeznünk, hogy a legtöbb részletkérdés
ben — Ajtony leverése, Keán bolgár „cár" 
uralmának megtörése s tb. — Kristó álláspont
ját fogadja el. 

Egyfelől a recenzió terjedelmi korlátai, más
felől, mivel a tanulmányok egyáltalán nem, 
vagy csupán igen csekély mértékben foglal
koznak hadtörténeti kérdésekkel, a kötet 
többi dolgozatával nem kívánunk részletesen 
foglalkozni. Annyit összefoglalásként azonban 
le kell szögeznünk, hogy bizonyos, szinte tör
vényszerűnek tekinthető átfedésektől elte
kintve, valamennyi munka alapos ismeretek
ről tanúskodó, jól megkomponált feldolgozása 
az adot t problémának. 

Egyetlen általános, bíráló megjegyzést azon
ban nem hallgathatunk el. Sajnálatos, hogy 
e jeles kötet jegyzetapparátus nélkül került 
kiadásra, és a megadott irodalomjegyzék is 
fölöttébb szegényes. A tanulmányokon ugyan 
érződik, hogy szerzőik ismeretei nem csupán 
a felsorolt néhány műre korlátozódnak, mégis, 
nagyban emelte volna a kötet tudományos 
hitelét és értékét, ha a tudományos apparátus 
a téma fontosságának megfelelő súllyal és ter
jedelemben kapot t volna helyet benne. 

Mindez azonban csupán némileg csökkenti 
a tanulmánykötetről alkotott , a fentiekben 
már bővebben vázolt, kedvező benyomásain
kat . 

Bázsó Qyula 
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