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A MAGYAR TOLL SZENT ISTVÁN ÉVÉBEN. 
Irta: Kállay Miklós. 

AZ ÉLŐ István király éveiben írták le Magyarországon az első betűket, 
amelyek arról tanuskodnak, hogy népünk, egy ősi nomád, türk 
kultúra hordozója, belépett a nagy nyugati civilizációba. Ez a nép 

akkor az írás mesterségét nem ismerte. Legfeljebb bűbájos mesterségekben 
jártas sámánjai vetettek vesszőkre rovásokat. Tudós papok kezdték lassan-
lassan megtanítani magasabbrendű életre elszánt fiait az írásra, amelynek 
akkor még nem is a toll volt az eszköze, hanem az ecset. De ez az először 
magyar kézbe adott, finom tűhegyű ecset, amellyel a betűket festették és a 
képeket írták, őse annak a magyar tollnak, amely ma a nagy király halálának 
kilencszázados fordulóján, ebben a jubileumi Szent István évben mintha az 
első magyar betűvetők ihletett áhítatával, az ősi ecsettől örökölt buzgósággal 
és felelősségtudattal folytatná a magyar civilizációnak kilencszázaddal ezelőtt 
megindult munkáját. 

Szent Istvánt újabban országépítőnek szokás nevezni. És helyesen is. 
Alatta csakugyan felépült és átépült föld és népe. Településből igazi ország 
lett. Tornyok harsantak ég felé. Monostorházak rakták egybe a várat a temp-
lommal. Termővé épült a föld és termővé teljesült lélek és szellem ősi ugara. 
A föld mélyéből előkerült romok, ezek a beszédes kőkönyvek olvastatják 
velünk, a munkának, az alkotás vágyának micsoda lázával és lendületével 
serénykedett, törte magát itt minden, hogy megássa alapját és megrakja idő-
álló falait egy ezredéven túlívelő történelemnek. És mintha ebből a lendület-
ből még annyi század multával is maradt volna itt valami. A mult kőkönyveit 
olvasó szellem most a könyvek köveiből próbálja újjáépíteni a mai magyarság 
érdeklődésének és értelmének e nagyon messze mult csodálatos épületet. 

És a nagy évforduló, mai intézményeinek ősi magjából felénk sugárzó, 
hagyományaink tudatában élő, a megtárt föld homályából elősugárzó mult 
megihlette a magyar tollakat. Mire a Szent István jubileumi év megnyílt, 
egész külön irodalom támadt itt, amely hangjának tiszta emelkedettségét, 
tárgyában való belső elmélyedését, stílusának csiszoltságát, sőt még kiállításá-
nak gondos szépségét tekintve is egészen önálló csoportban válik ki a mai 
irodalom gazdag és sokoldalú terméséből. Ez az irodalom nagy vonalaiban 
ugyanabban a tárgykörben mozog. Vagy magának István királynak személyé-
vel, apostoli, országépítő, társadalomszervező munkájával foglalkozik. Vagy 
ennek a sorsdöntő korszaknak egész hatalmas képét akarja megeleveníteni, 
esetleg valamelyik jellegzetességéről, külön részletkérdéséről ad behatóbb, 
elaprózottabb tanulmányt. A költészet is kísérletet tett, hogy a képzelet és a 
költői megelevenítés és formateremtés mai eszközeivel hozza közelebb a nagy 
királyt és korát, vagy legalább is az ő vérségének kimagasló alakjait a mai 
lélekhez. Szépirodalmunknak újfajta regényhagiografiája és misztérium 
drámája kapcsolódik bele ebbe a közös tárgykeretbe. És vannak a tárgynak 
mellékhajtásai is, amelyek nem szigorúan ezzel a korral foglalkoznak, de 
valamiképpen összefüggnek — ha olykor lazábban is — vele. Rávezetnek 
magának a főtémának megértésére, közelebb visznek egy-egy kérdéséhez, olyan 
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alapismereteinket gyarapítják, amelyek nélkül félig süketen és vakon tapo-
gatódzunk csak egy távoli kor frissen megnyílt útvesztőjében, mintahogy 
például Jajczay János egyik könyve megismerteti velünk az egyházművészet 
fejlődésvonalát. Egészen bizonyos, hogy ezeket a szigorúbb értelemben vett 
Szent István irodalommal csak lazább összefüggésű, de vele közös szellemi 
területen mozgó alkotásokat mégis a Szent István év ihlette s ebből az ihlet-
ből fakadt tárgyak kezdeményezése hozta létre. Ezek nélkül, legalább éppen 
most, aligha születtek volna meg. Joggal számítjuk hát őket a Szent István 
irodalomhoz. 

Ez az irodalom céljukat, szellemi színvonalukat, jelentőségüket tekintve 
igen különböző műveket ölel fel. Vannak köztük olyanok, amelyek tisztán 
azzal a céllal készültek, hogy népszerű, rövid összefoglalását adják egy törté-
nelmi kornak s megrajzolják a kor irányító egyéniségének jellegzetes arcélét. 
Nem új kutatások meglepetéssel szolgálnak, hanem összegezik, ami az eddig 
végzett kutatások eredménye alapján leszűrhető tény, kihámozható valóság és 
amit minden művelt embernek tudnia kell a tárgyról és annak legfőbb vonat-
kozásairól. Ilyen Balanyi György tömören megírt kis könyve, amely nemcsak 
Szent István király életéről és munkásságáról mond el minden hasznos és 
szükséges tudnivalót, hanem nyomon kíséri a szent király alakjának vál-
tozásait, újulásait a következő századok folyamán napjainkig. Valóságos 
hidat épít a kilenc századon keresztül. 

Vannak azután a legszigorúbb értelemben vett tudományos munkák is 
ebben a Szent István irodalomban. Ezek egy-egy szűkebbre határolt területen 
végzett kutatás eredményeit dolgozzák fel a leggondosabb kritikával és a leg-
alaposabb történelmi felkészültséggel, hogy ezekből a részletekből állítsák 
össze az egész kornak a tudomány mai szintjén átértékelt képét és felfogását. 
Ezek a részlettanulmányok a legváltozatosabb kérdésekkel foglalkoznak. 
Válogathat bennük az olvasó érdeklődése, ízlése, felkészültsége és szellemi 
színvonala szerint. De egyet nem szabad feltételezni, hogy ezek a szigorúan 
tudományos jellegű tanulmányok csak tudósokat érdekelhetnek. A mai szel-
lemtörténeti módszer a legszárazabbnak látszó tudományos részletkérdésnél 
is a gyakorlati szempontoknak olyan szövevényét veti fel, a kérdést a mai 
élethez s a mai ember gondolkozásához olyan közelálló szemléletben igyekszik 
megvilágítani s előadásmódja is annyira közvetlen, gyakran éppen a sokféle 
nézőpont és összefüggés felvetése révén olyan színes, hogy az átlagolvasó is, 
akiben egészen új világot gyujthat fel, a legnagyobb érdeklődéssel olvassa. 
Az természetes például, hogy Hóman Bálint történelmi munkáinak a Szent 
István évre készült kiadásából, amelynek legfontosabb fejezetei magával 
Szent Istvánnal és korával vagy az Árpád-kori magyar társadalommal foglal-
koznak, mindenki a legnagyobb figyelemmel fogja olvasni a magyar-hún 
monda mindenkit érdeklő kérdésének tisztázását. Meglepőbb azonban, hogy az 
Árpád-kori, köztük Szent Istváni oklevelek magyarázatát és kritikáját s az 
oklevelekből kihámozható történelmi ténymegállapításokat is olyan feszült 
érdeklődéssel kell olvasnunk, mint amilyen figyelemmel, kissé merész, de igaz 
hasonlattal élve, detektívregényekben a rejtély megoldásának láncszemről 
láncszemre haladó kibogozását kísérjük. 

Van ennek a Szent István irodalomnak még egy nagy hivatása és talán 
éppen ez adja legfőbb jelentőségét is ; és ez az, hogy tudományos megalapo-
zottsággal, a történelem legteljesebb fényében hozza közel a magyar szívekhez 
Szent István alakját, Szent István a válságokban gazdag magyar történelem 
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egyik legnagyobb hőse, ország építője, törvények szerzője, egyház szervezője, 
népe művelője, bűnösök ostora, regények védője, hatalmaskodók megfékezője, 
üldözöttek istápolója, maga alázatos hívő, de a fejedelmi akarat erélyes végre-
hajtója, a nemzet egységének megteremtője, pártosoknak kiközösítője, a 
keresztény magyar állam megalapítója, de maga is kemény, vitéz magyar, aki 
hősi harcokban semmisítette meg az ország ellenségeit s diadalmasan védte 
meg határait s karddal szerzett békét népének. Mégis valami komor, hideg 
fény vette körül eddig s nem volt olyan körülrajongott eszmény, mint a lovag 
Szent László, az igazságos Mátyás, a mártír bujdosó Rákóczi. Az új Szent 
István irodalom, mint a Kelet és Nyugat határán nehéz próbát álló, örök 
magyar szimbolumát vetíti őt a nemzet köztudatába. 

Ezt a súlyos jelentőségű átértékelést főleg a Szent István Emlékkönyv 
vállalta. Eddig két hatalmas kötete jelent meg ennek a külsejében is meg-
ragadó munkának, amelyet az Akadémia kiadásában a bíboros-hercegprímás 
szerkeszt. Magyarország legkiválóbb tudósai működnek benne közre. Gondos, 
elmélyedő, a legmodernebb kutatásra támaszkodó monografiákban az egész 
európai kultúrközösségbe bekapcsolt, teljes hangszerelését adják a kornak 
előzményeivel és mai tanulságaival együtt. A messze etelközi pusztáktól a 
ködös Albionig ível ez a történelem. Földnek, népnek, éghajlatnak, anyagi és 
szellemi hatásoknak minden összefüggését kitapogató, hatalmas szintézissé 
érnek össze ezek a tanulmányok. Egy hatalmas kultúrátalakulásnak virágba 
borulását kapjuk itt az értelem és tudás mai világánál, pontos geológiával 
lenyomozott őstörténetével együtt. Okmányok, régi krónikák, a föld mélyéről 
került leletek szükszavú közléseiből csodálatos gazdagságú életet bont ki az 
emberi elme következtető ereje és új élettel és új tájékozódással tölti meg 
tudatunkat egy nagy király világtörténelmi szempontból is súlyos egyéniségé-
ről és a legnagyobb magyar korfordulóról. 

Új megvilágításba állítja a pogány és a keresztény magyarság viszonyát 
Deér József érdekes könyve. Az élő valóság szemléltető erejével rajzolja meg a 
nomád és katonai kulturájú honfoglaló megjelenését a bomladozó hűbériségű 
középkorban és beilleszkedését ebbe a kultúrába. Megállapítja, hogy az ellen-
tét pogányság és kereszténység közt nem annyira vallási volt, hanem inkább 
ősi hagyományok és életformák ellentéte. Az egyistenhívő «steppe-kultúrájú» 
népnek nem volt túlságosan idegen a tisztultabb kereszténység. És ez is sze-
rencsés kézzel vette át és telítette meg keresztény tartalommal az ősi hiedelme-
ket és pogány népszokásokat. Rendkívül okosan és érdekesen beszél erről és 
állítja össze a magyar egyházi év néprajzát egy fiatal szegedi tudós, Bálint 
Sándor, «Népünk ünnepei» című könyvében. 

Egész bizonyosan a Szent István év adta az ösztönzést néhány olyan 
könyvhöz, amely nem szorosan Szent Istvánnal, vagy az ő korával foglalkozik, 
hanem főleg a magyar építő egyházművészet emlékeit méltatva érinti a szent-
istváni kort is. A megszentelt Pest-Buda, Jajczay János könyve gondos ta-
nulmány alapján vonja meg a magyar főváros templomépítésének fejlődés-
vonalát a IV. századtól napjainkig. Szent István koráról megállapítja, hogy 
akkor nem találunk a mai főváros területén olyan nagyszabású kezdeményez-
ést, mint Pécsett, Székesfehérvárott, Esztergomban vagy Gyulafehérvárt. De 
hiteles források tanusítják például, hogy a mai Kamaraerdő helyén Szent Sa-
binának temploma állt, amelyben Gellért püspök misét mondott. A legszebb 
monografiák egyike Rados Jenő könyve a «Magyar oltárok»-ról. A gótika szár-
nyas oltárainak és a barokk hatalmas oltárépítményeinek gyönyörű emlékei 
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maradtak hazánkban, amint erről a díszes kötet gazdag illusztrációi is tanus-
kodnak. Szent István idejéből, sőt általában a román korból épségben maradt 
oltárunk nincs. Igazolásra szorul az is, hogy voltak-e egyáltalán sátoros kikép-
zésű, úgynevezett ciboriumos oltáraink, mint aminő a francia szellemben 
rekonstruált gerecei oltár. Alighanem inkább csak tömbkialakítású asztal-
oltárokról beszélhetünk a román korban is. 

A mai Szent István irodalomban aránylag legkevesebb a szent király 
személyével foglalkozó szépirodalom. Ennek az a magyarázata, hogy a nem 
egészen tíz évvel előbb megült Szent Imre jubileum alkalmával regényíróink 
és színpadi szerzőink már kimerítették ezt a témát. Kós Károly Szent István 
regénye is inkább ebbe a körbe esik. Mégis van a jubileumi évnek Szent István 
regénye, Makkai Sándor írta «Magyarok csillaga» címen. Lebilincselő könyv 
és új szempontot is talál t : Szent István lelkének bensőséges keresztény át-
formálódását Szent Adalbert hatása alatt, úgy azonban, hogy keresztény 
öntudata mellett szilárdan megőrizte ősi elszármazásának törvényeit is. 

Az erősen divatba jött Szabadtéri játékok szintén belekapcsolódnak a 
Szent István év hangulatkörébe. Újházy György «István király népe» címen 
látványos történelmi drámát írt, amelynek középpontjában Géza fejedelem 
és István király alakja áll. A pogány magyarság európai problémájával is 
drámának a szegedi Dómtér ad méltó művészi keretet. Szent István egyik 
késői unokája boldog Margit a hősnője annak a szabadtéri játéknak, amelyet 
az új Margiszigeti Színház mutat be, azon a helyen, ahol a szűz királyleány 
évszázadokkal ezelőtt élt. Szilveszter pápa és Ottó császár a szereplője Ber-
celli A. Károly «Uram, irgalmaz !»című darabjának. Ennek a darabnak szabad-
téri előadására Szombathely készül. Harsányi Zsolt a Szent Korona regényes 
életrajzát írta meg. 

Még mindig híjával van azonban irodalmunk egy, a legszélesebb nép-
rétegekhez szóló, mégis irodalmi megfogalmazású Szent István regénynek, 
amely úgy képzelhető el, mint a mai tömegek szájaíze szerint írt legenda. 
Ez hozhatná igazán közel a magyarság szívéhez a nagy királyt, ha ugyan 
megalkotja még Szent István évében a magyar toll. 


