
A fölkent király:
Szent István
A Vajkból megkeresztelkedésekor Istvánná lett ifjú, amikor 997-ben ap-
jától, Gézától megörökölte a nagyfejedelmi hatalmat, azonnal útra kelt,
kettős értelemben. Igazi út volt, amit hívei — magyarok és németek
— élén Nyitrától az Esztergommal szemközt lévő bényi erődig meg-
tett, majd a mellé szegődő harcosok gyülekezésének befejeztével Bényből
a Dunán átkelve serege élén Veszprém felé vonult. Átvitt értelemben
pedig nagy út kezdetén állt ekkor, mert a törzsekre oszló, rokonnépek
töredékeitől színes, nyelvében, szokásai ban, vallási hiedelmeiben
sem teljesen egységes, mégis, túlnyomó részt magyarnak mondható né-
pességet olyan vallási, társadal mi, gazdasági átalakulások sorozatán
kellett átvezetnie, amelyre eddig példa nemigen akadt a sztyeppei ere-
detű népek között. Talán a kazárok szolgálhattak példával, de ezt bi-
rodalmuk összeomlása miatt csak föltételesen lehet említeni.1

A fiatal uralkodót az első pillanattól kezdve nagyfokú határozott-
ság jellemezte, és a hatalomgyakorlás különböző megnyilvánulásai-
 nak olyan egybefüggő rendszere bontakozott ki, amely a követke -
ző négy évtized során életműbe testesült és évezrednyi hatásúnak
bizonyult.

Amint az aranyból vert érem két oldala bár két képet mutat,
mégis egyetlen egészet alkot, úgy tartozott egybe Szent Istvánnál az
államalapítás és az egyházszervezés, még akkor is, ha mindkettő
komoly előzményekre támaszkodhatott.

A nomád államból, melyet István Gézától örökölt, három év alatt
keresztény királyságot formált, ami nem egy tizenéves, tanácsosai-
 nak, főurainak, harcosainak óhatatlanul is kiszolgáltatott ifjúnak
tulajdonítható.2 Inkább vall érett, uralkodáshoz felnőtt, döntései-
nek felelősségét teljes mértékben vállaló, szuverén, karizmatikus
személyiségre, aki már pajzsra emeltetése — tehát szűk vagy bő év-
tized — óta tudatosan készült bevégzendő feladatára.

A keresztényként nevelkedett ifjú nagyfejedelem még beszélte a
sztyeppék nyelvét, és aki csak ezen értett, ahhoz ő is e nyelven szólt.
A föltehetőleg Várpalotához közeli, döntő csatában életét veszített
Koppány holttestét a sztyeppék világából hozott bolgár-török szo-
kás szerint a harcosok felnégyelték, és a győztes István parancsára
az országba szétvitték, a tetem-darabokat négy vár (Veszprém, Győr,
Székesfehérvár, Gyulafehérvár) kapujára kiszögezték. Ez a keresz-
tény nézőpont alapján halottgyalázásnak tűnő tett a bolgár-török
íratlan-írott törvénykezés bevett ítélete volt égbekiáltó bűnök ese-
tén, s megoktatta az értetlenkedőket. Koppány a senioratus jogelve
alapján, a leviratus szokásjogi eljárása (az özvegy Sarolt nőülvétele)
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révén akarta megszerezni a hatalmat a legalább három nemzedék
óta gyakorolt primogenitura kárára. Noha az utóbbi kifejezés későbbi,
az apától elsőszülött fiúnak történő hatalomátadás volt a legkevésbé
veszélyes. Az uralkodói hatalom az átadás pillanatában a legsebez-
hetőbb, ezért a békés hatalomváltás záloga volt az elsőszülött fiút
előnyben részesítő jogelv a keresztény Nyugaton.

A kezdeti határozott föllépésnek köszönhetően Szent István hosz-
szú uralkodása (997–1038) során csak két alkalommal kényszerült
fegyveres fellépésre az országon belül, magyarok ellen. Az erdélyi
Gyula, anyai nagybátyja Gyulafehérvár, Ajtony pedig Marosvár3

központtal olyan tartomány-uraságot hozott létre, ami az eredmé-
nyes államszervezéshez nélkülözhetetlen hatalmi központosítást ve-
szélyeztette. Amikor István 1003-ban Gyula ellen hadba vonult, a
vérontást sikerült elkerülni, s az erdélyi részek István haderejének
fölvonultakor meghódoltak.

Ajtony vezér viszont a délkeleti végeken, a Maros-Tisza szögben el-
 lenállást tanúsított, és mert fegyvert ragadott a fölkent és megkoroná -
zott uralkodó ellen, Csanád vezér „fegyvere által veszett el”. E két lá-
zadó tartományúr a bizánci egyháztól kérte és vette föl a keresztség
szentségét, István viszont a görög helyett a latin kereszténység mel-
lett döntött. Ebből helytelen lenne arra következtetni, mintha a király
keleti tájékozódásuk miatt lépett volna föl velük szemben. A keresz-
tény ség ekkor még egynek tudta magát, főként a Kárpát-medencében.

E magabiztos föllépés, sőt küldetéstudat mindenekelőtt Szent Ist-
ván krizma-olajjal fölkent és megkoronázott királyi mivoltából for-
rásozott. Szent Adalbert környezetéből került hazánkba az a szer-
zetes, aki apátként működött, majd kalocsai, végül esztergomi főpap
lett, és a forrásokban hol Asztrik, hol meg Anasztáz néven szere-
pel. Neki jutott az a föladat, hogy világlátottságát István kérésére
kamatoztassa a magyarság javára.

Szent Istvánnak a környező országokba szétküldött hívására ér-
kezett Asztrik és kísérete hazánkba, s monostor-alapítás feladatával
költözött a pécsváradi királyi udvarházba. Asztrik rövid ideig az or-
szág délvidékén térített, és távollétében került a helyébe apátként
Querfurti Brúnó, aki ezt a megkezdett térítést délen, esetleg délkele-
ten, a „fekete magyarok” között folytatta. Asztrik ezt a köznép köré-
ben végzett munkát félbeszakítva kapta Szent Istvántól az igazi, nagy
küldetést: menne Itáliába és kérne felségjelvényeket a római pápától
a magyar fejedelem számára. Asztrik kevéssel az 1000. év karácsonya
előtt II. Szilveszter pápától (999–1003) koronát és zászlós lándzsát,
vagyis felségjelvényeket hozott Magyarországra. A koronázást az is-
meretlen eredetű Domonkos püspök több püspöktársa segédletével
végezte az 1000. év karácsonyán Esztergomban, a protomártír Szent
István tiszteletére épített kőegyházban. Azzal, hogy Szent István ké-
rését a pápa teljesítette, az egész keresztény Nyugat tudomására
hozta: az új állam és uralkodója önállóságát Szent Péter apostol utó-
daként és a lelki hatalom letéteményeseként elismeri, jóváhagyja.
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Már csak a koronahozás miatt is fontos, hogy Asztrik előzőleg a Ró-
mában hosszabb ideig élt Adalbert köréhez tartozott.

Az államalapítás meg az egyházszervezés szorosan egybefonódott,
s a kettős folyamat munkásai nem tudták és nem akarták a teendőket
elkülöníteni. István király, valamint segítői számba vették az egyre in-
kább helyhez kötődő, de még igencsak változatos népesség területi
elhelyezkedését, és megszülettek a döntések a püspöki és a várispáni
székhelyeket illetően. A király bajor mintát követve hamarosan kibo-
csátotta az első pénzeket. Közöttük figyelmet érdemel az a dénár,
amelynek veretképén a Lancea regis (király lándzsája) köriratban fel-
hőből kinyúló manus Dei (Isten karja) zászlós lándzsát tart. A Regia
civitas (királyi város) köriratú pénzérme Esztergomra utalhat, ahol az
első pénzverde működött. Ekkortájt fogalmazódott meg az I. tör-
vénykönyv, Karoling minták alapján. A törvénycikkelyek meghatá-
rozták a püspökök és az egyházi személyek feladatait, munkaterüle-
teit, bíráskodás terén élvezett kiváltságukat. Az egyházi vagyon
királyi védelmet érdemelt, a magán- és a királyi tulajdon sérthetet-
lenségnek örvendett. A keresztény hit életre váltása szintén megfo-
galmazódott a vasárnapok és ünnepek, böjtök megtartásával, a szent-
ségek vételének előírásával. A törvények tiltották a tízparancsolatba
ütköző cselekedeteket (gyilkosság, hitszegés, leányrablás, házasságon
kívüli kapcsolat, gyújtogatás, varázslás, kuruzslás); ugyanakkor téte-
lesen meghatározva óvták a különféle szabadságjogokat.4

A keresztény koronázott király a hatalom adta kereteket új és eu-
rópai tartalommal töltötte meg; törvényei és egyéb intézkedései révén
a nomád társadalom eresztékei szétestek, s önpusztító belharcok nél-
kül megteremtődött a korszerű keresztény társadalom a Kárpát-me-
dencében, s vele a latin rítust követő keresztény Magyar Királyság.

A Nagy Legenda a király egyházszervező tevékenységéről a VIII.
rövidke fejezetben a következő, szűkszavú összegzést tartalmazza:
„Az Istent szolgáló legkeresztényibb fejedelem olykor (az idegen-
ből jött egyháziak) tanácsát kérte, máskor csak egyikükkel, másikuk -
kal tanakodott. Az országot tíz püspökségre osztotta a római apos-
toli szék hozzájárulásával, s jóváhagyásával az esztergomit rendelte
a többiek fejévé és felügyelőjévé.” Ez a visszatekintő megállapítás
aligha tükrözi annak a négy évtizednek szívós munkáját, amelynek
során a várispánságok, vármegyék szervezésével párhuzamosan és
azzal szoros kapcsolatban létrejött az ország egész területét átfogó,
befedő egyházmegyerendszer. Kiindulópont volt ehhez Istvánnak
az 1000. év karácsonyán Esztergomban végbement királlyá kenése
és koronázása, másrészt az 1001. esztendő húsvétján Ravennában
tartott zsinat, amelyen a koronát küldő II. Szilveszter pápa jóvoltá-
ból, a beleegyezően „bólogató” III. Ottó német-római császár jelen-
létében, az előbbi támogatásával és jóváhagyásával megtörtént a
magyar egyházi szervezet „alapkőletétele”. A rómaiak lázadása
miatt ugyanis a pápa és a császár 1001 februárjában menekülni
kényszerült Rómából. Miként történt mindez?
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A koronázást az egyházi szervezet kiépítése követte, és a pécsvá-
radi apát — noha inkább királyi udvarház, mint egy szabályos mo-
nostor élén állt ekkor még —, Asztrik ebben is jelentős feladatot ka-
pott. Ugyanis az 1001. év nagyböjtjén és húsvétján II. Szilveszter pápa
és III. Ottó császár Ravennában tartózkodott. Ide érkezett Asztrik Ist-
ván király írásban foglalt kérésével és a virágvasárnap előtti pénte-
ken, április 7-én már jelen volt az egyházi méltóságok (Odilo, Cluny
apátja, Szent Romuáld, Querfurti Brúnó) között. A magyar egyház-
tartomány felállítását a pápa legalább tíznapi gondolkodás, tanács-
kozás után a húsvét vasárnap, április 13-án tartott zsinaton jóvá-
hagyta, és a kérelmező Szent Istvánt „apostoli hatalomban” (ami nem
azonos a későbbi „apostoli” címmel!) részesítette, Esztergomot pedig
a magyar egyház élére állította, későbbi kifejezéssel mater et caput
(anya és fő) minőségben. Az a hagyományos nézet, amely szerint a
pápa a királynak „apostoli” működéséhez kettős keresztet küldött
volna, a történelemkritika fényében nem állja meg a helyét. A kettős
kereszt — valójában ereklyét tartalmazó mellkereszt — később és Ke-
letről kerülhetett István birtokába. Ehhez Asztriknak nem volt köze,
ő már így is a lehető legtöbbet (korona, áldó jóváhagyás) hozta Ró-
mából, illetve Ravennából.

Az 1077 táján írt Nagy Legenda szerzője, s vele kortársak, szemta-
núk sokasága joggal és jól emlékezhetett az első tíz püspökségre, he-
lyesebben két érsekségre és nyolc püspökségre.5 A csekély számú
írott forrás miatt sok történész hipotézisek halmozásával vélte és véli
megtalálni a történelmi helyzetet legjobban megragadó elképzelést,
ám a Nagy Legenda állítása a maga rövidségében a legvalószínűbb.

Szent István kapcsán megemlítendő az, hogy a legújabb és két-
ségbevonhatatlan kutatási eredmény alapján elsőszülött fiáról töb-
bet lehet tudni, mint egy évtizede. Akkor az óvatos állítás így hang-
zott: „Szent Istvánnak több gyermeke volt. Igaz, hogy az elsőszülött
fiú neve, Ottó csak későbbi forrásból ismeretes, mégis, a korabeli
névadási szokások alapján biztosnak vehető, hogy létezett. A trón-
örökös Ottó serdülő korában halhatott meg, és ekkor öccse, az 1007
táján született, Henriknek keresztelt Imre örökölte a nagy felada-
tot, vagyis a felkészülést az uralkodásra.”6

Azóta előkerült, eleddig föl nem tárt krónika szövegében is elő-
fordul Ottó neve. „Az is kiderült egyúttal, hogy a herceg neve nem
izoláltan, egy legenda részeként maradt fenn a 14. századig, ahon-
nét aztán egyes krónikakivonatok átemelték, hanem valamilyen
krónikás elbeszélésben.”7 A legújabb kutatás óvatosan fogalmaz
ugyan, ám időben visszább tud menni, mint az évtizeddel ezelőtti.

Szent Istvánnak köszönhetően a hit átadásának és átvételének
minőségi szinten végbement folyamata8 bőségesen kárpótolta a ma-
gyarságot a sztyeppei örökség elutasításáért az új, keresztény ér-
tékrenddel, amely Ázsiától és a múlttól őt eloldotta és helyette a ke-
resztény értékvilághoz, a nyugati népcsaládhoz végérvényesen
hozzákötötte.
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