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Géza politikája

István uralkodása

A keresztény királyság
megalapítása
A magyar kalandozások idején a keresztény civilizáció, még ha a
legtágabban érijük is, nem terjedt tovább az Elbánál és az Al-Du
nánál. Ezeken túl barbár népek földje következett, amelyek hitükre
nézve pogányok voltak, és nem volt stabil politikai szervezetük. Az
ezredév körüli évtizedek legfontosabb és legmeglepőbb fejleménye
volt, hogy a keresztény Eruópa hirtelen kitágult. A skandináv né
pek és a magyarok egymástól függetlenül, de csaknem egyidőben

léptek arra az útra, hogy barbár népből keresztény mintára orszá
gokká szerveződjenek.A 11. század közepére a mai Európa legna
gyobb része mind vallási, mind politikai tekintetben már a keresz
tény közösség része volt.

Magyarországon a folyamat Géza (972-997) fejedelemsége alatt
kezdődött, és a befejezése fia, István (997-1038) műve volt. Géza a
fejedelmi hatalom megszilárdítására törekedett, ezért minden
szomszédjával békét kötött, kiváltképp a Német-római Császár
sággal. Már 973 húsvétján követséget küldött Quedlinburgba I.
Ottó császárhoz, és lemondott azokról a bajor és morva területek
ről, amelyeket addig a magyarok tartottak megszállva. Később

ugyan összeütközésbe került Ottó unokaöccsével. II. Henrik bajor
herceggel, de 996-ban kibékült ennek fiával, a későbbi II. Henrik
császárral fiát, Vajkot összeházasítva ennek nővérével, Gizellával.
Legkésőbb ekkor mondott le Bécsről és környékéről is, és azóta a
legújabb korig - rövid megszakítással - a Morva és a Lajta ké
pezte az ország nyugati határát.

Géza tette meg az első, döntő lépéseket a kereszténység felvéte
léhez is. Ottó, bizonyára Géza kérésére, már 972-ben a magyarok
püspökévé szenteltette és hozzájuk kűldte Brúnó (Brunward)
szentgalleni szerzetest, Géza sokezer nemesebb magyarral együtt
megkeresztelkedett, és megfogadta, hogy minden alattvalóját a
keresztény hitre tériti. Ezt meg is tartotta, sokat tett is a szeritség
telen szertartások eltörléséért és a lázadókat kemény kézzel verte
le, de ő maga nem vált igazából kereszténnyé, sőt továbbra is hó
dolt ősei pogány szokásainak.

Géza utóda 997-ben Vajk lett, aki megkeresztelése után az Ist
ván nevet viselte. Uralkodásának első aktusa az Árpád-házi tarto
mányok egyesítése volt. Ehhez az alkalmat idősebb rokona, Kop
pány fellépése szolgáltatta, aki a szeniorátusi elv alapján magá
nak követelte a fejedelmi trónt, emellett - valószínűleg a levirá
tus pogány szokására hivatkozva - Géza özvegyének kezét is.
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István megkoronázása

Kereszténység és
monarchia

István 998-ban Veszprém mellett csatában legyőzte Koppányt,
holttestét felnégyel tette, és darabjait hatalma szilárdságának jeléül
Veszprém, Győr és Esztergom kapujára függesztette ki. A negye
dik darabot nagybátyja, a pogánysággal kacérkodó Gyula kapta
meg, mintegy tájékoztatásul, hogy uralma nem lesz hosszú élem.
Nem is volt, országát, Erdélyt István már 1003-ban bekebelezte,
és külön kormányzóra bízta. A gyula azonban kegyelmet kapott,
és leszármazottait később a magyar előkelők sorában találjuk.

István uralma ettől fogva az Arpádok egész országára kiterjedt.
Hatalmának legitimálása érdekében időközbenmegtette uralkodá
sának legdöntőbb, hatásában legmaradandóbb lépését: 1000 kará
csonyán vagy 1001 újév napján Esztergomban ünnepélyesen ki
rállyá koronáztatta magát. Uralkodását ettől az időponttól számí
totta, és a magyarok királya (rex Ungrorum) címet vette fel.

István is folytatta apja politikáját, amennyiben jó viszonyra tö
rekedett legerősebb szomszédaival. A bizánci ll. Baszileioszt 1018
ban segítette a bolgárok legyőzésében, sógorával, II. Henrik (1002
24) császárral pedig barátságban élt. A száli dinasztia kihalásakor
azonban örökösödési igénnyel lépett fel részt követelve fiának a
bajor hercegségből, s emiatt háborúba sodródott az új császárral,
ll. Konráddal. Konrád 1030-ban Magyarországba nyomult, de ve
reséget szenvedett, és kénytelen volt Bécsről és környékéről le
mondani.

Az igazi gondot a trónutódlás kérdése jelentette István számá
ra, miután egyetlen fia, a szent életűnek mondott Imre 1031-ben
vadászbaleset áldozata lett. A kézenfekvő örökös unokatestvére,
Vazul lett volna, Géza Mihály nevű testvérének fia, őt azonban a
király nem látta alkalmasnak az uralkodásra. Helyette nőági uno
kaöccsét, Pétert jelölte ki utódául, az elűzött velencei fejedelem,
Otto Orseolo fiát. Vazult megvakították, és három fia lengyelor
szágba menekült. István 1038. augusztus IS-én halt meg, mintegy
hatvanéves korában, és Imre herceggel együtt az általa alapított
székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra.

Visszatekintve a 11. századra, annak leglátványosabb fejlemé
nyére a keresztény vallás és intézmények és az ezekre épülő ke
resztény monarchia meghonosítása volt. A kettő szorosan össze
függött. Szilárd királyi hatalom nélkül az új rend nem volt fenn
tartható, magát a királyt viszont épp a keresztény tanítás juttatta
olyan tekintélyhez, amely magasan a pogány fejedelmek fölé
emelte, és földi hatalmát megkérdőjelezhetetlennétette. Az új, im
már Isten kegyelméből gyakorolt hatalom nem csupán szilárdabb
volt, mint elődje, hanem más jellegű is. A vallásból a keresztény
király olyan tekintélyt származtathatott, amelyre elődei nem is
gondolhattak, ezt azonban elsősorban a béke fenntartására és a
keresztény hit megszilárdítására illett fordítania. A királyság en
nélfogva szükségképpen olyan berendezkedést jelentett, amely
sokban eltért a megszokottól. A dinasztia kollektív szakralitását,
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11ngruente namque
bellorum tempestate,

qua inter Theotonicos et
Ungaros seditio maxima
excreverat, DHA. I. 39.

Az ispánok és
püspökök

Új erődítmény-rendszer

amelyen a 10. századi berendezkedés vélhetőleg alapult, ekkor
felváltotta a keresztény király egyedüli és megfellebezhetetlen au
toritása.

Az új rendszer megalapításában Istvánt idegen lovagok támo
gatták, akik többnyire német földről érkeztek udvarába felesége,
Gizella kíséretében. Az idegen segítség olyan jelentős volt, hogya
Koppány elleni ütközetben a kortársak éppenséggel németek és
magyarok harcát látták.' A jövevények közül nevezetes volt egy
testvérpár, Hont és Pázmány, akik a hagyomány szerint karddal
övezték fel Istvánt a hadjárat előtt, továbbá a sváb Vecelin lovag,
aki állítólag Koppányt megölte. Valamennyien fontos szerepet
kaptak az ország kormányzásában, utódaik pedig a legelőkelőbb

Árpád-kori nemesek közé számítottak. Mindamellett az idegenek
befolyását nem szabad eltúloznunk. Kétségtelen, hogy István
uralma elsősorban bennszülött előkelők támogatására épült, olya
nokéra, akiket Gézának és neki sikerült a pártjukra állítaniuk. A
számuk jelentős lehetett, mert a 13. századi magyar előkelők

többsége, bizonyára joggal, olyanoktól származtatta magát, akik
részt vettek a honfoglalásban és a 10. századi hadjáratokban. Leg
kiemelkedőbb képviselőjük Aba volt, akit István ahhoz is elég el
őkelőnek talált, hogya nővérét hozzáadja.

Az ország vezetői, idegen és magyar urak egyaránt, az ispán cí
met viselték, amelyet az egész középkoron át a legtöbbször comes
nek fordítottak. A szó adélszláv zupan szóból ered t, és eredetileg
egy nemzetség fejét, illetve egy kerület (zupa) elöljáróját jelentette,
Magyarországon pedig István korától azt a méltóságot, akit a ki
rály egy kerület vagy egy vár élére állított. A 11. századtól az is
pánok voltak a királyság fő tisztségviselői. ÖSszességükben az is
pánok rendjét (ordo comitum) alkották, amelyet az Intelmek a püs
pökök mellett az uralkodó legfőbb támaszaként jelölt meg. Az
egyházi és világi főméltóságok, azaz a püspökök és ispánok
együttesen alkották a királyi tanácsot, amelynek hozzájárulására
István maga is többször hivatkozott törvényeiben. legtekintélye
sebb tagja kezdettől fogva a királyi udvar élén álló nádorispán
(comes palatinus, később röviden nádor illetve palatinus) volt, aki
nek méltóságát István idején Aba viselte.

Az új királyi hatalom vadonatúj erődítményeksorán nyugodott.
Noha Anonymus szerint a honfoglalók több tucat várat foglaltak
el és építettek maguk, a régészet azt bizonyítja, hogy a 10. század
utolsó negyede előtt nem léteztek ilyenek, és a legelsőket Géza és
István emelték. Esztergom, Székesfehérvár és Veszprém, amelye
ket királyi vagy királynéi székhelynek szántak, kőből épültek, né
hol pedig egy-egy késői római castelIum romjait vették használat
ba, de a 11-12. század szokásos királyi várai fa gerendavázas pa
lánkvárak voltak, amelyeket földsánccal erősítettek meg, és erre
később gyakran kőfalat húztak. Átlagosan 2-3 hektámyi területet
vettek körül, de például Sopron hatalmas vára, amely a római
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A csanádi püspökség
megalapítása

2SRH. II. 489.

Scarbantia romjaira épült és a legfőbb nyugati útvonal bejáratát
őrizte, 8,7 hektár kiterjedésű volt.

Ezek a várak, amelyeket a 12. századig latinul civitasnak vagy
urbsnak, majd később castrumnak neveztek, mind királyi kézben
voltak, és a kormányzás helyi központjaiul szolgáltak. A legtöbb
höz, talán mindhez, kezdettől fogva egy-egy kerület (parochia, pro
vincia) tartozott, amelyet a vár megyéjének azaz vármegyének ne
veztek. A szláv eredetű szó eredeti jelentése határ, ezért valószí
nű, hogy a megyéket kezdettől fogva jól definiált határok válasz
tották el. Ezért szolgálhattak az egyházszervezés alapjául is. A ki
rály 1009. évi oklevele szerint a veszprémi egyházmegye jogható
sága négy várra (civitas) terjedt ki, amelyen biztosan a négy vár
kerületét, azaz megyéjét kell értenünk.

A várak megyéikkel együtt kezdettől fogva az ispánokra voltak
bízva. Ispán és vár kapcsolata olyan szoros volt, hogy számos vár
első ispánjáról kapta a nevét. A legtöbb mai megye eredete azok
ra megy vissza, amelyeket István alapított, s még a határaik is
nemegyszer változatlanul maradtak a 20. századig. Hont és Abaúj
megyéket, amelyek István kortársaitól, Hont duxtól és Abától
kapták a nevüket, csak a trianoni béke vágta ketté, és a Magyar
országnál maradt részek 1950-ig fennmaradtak közigazgatási egy
ségként.

Az István által alapított várak és megyék száma mintegy 40-45
lehetett, de feltehető, hogy egy-egy ispán helyettesei útján több
megyét igazgatott. Alig hihető, hogy Hont ispán hatalma egyedül
a kicsiny Hont megyére terjedt volna ki, Abáról pedig még kevés
bé tételezhető fel, hogy pusztán a saját megyéjét kormányozta
volna. Forrásainkban az ispánok a püspökökkel egyenrangú ha
talmi tényezőként jelennek meg, ezért azt kell hinnünk, hogy egy
ispáni tartomány méretét tekintve nem sokban különbözhetett
egy egyházmegyétől. Ez magyarázza, hogy az ispánokat nemegy
szer fejedelem (princeps vagy dux) néven említik.

Arról, hogy a királyság uralmi szervezete miképpen épült ki,
Szent Gellért legendája tájékoztat, amely a csanádi püspökség ala
pítását beszéli el. Mint megtudjuk, Csanádon, amelyet akkor még
Marosvámak neveztek, korábban egy Ajtony nevű előkelő (prin
ceps) kormányzott, akinek tartománya a Körösöktől az Al-Dunáig
terjedt. Ajtony keresztény volt ugyan, de nem a római, hanem a
bizánci rítust követte, székhelyén görög monostort alapított, és
egyébként is "tökéletlen volt a keresztény vallásban, mivel hét
feleséget tartott".2 Szilaj lovakból hatalmas ménesei voltak, temér
dek marhája, emellett sok vitéze is, akiknek erejében bízva szem
beszegült Istvánnal, és megvámolta a király sóját, amelyet Erdély
ből a Maroson szállítottak le. A király ezért 1030 táján ellenségnek
nyilvánította, és Csanád nevű vezérét küldte ellene, aki a legenda
szerint még pogányként Ajtonytól pártolt hozzá, Anonymus sze
rint ellenben István unokaöccse (nepos) volt. Ajtony elesett a csa-
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tában, és helyére Csanád került, mint a király és Ajtony házának
princeps-e.' Marosvárott, amelyet ezóta Csanádról neveztek, püs
pökség létesült, amelynek élére a királya bakonyi erdőségben re
meteként élő olasz Gellértet hívta meg. Ajtony tartományából lett
a csanádi egyház megyéje.

Ajtonyt a modem történetírásban többnyire az erdélyi Gyulá
hoz hasonló félfüggetlen fejedelemként ábrázolják, ez azonban
alighanem téves. Személyéről, Koppánnyal és Gyulával ellentét
ben, mit sem tudnak a krónikák, ami arra mutat, hogy legyőzése

a maga idejében nem számított kiemelkedő jelentőségű ügynek.
Egyébként is nehezen képzelhető el, hogy István több évtizeden
át eltűrte egy független fejedelem uralmát országa szívében. Aj
tony valójában a pogány arisztokrácia képviselője lehetett, aki or
szágát örökségképp kormányozta ugyan, de a király ispánjaként.
Helyzetét tehát Abáéhoz hasonlónak képzelhetjük el, azzal a kü
lönbséggel, hogy ő nem volt képes úrrá lenni pogány habitusán,
ezért eljött az idő, amikor le kellett váltani.

A korszak jelentősége egészben véve nehezen becsülhető túl.
Az a társadalmi és politikai rend, amely ekkor kialakult, a 13.
század folyamán széthullott ugyan, ezért sok tekintetben, ma is
hiányosan ismerjük. István művének egésze azonban maradandó
volt. Személyére századok múlva is úgy emlékeztek, mint minden
jogok végső forrására, és nemcsak a nemesek vezették vissza ki
váltságaikat az ő adományára, hanem minden más társadalmi ré
teg is. Jellemző erre, hogy 1437-ben az erdélyi parasztfelkelés ve
zetői azért küldtek követeket Budára, mert úgy hitték, megtekint
hetik Szent Istvánnak ama oklevelét, amelyben szabadságaik van
nak rögzítve. Az első király számos alkotása, mint a megyék és
az egyházmegyék, ma is él. A legnagyobb horderejűnek mind
amellett kétségkívül az a döntése bizonyult, hogy a kereszténység
felvételekor a római egyházhoz csatlakozott. Magyarország ennek
folytán maradt máig latin írású és műveltségű ország, mindazok
kal az alig számba vehető kulturális és politikai előnyökkel, ame
lyek ebből adódtak.4
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