
DÜMMERTH DEZSŐ

Szent István országfelajánlása*

Régebben szokásosak voltak katolikus templomokban a magyar koronás Szűz Mária
ábrázolások, illetve egy történelmi drapériákkal körülvett, ünnepélyes jelenet: Szent
István, a magyarok első királya a magyar szent koronát a magasba emeli egy meny
nyei látomás felé. A látomásban Szűz Mária jelenik meg, karján a gyermek Jézussal, s
karjának mozdulatával vagy irgalmas mosolyával jelzi, hogy elfogadja a királytól a
felajánlott koronát.

A legutóbbi négy évtizedben azután mintha ez a régi hagyomány elsüllyedt volna.
Különösebben nem birálták, de csak azért, mert említésre sem tartották érdemes
nek. A történelmi forrásokat nem ismerők közül esetleg sokan úgy gondolták, ez a
jelenet csupán a húszas-harmincas éveknek valami propagandaeszköze volt. A nem
katolikus világnézetűek pedig, a kiélezett felekezeti harcok idején, a katolikusok
Mária-kultuszára már eleve nem szívesen tekintettek. De az is bizonyos, a felületes
vizsgálódásban úgy tűnik, mintha ezek a képek, ábrázolások a katolikus kultuszhelye
ken nem lennének különösebben régiek, mindössze kb. 250 éve, a 18. századi barokk
alkotásokon kezdenek szerepelni.

Az alaposabb történeti vizsgálódások újra és újra megállapítják, mi az, ami tartha
tatlan mese, s mi az, amit igaznak gondolhatunk és kegyelettel őrizhetünk. Ismét
megemlékezhetünk arról, miként értékelhetök a történeti források a Szent István ko
rára visszavezetett hagyománnyal kapcsolatban, mely szerint első királyunk Isten
anyjának, Szúz Máriának oltalmába ajánlotta Magyarországot.

Szent István élettörténetének és uralkodási idejének két alapvető elbeszélő forrás
csoportja van: a krónikák és a legendák. A krónika a világi eseménytörténet múfaja,
melybe elsősorban a királyok tettei, harcai foglalhatók bele. A legenda életrajzi rnú,
melyet hitbuzgalmi célzattal írtak, a keresztény példaképek összegyűjtése,nagyobb
megbecsülése, a kultusz, a nevelés érdekében. De az a mellékíz, melyet ma a "le
genda" szó tartalmaz: tudniillik, hogy eleve "nem igaz" történetről van szó, csak ké
sőbb tapadt a műfajhoz. A lelkesedéssel kísért "szentek kultusza" ugyanis lehetövé
tette e múfajban, hogy szerzöik, mikor a történetkritikai érzék még nem éledt fel,
jámbor túlzásokba tévedjenek, hozzáadjanak a történethez vagy elvegyenek belőle, a
középkori ember naivitásával.

Nagyon fontos módszertani követelménye azonban a történész munkájának, hogy
a forrásokat mindig egyenként, gondosan vegye szemügyre. A krónika ugyanis, csak
azért, mert világiasabb műfaj, egyáltalán nem mindig megbízhatóbb, mint a legenda.
De fordítva is: a szentek legendás életrajzai nem vetendök el mindenestül csak azért,
mert a legenda műfajába tartoznak, hiszen tele vannak valóságelemekkel. A helyes
módszer mindig az, hogy - ahol csak erre mód nyílik - az adatokat más források ada
taival összemérjük. Ugyanakkor pedig, ha a katolikus vallás eszmevilágát érintő dol
gokról van szó, ajánlatos tisztában lennie még a nem hívőnek is - ha egyszer törté
nészi feladatra vállalkozott - a vallásos eszmeviJággal. Hiszen másképpen nem tudja
eléggé mélyrehatóan megítélni e vallásos hittól és eszméktől átitatott forrásokat.

* A Szent István Bazilika Szent Jobb-őrző kápolnájában elhangzott előadás.
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Azért fontos rnínderröl beszélni, mert a krónikák szövegeiben semmit sem olvasha
tunk Szent István ország-felajánlásáról. A Mária-tiszteletről is csak annyit, hogy a fe
hérvári bazilikát, melyben eltemették, ő alapította, és ezt a főtemplomot Isten anyjá
nak tiszteletére emeltette.

A király különleges Mária-tiszteletének nyomait legendájában találjuk. Szent István
királynak három legendája maradt fenn. Mint ismeretes, ezek közül legrégibb a "Na
gyobb"-nak nevezett legenda, mely még 1083, tehát a szentté avatás előtt keletkezett.
Ebbe az első legendába István Mária-tiszteletének minden adata bele van sűrítve. A
másodiknak keletkezett "Kisebb" legendában semmiféle említést nem találunk erről

a témáról. Az utolsónak keletkezett, még 1116 előtt írt Hartvik püspök-féle legenda a
legbővebb, tartalmazza még a szentté avatás leírását is. Ebben a Hartvik-féle legendá
ban olvasható az az esemény, melyet késöbb a képeken ábrázoltak, hogy Szent István
halála előtt ünnepélyes országfelajánlást tett.

E bizonyos Hartvik magát megnevezve elmondja, hogy Kálmán király parancsára
írta művét. Mivel időben ő esik legmesszebbre István király korától, a szövegek filo
lógus vizsgálóira azt a benyomást teszi, mintha a történésektől is ő távolodnék el leg
inkább. Egyrészt ugyan szinte szolgaian követi a Nagyobb legendát, és a Kisebbet is
felhasználja - másrészt azonban felfedezhetők benne olyan betoldások, melyek az
István-életrajz jelentőségét,ünnepélyességét fokozzák.

Három jelentős betoldás található Hartvik munkájában. Ezek közül az első a ma
gyar korona küldésével kapcsolatos: II. Szilveszter pápa különleges álmot lát, mielőtt

István követeit fogadná. Ebben az álomban égi intést kap, hogya lengyel fejedelem
számára készített koronát Istvánnak, "az ismeretlen nép" fejedelmének adja. A máso
dik betoldás egy ünnepélyes jelenet, mely szerint István halálos ágyán, az ország fő

papjainak és főurainak jelenlétében ajánlja fel az országot a Boldogságos Szúznek,
majd meghal. A harmadik betoldás a szentté avatás és a csodálatos gyógyulások, me
lyek már Szent László király jelenlétében történtek, 1083-ban.

Bármi legyen is a vélemény az első két bővítés "legendásságáról" - mint ahogy azt
az István királlyal foglalkozó legújabb irodalom is hangsúlyozza -, két fontos mornen
tumra szeretnénk felhívni a figyelmet. Először arra, hogy a szentté avatás leírása élet
eleven. Olyan megfigyelések vannak benne, melyet az író csak szemtanútól vehetett.
Például hogy az első, gyógyult gyermeket hogyan vitte Szent László az ölében az ol
tárhoz, könnyezve a meghatottságtól; hogyan kelt fel a földről és futott az előbb még
járni nem tudó. Bármint vélekedjenek is a másként gondolkodók a csodákról, ezek a
jelenetek plasztikus képet adnak azoknak a gyülekezetéről, akik hittek bennük.
Mint ahogy reális megfigyelésen alapulhat az a tudósítás is, hogy a király sírjához út
rakelő betegek, akik útközben gyógyultak meg, azon a helyen kőrakásokat emeltek
gyógyulásuk emlékére, és ezeket sokfelé még az író idejében is látni lehetett.

A legendaíró e betoldása tehát nem légből kapott. Történéseket ír le, olyan embe
rek történetét. akik hittek 'az első magyar király szentségében, gyógyító erejében. Ezt
tényként kell elfogadnunk. és a kérdést nem keverhetjük össze a további problémá
val, amit a nem hívők vetnek fel, és ami gondolati és lelki síkra tartozik: mennyiben
alapult valóságon a hívők hite? A hívők számára mindenképpen valóság volt.

Ezek után vegyük most már szemügyre az országfelajánlásról szóló részt. Először is
szembetűnő, hogy maga a gondolat nem Hartviktól származik. Gondolatként is, tény
ként is benne van a legősibb, a Nagyobb legendában, ahol szóról szóra ezt olvassuk:

"Ez a férfiú hívő volt, minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s
felajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az örökszűz Istenanya, Mária
gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete a magyarok közt oly nevezetes, hogy nyelvü
kön még e Szűz mennybevitelének ünnepét is, tulajdonnevének hozzátétele nélkül,
csak Királyné napjának emlegetik."
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Mindezt tehát abban a bővítésektől mentes, ősi, Nagyobb legendában olvassuk,
mely még István szentté avatásáról nem tud. Országfelajánlásáról ezek szerint - igen.

Mennyiben bővíti ezt Hartvik legendája? Mindenekelőtta fent idézett szöveget tel
jesen átveszi, mint ahogy általában szóról szóra kiírja forrásait, a két István-legendát,
a legcsekélyebb egyéni fantáziát vagy színezőkészséget nem árulva el. A végén azon
ban, ahol a Nagyobb legenda István haláláról írva, mintegy befejezetlenül megsza
kad, ott Hartvik egyszeruen folytatja aszöveget.

NAGYOBB LEGENDA:
midőn már nem volt kétséges előt

te, hogy elmúlás fenyegeti, hívatta a püs
pököket és a palota Krisztus nevét dicsé
rő nagyjait. Először megtárgyalta velük,
hogy helyette a Velencében született Pé
tert, nővérének fiát választják királynak,
akit már korábban magához hívatott, és
seregének vezérévé nevezett ki; majd
atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az
igaz hitet."

HARTVIK:
midőn már nem volt kétséges előt

te, hogy elmúlás fenyegeti, hívatta a püs
pököket és a palota Krisztus nevét dicsé
rő nagyjait. Először megtárgyalta velük,
hogy kit válasszanak helyette királynak,
majd atyailag intette őket, hogy őrizzék

meg az igaz hitet, melyet elnyertek; sze
ressék az igazságot, kedveljék az égi sze
retet láncait, gyakorolják a szeretet eré
nyét, szorgalmazzák az alázatosságra tö
rekvést. E szavak után kezét és szemét a
csillagokra emelve "Így kiáltott fel: »Ég
királynője, e világ dicséretes újjászerzője,

végső könyörgéseimben a szentegyházat
a püspökökkel és a papsággal, az orszá
got a néppel s az urakkal a te oltalmadra
bízom; nékik utolsó istenhozzádot mond
va, lelkemet a te kezedbe ajánlomle"

Hartvik tehát egy félbeszakadt mondatot folytat tovább és fejez be, legendája 21.
fejezetéveLUtána egy egészen új fejezetet kezd, s ebből kitűnik, hogy az országfelaján
lás nem a király halála napján történt. A leírás szerint még ezután "közelgett" csak
"Örökszűzmáriamennybevitelének ... napja" - augusztus 15-e -, amikor újra egybe
gyűltek a püspökök és keresztény főemberek a haldokló ágyánál: "Körben álltak a
püspök atyák a papsággal, az ispánok vezérlő kara, a szolgálattevők nagy részével; kö
zépen feküdt a király, Isten kedveltje; a lelki szentség kenetét felvette, a mi Urunk Jé
zus Krisztus testének-vérének útravalójával felüdített szent lelkét ... az Örökszűz s a
szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára ve
zessék."

Így írta le Szent István király halálát Hartvik püspök a XII. század elején, akkor,
mikor Kálmán király még uralkodott, akire mint élöre hivatkozik. Tehát mindenkép
pen 1116 előtt.

Mivel minket most csak a .Patrona Hungariae" eszme megjelenése érdekel, ne fog
lalkozzunk más részletekkel.

Mondhatjuk-e, hogy az az adat, mely szerint István az országot Szűz Máriának aján
lotta, csak Hartvik püspök legendájának bővítésébenszerepel? Láttuk, hogy nem. Ezt
a fontos momentumot már az ősi Nagyobb legenda tartalmazza. Olyan formában
azonban, hogy István még egészségesen, ereje teljében megtette ezt a felajánlást
"szüntelen imáiban".

Ez a kifejezés - mivel tudjuk, hogy a király általában visszavonulva imádkozott 
olyan képzeteket kelthetne, hogy csak a magánáhítat buzgalma volt, melyről a leg
szűkebb környezetén kívül esetleg senki nem tudott, s így az ország keresztény hívői-
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nek széles közönsége sem. Egészen más megvilágítást ad azonban a közölt adatnak a
hozzáfűzött közlés. mely egyenesen a magyar népet is belevonja az eszmekörbe: " ...
királyságát ... Mária gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete a magyarok közt oly
nevezetes, hogy nyelvükön még e Szüz mennybevitelének ünnepét is, tulajdonnevé
nek hozzátétele nélkül, csak Királyné napjának emlegetik."

Az 1077 körül keletkezett Nagyobb legendának ez az adata sokatmondó és elgon
dolkoztató. Annál inkább, mert a jelek szerint a Legenda szerzöje nem volt magyar:
szövege más részeiben a német császárt emlegeti nagy tisztelettel és a magyarok po
gány őseit olyannyira lebecsüli, hogy a saját őseit nyilván nem számolhatta közéjük.
S mégis, ez a minden bizonnyal német származású pap itt tárgyilagosan megállapítja
"a magyarok" nagy Mária-tiszteletét, és a még neki is feltűnő szokatlan gyakorlatot:
egyszeruen csak "Királyné"-nak nevezik.

Ez a tényszerű közlés pedig továbbviszi a gondolatot. Miért nevezhették a magya
rok Szúz Máriát egyszeruen csak .Királyné'l-nak? Ha ez a kifejezés levezethető volna
az egyházi liturgia már régóta általános szóhasználatából, mely a Karoling-reneszánsz
idejétől, tehát éppen német-frank földön már századokkal előbb Máriát mint az an
gyalok vagy mint az "Ég királynójét" emlegeti, akkor az idegen pap nem talált volna
ezen semmi feltűnőt. A magyarok azonban nem a régi, liturgikus szöveget ismételget
ték, mert nem tették hozzá az "Égi" jelzöt sem, csak "Királynét" mondtak. Ennek
pedig így csak egy magyarázata lehet: az, hogy a magyarok, éppen az országfelajánlás
révén, Jézus Krisztus anyját, a Boldogságos Szüzet egyszerűen a saját királynéjuknak
tekintették. Ebből pedig az is következik, hogyamagyarok kereszténnyé lett népe
tudott királyának országfelajánlásáról, és abban maga is részt vett, átvéve az abból
logikusan következő elnevezést. Ha pedig a nép, a nemzet erről tudott és elfogadta,
az csak úgy lehetett, hogy a király országfelajánlása még végső betegsége előtt, leg
alább egyszer, nyilvános formában megtörtént.

*

Lehet-e ezek után Hartvik bővítéseinekeltúlzott jelentőséget tulajdonítanunk? A Ki
rályné elnevezés nem Hartviknál szerepel először, hanem abban a legendában, me
lyet mindössze 45 esztendővel a szent király halála után írtak. Élhettek-e még a király
halálának egyes tanúi ekkor? Nem mondhatjuk, hogy nem. Mi, idősebbek most is
tudjuk, mi volt 40 évvel ezelőtt. Bizonyára akkor is tudták az idősebbek. Hogy el
mondhatták még tapasztalataikat a fiatalabbaknak, az sem kétséges. Az egyik püspök
ről például, Szent Mórról, akit még maga Szent István állított a pécsi egyházmegye
élére, tudjuk, hogy személyesen ismerte Kálmán király apját, Gézát, mert ezt ő maga
mondja el két remete szentröl írt legendájában. Mivel pedig Pécsre még Szent László
király is ellátogatott herceg korában, nyilvánvaló, hogy Mór püspökkel, Szent István
élő kortársával még ő is beszélt: ő, vagyis az a király, aki István, Imre és Gellért szent
té avatási eljárását elindította, és az egyház hozzájárulásával véghezvitte.

Ezért elfogadhatatlan napjainkban a különben kiváló történésznek az a felfogása,
hogy a Nagyobb legenda István haláláról "bizonyosat" nem tudhatott, és ezért kellett
Hartviknak egy "nem hiteles tudósítást" kitalálni. (Györffy György: István király és
müve, Bp. 1983.) El kell fogadnunk, hogya legenda elbeszélését nem tekinthetjük fel
tétlenül hitelesnek, de feltétel nélkül hazugnak sem. Az említett felfogást abban sem
tudjuk osztani, hogy "teátrális"-nak és "irodalmi"-nak bélyegzi István halálának leírt
körülményeit. Abban, hogy egy haldokló király összehívja országa főpapjait és más
főembereit, semmi teátrális nincsen, s ezt az összehívást még a Nagyobb legenda is
leírja.
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Amit ehhez Hartvik hozzáad, az országfelajánlás megismétlése és a betegek szentségé
nek felvétele, az nem tűnik szokatlannak, s főként nem "irodalmi"onak és "teátrális"
nak. Arról lehet vitatkozni, honnét értesülhetett Hartvik, és azt is megengedhetjük,
hogy biztos tudomása nélkül, talán királyi parancsra egészítette ki így a félbemaradt
leírást. De akkor is bizonyos, hogy a meglévő anyagból alkotott és semmi lehetetlent,
a valósággal képtelenül ellenkezőt nem tett hozzá. Mikor azt is oly pontosan leírja,
hogy István temetésekor a fehérvári bazilika építése még nem volt befejezve, és
előbb fel kellett szentelni, hogy a temetési szertartás megtörténhessék - vajon erre is
mondhatjuk, hogy Hartviknak semmi értesülése nem volt a király halála körüli szem
tanúktól, résztvevöktöl? Vagy állíthatjuk, hogy ezzel akarta "színezni" a valóságot? A
bővítésekben tehát valósághű, reális elemeket találunk, és bizonyítékok nélkül nehéz
ráfognunk éppen a más forrással is támogatott országfelajánlás jelenetére, hogy az
költői kitalálás. Még ha "kiszínezte" is Hartvik a valóságot, az csak az országfelajánló
ima pontos szövegére vonatkozhat. Lehet, hogy a leírt formában ezt Hartvik költötte,
de az tény volt, hogyamagyarok Szűz Mária mennybevitelének ünnepét a "Királyné
napjának" nevezték már a szent király életében, s hogy ez a király "szüntelen imáiban"
ajánlotta az országot Mária védelmébe. Ezt a papok sem találhatták ki, hisz még a
Nagyobb legenda írása idején sem tudunk külföldi példát hasonló országfelajánlásra.

Hátravan még, hogy a felajánlott koronáról is szót ejtsűnk, mely a közkeletű képe
ken szerepel.

Középkori forrásaink nem beszélnek a korona felajánlásáról. Sőt az a kevés ábrá
zolás sem, me ly ebből a korai időből fennmaradt. Ezen nem is kell csodálkoznunk.
Tudnunk kell, hogy Szent István idejében a korona még a király személyes tulajdona,
és nem jelképezi az országot, az országlakókat olyan értelemben, mint ahogy az ké
sőbb majd, a XV. századtól kezdődően, a magyar joggyakorlatban kifejlődik.

A koronafelajánlás. az országot szirnbolizálva, mindenképpen egy későbbi elképze-
lés visszavetítése a múltba. .

De ha az országot nem is, az uralkodó személyes hatalmát a korona már kezdettől

fogva mindenképpen jelképezte és kifejezte. Ezért válik ábrázolása már korán jelen
tőssé.

Először is az érdemel figyelmet, hogy Szüz Mária és a "királynőség" fogalma, vele
együtt pedig egy jelképes korona ábrázolása, mennyire régi. Már az őskeresztény

korban felbukkan, tehát a római kor végén. A Commodilla-katakomba Rómában
mint az Angyalok királynöjét ábrázolja az Istenanyát, Ravennában pedig az Ég király
nőjeként jelenítik meg. Koronával ékesítve tűnik fel a Boldogságos Szúz Rómában a
legrégibb falképeken. a Santa Maria Antiqua és a Santa Maria in Trastevere ábrázo
lásain is.

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy Máriának ez a "királynősége" mennyi
re túlvilági értelmű, és mennyire nincs köze semmiféle földi hatalomhoz vagy éppen
zsarnoksághoz. Az Angyalok és az Ég királynője fogalom arra a misztikus hatalomra
utal, melyet Mária egyszeru, háttérbe vonult földi életének befejezése után, menny
bevitelével kapott, Fiának, a Világ Megváltójának közremüködésével. Az ősi időktől

terjedő szenthagyományban teljesedett ki mindez, melyet csak a görög és a latin ke
resztények ápoltak tovább. Máriának e királynő felfogása már az őskeresztény kortól
s éppen katakomba-ábrázoláson is megfigyelhető. amikor a kereszténység még a
"rabszolgák vallásának" számított, és nem épült bele a feudális rendbe. A későbbi

Mária-ábrázolások némelyikén a kűlsöséges megjelenítésben az Istenanya nemcsak
királynőként, hanem császárnőként is szerepel, bizánci, illetve frank birodalmi min
tára alakulva a festő képzeletében.

Az egyházi szövegek, a liturgia öröksége azonban sohasem engedte elhomályosuini
a jelentés értelmét, az "Égi királynöséget", Nem véletlen, hogy Szent István imája is,

573



akár a Nagyobb legendát, akár a Hartvik-félét olvassuk, így szólítja meg Szúz Máriát:
"Ég királynője ... " (Regina Coeli).

A király vagy az ország koronája azonban ezekben az időkben még nem kapott sze
repet a felajánlásban, amennyire ezt meg tudjuk állapítani. Jellemző, hogya legko
rábbi, ismert országfelajánló ábrázolás, mely III. Béla korából való, még szintén nem
ismeri ezt a mozzanatot.

De említésre méltó egy érdekes körülmény. 1765-ben, amikor Esztergomban még
álltak a régi bazilika maradványai, főként annak porta speciosa néven ismert nyugati
díszkapuja, Széless György esztergomi katolikus pap egy nyomtatott kiadványban
alapos leírását adta a kapunak, a díszítő képeknek és a rajta látható feliratoknak. E
díszkapu timpanonján maradt fenn a legrégibb ismert ábrázolása Szent István or
szágfelajánlásának, és a leírás szerint a márványba vésett képen Szűz Mária uralko
dói jogart és úgynevezett "világaimát" tart a kezében. De maradt erről a kapuról egy
vízfestmény is, mely Klimó György esztergomi kanonok, később pécsi püspök meg
bízásából készült. Ezen viszont nem láthatók a jelvények.

A lényeg azonban nem is az uralkodói jelvények feltűntetése. hanem a felajánlás
eszméje és az Is.tenanya középpontba állítása. Mint a művészettörténeti kutatás meg
állapította, ez a különleges technikával. színes márványberakásos megoldással ké
szült időálló timpanonkép. mely a 18. században még állt, de utána rövidesen össze
omlott, egy olyan Mária-ábrázolási kezdeményt követ, melynek első példája a párizsi
Notre-Dame Szent Anna-kapuja fölött figyelhető meg. A párizsi szobrászmunka 1182
előtti években készült, és VII. Lajos francia királyt mutatja Maurice de Sully párizsi
püspök társaságában, angyaloktól kísérve, amint hódolatukat mutatják be a timpa
non közepén trónján ülő Máriának és a gyermek Jézusnak. Nem véletlen, hogy VII.
Lajosról olvassuk az idevágó irodalomban, hogy Franciaországot elsőként ajánlotta
fel a Boldogságos Szüznek,

Ha ezzel kiegészítjük a művészettörténeti kutatásokat, különös tükröző hatást fi
gyelhetünk meg e francia-magyar eszmei és művészeti rokonságban. VII. Lajosról
tudjuk, hogy a Szentföldre vezető útjában járt Magyarországon, igen jó benyomást
szerzett itt II. Géza királyról és udvaráról. Igen lelkes levelet írt hazájába a fogadta
tásról. Később a keresztapja lett II. Géza idősebbik fiának, III. István királynak.
1180-ban halt meg, s így nem érte meg, mikor 1186-ban leánya, Margit feleségül ment
II. Géza ifjabbik fiához, III. Béla királyhoz. A francia királylánnyal érkező francia ha
tások tehát adva vannak, s a Párizsban létrehozott szokatlan, mintegy királyi felaján
lást ábrázoló Szűz Mária-kép híre könnyen eljuthatott Esztergomba.

De nem gondolt arra eddig még senki, hogy itt - tükrözésképpen - magyar hatás
ról is beszélhetünk, talán éppen Párizs felé. Azt ugyanis nem mondhatjuk, hogy az
országfelajánlás gondolatát Magyarország kölcsönözte volna a franciáktól. Hiszen
nálunk az a felajánlás már Szent István idejében, Európában páratlanul, egyedülálló
módon megtörtént. Mikor III. Béla 1188-ban a Szent István által még 1010 körül
emeltetett első, leégett esztergomi bazilika pótlására megkezdte az új, Szent Adal
bert-székesegyház építését, az Árpád-házi király saját családi hagyományában találta
meg a Szűz Máriának szóló országfelajánlás eszméjét, és írásban rögzítve is, Szent
István legendáiban. Ezért is van, hogy az esztergomi timpanonon a trónszéken ülő

Szúz Mária mellett egyik oldalon Szent István kedves bérmáló püspökét, Szent Adal
bertet látjuk, az esztergomi egyházmegye védőszentjét.A másik oldalon magát Szent
Istvánt, amint felemelt kezében a következő felírású mondatszalagot tartja: "Kegyes
Szűz Mária, fogadd oltalmadba kormányzandó országomat." Szűz Mária térdén pedig
a következő feliratos lap fekszik: "Elfogadom a tieidnek gondozását, s a szent dolgok
jogait elvállalja Adalbert, amint kéred." S csak a timpanonkép alatt, a szemöldök-
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gerendán látható a buzgó áhítatban imádkozó IÍI. Béla király és Jób akkori eszter
gomi érsek alakja.

Nem ismerjük az 1188-ban leégett és még Szent István akaratából épült régi szé
kesegyház képeit, díszítéseit. De ha a legendák már életében oly buzgó Mária-tiszte
lőnek mondják az első magyar királyt, alig valószínűtlen, hogya régi székesegyház
ban is ne utalt volna valamilyen jel vagy kép a Máriának való országfelajánlásra. VII.
Lajos figyelmét, ha Esztergomban nem járt is - erre nincsenek adatok -, maga a
hagyomány, valamilyen értesülés révén fölkelthette. Nem akarjuk természetesen azt
állítani, hogy az akkor is régi, európai hagyományokkal rendelkező Franciaország
nak, "az egyház legidősebb lányának" Magyarországon lett volna szüksége eszmei
ösztönzésekre. De egy váratlanul nyert kedvező benyomás, akárhonnét éri is a rá fo
gékony lelket, más hatásokkal összefonódva, elvegyülhet egy Máriának való felaján
lás szándékának kialakulásában. Az ugyancsak lehet, hogy az ábrázolás művészimeg
oldása visszahatott Esztergomra, és segítette az eszméknek modem eszközökkel való
új megjelenítését.

Az ismertetett adatok fényében úgy látszik, hogy Magyarország valóban a kezdet
től, első, szent királya óta Mária országa volt, a középkori kereszténység buzgóságá
nak indításából. Esztergom széttört márványképe a bizonyság ennek a buzgóságnak
folytonosságára, bővülésére. Hiába nincs ezután századokon át a barokk koráig
egyetlen emlék sem, mely újra fölvetné az országfelajánlás témáját - a tatár és a
török, valamint a reformáció más irányú, képromboló, bálványimádásra .gyanakvó
áhítatának terjedése elég magyarázat a folyamatos emlékanyag megszakadására.

Éppen a legujabb kutatások azonban arra is rámutatnak, hogy a középkor felé ve
zető szálak a téma ábrázolásában a 16. században is fellelhetők Szent István koponya
csontjának ebből az időből való, áttört ezüst ereklyetartóján. A koronaátadás mozza
nata azonban itt is hiányzik. De hogy ez az eszme is messze nyúlik vissza, mutatja Új
bánya ezüst pecsétnyornója a 14. századból (1340-es évek), melyen Nagy Lajos király
szerepel úgy, mint a magyar korona felajánlója Szűz Máriának. (Szilárdfy Zoltán:
Barokk szentképek Magyarországon. Budapest, 1984.) Fennmaradt emlékeink szerint
azután széles körben az ellenreformáció és a barokk művészet kora veszi igénybe a
téma ábrázolását (e korból első, ismert nyoma 1642-ből a győri Szent Ignác-templom
Magyar szentek oltárképén. majd egy 1692. évi metszeten), de a koronaátadás jele
nete csak a 18. századtól követhető nyomon. Akkor, amikor Magyarország már jó ide
je a Habsburg-birodalom gyarmati sorsában él. Erre az időre viszont már csak vágy
maradt annak a másik feliratnak a szővege, mely ugyancsak az esztergomi díszkapun,
a felső, széles ívre vésve volt olvasható: "Szent és kész elmét - tiszteletet Istennek 
és a hazának szabadságot." Mária válaszát is elolvashatjuk a márványba vésett mon
datszalag feljegyzéséböl: "Elfogadom a tieidnek gondozását ... "
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