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SZEOT ISTVÁN KIRÁLY. 

TÖBTÉKELMI TANÜLÍIÁNT. 

POR ANTAL, 
TANIB. 

PEST. 

K I A D J A A 8 Z E N T - I S T V Á N - T Á R 8 Ü L A T . 
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A Szent-István-Társulat tagjainak könjv-
illetékül nyújtott jelen ^H ázi K ö n y v t á r 
ral" egy uj vállalatot kisért meg. 

Ezen vállalatot: olvasmányai uj sorát, 
ugy véltók, nem kezdheti meg méltóbban, 
mint ha aSst sz. István első királyunk törté
nelmével nyitja meg! 

Társulatunk védnöke, kinek magasztos 
. nevét viseli, — országunk első apostoli szent 
királya, egyszersmind jelzi Társulatunknak 
hazánkbani azon keresztény kegyelet, mű
veltség, felvilágosodás és polgárosodás ter
jesztésére szánt törekvését, melyet első ki
rályunk nemzetünknél megalkotott s megál-
lapitott. 

Méltó azért, hogy midőn erre törekszik, 
immár egyszer szent királyunknak is a mai 
történelmi vizsgálatok s előállítás színvona
lára emelkedett életírását adja. Mit, ugy hísz-
szük, ezen nyelvünkön eddig megjelent leg
bővebb, kimerítő és kikerekitett tanulmány
ban, mint kitűnő monographiát nyújtanunk 
sikerült. 

Sz. IstTán király. T " S ^ * 7 
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ELŐSZÓ. 
A Sz.-István-Társulat által, első kirá

lyunk, sz. István történetének megírására fel-
híva, -^ talán nagyobb készséggel vállalkoz
tam a munkára, hogy e kedves szolgálatot 
megtegyem, mintsem megfontoltam, vájjon 
tehetségem képes-e a feladatnak megfelelni. 

Az elém tűzött feladat azonban szent 
István király élete és történetének egyszerű 
elcíadását igényelvén, jiem volt szükségem 
ujabb részletes kutfönyomozásokba — mit 
történelmünk ezen korszaka még egyre meg-
kivánhat, — ereszkednem. Hanem igyekez
tem az eddigi legalaposabb és terjedelmesebb 
történeti munkák, vizsgálatok s értekezések 
nyomán összefüggő egyszerű elbeszélésben 
szent királyunk élete s története képét az ol
vasó elé állítani. 
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Számolok azért egyszerűn azon, kutfök-

rf(l, melyeket munkálatomban követtem és 
felhasználtam. 

Az alap-kutf&kön^ úgymint a magyar 
krónikák számos példányain (Chronica Hun-
garorum: Kézai, a pozsonyi, bécsi, budai, Thu-
róczi stb. félék, azután a legendákon (Stil-
ting, Desericius), sz. István törvényein s ok
iratain kívül, (lásd utóbbiakat összegyűjtve 
^Endl icher Monumenta Arpadiana. San-
galli 1849. F e j é r Codex Diplomát. És ma
gyarítva S z a b ó K á r o l y Magyarország 
Története Forrásaiban. Pest, 1860—5) — 
még a következő feldolgozásokat s értekezé
seket használtam különösen: 
Pray Annales Regum Hungáriáé P. I. 
Katona História Gritica Regum Hungáriáé. I. 
Fessler Die Geschichte der Ungarn. Leipzig 1847. 
Engd Geschichte des Ungrischen Reichs. Wien 1813. 
Horváth Mihály. Magyarok története. I. köt.' (Pest 

1866.) 
— Kisebb történelmi munkái, Pest, 1868. 
-r- Az első esztergomi érsek. Értekezés a 

Századok 1868. folyamában. 
— A magyar egyház függetlensége sz. Ist

ván alatt. Reform 1871. 48. számában. 
Szalay László Magyarország története I. Lipcse, 

1852. 
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Szabó K. A magyar vezérek kora. Pest, 1869. 
Toldy Ferencz A magyar nemzeti irodalom története. 

1. k. Pest, 1862. 
— Valami sz. István királyról az üj Magy. 

Mnzenm X. folyama II. kötetében. 
Franki Vümos A magy. nemzet mttveltségi állásának 

vázlata, Pest, 1861. 
Kerékgyártó Árpád Magyarország mivelfidésének 

története, I. Pest, 1859. 
Hajnik Imre Magyar Alkotmány és Jogtörténelem 

2. és 3. főzet. Pest, 1870. 
Ipolyi AmoldSzent Adalbert (Religiófolyóirat 1851.) 
Endlicher István László Die Gesetze des heiligen 

Stefan, Bées, 1849. 
Büdinger Max Österreiehische Geschichte, Lipcse, 

1858. 
— Ein Buch ungarischer Geschichte, Lip

cse ;866. 

Nagy-Szombat, 1871. július 30-án. 

A szerző. 
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Sz. István CTÜfetése. — A magyar nemzet válságos hely
zete. — A kereszténység kezdete Magyarországon: — 
Wolfgang. — Piligrin. — Sz. Adalbert. — Sz. István 
fölveszi a keresztségét; atyja kormány társává lesz; Gize-
lát feleségül veszi. — A beköltözött idegenek. — Gejaa 

halála; jellemzése. 

A magyar történelem nem egy nagyszerű alakja 
vonzza magára letkesttltségünket: a honfoglaló Ár-
pád; noha körrajzát az idők homálya nem eléggé 
élesen tünteti elő; az aczéllelkü IV. Béla, kedves 
hazánk második statora; Anjou Lajos, kit maga a 
nemzet közszaya avatott föl „nagy'̂ -nak; a Hunya
diak dicső fia, ki korából csakúgy kimagaslik, mint 
sz. László az egész nemzet közöl. Ha azonban a köl
tővel e kérdést koczkáztatjuk: ki voltjnagyobb ? óriá-
silag, de vonzón, de szelíden tündöklik lelkünkben 
egyházunk és alkotmányunk, e kettős szentélyünk 
dics-sugara, alapitója szent István; úgy hogy vala
hányszor magasztos alakját szemléljük, ihletszerün 
lebben el ajkunkról a classicas szó: 

Have magna et pia anima! 
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Szent István^ krónikáink igen yalöszinü följegy
zései szerint, Esztergámban, 969. évben született Sa
roltától, Gyula, erdélyi vajdának szépségéért ma
gasztalt leányától. Már atyja, Gajza fejedelem fölis
merte, hogy az akkori európai viszonyok közt a ma
gyar állam föntartására a keresztény nemzetek rokon
szenve elkerülhetlen szükséggé vált. A kereszténység 
elfogadása és a monarchiái kormányforma megalko
tása voltak a föltételek, melyek mellett a magyar nép 
fölvételét az európai nemzet-családba remélhette. Be 
kellett látnia Gejzának, hogy nemzetünk, haEurópâ  
szivében tovább is ázsiai életmódját akarja követni, a 
keresztény népek támadásai s az öszpontositatlan 
kormány-szerkezet gyengesége, mellett kimaradhat-
lan belvillongások miatt bizonyosan elvész; föl kel
leti ismernie, hogy az ország már földrajzi fekvésé
nél és nagyon vegyes lakosságánál fogva ép ugy jut 
a pusztulás . örvényébe, mint őseinknek a Duna és 
Tisza lapályain alkotott hajdani birodalmai: a húnokfr 
s avaroké, miután nagy királyaik, Attila és Baján 
megszűntek népeiket aczélmarokkal összetartani, és 
valamint utóbb csakugyan elpusztult okulni nem tudó 
vérrokona^nk és szomszédaink, a besenyők országa, 
mely Árpád korában a magyar államnál hatalma
sabb volt, de már a XlII-dik század közepén elenyé
szett, s melynek egykor a magyar hazánál szélesebb 
területén ma csak 40—50,0ö0 moldvai csángó tartja 
fönn az egykor a magyaroknál számosabb besenyők 
emlékezetét. 

így történt azután, mint a sz. király legendája 
szépen mondja, „hogy az isteni kegyesség szempil-
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lantása az Isten tiszteletét nem ismerő magyarokra 
is az égből kegyelmesen alátekinte, hogy kiket ősi 
lakhelyeikből örök titkos végzése szerint a nyugati 
tartományokba kifaivott valâ  azokat az igazság ös
vényére vezesse. Gejza fejedelem, jóllehet még po
gány szertartásokba vala merülve/ mindazáltal a 
Szenflétek kegyelme fényének közeledtével valameny-
nyi, köröskörül fekvő tartományokbeli szomszédaival 
gondosan kezde értekezni a béke iránt, úgy hogy 
már ebből is ki lehetett ismerni, miszerint fiává ki-
vánkozik lenni az Üdvözítőnek, ki az evangéliumban 
így szól: Boldogok a békeségesek, mert Isten fiai
nak fognak neveztetni. EzénkivUl azt is parancso-' 
latba tette, hogy minden keresztényt, ki tartomá 
nyába akar költözni, vendégszeretettel és biztosí
tással fogadjanak; a papoknak és barátoknak enge
delmet ada, hogy eléje járulhassanak, kikre önkényt, 
és örömmel hallgatván, gyönyörködik vala, hogy a 
keble kertjébe elvetett igaz hit magva csirába eresz
kedett." 

Az első," ki dejza kormányának kezdetén, sőt, 
lehet, már előbb a Harz hegységben rejtekező ein-
siedelni monostor magányából a magyarokhoz téri-
teni jött, a buzgó Wolfgcmg volt. Azonban, mint élet
irója besáséli, „a megrögzött tévelygések burjánait 
kiirtani, a csökönyös szivek parlag-földeit az evan
géliumi kapával fölszakgatni s azokba a hit magvait 
vetni haszontalan fáradozik vala." 

Wolfgang utóbb regensburgi püspökké lett fő
leg PiUgrinnek^ a passaui püspöknek fáradó?ása 
folytán, ki a müvet, melyet Wolfgang megkezde, an-
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nál buzgóbban karolá föl; mert a megtérítendő ma
gyar terület dunántúli részét egyházi főhatósága alá 
keríteni iparkodott. EitUnik ez XII. Benedek pápá
hoz 974-ben irt, talán kissé nagyszavú leveléből, 
melyben egyebek közt a következőkről értesiti a 
kath, egyház fejét: „A magyar nemzet sok könyör
géssel hivogat vala, hogy menjek hozzá, vagy uta
sítsam oda küldötteimet az evangéliumi munkára. 
Kikhez midőn a szerzetesekből elég alkalmas férfia
kat; kanonokokat s minden egyházi rangbéli papo
kat küldöttem; s életöket és mindenféle eljárásukat 
ugy rendeztem; mint az angolok történeteiben tanu-
lám"̂ ) ; az isteni kegyelem mindjárt annyi sikert szol
gáltatott, hogy azon nemesebb magyarok közöl, fér
fiút és nőt; mintegy ötezret nyertek meg Krisztus
nak, őket a kath. hitbe avatván és a sz. keresztség
gel megtisztítván. A keresztények pedig, kikből áll a 
nép nagyobb része, kiket a világ minden részéből 
hordtak oda mint foglyokat, s kiknek soha sem volt 
szabad, hanem ha titkon, gyermekeiket az Urnák szen
telni, most minden félelem nélkül vetekedve hozzák 
azokat keresztelni. Mind ugy örvendeznek, mintha 
bujdosásukból hazájokba vitték volna őket vissza, 
hogy keresztény módra egyházakat mernek építeni, 
és szabadságot nyerve, megkötött nyelvöket a Meg
váltó dicsőítésére bátorkodnak föloldani. Mert ma
guk a barbárok (magyarok), ámbár még egy részök 

' *) Lásd az angolok térítésére vonatkozó ezen részletekről 
és a magyarok térítéseivel való hasonlatról: Ipolyi Magyar Mű
emlékek. A deákmonostori XIII. századi bazilika. Pest, 1860. 

21. lap. 
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a pogányság bilincsében vaU; a mindenható Isten ke
gyelmének mnnkája által senkinek alattyalóik kö
zöl nem tiltják a megkeresztelkedést^ sem a papokat 
nem gátolják; bogy bárhová menjenek; hanem oly 
egyetértők a pogányok a keresztényekkel; és oly ba
rátságosan vannak egymással, hogy itt beteljesedni 
látszik Izaiás jövendölése: a farkas ésbárády együtt 
legel; az oroszlán szénát eszik; mint az ökör. — Tehát 
ngy lön; bogy csaknem az egész magyar nemzet haj
landó a szent hit bevételére; de még a szláv tarto
mányok is készek a hitre; és sok ott az aratni való; 
de kevés az arató." 

Fillgrin egész jelentésének a pápához (mert itt 
csak töredékét közlök) eszmemenetét figyelemmel ki
sérvén; lehetetlen attól a gyanakodástól szabadul
nunk ; miszerint ö saját érdemeit s a magyar térités 
sikerét alighanem nagyítva adta elö; hogy kitűzött 
czélját;— mely nem volt kevesebb; mint a passaui püs
pökséget a salzburgi érsek főhatósága alól kivonva; 
metropolitasággá emelni; továbbá a megtérítendő 
magyar részeket egyházi hatósága alá vetni; s igy 
közvetve a német birodalomtól függésbe hozni — 
annál könnyebben elérhesse. De még azon esetben iS; 
ha jelentésének a magyar térítésre vonatkozó részét 
szóról szóra elfogadjuk iS; azt csekély hatásúnak kell 
jeleznünk, minthogy az időközben kitört németor
szági belhábomk; melyek súlya épen Piligrin egy
házmegyéjére esett; továbbá a magyarok és németek 
hosszasb határszéli villongásai a térités müvének 
folytatását ez oldalról megakasztották; elannyira^ 
hogy a kereszténység csirái fonnyadásnak indultak 
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s még egy század negyedénél több időnek kellett le
folyni, mig a kereszténység Magyarországban nem
zetünk valódi téritöje, sz. István kertészkedése mel
lett életképes gyökeret vert. 

Pillgrin jelentéséből a pápához még azon nem
leges eredményt vonhatjuk; hogy Gejza fejedelem 
ekkor nem vala még megkeresztelve, különben a püs
pök e fontos körülményt leveléből ki nem feledte 
volna. Minthogy pedig kétségtelen tény, hogy Gejza 
összes háznépével kereszténynyé lett s az igaz Isten 
tiszteletét gyakorolta, a legnagyobb valószinttséggel 
bir legrégibb krónikásunk, Kézay Simon állítása, ki 
Gejza megkeresztelkedését egész háznépével együtt 
Adalbert prágai püspöknek tulajdonítja, mihez ké
pest nagy biztossággal állithatjuk, hogy Gejza nem 
előbb lépett a keresztény egyházba, hanem, midőn 
fia, ki előbb Vajk nevet viselt, Adalbert püspöktől a 
keresztségben István nevet nyert*), s ugyancsak test
vére a Mihály, ennek fiai pedig a Vazul és László 
keresztény nevöket kaphatták. 

Hogy sz. Adalbert magyarországi térítésének s 
igy sz. István megkereszteltetésének idejét meghatá
rozhassuk, nem lesz érdektelen életpályáját e kitűnő 
egyházi férfiúnak, kit szent hősünkhöz a lelki rokon
ság benső kötelékei fűztek, röviden vázolni.; 

*) Nem hagyhatom említés nélkül, hogy Pray, Honrát 
István és Szalay sz. István nevét Vojtechböl származtatják, ál-
litván, hogy ezen nevét sz. Vojtechtöl (Adalbert) nyerte a ke
resztságben, mig előbbi neve angol krónikások szerint Salamon 
lehetetfc. — Az István nevet pedig, lehet, koronázásakor vette 
fel, miután Stephanes gOrOgben koronázottat jelent. 
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Adalbert, a libicet grófnak^ Slavniknak fia^ 956-
ban született, s a sas. keresztségben Vojtech (a ha
dak 5r5me) nevet nyert. A gyermek ritka szépsége 
nagy örömet seerzett születésekor szüleinek, bár ezek 
akkoron máx számos családdal voltak megáldva. De 
örömüket nem sokára aggodalom váltotta föl, mert a 
csecsemő halálosan megbetegedett. Ez aggodalmuk
ban a templom oltárára helyezek beteg gyermekö-
ket s a boldogságos szűznek %)ánlák föl, ha közben
járása által életben marad. ^A gyermek visszanyerte 
egészségét és szépen fölserdült. 

Az első benyomások az atyai házban Vojtech fo
gékony lelkére olynemüek valának, melyek későbbi 
életének irányára nem kevés befolyást gyakoroltak. 
Atyjának • becstUetessége s igazság-szeretete, anyja 
erényei nagyobb tiszteletet szerzettek [nekik, mint 
nemzetségök fegedelmi származása. Mindketten gyá-
molai valának az ügyefogyott szegényeknek. 

A lelkismeretes atya éber emlékezetben tartván 
fogadalmát, a serdülő Yojtechnek jámbor tanitót 
adott̂  kinek vezetése mellett oly nagy előmenetelt 
tőn, hogy Dávid zsoltárainak nagy részét kellemesen 
éneklé. Azntán 967-ben Magdeburgba vitte, hogy szé
pen fejledező tehetségei a kor minden tisztességes 
tudományában kimüveltessenek. Az ottani tanoda 
hires tanitíga, az éfcesszóló Otrik vagy Astrik mester 
voltba város érseke pedig Adalbert, kinek a gondos 
atya nagyreményű fiát gondviselésébe ajánlotta, tőle 
nyerte Vojtech Adalbert nevét is, midőn a bérmálás 
szentségében részesülő, melyet ezentúl folyton viselt 
szláv hangzású keresztneve helyett. 
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Eilencz évig tartözkodék Magdebnrgban a sze
líd ÍQÛ  ki emiatt nem egyszer lön pajkos iskolatár-
«ai szilsy tréfái czéljává^ és csak midöu kedves mes
tere n. Ottó császár irodájába vétetvén föl^ iskoláját 
odahagyta^ tért 0 is vissza az atyai házbâ  teljesen jár
tas levén a világi tudományban. 

Az iskolai fegy szigora alól kikerülvén, a sza
badság érzete, ngy látszik, nagyon is eltölté fogékony 
keblét. Ezen időben tudésit életirója, a szigorú Brú
nó : a földi kéjek foglalák el az iflu lelkét, ki a vi
dék pezsgővértt uraival a lovaglás, vadászat és más 
kedvtöltések örömeit kényén éltezte. Zavartalan hat 
évig tartott ez, és csak 982-ben január 2-án szakadt 
vége a világias iránynak. 

Thietmár prágai püspök baldoklék. A kíváncsi
ság, lelkének egy titokteljes szava öt is a haldokló 
teremébe vonta. Tanuja volt azon keserű önvádak
nak, melyekkel a püspök mindenek hallatára gán-
csolá végórájában lefolyt életét. Az ifju lelkét mé
lyen meghatották az elhalt püspök lelki gyötrelmei. 
Gyermekkorának a vig társak közt háttérbe szorí
tott vallásos iránya egész hatalommal felébredt 
benne a halál megrázó képe előtt. Zajos kedvtölté
seinek emlékeiből az ő lelkében is ft̂ lmerült tán né
mely tény, mely miatt a lelkismeret furdalásait 
érezte; s a fölrázott lélek, remegve [üdvösségeért, 
teljesen megváltozva hagyta el a haldokló ágyál. Még 
azon éjjel vezeklő ruhát öltött magára; fejét hamuval 
hinté be, s igy járta be utóbb a város templomait, s 
amije volt, mi könnyelmű életére emlékezteté, a sze
gények közt osztotta föl. 
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Uj pttspök választásáról levén a szó; nép̂  urak̂  
és II. Bolesláv herczeg ssemei azonnal a magas szü
letésű; test és lélekben kitünö; alig huszonhat éves 
Adalbertre estek; kit az isteni kegyelem Saulból oly 
rögtön Pállá változtatott. Püspökké avattatását gyürü 
és pásztorbot állat a Veronában; 9ő3-ban tartott biro-

^̂1 dalmi gyűlés alkalmával II. Ottó császár végezte. Innét 
Qy Mainzba ment; hogy pappá és püspökké szenteltesse 
g'. magát metropolitája; WUligis érsek által. 
.̂j I Teljes apostoli buzgósággal kezdett most föpász-
ĝ. I tori hivatalában eljárni. De legeiül önmagára intézte 

figyelmét, hogy méltólag legeltethesse az Urnák reá 
bizott nyáját, s példás élete által szövetnekként vilá
gítson híveinek. Szerzetes ruhábaU; mezítláb tartá 
bevonulását püspöki székhelyére; kiáltó ellentétben 
az öt fogadó urak s ünnepély fényével Házában a 
legszigorúbb klastromi fegyelem lön a szabály. A nap 
óráit imádság; alamizsna-osztás, a betegek-és foghá
zak látogatása s az alsóbbrendű papság tanítása közt 
osztá föl; éjjel a puszta földön s kövánkoson enge
dett magának néhány órai alvást. Egész jövedelmét 
ttgy osztá föl; hogy egy részét a szegényeknek, mási
kát egyházak épitése- s föntartására; harmadikát a 
még számos rabszolgák kiváltására juttassa; s csak 
a negyedikét tartá meg saját és paptársai szüksé
geire. 

De minél szigorúbb volt maga iránt; annál mé
lyebb fájdalommal tekinté a cseh urak erkölcstelen 
életét Egy növel semmikép sem tudták beérni; s le-
dérségök ágyasokat tartata velők tobzódásaiktól 
'̂ ifizhangozó udvaraikban. A népfök a szövetségei 
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államszerkezet helyébe az egyeduralmat érvényre 
juttatni még mindig vonakodtak^ B emiatt folytonos 
versengések; rablások és háborúk tölték el az orszá
got; főleg a Vrsovecek voltak dühös ellenségei az 
uralkodó Piastoknak és a velők rokon libicei Slav-
nikoknak/sz. Adalbert családjának. A sz. főpapot lel
ki bánattal töltötték el az effélék^ Valamint hogy a 
papok széltében házasodnak^ s a zsidók az urak 
pártfogása alatt rabszolgakereskedést űznek. 

Magány után kezdett sovárgani, s esdekelvê  kérte 
Keresztélyt, Bolesláv berezeg öcgosét^kiRegensburg-
ban szerzetes életet élt, venné át tőle a püspökséget; 
de ennek ugy nem tetszett a csere, hogy a pásztori 
botot, melyet sz. Adalbert kezébe nyomott, indulato
san dobta el magától. 

A sz. püspök tűrte még egjideig a nyűgöt, de 
végre is tapasztalván, hogy minden erőlködése siker
telen, hivei intéseit, feddéseit, dorgálásait süketségre 
veszik, Róma felé indult, hogy személyesen eszkö
zölje fölmentetését tiszte alól a pápától. Kisérői kö
zöl megemlítjük Badlát, aki, ugy látszik, már ekkor 
udvari papja volt; továbbá Adalbert legiQabb öcscsét, 
Radimot, ki szerzetessé levén, Gaudentíus nevet vőn 
fel és bátyjának ezentúl mindhaláláig elválhatlan 
társa lőn. 

XVI. János pápa föloldozta a kegyes férfiút 
püspökségétől, mire ez elhatározta magát, hogy Je
ruzsálembe fog zarándokolni. Rómában akkor az 
imént elhalt II. Ottó özvegye Theophania császárné 
tartózkodott. Ez értesülvén sz. Adalbert czéljáról és 
szegénységéről, nagy összeg ezüstöt külde neki utar-
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yalöal; de Adalbert az adományt a szegények közt 
kiosztván^ szegényen, mint eltökélé, indult zarándok
latára. Útjában a monte-casinói zárdába tért be szál-
lásra. A benezések apátja beszédbe ereszkedvén vele, 
dicsérte ngyan elhatározását, melynélfogva a világ
tól bucsut vön, de nem bagyhatá helybe, hogy a 
külső fegyelem igáját hordani nem akarva, kósza éle
tet él. Nagy hatással volt Adalbert lelkére e szó, s 
nyomban fölvételért folyamodott; de midőn a szerze
tesek csak azon föltétel alatt valának őt befogadni 
liajlandók, ha uj templomukat fölszenteli, Adalbert 
indulatosan ulasitá el magától ez ajánlatot, s midőn 
most a szerzetesek őt püspöki tisztére emlékeztetek, 
boszusan hagyta oda a klastromot. 

ügy látszik, meghasonlásban volt már önmagá
val, 8 az apát intése óta belátni kezdé, hogy nem he
lyesen cselekedett, odahagyván a hivatás terhe miatt 
püspöki tisztét, melyben embertársainak hasznos és 
tevékeny életet folytathatott volna. 

Elment azután Vallelucebe, sz. Nilus vazulrendi 
görög szerzeteshez és térdre borulva könyörgött fölvé-
tetéseért. De Nilus, noha igenmegtetszék neki amagas 
ihlettségüzi^rándok, részint mivel más szertartást kö
vetett, részint mert zárdája a monte-casinói monostor 
földjén levén, attól tartott, hogy ezáltal kellemetlen
ségnek teszi ki magát, nem hajolt kérelmére. „Hanem 
«redj, fiam, — javalá neki — vissza Rómába a jeles 
Leo apát barátomhoz, ö fölvehet szerzetébe, s méltó 
példakép lesz, melyet követhess." Leo némi kemény
séggel fogadta a zarándokot, s csak a pápa enge 
delmével vette föl ujonczai közé. 
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Itt a szigora fegyelem korlátai és a vezeklési 
gyakorlatok közt elemében volt a rajongó férfin- Az 
önmegtagadás szenvedélyével teljesité a legalacso
nyabb szolgálatokat; elannyira, hogy buzgalma bá
mulatra, ihlettsége követésre késztetett. Sz. Adalbert 
boldognak érezte magát, midőn 990-ben végre kitelt 
a próbaidő s ápril 19-én öcscsével, Gaudentiussal 
együtt letette a szerzetesi fogadalmakat. 

Eközben még mindig üres maradt a prágai püs
pökség, s maga II.Bolesláv is véget akart valahára vetni 
népe növekedő vallástalanságának. SajáttestvérétEe-
resztélyt, továbbá Eadlát, ki rég visszatért vala Prágá
ba, több cseh főúrral küldé tehát Adalberthez követ
ségbe. Amainzi érsek határozott rendeletétmenesztette 
általok,melyben őt visszatérésre inté. Adalbert azonban 
hajthatatlan maradt, mignem a pápa egyenes parancsa 
nem tette kötelességévé a visszatérést. Ekkor, nehéz 
szivvel bár, d̂  végre engedelmeskedett. 

A herczeg fényesen fogadta öt Prágában; szi
gorú engedelmességet parancsolt irányában, sőt óhaj
tására a brevnovi benedek-rendi klastromot alapí
totta, melybe sz. Adalbert tizenkét, a római zárdák
ból hozott szerzetest telepitett, apátjokká kedvelt 
hivét, Radlát tevén, ki ekkor vette föl az Anastasius, 
szlávul Aatrik nevet, melyen később, mint látni fog
juk, nálunk, Magyarországon szerepelt. 

De a berezegi Ígéretek daczára sz; Adalbert 
püspöknek nehéz pályáján ismét kevés öröm, de 
annál több üröm jutott osztályrészül; kötelme őt csa
ládja halálos ellenségeivel, a Vrsovecekkel hozta ösz-
sceütközésbe. Ezek egyikének hűtlen neje a pogány 
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cseh szokás szerint halállal volt lakolandó^ mely elöl 
a kegyes főpap a prágai apácza-kolostorba rej
tette a szerencsétlent. A vérszomjas tömeg azonban 
a püspöki lakra^ azután a kolostorra rohant, a me
nekültet onnan fenyegetéssel kicsikarta, s a püspök 
tilalma daczára fejét vétette. 

Sz. Adalbert ezen szörnyű esemény által gyön-
gédebb^mberi érzelmeiben nem kevésbbé; mint egy
házfői tekintélyében, melyet egész súlyával érvénye; 
siteni ügyekezett, magát mélyen megsértve érezvén, 
megint elhagyta székvárosát, és Rómába, csendes 
zárdájába vonult, hol szerzetes-társai perjellé válasz
tották. 

De itt sem lehetett inegnyugodnia, mert a mainzi 
érsek erélylyel követelte visszatérését püspöki szé
kébe és a német származású V. Gergely hasonérte
lemben rendelkezett vele. Hanem sz. Adalbert ek
kor már azon föltétel alatt eredt útnak: ha a cseh 
nép még mindig konok szivvel fogadná, a pogányok 
térítésére áldozhassa erejét. E kegyet a martyr-ko-
szoru reményében kérte ki magának, s a pápa e 
föltételt nem csak elfogadá, sőt ez esetre a meg
térítendő nép érsekévé előre is kinevezte. 

A viszonyok eközben nagyot változtak. A püs
pök távozása miatt boszus Bolesláv rettenetes harag
jában lecsapott az egész Slavnik családra. Osi váró
kat, Libicét, melyet a hátramaradt négy testvér védel
mezett, bevette, őket nejök-és gyermekeikkel együtt, 
az egyházból, hová menekültek, kicsalta és leölette. A 
viszályba bonyolult Astrik apát ezek után jónak látta 
néhány társaival, Magyarországba futni." 

Szent István király. 2 
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Családján szenvedett e borzasztó sérelem miat 
sz. Adalbert nem is tartott Prága felé. Elejénte Pie-
montbâ  két hónap mnlva Mainzba utazott érsekéhez. 
Ez egyre sürgette visszatértét; de a püspök pártfo
góra talált a vele rokon kedélyű Hl. Ottó császárban^ 
ki nem győzte elé.ggó iailgatni ihlett T êszédeif; ugy 
hogy gyakran hálótermét is megosztá vele, hogy an
nál tovább hallgaÖwíBsa. VlbMh Mainzból Toursba sz. 
Márton, Parisba sz Dénes, JPIenrybe sz. Benedek 
hamvaihoz zarándokolt Adalbert, mig végre 996-ban 
Chrobri Bolesláv lengyel berezeg udvarában találjuk 
öt. Innét kérdést tétetett a prágaiaknál, hajlandók-e 
püspöknek fogadni. De mint előre látható volt 
visszautasittatott. 

A sz. püspök nem kivánt mást. Bolesláv egy î Jő 
óta hóditó háborút viselt az éjszak felé tanyázó po
gány poroszok ellen. Most tehát Adalbert elhatározta 
magát a poroszok térítésére indulni. Csaknem bizo
nyos halálnak ment eléje. Afölött, hogy nyelvöket 
sem érté, mivel Lengyelországból ment hozzájok, ő 
is ellenségnek tekintetett. Egy ideig mégis különféb 
viszontagságok közt bolyongott a tartományban min
dig elválhatlan társának, Gaudentius öesesének kí
séretében, mignem 997. ápr. 23. éjjelén egy pogány 
paptól szállásán meglepetvén, hét lándzsaszurás által 
lelkét kiadta. Hulláját a lengyel berezeg nagy ösz-
szegért váltotta ki a gyilkosoktól és Gneznában te
mettette el. Öcscsét Gaudentiust, ki megszabadult̂  
lU. Ottó, midőn az általa már életében is annyira 
tisztely vértanú sírjához ment imádkozni, Gneznában 
Lengtelország első érsekévé nevezte ki. 
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Ha történeti forrásainkat ezen életrajzi adatok
kal összevetjük, nem-kételkedhetünk, hogy a ma
gyar fejedelmi udvar megkeresztelkedését Adalbert
nek első visszatéréséi*e Rómából, szorosabban a 994. 
évre kell tennünk, midőn asz. püspök útját Anco-
nából a dalmát partoknak vévén. Zengnél kikötött, 
és követeit előre küldvén, Magyarországon, névsze-
rint Esztergámban, a fejedelmi székhelyen, hossza
sabban időzött. 

. Szent István ekkor fiatatéága legszebb éveiben 
állott, „a, gyermekkorból kilépve, a fiatalság első 
lépcsőjén áthaladt,̂  mond a krónikás, és az Apnliá-
ból jött san-severinói gróf Deodatus vagyis Tiita ke
ze alatt a keresztény tudományban és szellemben 
gondosan neveltetvén, igaz hitéről vallomást tudott 
tenni. Keresztatyjájil kútfőink ugyanezen Deodatust 
jóBvezik, kinek emlékét egyik iparos városunk, a 
komarom-megyei Tata s talán az Esztergám szom
szédságában fekvő Táth helység is nevökben híven 
megőrzik. 

Nem valószintitlen azonban, hogy sz. Adalbert 
— mint jól értesült életirója fbljegyzé, „a szomszé
dos magyarokhoz olykor követeit kűldözgeté, más
kot maga is eljött hozzájok, kikre, miután térely-
^ésöket' velők kissé elhagyatá, a kereszténység át-
nyékát nyomta" — ismételve megfordult nálunk, 
hanem épen, minthogy ugyanezen egykorú életiró, 
ki MagyWországon Adalbert korában a pogányság-
nafc csak árnyékát látta, és azt, hogy „a vallásba 
pogáoysággal É«rtö«ött bit vegyülvén, roszabb kfea-
dett'^léinii>a-baibiniágnMakngyos és ingadoeó ke-

2* 
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reszténység''; térítésének eredménye nagy nem lehe
tett; éB a ffimunkát sz. Istvánnak kellett Tegeznie. S 
ezt ann&l inkább^ mert noha Gejzam&aodik nejének^ 
a lengyel Adelhaidnak ösztönzésére erőszakos termé
szeténél fogva alattvalóitól a megtérést „ijesztéssel̂  
fenyegetéssel^ követelhette^ de épen ezen erőszakos 
természete nem volt hivatva a kereszténység léídi-
szeliditő tanait megkedveltetnî  s igy a térítést a lel
kek meggyőzése által; mi nélkül igazi megtérés nem 
képzelhető; sikerrel vezetni. Annyival kevésbbé^ mert 
maga sem lehetett lelkében teljesen meggyőződve a 
kereszténység tanainak igazságáról. Kitetszik ez az 
egykorú Thietmár püspök előadásából; mely szerint 
Gejza; miután kereszténynyé lön, nem csak az igaz 
Istennek; hanem az ősi hit szerint is áldozott; s mi
dőn ezért Astrik megdorgálá^ büszkén azt felelte vol
na : „Elég gazdag és hatalmas vagyok^ hogy ezt te
hessem.^ 

Az esztergami keresztelkedéssel szinte egy idő
ben történhetett, vagy talán azt némileg megdőzte, 
hogy Gejza fiát kormánytársává fogadta és utódjául 
ünnepélyesen elismertette. A szent életirók e tényről 
ennyit jelentenek: ,,Gejza Magyarország nagyjait a 
következő renddel (a nemesivel) együtt összehiván^ 
köztanáeskozás végzéséből fiát; Istvánt emelé maga 
után a nép leendő uralkodójává; s ezt megerősítendő; 
mindnyájoktól esküt vett.^ Hogy ezen nemzetgyűlési 
határozatnak nem csak a trónörökösödéS; hanem — 
mint emiitők — a kormány^rsitás is az értelme, ki-
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titiiik hazai krónikünkból) melyek ax 1038-ban meg-
balt sz. király halilát konnányának 46-dik évére 

Gt̂ jzának ezen lépése kttzeledéfl volt az egyed
uralom felé; melyhez a nemzetet terelni nem csak a 
fejedelem-családi politika, hanem a középkori euró
pai fogalmak ép oly szttkségessé tevék, mint a ke-
T^ténység fölvételét. — Őseink hadjáratai a kttl-
í)(ldre nem csak azt eredményezték, hogy nevők félel
messé lett, hanem gytUöletet is ébresztettek irántok 
Európában. A gyűlölet boszuszomjjá vált, mihelyt 
megtört a magyar fegyver varázsa s a szerencse a 
németekhez pártolt. A boszu egyesttlt fegyvereinek a 
fegyelmében meglazult, megfogyott nemzet szintúgy 
nem állhatott volna ellen, mint nem a hunok s az 
avarok, kik épen azért bnktak meg, mivel simulni 
nem akartak Európa népeihez. A nemzet józanabb 
részének a meggyőződést kellett vallania, hogy en
gesztelődnie, Európához kell békélnie, mi nélkttl 
nincs maradása Attila örökében. S erre nézve fölötte 
fontosnak tekintheljük Gejza azon törekvését, mely 
szerint fiának nőt a német császári házban keresett, 
hogy Európával való szövetkezése jelét adja és vi
szont zálogát vegye. Ugyanezen eszmének adott ki
fejezést előbb is, midőn Sarolta kimúlta után a len
gyel Mesko hngát, Adelhaidot vévé nőül, de most vi
lágosabban, a német császári házból n. Henrik ba
jor berezeg leányának, Oizdának kezét kérvén és 
nyervén meg fia, sz. István számára. Gizela (e német 
szóból: Geissel = kezes, túsz) valóban kezese volt a 
német birodalom és a magyar állam közötti barátsá-
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gos viszonynak, záloga a. )iereftztény hit győzelmé
nek n magyar hazában. E házassággal lépett tulaj-
donképen Magyarország az európai államok körébe. 
— Azonban igen gyermeteg fölfogást tanúsítanánk^ 
ha e házasság kötésénél egyéb érdekek közreműkö
dését nem látnók. Mig ugyanis e házasság által egy
részről a német császári udvar döntő befolyást remélt 
gyakorolhatni Magyarországra, amiből idővel a hij-
béri viszony is kinövekedhetnék : ugy másrészről sz. 
István is, messzeható reformtervei kivitelére nézve, a. 
nepizeti párt netaláni fölkelése ellen a legbiztosabb 
támaszra számithatott a császár és német fejedelmek 
segélye- és pártfogásában. 

Mikor és hol történt meg az eljegyzés és egy-. 
bekelés, arról krónikáink nem emlékeznek; csak egy 
16-dik századbeli bajor évkönyv mondja*), hogy öi-
zelát a magyar követek Eegensburgban jegyezték el 
fejedelmök fiának. Ugyanezen kései kútfő azon, nem 
épen valószínűtlen tudósítást is.adja, hogy Gizela. 
menyasszonyi ajándékául a magyar határszéli ba}or 
telepek, Pozsony, Soprony, Szombathely s a Fischa 
vize mellett fekvő városok lettek kijelölve. Az egy
bekelés idejét; melyet sz. István megkeresztelkedése-
•megelőzött s még igen hihetőleg Gizela atyja, II. 
Henrik bajor berezeg életében történt meg, a legna
gyobb valószínűséggel helyezhetjük a 995-dik évre. 

Már előbb is jöttek ugyan Gejza udvarába né
mely idegen urak és vitézek, példánl Tata gróf, ki 
— mint emiitők — sz. István nevelését vezette. Gi-

*) Aventinus^ Annales Boioram V. k. 5. 8. 10. fej. Bzhh6 
K. YezéreJc kora 894. L . , , 
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z^lfvaLskwnlfmi^f zniot a c^^ái/klizei-Toko^ával; tö 
meg ŝeo éukeztek a lovag-urak hazájiakbâ  söt gyar̂  
Daatül telepedtek le nálnak p. o. Szatmár-Némíetir. 
beD. Krónikáink e nemes idegenek közöl többek em-. 
lékezetét tartották fönn̂  kik számos, ma. is virágzó^ 
előkelő családot alapítottak. Ilyenek voltak: Tibold 
a tannenburgi grófok nemzetségéből, kitől a né̂ iai 
Babocsaiak származtak; Hunt és Pázmány testvé
rek a sváb földről; a Batthyáuĵ i, Forgácb, Kubinyi és 
Újhelyi családok őseî  kiktől a nagy Pázmány bibor-
nokot is származtatják; Yeneellin wasserbnrgi gróf, 
ki a Ják nemzetségnek adta eredetét, melyből ered
nek a Niczkyek és Sztárayak; Wolfger és Hedrieh 
testvérek; kik báromszáz pánczélos lovagot.vezetvén 
GejzáhoZ; Német-üjvár és Hédervára épitöi, a Pálffy 
és Héderváry esalád ősapjai; a cseh Kodván, Ba-
gáth és Lodán lovagok, a Eákóczyak családősei; vé
gül a szintén Gizelával beköltözött nürnbergi Her-
mann, kin^ nevével hozza kapcsolatba a hagyo
mány az erdélyi Szeben (Hermannstadt) alapítását 

Ezen külföldi előkelő lovagok behívását króni-
kaink Gejzának tulajdonítják; s a ^kereszténység 
fegyveres terjesztésének szándékával indokolják. 
Tagadhatlan, hogy Gejza és vendégei igen szorgal
matoskodnak vala- a lázadók leverésében és a po
gány szertartások kiirtásában; noha e lázadók nem 
mindig ősi hitök-; han̂ m ősi alkotmányos jogaikért 
is ragadhattak fegyvert'; mevt hogy Gejza, a ,v41aszt. 
tott vezér; csaknem korlátlan királyi hatalmat gya
korolt; adataink szűkmarkúsága daczára is fölösen 
kiderül. 
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Gejza 997-ben megsztliit élni, éa Istvánon, egyet
len fiu-magzatán kivül több leány-gyermeke maíradt: 
Jndith; ki Istvánnal egy anyától, Saroltától szttletett, 
és kit I. Bolesláv, lengyel fejedelem, vett nöttl, és 
két más névtelen, hihetőleg á lengyel Adelhaidtól, 
kik közöl az egyik valöszinüleg hasonlóan Gizela 
nevii, Urseolo Ottó, velenczei dogénak, a másik a 
kún-eredettt Aba Samunak lett hitvesévé. 

Ha visszatekintünk a korra, melyben sz. Ist
ván iQnsága telt el, és amelyből az 6 uralkodá
sa mintegy kisarjadott, azt méltán átmeneti kor
szaknak kell tekintenünk. — Gejza fejedelemben 
több tagadólagos, mondhatnók: romboló erőt bi-
mnk fölfedezni, mintsem a tervelő építész tehet
ségeit. 

Benne több a buzgóság a pogányság üldözésé
ben, mint az eszély és tehetség a kereszténység meg-
kedveltetésére, mihez talán alanyi szilárd meggyö 
ződése is hiányzott. Ö az elavult államjogi viszonyo
kat fölbontotta, és korlátlan, az erő jogán nyugvó 
hatalmat gyakorolt; de vájjon ez utóbbit biztosított
nak tekinthetjük-e uj, czélszerttbb államszervezet nél
kül, melyet tőle hiába várunk ? Ö csak a tért tisztí
totta meg az apostoli térítésre a nemzet apostolának, 
Istvánnak; csak az akadályokat hárította el, melyek 
az építésnek útjában állottak; maga az épület, a ke
resztény és független magyar királyság, megálla-
.pitása fia, István örök érdeme. 
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:3z. Istráa fejedelem.— Kitekintés a satomszéij-országokra. 
— A nemzet apostola. — A kereszténység terjesztése másatt 
-é% nálunk. — A hadi foglyok és fölszabadittatásak. — A 
yisszahatás sz. István ezen intézkedése ellen. — Koppány 
lázadása. — A bényi táborban. — A győzelem. -^ A té
rítés további folyamata. — Sz. Zoerard és Benedek. — 
Egyházak épülnek; püspökségek alapíttatnak. — Astrík, 
4iz első esatergami érsek. — Magyarország Scylla és Cha-
rybdig közt. — A követség Kómába. — II. Sylvester. — 

A pápai bulla. 

Gejza halála után a fejedelemség; az ország 
nagyjainak és nemesi rendének előleges végzése sze
rint; fiát; sz. Istvánt; ki a nemzet kormánya vezetésé
ben atyjával néhány évig osztozik vala; illette. A 28 
éves fejedelem kitünö nevelés- és miveltségben ré-
«zesQlvén; korát felülhaladó államférfiúi böleseséggel 
ismerte M Európa viszonyait és a helyzetet; melybe 
hazánk e viszonyok folytán került. 

UgyaniS; a szomszéd országok kormányát akko
riban csaknem kivétel nélkül jeles férfiak vezették. 
A német császár; ül. OttO; nag3rratOr(( erélylyel lé
pett fel Itáliában; hogy Rómát a nyugati császárság 
központjává alakítsa, és kimélyt nem ismerő szigor
ral téritgette a birodalom szláv népeit. A cseh her-
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czeg, 11. Bolesláv, országát a hatalom fényes polczára 
emelte. A bátor Bolesláv lengyel fejedelem ildo-
mát és eszélyét csak nagyravágyása multa felül. A 
szomszéd oroszok nagy fejedelmét, ki néhány év 
előtt honositá meg országában a kereszténységet^ 
„nagy" \4adimirnak nevezi a történet. Vázul, a kon
stantinápolyi császár, elődei s utódai ritka kivétele
ként, nemcsak honn tartá féken a pártokat, hanem 
künn is diadalmaskodott a szerbek-, horvátok- é& 
bolgárokon. 

Közepette ily országoknak, és szemben ily feje
delmekkel, sz. István késedelmet nem ismerő buzgó
sággal és minden akadályt leküzdeni kész erélylyel 
— mert minden pillanat közelebb hozhatta a végve
szélyt — látott a munkához, melyet élete föladatául 
tűzött maga elé, hogy t. i. a magyar államot keresz
tény monarchiává átalakítván^ annak fenmaradását 
késő századokra biztosítsa. 

Figyelemmel követvén a külföldről érkezett pa
pok téritési kísérleteit, meggyőződött, hogy ezeknek 
épen a magyar nemzet tömegére volt leglassúbb ered
ménye; azért nemzete megtérítésének munkáját maga 
ragadta kezébe ,és lángoló hitének őszinte buzgpósá-
gával jáii;a be mint apostol az ország részeit, oktat
ván, intvén és buzdítván szóval és példával a ma
gyar népet. . 

•A középkorban nem maradt követés nélkiíl 
Nagy Károly példája, ki a szászok között kényszer* 
rel is terjesztette volt ̂  kereszténységet. A morva iSvar 
topóik, a bolgár Bogor Mihály, az onosz Vladimír és 
a lengyel Mesko szintén .̂ zon .véleményen valáiiak;, 
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hogy a népekre a jöt ép ugy reá kell eröszakokig 
mint a javokat nem értő gyermekekre; hogy azt meg
szokván^ utóbb önelhatározásból és örömest folytas-
sák; amihez kényszerítve és félelemből kezdenek. E 
fölfogást élesen kifejezi Ditmár̂  merseburgi püspök̂  
korának nem utolsó állambőlcse; a' lengyel népről 
állítván; hogy azt baromként kell kormányozni é& 
rest szamárként fenyíteni; mert kemény büntetések 
nélkül lehetetlen; hogy fejedelme; haesak az állam 
javát teljesen tekintet nélkül hagyni nem akarja^ 
rajta nralkodjék. 

Sz. István azonban nem ezen elveket vallotta, 
noha az igen okosan kezelt hatalom eszközeit ő sem 
vetette meg; hogy a törzsek és ágak tekintélyesb 
főnökeit a kereszténységnek megnyerje. Ide tarto
zott; h^gy mig az ősi hitheís és a régi rendszerheẑ  
ragaszkodó párt hatalmát és befolyását mind szű
kebb körre szorítani ügy ekézett; másrészről az tij esz
mék híveit s az áttérőket udvarában kitüntetéssel 
fogadta; és az ország tanácsában s a kormány keze
lésénél befolyással jutalmazta. Egy másik, e sorba 
tartozó rendszabálya keresztény foglyok felszabadí
tása volt; mely által̂  midőn a felebaráti szeretet el
vének gyakorlására tettleg példát mutatott; egyszer
smind egy egésai és pedig számánál fogva tekintélyes 
néposztály hü ragaszkodását nyerte meg. Érdekes 
látnEink, részletesebben taglalva, mindezen fontom 
rendszabályokaft; melyek nemzetgazdászati és közjogi 
tekintetben mély barázdákat róttak nemzeti életünkbe, 

A bonfoglaláfi alkalmával a fegyverrel meghó
dítót régi U k̂osokat; a hadjog értelmében rabszolga-
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Ságra vetették őseink. Ezen rabszolgák közöl a lég-
derekabbakat kiválasztva; fölvették a hadseregbe^ 
mig másokat sátraik körttl̂  udvaraikban köteleztek 
szolgálatra; hol azok a nagy mérvben űzött barom
tenyésztést és a parányi fttldmttvelést kezelték. Ama
zok vitézségök jutalmául nem ritkán nyerték vissza 
szabadságukat; mig emezek sorsâ  részint mert szá
muk a kttlföldröl behurezolt foglyokkal folyvást 
öregbedett , részint mert 'a zsákmány apadtával 
fényűző gazdáik tölök csikarták ki összes jövedel-
möket; épen nem volt irigyletes. 

A római szent szék a keresztény vallás s az 
egyház magasztos elve szellemében fellépve^ meg
hagyta ugyan már Gejzának; hogy a keresztény 
foglyokat; kik közt sok nemes találkozott; helyezze 
vissza régi szabadságukba. Minthogy azonban e kí
vánságának; a fök ellenkezésével találkozván; meg 
nem felelhetett, ugyancsak a szentszék oda műkö
dött a fejedelmi udvarnál; hogy a foglyok földet mű
veljenek fl annak jövedelméből éljenek. A pápa ez 
utóbbi szavának lett is némi sikerO; amennyiben a 
foglyok egy része önkényt földmivelésre adván ma
gát; urait évenkinti bérrel elégítette ki. így alakult 
meg a szegődött szolgák, vagyis conditionariusok 

.osztálya; mig a foglyok többi része uraik udvara kö
rűi folytatta szolgálatát; a l^szűkségesebb mestersé
gek, folytatására köteleztetvén; ezek a történetírók 
régi feljjegyzéseiben udwomici ys^gy udvarnokok ne^ve 
alatt fordulnak elő. 

Szent István mosta nagykiterjedésű uradalmain 
Jevő nemes hadi foglyokat szabadságukba visszáhe-
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lycBtO; a többi keretuBtény foglyokat pedig réwbeii 
tf egyháznak ajándékozta^ részben a várak alá tele
pitette. Amazok, mint egyháznemesek; utóbb a föpap-
8ág zászlóaljait képezvén^ jeles kiváltságokban ré
szesültek s a vármegyétől független hatóságot képez
tek. Ilyenek voltak példánl a sz. királynak Vajk ne
véről nevezett esztergamérseki vajkai és az érsekiéli 
nemes szék, melyeket sigát érseki nádora, alispánya 
és tiszti kara igazgatott 1848-ig. — Emezek pedig, 
vagyis a várak alá telepitett szolgák, a várak mellett 
alakult királyi városok alapját vetették meg. 

A keresztény hitre tért magyar főurak termé
szetesen fejedelmők péld^át követték. De a f^ede-
lem még tovább ment, és azoktól, kik foglyaikat sza
badon bocsátani nem akarták, amennyire tehette, 
saját költségén kiváltotta azokat, s intézkedett, hogy 
a szegődött szolgák közöl a családosak 100, a nő-
telének 24 byzanti aranyon válthassák ki magukat. 

Hogy ezen intézkedések, melyek a jogtalan rab
szolgákat nagyhorderejű szabadsággal ruházták fl̂ l, 
és pedig egyesek magánérdekeinek nem kis csorbá
jával, a százados jogában magát sértve érező pogány 
párt részéről roppant ellenszenvvel találkozának, 
könnyen fölfoghatjuk, ha visszagondolunk ama leg
vérengzőbb harozokra, melyeket jdenleg is annyira 
mívelt és felvilágosodbttoak hirdetett korunkban 
Amerika téréin viv>tak a rabszolgák fölszabadítása 
ellen. 

A visszahatás leginkább tul a Dunán mutatko
zott, hol az Árpádok nemzetségének sz. Istvánra 
ai^lt Urtokai fekttdtek, s hol a buzgó figyelem ti-
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rité̂ t líitiködése a legdusabb eredményt bipta Mmu-
tatai. — Az ösi hithez ragaszkodó párt̂  melynek 
Oejza szigorú kormánya csak ugy nem voft Ínyére, 
mint a keresztény papság és a vendég lovagok; 
mely a dolgok uj rendében egyebet sem látott̂  ĥa-
nem az ösi intézvények, nemzeti szokások és érköl-
•csök kiméletlen csorbítását: sz. Istvánnak a rabszol
gák javára tett intézkedéseiben anyagi jólléte gyíJke-
rére látta emelve a fejszét. 

A tar Zirind fia/Knpa vagy Koppány, a hét 
nemzetség-fő egyikének utóda, mert már Gejza „ke
mény vala az övéi iránt", álli a fölkelők élére, föl
adatul tűzvén maga elé : Istvánt a kormányról elttitoi, 
a kereszténységet s vele az idegen befolyást meg
semmisíteni, a pogányságot és a laza szövetséges Ál
lamszerkezetet visszaállitani. 

A fönnebb előadottak nyomán bárki előtt is vi
lágos lesz, miszerint o fölkelés, ha győzhet, halálos 
Ítélete leendett hazánknak. Pedig a fölkelők száma, 
mint a hógörgeteg, lépésről-lépésre félelmetes arány
ban szaporodott, s „a lázadók a szenvedély vak dühé
vel kezdek — mond a legenda — fejedelmök váro
sait dúlni, jószágait pusztítani, falvait rabolni, szol
gáit öldökölni, s hogy egyebet elhallgassak, őt ma
gát gúnyolni." István maga tanácsosnak látta feje
delmi szókhelyéből, Esztergámból a Duna túlsó part
jára menekülni. 

A Garam folyó kies völgyében, a térségen, mely 
a lévai domboktól a Dunáig terjed, néma sejtelemmel 
WLéAi ak; utas a féUbört képező bényisáne^kat, melyeket 
taláfimógr ẑ őskor népei iánytak fel; és höl, ugy :l&t* 
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mik,» fíaraiDB&l n|ár a kegj^a^éröl a bölcs^aeti 
miijeiről bires Mark Aurél, esászár küzdött volt a 
quadok és. markomanok elleti hadjáratában. Itt 
ütötte fel öz. István is táborát. Ide gyűjtötte a hűsé
ges jaenjzetségek íásíléáljait; ide sereglettek a ven-
d^-iovagok csapatjai; ide várta a szomszéd fejedel
mek segédhadait^ kik valOŝ inüleg nem késtek őt a 
fölkelők ellen támogatni. 

Miközben <a sereg ekképen gyülekezik vala, 
István udvara nagyjainak körében áhitatosan imád-
kozék a seregek Urához Ugye oltalmazásáért!; és szent 
fogadást tön, hogy ha az Ég fegyvereit győzelemre 
vezetendi, az általa különben is kegyelt, és már^ngy 
látSî ik; emelkedőben levő̂  pannonhaln î apátságot 
gazdagon megadományozza. 

A hényi tábor ekkor egy ünnepélyes ssser̂ tar-
tásnak.volt tannja: szent István lovaggá avattatá* 

A keresztény középkoK életfájának legszebb vi-
rág% mondhatnók: ezeoi kor legnemesebb kinyomat ĝ  
volt a lovagaág. Hisz a századok jellegét annak elő
kelői; kik akkor mintegy a népek képviseletére hi
vatva voltak; kölcsönzik. A dassteos. kornak is meg 
voltak híísei, lovagjai, kik karjok és szeliemök ere.>é-
vel nevöknek díosöséget, maguknak araimat, jóllétet 
és gazdagságot szereztek. Lehetetlen azonban észre 
n#m venjlünjí, hogy .az .ó-kor. iránya itt is anyagi, 
niQly..€Ívógre testi gyönyötrré, kéjvadászattá fajnlt. A 
középkori lovagság eredetét alovashadiszolgálatijak 
lsM0amhme\y a 2^ s%áaadbaa:étx€aa magyarok ha-
SQ9̂ ]̂  tftma4isai.ell^ ^nyiiídszitkségessé vált̂  hoĝ is 
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a hadseregnek; osekély-Bsámn gyalogság kivételé
vel̂  merő lovasokból, azaz nemesekből̂  kik a lovaa 
szolgálatot győzték; kellé alakulnia. De a keresztény 
vallás nemesebb irányt adott ez intézménynek. Az 
élő hit; a magasabb szellemi eszmények; a nemesebb 
erkölcsök követésére való törekvéS; az egyház iránti 
httség; lelkesedés az eszményi világ ntán, a keresztény
ség védelme; a fejedelem htt szolgálata; a hölgyekéig 
gyöngébbek oltalma: ezek valának a lovagság moz
gató elemei; melyek után fejedelem és jobbágy; elő
kelő és alattvaló egyaránt lelkesedtek.. Ki ez osz
tálynak tagjává kivánt válni; már nemesnek kellett 
lennie. 

A kor szokása szerint igy avattatott fel lovaggá 
sz. István isy mielőtt az uj keresztény fejedelemségért 
harczra kelt. ^Mint a krónikákból még kivehető s a 
lovaggá avatási szokás volt; ugy itt is az ttnnepélyee 
isteni tisztelet utáU; melyet alighanem Astrik; a ked
velt pannonhalmi apát; sz. Istvánnak a téritésben 
joMbkezC; végzett; körülövezte Hunt a fölavatandó 
derekát a vitézkötéssel; mire őt Pázmány; vállát a 
karddal keresáítalakban érintvén; a mindenható Isten 
nevében a boldogságos SzűZ; sz. György és minden 
szentek tiszteletére lovaggá ttté s a] szentelt kardot a 
vallás és haza védelmére neki átnyigtá. 

így fölkészülve; Isten segélyébe vetett erős bi
zalommal indult meg a keresztény had; melynek ve
zérletét a tapasztalt hadvezérre; Venczellin wasser-
bnrgi grófra bizta István. 

A lázadók ezalatt az erőB-fekvéstt veszprémi 
vAr vívásával vesztegették legjobb idejökei A gyt-
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lölt Gizela udvarát akarták ők legelőbb is elfoglalnî  
8 innen̂  mint középpontból, remélték a fejedelem 
többi erősségeit e vidéken könnyű szerrel kezökre 

keríteni. Itt lepték meg őket István előnyomuló ha
dai, melyek magasra emelt kereszttel, sz. Márton és 
sz. György képeivel diszitett zászlóik alatt vallásos 
elragadtatással rohantak a haza sorsát eldöntendő 
csata mezejére. 

A két sereg a harczot most nem nyitá meg nyíl
záporral, mint egyébkor, ha idegen népekkel harczo
lának ; a hadi művészet minden eselfogásait messze 
ellökték maguktól, s az ellenséges testvérek dühével, 
a vallási lelkesedés ellenállhatlan hevével rohant meg 
vitéz vitézt, vezér vezért. Makacs ellenállás és véres 
viaskodás után a keresztények jólrendezett serege, 
melyet az ostrommal hősiesen daczolt várörség bizo -
nyara segített, mindinkább tért nyert. Koppány gyü
levész táborának java elhullott, ő maga is Venczellin-
nel, a fővezérrel viaskodva, ennek csapásai alatt el
esett, mire a fölkelők szétveretve, vad futásban ke
restek menedéket. 

Istváné — nem: a hazáé és kereszténységé volt 
a diadal! 

Fogadalmát híven megtartva István, az elesett 
Koppány birtokát képezett Somogy összes terményé
nek tízedét a pannonhalmi sz.-Márton-apátságnak 
adományozta, még pedig oly szoros meghatározással, 
hogy akinek tiz gyermeke talál lennî  abból is a 
tizediket a monostornak tartozzék adni. 

Ez eseményeket sz. István fejedelemségének elej é-
re, a legnagyobb valószínűséggel a 998. évre tehetjük. 

Sent igtvAn Wrily. 3 
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A diadal után 8z. István kettőzött q-élylyel fo
gott föladata véghezviteléhez. Követeket küldött a 
szomszéd országokba és leveleket papok- és szerze
tesekért, kik öt a bö aratással kecsegtető térítési 
munkában segítsék. Megkeresésére számos német, 
olasz és lengyel apát, kanonok, pap és szerzetes 
hagyta oda hazáját, hogy a buzgó és kegyes feje
delmet szóval és tettel támogassa. Mert a térités ve
zetője, valódi lelke maga a szent fejedelem maradt, 
ki személyesen járván be az egész országot, okta
tást, rábeszélést szigorral, az intést néha fenyegetés
sel is párosítván^ rövid időn lelke legnagyobb örö
mére megérte, hogy valamennyi nemzetség fejei föl
vették a keresztségét. Másrészt semmi áldozatot nem 
kiméit, hogy a papi rendet, a keresztény állam és 
királyi trónja leendő legerősebb támaszát, tekintély
es befolyásban a nemzet legelső osztályává emelje. 
„A magyarokat nem annyira a külföldről jött papok, 
hanem saját fejedelmök, sz. István térítette a katho-
lika hitre", mond hálás tisztelettel Verböczy, mint a 
sok-százados közvélemény hü kifejezője. 

És csakugyan mélyen meg keir hajolnunk sz. 
István buzgó hite, nagy bölcsesége és fáradhatlan 
erélye előtt, ha a kereszténység csodaszerü gyors 
terjedését szemügyre veszszük. Mert noha őseink 
előbbi vallása, mely az egy Istenben, a lélek halha
tatlanságában és a jövendő örökéletben való hiten 
alapult, az áttérést nem nehezítette; noha a magyar
nak veleszületett ép esze, vallásgylUöJet- és vak
buzgóságtól ment józan jelleme megkönnyitette az 
igaz hit ismeretét: ha meggondoljuk, hogy nemzeti 
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nyelvünk- és jellemünkkel ismeretlen papok álltak 
8Z. István segélyére: a fényes siker gyors kivívására 
bosannát kell kiáltanánk apostoli dicső fejedéi* 
műnknek. 

A hazánkba érkezett első téritök kőzöl sz« Zoe-
rárd és Benedek remetéket kell még itt megemlíteni, 
kik lengyel földről érkezvén, a festői szépségű Vág-
völgyben vonták meg magukat, hol mint lengyelek, 
az ottlakó szláv népnek hirdethették különösen si
kerrel az evangéliumot. A testét fölöttébb sanyargató 
Zoerárd, ki a zobori monostor apátjától szerzetessé 
avattatván, András nevet nyert, nemsokára elhalt, 
társa és tanítványa, Benedek pedig három év múlva 
rablógyilkosok keze által veszett el. Mindkettőnek 
testét sz. Emmerám nyitravári templomába takarí
tották. Életrajzukat sz. Mór pécsi püspök, ki akkor, 
midőn remetéskedének, iskolás gyerkőcz volt, irta 
meg. Szkkikán, Trencsény megyében,' egy meredek 
sziklában máig is mutogatják a barlangot, melyben a 
két férfiú remetéskedett Ennek közelében alapította 
Jakab nyítrai püspök 1222-ben a sz.-benedek-
rendieknek ma romokban heverő szkalkaí apátsá
gát ; azon a sziklán pedig, melyről sz. Benedek tes
tét gyilkosai a Vágba vetették, Thurzó György 1520-
ban kápolnát építtetett, mely hasonlóan romba dőlt. 

Bizonyosra vehetjük, hogy a beérkezett egyhá
ziak azonnal számos templom és monostor alapját 
vetették meg, s ezt annál inkább, mert sz. István 
rendeletéhez képest a nép is, tiz-tiz falu együtt, 
templomot köteleztetett építeni. Eddig ugyan csak a 
pannonhalmi, nyítrai és esztergami templomokról 
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van t($rtéiietí tudomásnnk. De kétséget nem szen-
ved; hogy a pécs-váradi benczés apátságot, az eszter
gálni székesegyházat, melyben nemsokára sz. István 
királylyá volt koronázandó, valamint a püspöki szék-
helyek templomait mindjárt Koppány leverése után 
kezdek épiteni, és az első keresztény évezred lejár
táig az épitést be is fejezték.*) 

Az első tiz püspökség fölött, melyekre sz. István 
az országot osztotta, vitatkoznak a történetírók. Az 
esztergami érsekszék, továbbá a kalocsai, bácsi, pé
csi, győri, veszprémi és egri püspöki székek iránt 
nincs véleménykülönbség; Nyitrán már előbb, a mor
vák alatt is volt püspökség, de a magyarok foglalása 
követkéí:tében megszűnt; sz. István e püspökséget 
újra megala{)ította. A gynla-fehérvárit és Csanádit 
István alapitotta ugyan, de hiteles adatok szerint 
csak koronáztatása után. Végre a váczi és nagyváradi 
vita tárgyai. 

Az esztergami metropolita-székre, e nagyfontos
ságú főpapi hivatalra a fejedelem kedvelt]hivét, Ast-
rikot szemelte ki. A magyar nép megtérítésének 
munkájában István után neki volt a benczés szerzet-
el kétségtelenül legtöbb érdeme. Általánosán ugyan 
sz. Adalbertet szoktuk nevezni a magyarok aposto-' 
Iának, de csak azon kegyeletnél fogva, hogy ö ke
resztelte meg sz. Istvánt s röviddel utóbb vértanúha
lált szenvedett. Ha azonban a térítés munkáját, mi
ként előadók, tekintjük, e czimet Adalbertnél, ki ná-

•) Lásű az első 8z.-i8tváni s egyéb templomépitésekröl ha* 
zánkban ; Ipolyi, Az egri székesegyház 4. lap és Henszlmann, A 
székesfehérvári ásatások. 
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lünk rövid ideig tartózkodott; Astrik inkább meg
érdemelné ; mert ő a buzgó fejedelem mellett évek 
hossza során át fáradozók^ mint a fejedelem tanács
adója és rendeleteinek végrehajtója egyszersmind. 
Semmi sem bizonyít annyit Astrik egyéniségéaek je-
lességéről; mint aZ; hogy sz. István mindenek közöl 
^t választá fejévé; vezérévé a Rómába indított föfon-
tosságn követségnek — melyről azonnal szó leszen 
— bizonyára nem más okból̂  hanem mert erényérê  
buzgalmára^ szellemi tehetségére és ügyességére 
nézve mindnyájokat felülhaladta. 

Magyarország a kereszténység által tehát már 
tényleg a keresztény Európa népcsaládjába lépett; 
hátra volt még csak a mü betetőzése^ azáltal/hogy a 
római szent-szék/mint legfőbb egyházi hatalom; sz. 
István intézkedéseit a vallási téren megerösitsC; to
vábbá; hogy a polgári alkotmány átalakítását a ki 
rályi czim fölvétele által szentesítse. 

Hanem e végső lépés megtétele nem]volt oly 
veszélytelen; mint első tekintetre látszik. Magyaror
szág önállóságát mind az egyházi; mind a politikai 
téren veszély fenyegette. 

Láttak fönnebb; hogy Piligrin passaui püspök 
alig kezdé meg a térítés müvét hazánkban; azonnal 
fölemelte igényeit a megtérítendő vidék hozzátarto
zása iránt iS; vitatván; hogyne részek; a.hajdani Pan
nónia t. í.; egyházi tekintetben elődei érseki tőható-
sága alá tartoztak. Ma már itészileg be van győzve; 
hogy Piligrin követelése hamisított; gyártott okmá
nyokon alapult; és a lorchi érsekmegyC; melynek föl-
iámadását sürgette; soha sem létezett. De ha már a 
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passaui püspök, a magyar egyházi ügyekbe avatko
zandó, ily fegyverektől nem irtózott, bizonyosra ve
hetjük, hogy a salzburgi érsekség, melynek jogai a du
nántúli egyházmegyékre alaposabbak valának, min
den követ megmozdított e jogainak érvényesítésére. 

Szent István ehhez képest halasztást nem szén-
vedö fejedelmi kötelességének ismeré eszközölni, 
hogy Magyarország egyházának függetlensége e jog
követelök által is elismertessék. Ezért alapitá az esz-
tergami érsekséget, mint metropolita-széket; ez volt az 
egyik indok, melynél fogva Astrikot, a kijelölt eszter-
gami metropolitát, Rómába küldé, kieszközlendö, hogy 
a pápa sz. István egyházi rendelkezéseit megerősít
se, hogy mint az uj keresztény egyház első érseket 
önmagának érseki palliumot hozzon, és a fölszeu te
lest nyerhesse a pápától; hogy hazatérvén, a többi 
ptispökjélőiteket is, mint teljesen fölavatott metropo-
lita> ő maga szentelhesse föl s vezethesse be egyház
megyéik kormányába. 

A másik veszedelem, mely a magyar állam füg
getlenségét fenyegette, még komolyabb volt, A nyu
gati kereszténységnél a X. században azon nézet ural
kodott, hogy valamint az összes kereszténységnek 
egyházi feje a római pápa, ugy az összes keresztény 
világ világi feje a római, vagyis német esászár. A 
Sachsenspiegel, a szászok e legrégibb tí̂ rvénykönyve, 
igen szabatosan ekkép mondja ki e tételt: ^Eét kar
dot adott Isten, a kereszténységet e földön megoltal
mazandó, a pápának a szellemit, a császárnak a vi
lágit." E két hatalom kölcsönösen igényt tartott a 
keresztényekké lett pogány népekre, s egymás ér-

Digitized by Google 



39 

dekét támogatva^ munkálkodott azok megtérítésén. 
így esett, hogy a német császárok, mintán kereszté
nyekké tették a szomszéd szláv népeket, velők a pápa 
egyházi fejedelemségét elismertették, viszont a meg
térített népek lejedelmeit hűbéri viszonyba helyezték 
a német birodalomhoz. Ily viszonyba jutott a IX. szá
zad végén Morvaország és Csehország; ily fönségi 
jogot követelt magának épen ekkor III. Ottó császár 
áz imént megkeresztelkedett Leogyelország fölött. 

Nehogy a császár birodalmával hosszú határon 
szomszéd Magyarország e tan alkalmazását elfogadni 
kénytelenittessék, István bölcs előrelátással arra ha
tározta magát, hogy a királyi koronát, minthogy a 
kornak fölfogása szerint önmaga nem illeszthette ér
vényességgel fejére, ne a császártól, hanem a pá
pától, a kereszténység lelki atyjától kérje. Ez volt a 
Rómába menesztett diszes követség másik, az emii
tett elsővel mindenesetre egyenrangú czélja. 

A római sz. széken ekkor //. Syhester né
ven a franczia származású Gerlert ült. Lángeszű és 
roppant tudományú férfin, ki aurillaci szerzetesből 
ilju tanítványának, III. Ottónak pártfogásával is di
csekedvén, 999. április'2-án foglalta el a Krisztus 
hajójának kormányszékét. A mélybelátásu fÖpap 
első, mulhatlan teendőjének ismerte a császárok vi
láguralomra czélzó törekvéseinek határt szabni, gátot 
vetni e káros törekvésnek, mely már a sz. szék füg
getlenségét is veszélyezteté. Az utat, melyen sz. Ist
vánunk haladt, a legegyenesebben czéljához vezetőnek 
találta, hisz ö is ugyanez ösvényre terelte a lengye
leket, jóllehet a császár igényeit Lengyelországra is-
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merte. Ö szabadította föl a lengyel egyházat a német 
föpiipok befolyása alól̂  midőn Gaudentiost̂  sz. Adal
bert öcscsét, gneznai érsekké és a lengyel föld me-
tropolitájává kinevezte, söt 11. Bolesláv számára ki
rályi koronát is készíttetett, hogy öt világi tekintet
ben is a német császári befolyás alól fölmentse. Azon
ban e korona nem annak került homlokára, kinek 
számára készült. 

A pápa ép azon töprenkedhetett, átadja-e a len
gyel követségnek, a császár határozott ellenkezése 
daczára, az elkészült arany-koronát, midőn a sz. le
genda szerint angyal által álmában eleve bejelen
tetve, elébe lépett a magyar urak fényes küldöttsége. 
Astrik szerériyen és az igazsághoz hiven rajzolta 
fejedelme lángoló hitét, feddhetlen élete erényeit, té
ritől lankadatlan buzgóságát, az egyház irányában 
fényesen tanúsított bőkezűségét, az egyház és állam 
szervezésében kitüntetett képességét és kormányzói 
bölcseségét, melyek hallatára annyira fölhevült a 
szent atya, hogy elragadtatásában többször fölkiál
tott: „Én csak apostoli vagyok, de ő igazán Krisztus 
apostollá !̂^ 

Ezen előzmények után nem lehetett kétség többé 
azon, hogy a pápa sz. István kéréseit teljesítse. Nem 
csak örömmel betölté minden kivánatát, de ezeken 
tiül kitűnő előjogokkal, milyekkel más fejedelmek 
nem büszkélkedhetnek, ruházta föl. Megexösitette a 
püspökségeket, s az azokra kinevezett egyéneket, s 
továbbra is teljes hatalommal látta el a fejedelmet 
intézkedni az uj egyház ügyeiben. Hiába keresnénk 
hasonló példát a kereszténység történetében, hogy 
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valamely fejedelem az egyházi jogok ezen tejével 
ajándékoztatott volna meg. Továbbá küldött neki a 
szent atya koronán kivttl̂  apostolkodása jeléül̂  kettős 
keresztet és külön követe kíséretében egy levelet, 
melyen a magyar egyháznak századokon át hiven 
megőrzött viszonya a magyar koronához és a szent 
székhez alapuL 

Közöljük a pápai bulla szövegéből, ugŷ  amint 
az korunkra átszármazott, a lényegesb részeket: 

„Sylvester püspök, Isten szolgáinak szolgája, 
Istvánnak, a magyarok fejedelmének üdvözletet és. 
apostoli áldást. 

Nemességed követei... annál nagyobb örömmel 
illették szivünket, és annál kisebb fáradsággal jártak 
el tísz tökben, mennyivel jobban óhajtva vártuk, Isten
től előre intve, megérkezésöket... Először hálát adunk 
az Atya-Istennek és urunk Jézus Krisztusnak, ki a 
mi időnkben föltalálta magának a Dávidot, Jesse 
fiát, a szive szerint v%ló embert, és mennyei világos
sággal körülsugározván őt, fölserkenté Izrael, a maga 
népe, a választott magyar faj legeltetésére. Azután 
dicsérjük fenségednek^ istenfélelmét, úgy tiszteletét 
az apostoli szék iránt.... Ez oknál fogva, dicső fiam! 
azt, mit... az apostoli széktől kívántál, a királyi ko
ronát és nevet, az esztergami érsekséget s a többi 
püspökségeket... engedélyezzük és megadjuk.... 
És mivel nemességed az apostoli dicsőség után töre
kedve, Krisztus hirdetése és hitének terjesztése által 
nem vonakodott apostoli hivatalt viselni... ez oknál 
fogva mi még különös szabaditékkal akarván jeles-
Bégedet és érdemeid tekintetéből örököseidet és tör-
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vényes utódaidat... most és jövendőre mindvégig 
feldiszesiteni; apostoli hatalmunknál fogva szintén 
megengedjük . . . , hogy miután te és ök a koroná
val, melyet küldünk, annak rendé... szerint megko
ronáztattál és megkoronáztattak, keresztet, az apos
tolság C2imerét, magad előtt vitethess, s ök is vitet
hessenek ; és miképen téged, s őket az isteni kegye
lem oktatni fogja, országod jelen és jövendő egyhá 
zait, helyettünk és utódaink helyett intézhessétek és 
rendelhessétek. 

Adatott Rómában, marczius 27-én az üdv 1000 
dik évében." 

Sz. István kezéhez vévén a koronát, még ugyan
azon évi augustus 15., a magyarok Nagy-Asszonya 
mennybemenetelének ünnepén, a nemzet nagyjaival 
tartott tanácskozás után a nép örSmriadása közt, 
az esztergami székesegyházban felkenetvén és meg
koronáztatván, első királya lőn a magyaroknak. 

„Ez ünnepélyes jelenet zárta be a lehanyatlott 
ősmagyar kort s avatta föl az iQu keresztény Ma
gyarországot az európai államcsalád tagjává. Azon 
pillanattól fogva, midőn a kereszténység lelki atyjá
nak áldásával a magyar sz, korona István fejére té
tetett, megszűnt nemzetünk idegen lenni Európában 
s uj világ nyilt meg előtte: a keresztény műveltség 
és polgárisultság pályája."*) 

*) E szavakkal fejezi be kltünö történetbuvárunk, Szabó 
Kiroiy jeles mttyét a magyar vesérek koráról, melynek ^jabb 
s alaposabb vjlzsgálatait e részt jobbira köTettiik. 
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Az uj szövetéig a király és nefnzet közt. — Sz. István 
törvénykönyve. — A törzs-szerkezet. — Az államjavak 
kérdéséhez. -^ A törzsi és központi hatalom. — Sz. Ist
ván nem hűbéri jelleinükirályságot alkot; megtöri a törzs
fák hatalmát és a fölségi jogokat magára ruházza, de nem 
alkotmányos korlátok nélkül. — A rendi szerkezet: urak, 
vitézek. — Várszerkezet: várjobbágyok, vámép, szabad 
parasztok. A polgárság. — Szolga-osztály. — Hadbéresek 
és zsoldosok a királyi sereg alkatrészei. — A nemzeti se-

reg. — Az uj alkotmány jellemzése. 

Még Gejza vezér, mint már emiitök, belátta ama 
potitikaí szerkezetnek tarthatatlanságát, mely Jaza 
összetartó erejénél fogva képtelen volt a hazát meg
védeni az öszpontositottabb külhatalmokkal szem
ben. Láttuk; hogy sz. István királyi czimet vett föl; 
és ha csak az újításban nem akarank czimváltozta-
tásnál egyebet látni, föl kell tennünk, hogy sz. Ist
ván az nton, melyet atyja kijelölt, tovább haladt, s 
hogy a koronázás betetőzése a honszervezés uj épü
letének. 
^ Vgy van. Az 1000-dik évet nemcsak a királyi 

czim fölvétele teszi történetünkben nevezetessé: az uj 
alkotmány születése évinek is tekinthetjük ez esztendőt. 
Azonban e tételünk által sem azt nem akarjuk ér-
t«tni, mintha az alkotmány njdonat nj elvek alapján 
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létesült volna; 8Öt eleve kifejezzük nézetünkét̂  mely 
szerint az nj alkotmány az eíelközi vérszerződés 
alapját megtartotta. Hisz ez volt István hatalmának 
forrása, melyet elvetni politikai bölcseségre nem épen 
mutatott volna. Ö csak a régit alakította át a monar
chia követelése szerint, midőn megtöré a törzsfők ha • 
talmát; a nemzetségek vonatkozását a kormány-ha
talomhoz szorosabbra fftzé; uj elemeket alkota, me
lyek snlypontjá a királyság legyen. 

De azt sem akarjak értetni fönnebbi tételünk 
által, mint ha az uj alkotmány ezen évvel lépett 
volna életbe. Tudjuk, hogy már Gejza sokat Jolt 
félre az előbbi szerkezetből, valamint, hogy sz. Ist
ván már vezérsége alatt is alkotott némi rendszabá
lyokat, e tê kintetben. De hogy ily fontos, ily nagy 
horderejű intézkedések országos érvényre jussanak, 
a nemzet megegyeztének is hozzá kellett járulnia. S 
az a koronázás után történt, midőn az uj király a fő* 
papokat, törzsfőket, a nemzetségek fejeit, a nemzet 
szinét maga köré gyüjté, s velők mintegy „uj szövet
séget kötvén,̂  az alkotmányt és közigazgatást taná
csukkal és megegyezésökkel átalakította. 

. Sajnos, hogy ezen alkotmányozó nemzeti gyűlés 
törvényeit megirigyelte tőlünk a mostoha idő, mert 
sz. Istvánnak ama két könyv töryénye, melyeket az 
adroonti XII. századbeli hártyacodex leghitesebb 
szövegben tartott fönn számunkra, csak hiányos tötis-
dékei összes törvényeinek, és közjogi határozatokat 
keveset tartalmaznak. Pedig hogy a közjognak, a ki
rály és nemzet közti viszonynak, a houvédelemnek 
Bat. is bővebben kellett ekkoron szabályoztatniok^ 
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bizonyltja egyebek közt, azon körülmény, hogy ké
sőbbi királyaink hasonnemü tárgyakról intézkedvén^ 
8z. István oly törvényeire hivatkoznak, melyek a 
nevezett gyűjteményben ncim foglalvák. Mégis, ha e 
törvényeket és a későbbi állapotokat összevetjük, 
nem lehetetlen a reformokat, melyeket sz. István a 
nemzet alkotmányos és igazgatási viszonyai körül 
alkotott, föltüntetnünk, valamint egyáltalán a magyar 
állam beléletét ecsetelnünk. Mielőtt azonban e tárgy
ba bocsátkozunk, a kellő egybevetés és az njitás 
borderejének mérlegelése végett, szükséges az ős
kori magyar államszervezettel, hacsak vázlatban is, 
megismerkednünk. 

Az ősmagyar dllamaz^v^zet szövetséges törzs
szervezet volt. Az etelközi [vérszerződés, mely a pusz
taszeri gyűlésen foganatba ment, csak összeflízte, de 
nem olvasztotta egybe a törzseket, s az egyes ma
gyar törzsének maradt közvetlen tagja, és ez által ha
zájának fia annyiban, amennyiben a közszellem 
megkivánta. 

A közös erővel szerzett haza földét a törzsek 
egymás közt felosztották. Egy-egy törzs által meg
szállott vidék szállds'Vi^ky latin nyelven jdescensus^-
nak neveztetett. A törzshöz tartozó nemzetségek, 
bizonyára a törzsfő és törzsgyülés beleegyeztével 
fogtak helyet a szállás kebelében. A föld, melyen 
egyes nemzetségek megtelepedtek, ezeknek közös 
birtoka volt. Őseink a földmiveléstől a költözködések 
és hadi kalandok korában elszokván, s honn jobbára 
csak baromtenyésztés-, vadászat- és halászattal fog
lalkozván, a nemzetség birtokát mindenki szabadon 
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használhatta a nélkül̂  hogy a közös föld egyes bir
tokokra fölosztva volt volna. 

Voltak-e a törzsbirtokon kiviil dllamjavak, az 
iránt a történetírók vitatkoznak. Kútfőink ily állam-
javak létezéséről egy betUvel sem emlékeznek; s azok 
létezése ősi alkotmányunk törzs-szerkezeti lényegé
vel is aligha férhetett öisze. ÁUamjavakul azok^ kik 
ilyek létezéséről a honfoglalás éta tudni akarnak^ a 
várakat és végeket tekintik. Várakat ugyan részint 
már itt találtak őseink^ másokat újból építhettek a 
szükségessé vált védelem tekintetéből. Hanem ezeket 
védelmezni és föntartásukról gondoskodni a törzs
nek, melynek szállásában feküdtek, lehetett tiszte, 
minthogy első sorban a törzsbirtoknak képezték véd-
falait. A várak a hozzájok tartozó várföldekkel ép 
azért semmikép sem képezhettek oly kikerekített te
rületeket, melyek szerint az ország fölos t̂ása le
hető lett volna; az ősi magyar államszervezet elemei
hez képest Magyarország területének fölosztása ez 
időszakban csakis a törzseknek természeti határok 
által egymástól elkülönített szállásai szerint kép
zelhető. 

A törzs élén a törzsfő állott, de koránsem kor
látlan hatalommal, a törzsgyülésen nieg kellett hall
gatnia az idősbek, vagyis a tekintélyes családok fe
jeinek tanácsát, sőt nagyfontosságú ügyekben a törzs 
mindannyi önálló tagjainak hozzászólását A törzsek, 
midőn a vérszerződés alapján egyesülének, önállósá
gukból csakis annyit áldoztak föl, mennyit a közér
dek megkívánt, Ugy tapasztaljuk, hogy a vérszerző
dés után saját hadnagyaik, saját zászlóik alatt in-
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dúlnak hadjárataikra; melyek czélja a zsákmányolás; 
a törzsfők és törzsgyiilések igazgatják ügyeiket; sa
ját bíráik végzik az igazságszolgáltatást. 

A központi halaimat Árpád- és családjára szorít
kozott választás által, utódai gyakorolták, de szintén 

* nem önkényüleg, mert akaratukat meg a törzsfők 
tanácsa és a nemzetgyűlés korlátazák. Árpádban és 
a nemzetgyűlés választotta örököseiben a nemzet 
pusztán vezérét látta, nagyobb hatáskörű törzsfőt, 
ki t. i. hatalmát mind a hét törzs tagjai fölött gya
korolta, a mennyiben ezt a közérdek okvetlenül 
igényiette, s a jogaira féltékeny törzsi szervezet meg
engedte. 

Sz. István a fönnebb ismételve és több oldalról 
megvilágított viszonyoknál fogva igyekezetét oda 
irányzá, hogy az egyeduralmi kormányformát Ma
gyarországon meghonosítsa, a királyságot erős köz
ponti hatalommá tegye, mely a nemzeti élet meg
annyi szálait kezében egyesítse. 

Teheté vala sz. István, hogy a nyugat-európai 
országok hűbéri jellemű királyságai példájára ala
kítja át a hazát. Az alap nem hiányzott az egyes 
törzsszállásokban és törzsfőkben. Hanem az ily ki
rályságot, mely a királynak fölségi jogot csupán sa
ját uradalmában adott, s ott is inkább földesúri, mint 
állami hatalmat; királyságot, melyhez a hűbérese
ket szerződés, a hűbéri viszony természete által meg
határozott személyes jogok és kötelességek megsér
tését fegyverrel is megtorolni nemcsak a király, ha
nem a hűbéres is jogosítottnak tartatott: ilyen tisz
tességbeli elsőbbséget állítani föl magának sz. Ist-
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vannak nem állt érdekében, de a magyar nép szelle
mével sem egyezett meg. Ö tényleges uralom, valósá
gos központi hatalom után törekedett. 

Ezt létesítendő^ mindenek előtt azt a hatalmat 
törte meg, mely a törzsfők és önálló törzsgytilések 
képében a központi hatalom és a nemzet egyes tag
jai közé czövekelte magát. A leghathatósb intézkedés 
e czélra a törzsszerkezet alapjának, a törzsszállás egy
ségének megszüntetése volt az által, hogy sz. István 
a törzstagokat birtokaik valóságos tulajdonosaivá 
és a törzszsel szemben korlátlan urakká tette. „Rá-
állottunk az összes tanács kérelmérê  úgymond a 
király rendelete, hogy kiki legyen mind saját jószá
gainak, mind a királytól vett ajándékoknak ura,, 
mig él, . . . holta után pedig fiai hasonló urijogon 
örökösödjenek." Ezen alap bián a törzsszállás is ho
vatovább föloszlott, s annak szabad tagjai a törzs
szerkezet szorosabb, mert szűkebb kapcsa alól a ki
rályságnak mindent felölelő védszárnyai alá ke
rültek. 

Azonban a törzsszerkezet nem pusztán a törzs
tagokat összefttzö köteléket képzett, hanem, mint fön-
nebb érintők, közvetve honvédelmi közeg is volt, a 
mennyiben a területéhez tartozó végek és várak oltal
máról gondoskodni föladatához tartozott. Sz. István 
a törzsfők és törzsgytilések ezen hatóságát megsztin-
tette, midőn az országnak a királyságtól közvetlen 
függő honvédelméről gondoskodók, melyet alább a 
^várszerkezetét előadva, bővebben kifejtünk. 

Ez utón alkotta meg István a magyar király
ságot, mely mig valamennyi külhatalmasság iránya 
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ban tökéletesen szabad és fOggetlen volt ̂  semmi 
egyenlőtlen szövetségnek a a véduraságnak vagy 
talán adózási függésnek még árnyéka sem nehezed
vén reá: belül, az ország egész területén, a felségjo
gok teljességével, a törvényhozói, birói és kormányzó 
hatalommal birt. 

A sz. István féle királyság, ugyanis, magában 
foglalta mindenek elött a törvényhozó hatalmat és 
pedig kizárólag oly értelemben, hogy az ország bár
mely csekély része számára sem hozathatott törvény 
a király akarata nélkül, söt a törvény formaszerinti 
kötelező erejét a király állapitá meg, a törvények 
„királyi rendeletek"-nek neveztetvén, melyeknek az 
ország összes lakosai engedelmességgel tartoztak. 

A király gyakorolta továbbá a legfőbb birói ha
talmat vagy személyesen vagy mások által ngy, hogy 
(talán a tulajdonképeni szolgák kivételével) bárki 
fölött gyakorolt birói hatóság a királyinak volt ki
folyása. 

Végre a király nevében és hivatalukat királyi 
megbízás utján nyert egyéniségek által kezeltetett a 
kormányzat összes köre, A király rendelkezett egye
dül a haderő fölött, nem levén senki, ki önálló had
erővel birt volna az országban. 

Láijuk ezekből, hogy sz.l8tván alatt az eddigi ma
gyar szövetséges nép- és törzsfő-szerkezet egyed
uralkodói királysággá s erős központi hatalommá vált; 
azonban ép oly ferdén Ítélnék azt meg, kik korlát
lan monarchiát szemlélnének, — mint azok, kik a 
Verbőczi-féle közjog formáit keresgélnék benne. 

Tény az, hogy a magyar királyságnak elejétől 
Szent latrán kir ály. 4 
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fogva meg voltak alkotm&nyoa korl&tai, A ĵ királji 
tanács^ részt vett a törvényhozásban; a nemzet ér
vényt szerezhetett nézeteinek a „székesfehérvári tör-
vénynapokou;^ hol a fejedelem az összegyülekezett 
nemzet előtt hozott Ítéletet oly ttgyekbeD^ melyeket 
alsóbb bírák el nem dönthettek^ és orvosolta a nem
zet tagjai sérelmeit; söt az ország egyes vidékeinek 
ktllönleges érdekei is érvényesíthették magukat a 
b̂irói székeken/ milyeket az ország különböző ré

szein a király vagy nádor̂  a várkerületekben a vár-
ispányok, Erdélyben a vajdák szoktak volt tartani. 

Ily korlátok közé szorítva, István királysága nem
csak nyűgként nem nehezedett a nemzetre, hanem ez 
benne ngyszólván^ csak a vezéri hatalomnak kiter-
jesűítését a nemzet összes szabad tagjaira láthatta* 
Ez magyarázza meg, hogy noha a törzsbeli különál
lás emléke a főbb nemzetségeknél csak lassan hala-
ványult el, a királyság oly gyorsan verhetett gyöke
ret a nemzetnél. 

Lássuk immár sz. István reformjait a honvéde
lem és a vele összeköiött közigazgatáa terén, neveze
tesen a várszerkezetet, mely a rendi szerkezet jnódo-
sulását is eredményezte. 

A rendi szerkezet Magyarországon a földbirtok
kal függött össze. 

A szabad birtoknak nálunk két forrása volt: a 
honfoglalás és királyi adomány. Amannak birtokába 
a törzsizervezet föloszlása után jutott a szabad ma
gyar ; emezt a hon körül szerzett éredmoiért nyerte 
jutalmul azon javakból, melyek részint a bukottak 
(Koppány, Gyula, Keán, Achtum vagy Ótom) jószág-
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TesztéséFol; ródzint a v&rak átTételénél (várföldek) 
a királys&gra estek, ki nem zárván azon lehetőséget) 
hogy a király terjedelmes magán uradalmaiból, me
lyeket ugyancsak a honfoglalás 6ta birt̂  szintén tett 
adományokat. 

A birtok; lett legyen nagy vagy kicsiny^ csupán 
fk haza védelmóre klJtelezte a szabad magyart; köte
lezte «2;e9̂ ^̂ ««en réázt venni az országosan elhatáro
zott háborúban. Miodenkire egyenlő jogot és kötele
zettséget ruházott. A birtok tehát a szabad magyarok 
közt nem tett rendi kUlö̂ obséget. Ha mindazáltal ily 
különbség nyomaira találunk törvényeinkben és tör-
téoeti kútfőinkben, melyek egyrészről előkelőbbeket, 
főbbeket, születés- és méltóságra öregbeket emlite-
nek, mig másrészről velők szembe állitják a vitéze
ket, a királyi szolgákat, a második rendet: ez osz
tályzásnak alapja a magyar közszellem, mely annak, 
ki a közügyek vezetésével volt megbízva, vagy kit a 
haza köriil szerzett érdemek emellek, fényesebb, ma
gasabb polczot juttatott. Uy előkelők: a főpapok, püs
pökök, apátok, prépostok; a királyi országos főtisz
tek, a várispányok, a végek bánjai; végre olyanok, 
kik noha közhivatalt nem viseltek, tekintélyben ál̂  
lottak a népnél, mint pl. a királyság kezdetleges kor
szakában a törzsfők és kiválóbb nemzetségek fejei. 
Miből nyilván kitetszik, hogy a kitüntetettebb társa
dalmi állás személyhez volt kötve, valamint hogy 
f jpapi, főúri és nemesi rend sz. István korában esak 
Giirájában lét zett, és a nemzet szabad tagjai iájának 
külön ágai esak épen hogy hajtani kezdenek. 

A szabadok rendjének tállapját a szolgarend 
4* 
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képezte, azonban e két szélsőség köz(5ft mintegy át
menetet — föl Í8; le is — a várszerkezettel ösazefüggá 
néposztályok képeztek; egy számra nézve tekinté
lyes, több alosztályra szakadó csoportozat, melyet 
egyfelől személyes szabadság, másfelől szolgálati kö^ 
telezettségek jellemeztek. Minthogy pedig ezen osz
tályok jobbára a várbirtokkal s ennek folytán a vár-, 
szerkezettél függenek össze, ŝ lkalmasint esik sz. Ist
ván ebbeli intézkedéseit e helyt tárgyalnunk. 

Várakról és föntartásukra szolgált földekről már 
fönnebb tettünk említést, ugyanott jeleztük azt is, hogy 
felettük akkor a törzsi hatóság rendelkezett. A törzs
szerkezet megszűntével a várak a várföldekkel 
együtt a királyságnak jutottak kezére. Sz. István a. 
várakra eredeti, azaz honvédelmi czéljokon fölül, uj, 
mondhatjuk, elsőbbrendü föladatot ruházott, hogy t i-
a királyi hatalom egyik leghatékonyabb közegéül 
szolgáljanak, melynek segélyével a fejedelem paran
csára bármikor kész haderő fölött rendelkezzék. E 
haderő, a ;királyi had̂  nemcsak a váratlan kültáma-
dások visszaverésére, hanem belső veszélyek ellené
nében is szolgált, parancsnokai pedig mint közigaz
gatási és igazságszolgáltatási közegek is mtiköd-
tenek. 

A várszerkezet az összes országnak várkerüle
tekre, vagyis vármegyékre való felosztását helyettesi
tette, minthogy a magán szabad birtokot is ma
gába fölvette, noha azért nincs szándékunk azt ál-
litani, mintha a nemzet szabad tagjai akár személyi, 
akár birtokjogi tekintetben a várszerkezet, mint ha
tósági szervezet alá tartoztak volna. Ilyen értelem-
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h&i a Y&rszerkezet elemeit csupán azok képezték^ 
kik a vár védelme- s fóntartásához személyi vajy 
egyb jámlmányokkal kötelesek valájoak. Névszerinta 

a várjolhágyoJcy kik a várbirtokból földeket azo: 
kötelezettség terhe alatt bírtak, ho^y a várat, illető 
leg a királyt fegyverrel szolgállak. E birtok megkti-
^5nböztetésttl a nemesek teljesen szabad örök birto-
k&rtól î rbirtoknak neveztetett, s apáról fiára szállott 
ngyan, de mindig hadi szolgálat föltétele alatt̂  miért 
is azt elidegeniteni a várjobbágyoknak nem állott 
szabadságában. Állásuk egyébként a valódi szaba
dok osztályához annyira hasonlitott, hogy Kézay — 
tévesen •— szegényebb sorsn nemeseknek mondja 
őket. Továbbá 

a vdmép, mely szintén a várföldek egy részét 
használván, ezért fuvarozásig építkezési muukálatokat 
teljesített; fegyvereket, utat, hidat készített s egyéb 
mesterségeket űzött; a várhatóság embereinek szál
lással tartozott; s e mellett majd terményt, majd pénz
adót fizetett. A várszerkezet alá tartoztak végre a 
vármegyében lakó. 

szabad parasztok, szegődött szolgák, vagyis^oift-
ágyokykikB. nemesség jószágait művelték ugyan, de 
minthogy, jóllehet birtoktalanok, mégis személyes 
szabadsággal bírtak, s a földesúr irányában tartozó 
kíltelességeik lerovása után szabadon költözködhet
tek^ nem az ur, hanem a vár hatósága alatt állottak^ 
és a várhoz adóztak. 

Ugyancsak a várszerkezetböl indult ki még egy 
néposztály, mely azonban a mint erőhöz jutott, tőle 
különvált: a polgárság. 
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A polgári élet természetszertt Bzinhelyeaváros, 
mint neve is matatja, a várnak mintegy tartozékát 
képez vén; a polgári rend bölcsőjének a várszerkezet̂  
a várak, ámbár gyakran a székesegyházak is, és na
gyobb monostorok helyei és telepitvényei hasonlón 
mondhatók. Hogy a vár az élelem- és védelemhez 
sztlkségesekkel elláttassék; szomszédságában iparte
lepet igényelt, mig másrészt az iparos szívesen vo
nult a ,váralĵ -bâ  hol személyét védve, munkásságát 
jutalmazva látta. Történt azonban mégis, hogy az 
iparos elem a várkertilet, vagyis vármegye lakosai 
közöl ki nem került, s ez esetben oda hivni és te
lepíteni kellett vagy az ország más vidékéről, vagy 
idegen földről, legtöbbnyire Németországból iparo
sokat, nevezték pedig őket köznéven vendégeknek, 
illetőleg német vendégeknek, 

És ha már a vendégek általában nem minden ked
vezmény nélkül telepedtek le, a ,ilémet' vendégeknek 
még egy sajátos kedvezményt kellett biztosítani, t. i. 
á saját joguk szerint való élhetést, s az autonóm bí
ráskodást, melyhez a lelkész választásának joga csat
lakozott. Nem valószínűtlen továbbá, hogy a polgárok 
mindjárt kezdetben vámmentességet élveztek, vásár
tartási joggal dicsekedhettek, és községök területét 
tulajdonjoggal bírták, noha nem egészen olyannal, 
milyennel a valódi szabadok élvezték földjeiket. Ezen 
szabadalmakért a polgárok évenkintsz.Márton napján 
mérsékelt adót fizettek; a királynak, királynénak,nem 
ritkán a király tisztviselőinek is szállással és élelem
mel tartoztak; uj évkor s egyéb ünnepélyes alkal
makkor értékes ajándékokkal kellett kedveskedniök. 
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A vármegyék száma sz. István korában nem tn-
dátík^ később hetvennél többrê  mintegy hetvenket
tőre ment szárnak* A megye kormányának élén a vár 
ispánja (gróQa) állt, ki a király nevében járt el a 
várnak s a hozzá tartozó megyének mind hadi; mind 
igazságszolgáltatási ttgyeiben. Amazokban helyet
tese, illetőleg tisztjei voltak: a hadnagy, a várnagy^ 
kit némi bíráskodási jog illetett meg, a vár belsejé
ben •, továbbá a századosok és tized'^sek. Az igazság
szolgáltatásban helyettese volt a várgröfnak az ud
var gróf i^^ a föhimdk (archipraeco), mely ntóbbi a szá
zadosokkal együtt az adó beszedésében volt a váris
pánnak segélyére. 

Attérttnk a rendi szerkezet harmadik osztályára^ 
a tulajdonképi szolgákra, 

FBnnebfo érintettük már, hogy a keresztény rab
szolgák a pápa sürgetése folytán személyi szabadsá
gukat visszanyervén, mint szegSdatt szolgák vagy 
szabad parasztok a nemesség nagyterjedelmü ura
dalmait művelték, ezért termény- és munkában, ké
sőbb pénzben földbért (térragium) fizettek, egyéb
ként pedig a vár hatósága alatt állottak, melyhez 
szabad denáraikkal adóztak, mig ugyanazon keresz
tény szolgák más része mint udvarnokok az uraság 
udvara körül különféle mesterségeket folytattak és 
szolgálatokat tettek. 

Ezen ndvamokoknak általában a földhöz-kötőtt-
ség és a földesúri hatalomnak való alávetettség ké
pezi jellegét. A földesúr csakis a birtokkal együtt 
adhatta el őket, különben sem rendelkezett egészen 
önkénye szerint fölöttök, hanem az általa adott ki-
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váltságlevél; vagjis udvarjog határozta meg az ud
varnokok kötelességeit, melyek teljesítése fejében öi-
zonyos kedvezmények számára is ̂ viszont biztosítva 
lőnek. Misem természetesb egyébiránt, mint hogy oly 
szolgák; kik nemesebb mesterségeket űztek; például 
az építészek, festők, könyvmásolók, kedvezőbb sors
ban részesültek alsóbbrendű társaiknál, a tárnokok-, 
lovászok-, vinczellérek-, csordások- vagy peczéreknél. 
Mennyiért válthatták vissza ezek szabadságnkat,szín-
tén említettük már. 

Voltak ugyan legszorosabb érteményben vett szol
gák és szolgálók, rabszolgák, kiket urok a földtől is, 
melyet míveltek, elválaszthatott, és dologként vásárra 
vihetett. Aligha csalódunk, állítván, hogy ezek pogá
nyok voltak akkor, midőn a pápa a keresztény rabszol
gák fölszabadítását sürgette, kikről — úgymond Ké-
zay — azért nem szól a pápa semmit, mert azt akarja 
az apostoli szék, hogy a pogányok a keresztények alá 
legyenek vettetve. Ezeknek a kereszténység által eny
hült sorsát tűrte sz. István; nem mérnők ugyan ál
lítani, hogy azon okból, melyet krónikásunk a szent
székre fog, hanem bizonyára, mert a nemzetgazdá-
szatí viszonyokkal szorosan egybefüzött szolgaságot 
egy csapással megszüntetni képes nem volt. 

Végül megemlítendő még egy osztály-árnyalat, 
melynek tagjait hadbéreseknek nerezhetjük ; latinul 
eomítes, kísérők volt a nevök. 

Ezek többnyire a kereszténység terjedése óta 
hazánkba letelepült külföldi harczosok \alának. Sz. 
István nekik, valamint több bennszülöttnek bérbírto-
kokat vágott ki a fejedelmi jószágokból E bérbirto-
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kot az adományosok örökösen ugyan, de oly föltéte 
alatt bírták; hogy a királyt hadjárataiban kísérjék. E 
hadbéresek tehát a királyi seregnek a várjobbágyok 
mellett másik alkatrészét képezték. A harmadikat̂  
ha nyomok nem csalnak^ a zsoldosok alkották: job
bára szabadságba helyzett keresztény bennszülöttek, 
kikben az ösvallás eltörlése miatti forrongás alatt a 
király jobban bizhatott, s kiket a király kincstára 
jövedelmeiből fizetett. 

E királyi sereg mellett régi alakjában fönma-
radt a nemzeti sereg, melynek akkoron, midőn az or
szágot nagyobb veszély fenyegette, kellett felülnie a 
hon védelmére. Tagja e seregnek minden örökbir
tokkal ellátott szabad, vagyis nemes volt. E szemé
lyes helyettesítést nem tttrö kötelesség a birtokkal 
járt oly elválaszthatlanul, hogy osztozott benne bir-
okánál fogva a főpapság, sőt maga a király is. A 

nemzeti had nem tartozott harczolni, ha fejedelme sze
mélyesen nem vezette a harczba. A nemességnek ezen 
kötelessége azonban csak a megtámadott haza védel
mére szorítkozott; támadó habomban az országon kí
vül követni a királyt csak a királyi had volt köteles; 
tehették ezt önkénytesen a nemzeti. hadbeliek is, s 
ekkor a királytól zsoldot kaptak. Semmi nyoma, 
hogy egyes nagybirtokosok már e korszakban köte
lesek voltak volna birtokukhoz mérten több-kevesebb 
harczost állítani, hanem a valódi szabadok; bármily 
terjedelmes volt is birtokuk, csupán szei|[̂ élyes had
szolgálatot tartoztak tenni. Ámbár feltehető, hogy az 
előkelőbbek, gazdagabbak szolgáik és apródaik csa
patával szállottak a táborba. 
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Ezek főbb vonalai ama, történelmünkben örökké 
nevezetes orsrág-rendezésnek, mely a mint sz. István 
országlási nagy tehetségének fényes emléke; ugy a 
régi szövetséges törzsszerkezet helyett az uj öszpon-
tositottabb egyeduradalmat juttatta teljes érvényre. 
Ha amazt oligarchikus kormányrendszernek kell je
leznünk, ugy emezt egyeduralmi aristokratísmns-
nak lehet elneveznünk, mely mig a királyi hatalmat 
megszilárdította, az önkormányzatnak is tágas tért 
nyitott. Azonban valamint kétséget nem szenved, hogy 
a magyar alkotmány már sz. István alatt ezen formák 
közt lépett életbe: ugy azt, hogy eme ujitások közöl 
mi lett megalkotva az első nemzeti gyűlésen, mi 
utóbb, azon körülménynél fogva, hogy István törvé
nyei épségben nem szálltak reánk, meghatározni 
nem birjuk. 
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A ncmsetí vissBahatás,— Erdély régibb vissonyai. — A saé-
k^lyaég vissoiitagsiga és M Bserkesete. — A kéreastény-
ség Erdélyben. — A magyar föld sajátlagos közjogi vi
szonyai. — Gyula lázadása leveretik, mire Erdély szoro
sabb viszonyba lép az anyaországhoz. A vajdai méltóság.. 
— Sz. István Keánt és a besenyőket is megveri, —• A 
bolgár birtok a^ Altiszánál. — Aohtum vagy Ótom httt> 
lessége. — IL Vazul görög császár — Csanád legyőzi 

Otomot. 

Sz. Istvin oFSZágrendeeö mnnkáját a esataÉaj 
aka8ztot<» meg nem sokára. A rendszabályok^ me-
Ijek a törzs* és nemzetoégfOk hatalmát metszették 
tövön̂  föinaflzták a féttékeoységet és ellenhatást szül
tek. A pogányság sem volt mégf tl̂ vestSl kiirtva. 
Koppány lázadásának leveretése után sokan csak 
színre; félelemből tértek a kereszténységhez. Hazai 
nyelvünket törw beszélő idegen papok és szerzete
sek alig voltak képesek mindenütt az értelmet meg
győznî  a szivet a hit szellemével átmelegíteni; mig 
másfélül az egyháznak feetendö tized; mely alól a. 
nemesség sem vala jf̂ hnentvê  nagy érvet képezett a 
keressEténység elten. 

A lázadás zászlaját most az î abb Gynla ereié-
lyi vajda túv^te^ ki. 
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Erdély e korban nem képezett még klilön 
tartományt; azonban közjogi tekintetben sajátlagos 
szervezettel birt. Még nem volt három területre föl
osztva, hanem csak kettőre: magyar- és székely
földre. A székelyek ugyanis, mint a nemzeti hagyo
mány tartja, Attila birodalmának fölbomlásakor Er
dély keleti bérczei közé, a, Maros, Olt és a két Kü-
ktlUö közt elterülő vidékre vonták magukat vissza, s 
e könnyen védhető sziklafészekben, sajátságos hadi-
Bzervezetök által ötödfél századon át tartották fönn 
ftíggetlenségöket. Értesülvén a rokon magyarság jö
veteléről, követeket küldöttek volna Árpád elé, a ru-
thén földre, hogy neki, nemzeti belkormányuk fön-
tartása mellett, életöket és verőket önként föláldoz
zák. Árpád a székely követeket örömmel fogadta és 
őket a vérszerződésnek kőbe rótt pontjaival boesátá 
vissza^ melyeket a csiki székely krónika hat ,kőS7er̂ -
nek nevez. E pontokat a székely nép az ősi Badvárban 
tartott nemzetgyűlésén örömmel ttdvözlé s ünnepélyes 
áldomással szentesité, miáltal magát a magyar nem
zeti test tagjává avatá. 

Az összes székelység hat törzsre oszolt, u. m. 
Halom, Jenő, Adorján, Medgyes, Örlecz és Ábrán, s 
ezek ismét ágakra szakadtak, mely ágak szerint so
rakoztak a szabad székelyek a háború- és békében. 
A nemzet feje az Ápolt családjából választott [förahon-
bán, a katonai és polgári hatalommal a főpapit is 
egyesité. Székhelye ugyancsak a EüküUő mellett 
Udvarhely közelében romjaiban még most is látható 
Budeár volt Egyes törzsek és ágak élén nagy- és 
kis-rabonbánok állottak, mellettök az emiitettem caiki 
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krónika birói tisztviBelöktil gyulákat és harhászokat 
vagy kárkászokat emlit, mig az összes székelység fö-
biraiként a förabonbán mellett három nagygynla 
említtetik. 

Erdély többi részét az Árpádtól vett fölhatalma
zás folytán Töhötöm foglalta el; megvervén Gyelo 
oláh és szláv seregeit. Gyelo maga is elveszett, mire 
a föld népe Töhötömnek önkényt meghódola, s az 
oláh vajdák kezet adva, öt uroknak ismerték és hó-
dolatukat hittel erősítették. Az eskti helye még ma 
is EskUUönek neveztetik. Erdélyt pedig a székelyfiJld 
hiáu Töhötöm és utódai sz. István király koráig bé
kében bírták; "s épen a királyi székhely távollété
nél fogva függetlentll kormányozák. 

A 950. év nevezetes forduló pont az erdélyi nép 
életében. Ez évről írva hagyta biborban-született Eon-
fitantin császár, hogy Horka fia, Töhötöm unokája, 
az idősb Gyula, kit ö Magyarország harmadik fejedel
mének és a nemzet birájának nevez, ,vendégbarát-
jává' lett, azaz megkeresztelkedett, mely megtérés 
nek következő történetét adják elő a kelet-római tör
ténetírók: „A turkok, úgymond, mint rendesen a 
magyarokat nevezik a bizanti írók, mindaddig 
nem szttntek meg a római birodalomba ütni a 
azt pusztítani, mig fövezérök Bulcsú Konstantiná-
polyba nem jött, tettetve, hogy a keresztény hi
tet fölveszi; ki is Konstantin császár által fogad
tatva megkeresztelkedett, és patríciusi ranggal meg
tiszteltetve, kincsekkel elhalmozva tért vissza hazá
jába ; nem sokára azután Gyula ÍS; ki hasonlón feje-
delmök vala a turkoknak, a császári városba jön^ 
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megkeresztelkedik s ugyanzon jótétemények' és tisz
tességekre löa méltatva. Ez elvitt magával egy ke
gyességéről hires Hierotheos nevű szerzetest̂  kit 
Theopylactus Tarcia (Magyarország) püspökévé föl-
szentelt; ki is a barbár tévelygésről sokakat keresz
ténységre térített.̂  Gyula azatán megnaradt a hit
ben, és az ő tekintélye és pártfogása mellett folyta
tott térítésnek nemcsak az oláhok közt, — kik máig 
is a keleti egyház hivei, — volt fogan atja, hanem a 
magyar nemzetnél is, mert a csiki székely* krónika-
han is csakugyan több helyen találunk emlékezést a 
sz. István kora előtt már keresztény hitre tért széke
lyekről. 

Ezen idősbik Gyula leánya volt Sarolta, Gejza 
neje, sz. István anyja. Fia, ugy látszik, nem volt, leg
alább nem, aki túlélte volua atyját, mert a kormány 
Zomborra S'.áUt, Gyula öcscsére, ki azt ismét fiára, az 
ifjabbik Qyidára száilitá, ugyanarra, ki a sz. király 
ellen kitűzte a lázadás zászlaját. Ez iigabbik Gyulâ  
sz. István minden intései dacz/ira, sem a keresztény
séget fölvenni, sem az uj alkotmányos rendhez si
mulni nem akart. Mig a tőrzsfeje^ hatalma Magyar
országnak mind dunai, mind tiszai részén már meg 
volt törve, addig Gyula a törzs-szervezetet íöntartá. 
Nem kis agi;odaIommal töltötte el a magyar királyt 
ez állapot, mert Erdélynek a nemzettesttől való elvá
lása veszedelmét látta e törekvósben, melyet Gyulá
nak a keres/.tény hit elleni gyűlölete azonnal ellensé
ges viszonynyá al ikitandott át. Sőt midőa Gyula a mai 
Moldvában tanyázó besenyőkkel a magyarral rokon-
faju s részben szövetséges népséggel szövetkezvén^ 
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ezek segélyhadaiyal s a nála menedéket talált elégü
letlen magyarokkal a tiszai részeken csakngvan át-
átesapkodott: sz. Istyán is haddal indult eljiene, és 
seregébe fölyevén a székelyeknek Upor Sándor rabon-
bánjok Tozérlete alatt hozzá csatlakozott zászlóal* 
jait, Gynlát megverte, s legyőzvén öt nejével s Ba|t 
és Bakna fiaival együtt Magyarországon fogEfágba té
tette. (1002). 

Sz. István ez alkalmat nyilván felhasználta, 
hogy Erdélyt az anyaországhoz szorosabban kap-
citolja. E végből a vajdai méltóságra e^yik az Árpá
dok véréből származott rokonát emelte; a GizeUval 
Magyarországba jött németek egy részét, kiknek élén 
a nürnbergi Hermann állott, ekkor telepíthette le a 
mai Szeben környékére, s a gyula-fehérvári pü̂ fpök-
séget is valószínűleg ekkor alapitá: megannyi intéz
kedések^ melyek az állam egységét biztositandók va-
lának. 

Egyébként az erdélyi magyar terület az anya
ország mintájára lett berendezve. Ugyanazon birtok-
és rendi viszonyokkal találkozunk ott, mint itten, s e 
területnek várkerületek-, vagyis megytkre való föl
osztásával a várszerkezet U meg lett honosítva. 
Azonban az erdélyi megyék távoUága miatt Eszter
gámtól, az udvar székhelyétől, szükségessé tette a 
vajdai méltóság föntartását. A vajda volt a megyék 
területére nézve a kormányzatnak középpontja; ő 
eszközölte a királyi rendeletek végrehajtását̂  ő gon
doskodott a közbiztonságról; a királyi kinestár jö
vedelmeire ö-illet e a felügyelet j ő hitta fegyverbe 
a nemzeti sereget, ha az .ország védelme igy köve-

Digitized by Google 



64 

telte; ö ültette föl az erdélyi teályi sereget is a ki
rály által elhatározott háborúra; melynek szintén ö 
volt vezére. Természetes, hogy ily széles hatáskör 
mellett szükségkép előkelő helyet foglalt el a királyi 
tanácsban, hol csakis a nádor és udvarbíró előzte 
meg; valamint hogy méltóságához képest gazdag jö
vedelemmel is birt. 

A székelység azonban a vajdaságtól külön kor
mányoztatott : a vajda hatósága nem terjedt ki a szé-
székelyföldre. A székely rabonbánság mintegy külön 
megyét képezett a nélkül, hogy a várkerületi szerke
zet ott alkí̂ Imazást nyert volna. Továbbra is a törzs
élet által meghatározott székekre volt fölosztva, hol 
adót, tizedet nem fizettek; rendi különbséget (köz

jogi tekintetben legalább) nem ismertek; csakis hadi 
szolgálatuk szerint voltak osztályozva lovas, vagyis 
Zof̂ -székelyekre, a gyalogok darabantokra. Végre 
még egyházi téren is el volt különítve a székelység 
a vajda területétől, mert míg az a gyula-fehérvári 
egyházmegye területéhez tartozott, amaz az előbbi 
moldvai milkovi püspökséghez maradt bekebelezve. 

A szászföldnek pedig épen csak egy magva le
hetett még elhintve akkor a szebeni telepben. Egy 
század múlva történt csak II. Géza uralkodása alatt, 
hogy a Flandriát elhagyni kénytelenült szászok Ma
gyarország és Erdély több vidékén, leginkább a Ki
rályföldön szórványosan letelepedtek. Egyesitésök 
azonban még sokkal később, s eleve csak egyházi te
kintetben történt 

De térjünk vissza sz. Istvánunkhoz. 
Gyula veszedelme a besenyőket vissza nem 
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mftztá Erdély pnaztitásátöl; miért 8z. István a k(j« 
vetkező (1003.) évben újra hadat vitt Erdélybe. Hol
ott az erdélyi hadakkal szaporodván^ a déli havaso
kon át saját országában kereste fdl az ellent. A had
járat veszélyes volt; mert Keán a besenyők fejedelme 
a hegyek közé vonult népével. De végre sikerült sz. 
Istvánnak csatára kényszeríteni őt Fegyverei diadal
maskodtak^ Keán a csatamezőn maradt, tábora pedig 
a Görögországban rablott tömérdek kincsesei együtt a 
győzők kezére került. Sz. István e kincseket a budai 
éa székesfehérvári nagyobbszerü mguumentális tem
plomok építésére szentelte hálából Istennek az ara
tott győzelemért. 

Erdélyben és Magyarország délkeleti részében, 
ezen kettős győzelem daczára is biztos alapon még 
nem nyugodott sz. István hatalma. A két oldalról, éj
szak és kelet felől szomszéd és rokon pogány besenyő 
törzsek betöréseiket többször ismételték, és a béke és 
áhítat müveit nem egyszer szakittatták félbe a sz. 
királylyal; hogy a hazát becsapásaik ellen oltalmazza. 
A Tisza torkolatánál letelepedett besenyőket szintén 
csak fegyveres erő által birta hatalmának elismeré
sére s a keresztség fölvételére. 

Ezen a vidéken az Olttól a Marosnak a Tiszába 
szakadtáig; feküdt a honfoglaláskor Oldd, bolgár fe

jedelem l»irtoka. Hanem Szoárd és Kadocsa és a 
kún Vájta, az e vidékre kiküldött honfoglaló vezé
rek fényes diadalt ültek Gládon. „Ugy dőlnek vala 
ellenségeik előttök, mint a kévék az aratók ntán^ éa 
ellesfiégeik egésiz serege „mint tüz előtt a viasz, ugy 
olvada, mond Névtelen Jegyző krónikásunk. Mire 

Sxent István k^Hly. 5 
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Glád Árpád kegyelméhez folyamodék, s általa tarto
mánya birtokában a magyar fönhatóság beismerése 
mellett meg is hagyatott. 

Gládnak egy Achtum vagy Otom nevti ivadéka 
uralkodott most Marosvárból ez országrész fölött. 
Ótom; ősei rég befogadván a bizanti bolgár térítések 
által a keresztény vallást, tulaj donképen görög úgy
nevezett ó-hitti volt; de ennek daczára kilencz felesé
get tartott. Ép ily kfeveset, mint a vallás törvényeire, 
tigyelt az országnak tartozó hűségére; és a Tiszán és 
Maroson átkelő magyarokon csak ugy megvette az 
adót; mint idegeneken. Pedig emlékeink őt dúsgas-
daguak mondják; levén a bánságnak kövér legelőin 
megszámlálhatlan gulyái; ménesei és nyájai. 

Gyula erdélyi vajda siralmas sorsa megdöb
benté őt. Az erőteljes királytól nem is várhatott egye
bet; mint föggetlenségi terveinek szárnya-szegesét, 
sőt félthette; hogy Gyula sorsára kerül. Ez okból ide
jén gondoskodott védelemről a veszély esetére. A 
veszély Magyarországra nézve sem volt kicsiny-
lendő. 

A keletrómai birodalom biborát, mint érintők, 
/ / . Fâ tó? viselte (976—10^5); egyike a legméltób-
baknak; kik e dicsősége szinét hagyogató császári 
palástot viselek. 0 meghaladta eszélyben elődeit és 
kevesebbet gondolt arra, hogy haszontalan, habár 
könnyebben valósitható foglalásokai tegyen Keleten, 
mint inkább; hogy a bolgárokat; kik birodalmát be
töréseikkel folytonosan pusztiták; leverje. A háború 
ez időtájt megindult már és változó szerencsével 
ugyau; de mindkét oldalról iszonyú kegyetlenséggel 
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folyt Mondják, Vazul egy alkalommal iszonyú ke
gyetlenséggel tizenötezer ellenségnek süttette ki sze
meit̂  mire a megfélemlitett bolgárok lassankint meg-
Iródoláoak. 

Otom a hatalmas császárnak kereste most párt
fogását; mert kerésbbé veszélyesnek tűnt föl előtte 
a görögök; mint közvetlen szomszéd magyar király 
főhatósága. S uj védura hatalmában bizakodván^ 
fSlmondá Istvánnak az engedelmességet; sőt nem 
titkolta a magyarok iránt ellenséges indulatát sem; 
imdön a királyi sót; mely Erdélyből a Maroson szál
líttatik alá; lefoglalta* 

Sz. István latba vetvén a bajos körülményeket; 
alkalomra várt; hogy a lázadót megtámadja és bito
rolt uralmának véget vessen. Az alkalom nem sokáig 
váratott magára. — Csanád, Doboka fia; jeles vitéz, 
fejedelmével Ótommai viszályba keveredett; s midőn 
sejtette, hogy ez őt orozva meg akarja gyilkoltatni; sz. 
Istvánhoz^ mint rokonához iS; menekült Esztergámba. 
Ott; kútfőink szerint; megkeresztelkedett; vagy hogy, 
ami valószínűbb, ó-hitü levén, a katholika egyház 
kebelébe tért. Öt választá sz. István tervei kivite
lére. Meggyőződvén ugyanis hü ragaszkodásáról, se
reggel küldé Ótom ellen, ki értesülve levén a fenye
gető veszélyről, a Tisza mögött harczkészen várta a 
magyar hadat. Csanád átkelvén a Tiszán, Ótom sere
gével megütközött, de vagy azért, mert visszanyo
matott, vagy hogy cselt vessen az ellenségnek, hadá
val a Tisza bozótos lapályai közé vonult vissza; in
nét azonban éjjel Ótom álomba merült táborára csa
pott, a rémületre ocsúdott ellent megverte, vezérét ia 
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megölte, és mintán Otom fejét győzelmi jelül sz. Ist-
Tanhoz kttldé̂  a fejedelmi székhelyet Marosvárt i» 
megvette. Sz. István az ekkép visszaszerzett tarto
mányt mindenesetre szorosabban fűzte az anyaország
hoẑ  kormányát pedig a győztes Csanádra bizta, s an
nak nevéről ezentúl Marosvárt is Csanádnak rendelte 
neveztetni. Csanád igyekezett e tartományt a magyar 
birodalomnak teljesen megnyerni. A görög kolostor 
helyébe latin kath. monostort alapított̂  mig későbl> 
ott külön püspökség is alapíttatott. A veszedelem e 
szerint végre szerencsésen elhárult̂  de e hadviseléŝ  
közben módja volt Vazulnak a horvát kézen levő Sze-
rémséget a byzanti birodalomhoz csatolnî  s hovato
vább hosszabb vonalban nem kedves szomszédává. 
Tálni a magyarnak. 
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A «z. Ifitván alatt tartott orssággyttlések. — A törvény-
liozó és Tégrehajtó hatalom. — A nidor- ispány, advari is-
pány, tárnokmester, s egyéb udTari méltóságok. — Vidék-
kormányzat. — Uri hatóság. — AE első magyar tOrvénykOnyr 
és felosztása. — Az egyházat érdeklő rendeletek. — A világi 
ügyekbe yágó térvények : a szolgaságot, birtokot, házasságot 

érintők. — Bűntények és büntetések. 

A béke helyreálltával̂  minthogy az egész ma
gyar birodalom a közvetlen királyi hatalom alá ke-
Tttlê  más részről az ősi jogaikat sinlö törzs- és nem-
zetségfffk megfélemlítve; az itt-ott fölbnijánzö po
gány hajlamok elnémítva valának: sz. István tekin-
é ye egész súlyával folytathatta a nemzet politikai^ 
egyházi s erkölesi átalakítását. Korának és népé
tnek .szükségeit éles értelemmel átértvén^ nagyszerű 
hivatásának teljes tudatában láthatott ismét azon 
műve betetőzéséhez^ melynek korrajzát főnnebbi fe
jezetünkben adtuk. 

Hogy sz. Istrán e ezélböl több izben tartott gyű
léseket^ az iránt az istvánféle t̂örvényköny és tör
téneti adatok elfojtanak minden kételyt; egyébként 
pedig a létező viszonyok sürgetőn követelik valaoly 
k($zeg megalkotását^hanem létezett volna^ va^fön-
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tartását, a hol létezett, melynél fogva a nemzet elő
kelőit gyakrabban maga köré gyűjtse, velők tanács
kozzék, őket tervei szükséges voltáról, hasznáról 
meggyőzze, leikökre hasson, őket a kereszténység
ben megszilárdítsa: mindezt a reformok sükeresb 
végrehajtása, foganatjok biztosítása követelte. És 
valóban; ha az eredményt tekintjük, a népek törté
netében páratlan gyors és gyökeres átalakulást; ha 
tapasztaljuk, hogy a jogaira éber nemzet mily kész
ségesen simul a dolgok uj rendéhez, és pártütés
vagy lázadásnak semmi nyoma többé: kétségre nem 
vehetjük, hogy az emberi szivet ismerő és népe tel
jes közreműködését áhitó bölcs fejedelem az uj rend 
megállapitásában s az uj törvények alkotásában az 
ország szine-java hozzájárul tát nem nélkülözhette. 

Azonban a nemzetek kifejlődésének folyamá
ról vajmi fonák fogalmunk volna, ha mai alkotmá
nyos kormányrendszerünk magvánál többet látnánk 
sz. István kormányzatában. Bég megjegyeztetett és 
igen helyesen, mondja egyik állambölcsészünk, hogy 
az álladalmi élet nem szokott a szabadsággal kez
dődni, s nem a szolgasággal. A jelen államok közöl 
külön mindenik, legyen bár most despotia vagy de-
mokratia, a középkor századaiban, midőn kezdetét 
vette, valamint azzal nem birt, mit ma képviseleti al-

. kotmánynak, politikai szabadságnak hivunk, miután 
az egyéni erők tnsáját még nem válthatta föl a jogok 
egyensúlya: ugy korlátlan önkénynyel intézkedő' fe
jedelmeket sem ismert, mivel az egyéni erők még 
nem koptattattak el, még nem nyügöztettek le. 

Törté dataneti aiuk azon országgyűlésen kivül 
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mely a koronázást követtê  még kettőről értesítenek^ 
melyek egyike 1009-ben Győrött, másika lOlo-ben 
tartatott. Némely irók még 1016-ra, 1032-re és 1035-
re is helyeznek országgyűléseket S ezen tanácskoz-
DQányok eredményei lettek azon országrendező refor
mok, melyeket fökbb nagyrészint tárgyaiánk, közjogi 
intézkedések^ melyeket tárgyalandunk; é& azon törvé
ny ek^ melyeket sz. István törvénykönyvének fonalán 
itt megismertetnünk kell. 

A középkorban egysógeskormányszervezet^vagy-
is olyan, mely az egész országra kihat, s a nép meg
annyi rétegeit beágazza és fölkarolja, nem létezett. 
Ez eredményezte, hogy a nagy német nemzet, mely
ben a közszellem kevésbbé volt hatékony, és a sza
bad germán karajával szerzett földbirtokán urnák 
hirdette magát, egységes egészszé nem tönrörült. A 
magyar kormányszervezet a németnél jóval összefüg
gőbb, egységesebb egészet képezett. Következménye 
volt ez a nemzet összehatóbb közszellemén kivül sz. 
István intézkedésének a birtokjog körül. A nemzetté 
egyesült magyar csak egy urat ismert, és csak 
egy hatalmat maga fölött: a királyit. 

S erre nézve ami a törvényhozó hatalmát illeti, 
az a király felségjogai közé tartozék; kívüle senkit 
sem illetett meg, az ország bármely csekély részére 
sem. A királyi tanács, mint a törvényhozás főténye-
zője, nem volt állandóan szervezett testület, tagjai 
azok valának, kiket a király az ország főbbjei közöl 
bele meghitt. Hogy sz. István többnyire vele ta
nácskozván hozta törvényeit, az törvényei beveze
téséből látható, de tanúskodik róla frisingai Ottó is 
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emiitvén: „A magyarok mindent csak érett tanács
kozás után visznek véghsz; s ha nevezetesb áfiam-
ligyek forognak szőnyegen, a király udvarába gyüle
keznek, hová magokkal viszik székeiket s ott dönte
nek fetettök." 

£ mellett a nemzet zöme a törvényhozásban való 
részvéttől nem volt teljesen kirekesztve, hanem, mint 
ma mondanók, ,kérelmezése jogát^ gyakorolhatta a 
székesfehérvári napokon, mely alkalommal az oda^sz-
szesereglett szabad nép panaszai előadás a által folyt 
be a tőrvényhozásba. 

Kyomát leljük más városokban tartott gyűlések
nek is, melyekről azonban csak azt állithatjuk, hogy 
a főtényezők itt szintén a királyi tanácsban képvi
selt urak voltak, továbbá hogy a középkor parla
mentjeinek módjára, e gyűlések is első sorban inkább 
birói székek valának. 

A középkort még azon vonás is jellemzi, hogy a 
kormányzat különböző ágaî  nem levén egymástól el-
ktilönitve, kisebb-nagyobb területre egy-egy személy
ben központosultak. A ki valamely kerületnek hár 
ború idején főhadnagya volt, az látott benne törvényt, 
gondoskodott közbiztonság- és közigazgatásról. Mi
hez képest a birói hatóság fokozatai szerint lehet leg
helyesebben a kormányzatot részletezni. Birói ható
ság pedig három levén Magyarországon: 1. a köz
vetlen, 2. a közvetett királyi, 3. az uri, tehát kor
mányzatot is háromfélét különböztethetünk meg. 

A közvetlen királyi kormányzatot sz. István 
rendszerint az esztergami királyi kúriában (udvar
ban) gyakorolta, itt tartotta tanácskozmányait a nem-
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zet nagyjaival; innét adta ki rendeleteit̂  ide idézte 
azokat; kik közvetlen királyi bírósága alá tartoztak, 
ide a királyi kincstárba szolgáltatták be a jogvédel
meket; itt fogadta a külföld követeit. Amit a király 
sz^xtélyesen nem intézhetett, el; vagy elintézni nab 
:akart; arra helyettesei és tisztviselői voltak. A leg
első ezek közt a nddor-ispány (Palátinas Comes, vagy 
Ourialis Comes major, föudvarispány.) 

A nádori méltóságot njabb történetíróink a nyu
gattól kölcsönzött intézménynek tekintik ellentétben 
.azokkal; a kik elődeiül a nemzeti birákat gyanilják. 
A nádor kezdetben pasztán ndvarbiröként szerepelt 
joghatósággal az udvari nép fölött; csak lassan ter
jedt jogköre, ha mint a király helyettesítője, oly ne
mesek ügyeiben itélt; kik a királyi kúriába vitték 
ügyeiket vagy ha a király által koronkint kikülde
tett az ország különböző részeibe törvényt látni tol

vajok; rablók és gyilkosok felett. Csak később; midőn 
a királyi tisztekben köztisztviselőket lát vala az or
szág; lett a nádor a nemesek rendes birája; ki â  or
szág egyes vidékeit bejárja birói széket tartváu, s a 
királyt helyettesitvén háborúban és békében. 

A nádori hivatal mindjárt kezdetben igényelt 
segédet, ki a nádor távollétében az udvarbirói teen
dőket teljesítse. Okmányaink ez egyént al-udvaris- ^ 

pány- vagy röviden udvarispánynak nevezik, belőle 
lett a későbbi századokban a judex curiae, magyarul 
udvarbíró; nagykésön országbíró. 

A nádor és udvarbíró után az udvari méltósá
gok közt külön megemlítést érdemel a tárnak mesteri 
liszt. Ezen főkamarás kezelője volt a királyi kincstár-
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nak és főnöke a tárnokoknak^ vagyis mindazoknak^ 
kik a királyi jövedelmet beszedték és kezelték, u.m. 
a só- és vámtiszteknek; kamara-grófoknak^ a királyi 
jószágok isp anyainak stb. A királyi városok adózá
saik folytán a királyi kamarához tartozván^ jogha
tósága alá tartoztak. A városok emelkedésével az & 
tekintélye is növekedett. 

A királyi udvar egyéb méltóságai közöl kiemelen-
dök: a királyasszony udvarbirája^ a föasztalnok^ fő
lovászmester ̂ afökamarás és B,föpohárnokok, továbbá a 
ÜréLlyiJiimökök^ vadászok és kardjiordók mesterei, is-
pányai. Merő udvari tisztek^ kik az udvartartás egyik 
vagy másik ágáról gondoskodtak. 

Megemlítendő végre a királyi jegyző, ki mint 
papi személy, nem [ritkán a királyi kápolna mestere 
nevén fordul elő, mert a ,királyi udvar kanczellárja' 
későbbi keltű czim. A királyi iratok szerkesztése, a 
királyi pecsét őrzése volt ez Írástudó főpap fontos 
tisztje, mely azonban most még nem volt határozott 
főpapi székhez kötve. 

£z udvari tisztek és a személye körül tartózkodó 
néhány főpap és főúr képezte sz. István alatt a köz
ponti kormányzatot, a mennyiben t. i. sz. István 
korában a központosításnak helye lehetett. Mert a 
középkor szakadozottságánál fogva azt állithatni, 
hogy a kormányzat nem annyira központi, mint in
kább tartományi volt. 

A nemesség a közvetlen királyi hatóság alá tar
tozott, a vármegye hatósága nemesre ki nem terje-
dett, tanúsítja ezt az ellenkező kísérletek tilalma. 
Ellenben mindazon néposztályokra nézve, melyek a 
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nemes és tulajdonképeni szolgaosztálybeliék közt a 
közepet alkották; a királyi cnria vagy a fehérvári tör-
vénynapok már felfolyamodási foramot képeztek^ 
közvetlen kormányzásukra a vármegyei (várkerületi) 
vagy városi hatóság szolgálván. 

A várszerkezetröl azok ntán̂  amit fönnebb elö-
adánk, kevés mondani valónk van. Tudjuk, hogy 
a várispán a vármegye összes kormányzatának feje, 
segéde a vitézi dolgokban a hadnagy, a törvényke
zés- és közigazgatásban a vár udvarbirája, hatósága 
gyakorlásának színhelye pedig a várispáni ud
var volt. 

E központi várhatóság vagy várispáni curia, 
mely a valódi szabadok vagjds nemesek sem szemé
lyes, sem birtokügyeiben illetékes nem volt, hanem 
esakis a királyi kincstárt érdeklő pénz- és tized-
ügyekben, a vármegye elökelöbbjei részére közvet
len hatóságként szerepelt, mig a (vármegye alsóbb né
pei ügyeiket csak föUebbezve fordultak az őket köz
vetlenül kormányzó századosoktól és tizedesektől a 
várispáni kúriához. 

Mint legalsó közegei a várszerkezetnek a köz
ségi eltiljárók fordulnak elő, kik csak kivételesen vá
lasztatnak, rendszerint kineveztetvén. 

Ugyancsak kivételképen léteztek a megyei terü
leten némely különálló kormányzati hatóságok, mi
lyenek közvetlen királyi hatóság alá tartozó városok 
és némely főpapi uradalmak, melyek lakosai uri ha
tóság alá tartoztak. 

Semminemű szabad birtok, birta legyen tulajdo
nosa a honfoglalás vagy királyi adomány czimén, nem 
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Tolt uralommal összekötfC; mint pl. Németországban 
lianem á közhatóság a magánbirtokra is kiterjedt. 
Ehhez képest a birtoktaiau; de személye szerint sza
bad pór̂  ki idegen birtokot főldbér mellett müyele, 
€z okból nem vált földesura alattvalójára, hanem a 
Tártiszt ható sága alá tartozott. Üsupán a röghöz kö
tött tulajdon képeni szolgák valának az uri hatóság
nak aláyetve. Ezekre nézve az ur udvara képezte a 
legfőbb birói illetőséget, hol az ur vagy személyesen 
yagy tisztĵ ei által itélt felettök. 

Azonban az uri hatóság már ekkor terjeszkedett 
Néhány főpap pl. az esztergami érsek, pécsi és nyit-
rai püspökök kiváltságot f̂öldesúri mentességet' nyer
tek sz. Istvántól, melynek erejénél fogva uradalmaik 
a vármegye hatósága alól fölmentetvén a földesúrtól 
függő kormányzati vidékekké váltak. Hogy világi 
egyén is birt volna hasonló kiváltsággal, erre példát 
az ekkori okmányok közt hasztalan keresnénk: a vi
lágiak nagyszerű uradalmaikat csak a jövő korszak
ban halmozák össze, s ekkor csakugyan ők is nyer
tek hasonló kiváltságot. A kiváltságlevél egyébiránt 
nem nyújtott mindig egyenlő jogokat; majd csupán 
a várbiróság illetősége alól vonta ki a fKpapi uradal
makat, s mig az egyik bíráskodási jogát pusztán a 
polgári ügyekre szoritá, addig a másiknak pallosjo
got is adott, sőt egy némely püspökség vagy apát
ság külön vásártarthatása, alattvalóinak vámmentes
sége s ezek' adójának saját részére való szedhetése 
által közgazdászati tekintetben is külön egészszé vált. 
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Ha a sz. istvánféle törvénygyűjteményt^ ezen 
legrégibb magyar törvénykönyvet csak fölttleteseii 
is szemléljtlk^ azonnal felötlik terjedelmének csekély* 
sége mellett tartalmának hiányos és egyenlőtlen tár
gyalása. A jogszabályok rendszeres összeállítását 
hiába keressük bennê  s az egészet oly ;királyi ren* 
deletek^ gyűjteményének k̂ U tekintenünk^ melyek 
egy-egy törvényes szokást megváltoztatnak vagy be
szüntetnek^ vagy egyenesen útját vágj ák valamely^ 
a keresztény állam fogalmával megférhetlen szokás
nak, mi alatt a régi hagyományos jognak egyéb té
telei érintetlen maradtak. 

A sz. Imre herczeghez intézett intelmeket̂  melyek 
a Thuróczy-féle bécsi codexben az első könyvet teszik^ 
e helyütt hallgatással mellőzvén, *a tolajdonképeni 
törvénykönyvet tarunk itt szem előtt. Bevezetésében 
kiemeli a sz. király, hogy valamint minden nemzet 
saját törvényeivel él, ngy ő is a régibb és ujabb fe
jedelmek példáját követve előirja a nemzetnek, mint 
viseljen tisztességes és feddhetlen életet nemcsak 
az istenig hanem az emberi törvények értelmében is. 

Azután következnek magok a törvények, (End-
lioher 1849-ki kiadása szerint) két könyvben, XXV 
és XXI. összesen 46 törvényczikkben. 

Általában véve ezen összes rendeletek egyhá
ziak- és világiakra oszthatók. Amazok alakra és tar-̂  
talomra nézve ismeretes zsinati végzéseket másol
nak, nevezetesen a 847. és 888-ki mainzi zsinat né
hány eanonja szóról-széra van átvéve; mig a vilá-
gii^ban nagy függetlenség észlelhető daczára a frank 
ciq)itnlaréknak, melyek a törvényhozók szemei le* 
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lebeghettek. Az első könyv több fî ezeténél meg yan 
emlitre a királyi tanács beleegyezése, melynek köz
reműködésével hozattak; a második könyvben ha-
gonló hivatkozás nem fordul elö, mely körülmény 
keltöket oly időbe helyezi, midőn a királyi hatalom 
annyira megszilárdulva érzé magát, hogy ily meg
jegyzés fölöslegessé vált. 

Az egyházi ügyekre vonatkozó rendeletek ösz-
fizesen tizenhárom pontba vonhatók össze, melyek 
közöl nevezetesebbek következők: 

Az egyházi javak a király oltalma és védelme 
alá helyeztetnek, s a király ezek épségére csakúgy 
tartozik ügyelni, sőt jobban, mint Baját örökbirto
kaira. A ki a királyt e tekintetben tévútra vezérli, 
nemcsak az egyházból, hanem a király tanácsából 
is kiközösítendő (I. könyv, 1. t<5zikk.) 

A püspökök a kánoni jog szerint teljes hata
lommal igazgassák egyházaikat, védjék az árvákat 
és özvegyeket, miben nekik a várispánok, birák s 
egyéb tisztviselők segélyökre legyenek. (I, 2.) 

Minthogy pedig az egyháziak a közjóért működ
nek, kötelességének ismerje mindenki segélyökre 
lenni; elleüben seókiőket felelősségre nem vonhatja, 
kivévén az egyházban (egyházi törvényszék jelőtt); 
senki a világiak közöl ellenök vádat, nem^ êmelhet; 
tanúságot sem tehet, hanem csak [feddhetlen életű 
családatyák. (I, 5. 4. 3.) 

Az egyháznak tizedet adni mindenki köteles ter
mékeiből; ha ki a tizedet eltitkolja, az termésének 
kilencz tizedrészét adja; s ha ki a püspököket illető 
különrakott tizedből valamit elsajátít, tolvajként la-
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koljon. Egyébként a tizedttgy megítélése egyedül a 
püspököt illeti (II, 18.) 

Minden tíz helység épít egy templomot̂  s azt 
két házzal és két szolgával̂  egy lovalj hat ökörrel̂  
két tehénnel; harmincz apró marhával alapitsa meg. 
Az egyházi templomi rnhafélét a király^ a könyve
ket a püspök adja. (II, 1.) 

A ki a keresztény egyházi szabályokat meg
szegi; a püspöktől a kánonok szerint bünhesztessék; 
8 ha a püspök büntetésének magát alávetni nem 
akarná és hétszer megintetvén, rögzötten megátal
kodnék, a királynak; mint a kereszténység védnöké
nek törvényszék^ elé idéztessék. (1,13.) 

Ha ki vasárnap ökrökkei dolgozik, vegyék el 
^krét s a ]A)Z8égbeliek közt oszszák ki húsát; a ki 
lóval végez munkát, annak vegyék el lovát, melyet 
azonban ökrön kiválthat; aki másként dolgozik, an
nak szedjék el szerszámját, ruháját, hanem ezt, ha 
neki ugy tetszik, bőrével (testi büntetéssel) válthasson 
meg. (I, 8.) 

Ugyancsak vasárnap ugy rendelkezzenek a pa
pok és ispánok, hogy a nép apraja-nagyja, férfi és 
asszony a templomba lásson, kivévén a háztüz-őrző-
ketj aki elmarad röstségböl, bűnhődjék. (I. 9.) 

Az előkelők, ha az istentisztelet alatt fecsegnek, 
î sufosan kiűzessenek az Isten házából; ha közrendi 
ember ilyetén merészségre vetemedik, az előcsarnok
ban mindnyáj ok szemeláttára megvesszőztessék és 
haja nyÍrassék. (I, 19.) 

Ha valaki a kántorbőjtöt megszegi, egy heti 
böjttel áulyosbitott tömlöczczel lakoljon. Hasonlóké*-
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pen járjanak el az olyan ellenében^ ki pénteken Imit 
eszik. (1,10. 11.) 

A megrögzött keményszivtl; ki haláloft ágyánr 
gyónni nem akar, azt temessék el, mint val̂ uuely hi
tetlent, egyházi szertartás nélkül. E szabály nem il
lendő azokra, kik váratlan halállal múlnak kî  sem 
azokra, hol a szülök vagy a rokonak hibásak a mu
lasztásért, de ez esetben böjttel tegyék jóvá ha
nyagságukat az illetők az áldozárok belátása sze
rint. (1,12.) 

Ezek mindössze sz. Istvánnak az egyházat ér
deklő törvényei. A világi ügyekre vonatkozók általán 
véve a szolgák viszonyát, a már érintett hirtokjogot^ a 
házassági viszonyokat és bűntények büntetését szabá
lyozzák. Nem lesz érdektelen ezen a régiíaagyar élet
viszonyokat megviiágitó adatokat közelebbről szem
lélnünk. 

Az egyéni szabadságot illetőleg, királyi hatal
munknál fogva rendeljük (mond az I. törvénykönyv 
22. czikke), hogy senki, se gróf, se vitéz, valameJy 
szabad személyt szolgaságra vetni ne merészeljen. 

Saját szolgáját b^rki szabadon bocsáthatja, saz 
ilyet újra szolgává tenni senkinek sem szabad. (I, 
18.) Ellenben meg nem tűrhető, hogy valamely ur a 
más szolgáját vagy fegyveresét elcsalja és szökésre 
csábítsa. Ugyanaz áll a más birtokán letelepült VCÚR-
dégekről. (I, 23. 24.) 

A ki idegen szolgákat megkísért fölszabaditani,. 
annyi rabszolgát fizet, ahány szolgát akart sza
baddá tenni, mely birságnak kétharmada a királyt 
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egyharmada a gazdát illegse, a király azonban ille
tőségének harmadrészét a várispánynak juttassa. (11. 
k, 5. tcz.) 

Ennek folytán, ha valamely szolga más ur házá
hoz szökött; azt szabad legyen keresni; s aki ^ kuta
tót ebben akadályozni vagy bántalmazni merészelte, 
fizet birságul tiz tulkot. (I. 24.) 

A szolgák tanúsága urok vagy urnöjök ellen 
semmis. (I. 20.) 

E.myit a szolgákról. 
Ugy lá'szik; sz. István azon intézkedése, melyet 

a koronázás után tartott nemzeti gyülésbea a földbir
tok iránt te'.t, bajosan hatott keresztül a nemzetség* 
fejek ellenzése miatt. Ezeket pedig megtörni s minden 
hatalom súlypontját a királyságba helyezni, a leg-
szükséĉ es. bb reformnak látta. A nemzetségfök nem 
könnyeii tudták megszokni azt, hogy azon várkerü
letbén, megyében, melyben nemzetségök le volt tele
pedve, az uj alkotmány szerint, ha egyszersmind vár
ispán} i tisztet is nem viseltek, semmi joguk sincs 
tíibbé intézkediiiök. Ez az oka, miért hogy sz. István 
több i/ben szükségesnek látta kifejteni a birtokról 
szóló al.íptörvényt. „Királyi hatalmunknál fogva ren
deljük, uĵ ymond az I. könyv 6. és 7. czikkében, 
hogy mindé ikinek szabadságában álljon birtokáról 
rendelkezui, azt nejének, fiainak, leányainak, roko
nainak vagy az egyháznak hagyományozni; s e ren
delkezést liah'ila után se merje senki megsérteni Ya-
amint pedig mndenkinek teljes birtokjogot adtunk 
vagyonában, ugy a m îgvnk számára is basonlöt tar
tűnk fönn mindenre nézve, mi királyi méltóságunké^ 

8/.«iit Utváa kiiály. b 
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ezekből is tilos valamit elfoglalni.^ S ismét a II. k-
2. czikkében: ^Megegyezttink az egész tanács kérel-
mében, bogy mindenki teljes ura legyen birtokának 
B a király adományainak; mig él; kiréve azt̂  ami 
mint egybázi vagy vármegyei jószág van kezén (bér-
birtoknl t. i.); halála ntán pedig fiai hasonló joggal örö
köljék birtokát. Ne is szenvedje senki semmi bttn miatt 
javainak elvesztését, hanem ha a király élete ellen 
esküdött Összê vagy a hazát árulta el; vagy más or
szágba futott; s ezen esetekben javai a királyra száll
janak. Ha mindazáltal valaki felségsértés vagy hon
árulás miatt törvényesen fejét veszti, ártatlan - gyer
mekei a javak birtokában megmaradjanak.̂  

A házassági viszonyokat tárgyazó ama kevés-
számu; de fontos rendeletek; melyek sz. István L tör
vénykönyvének 15.; 26.;27.;29.;30. ésSl.tvczikkeiben 
foglalvák; az egybekelést; nörablást; a házasság tilal
mat rabnövel; a feleség-gyilkolást; a nö hűtlenségét, a 
nök tolvajlását; az özvegyek és elhagyott asszonyok jo
gait tárgyalják. Ezen tartalom-jegyzékből könnyen 
hozzávethetők az érintettem törvények hiányai; me
lyeket; hogy a házassági viszonyokról bővebb tudo
másunk legyeu; sz. László és Kálmán királyaink 
e nemű törvényeivel; valamint egyéb okmányok ide
vágó adataival fogunk kiegészíteni. Aligha köve
tünk el ezáltal anachronismnst; mert a fölsorolt 
ujabb rendeletek vagy a törvényes szokást szenté--
sitvén; vagy a bekapott visszaélést korlátolván, esak-
is a sz.-istvánkori viszonyokat tüntetik M. 

A törvényes házasság kötéséré megkívánják sz. 
István törvényei azon rokonok beleegyezését; kiknek 
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hatalmában a leány áll. Akié beleegyezés nélkül tesz 
szert nörê  nörablást kdvet el; ugy látszik^ még ak
kor is, ha a nö egyetért rablójával. 

A rablott nö rokonainak yisszaadandö^ ha meg
esett is. A rabló pedig akkora bírságot fizet^ ameny-
nyi a megölt nőért jár̂  és fizeti e birságot az esetben 
iS; haarokonokkal ntóbb kibékül, azaẑ  hogyha a kér
déses leányt törvényes nejéül veszi. 

A rokonok beleegyezése a legrégibb időben való
színűleg őseinknél is bizonyos áron történt̂  mely ár 
a nő hozományához csatoltatott. Az ,eladó leánya és 
,arâ  nevezetekből lehet ezt következtetni, továbbá 
abból; hogy a nőgyilkos felesége rokonainak kárpót
lást tartozik fizetni; végre, hogy a fivérek — ké
sőbbi törvények alapján , - nővéreiket zálogba vet
hették. 

A nászajándék, melyhez a ,jegyruha^ sorolandó, 
á feleségül ;Vett' leány árába tudandó, minthogy 
azon esetben is a rokonok kezében marad; ha az 
ara az egybekelés előtt meghal. 

De noha a nászajándék a menyasszonyi hozo
mányba betudatott, mástermészetü volt ennél; mert 
az asszony magtalan kimultával nem került vissza a 
rokonokra, mint a többi hozomány, hanem megma
radt az özvegy férj birtokában. 

Tanúul a törvényesen kötött házasságnál emlé
keink hol a násznagyot; hol a fivért; hol az áldozárt 
jelölik. 

A Kálmán király idejében tartott régibb eszter
gám! zsinat a sz.-istvánféle törvényt a nörablásról 
tOkélyesitendő, különbséget tesz a köztoséges nő-

6* 
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rablás és a már eljegyzettnö elraboltatása és meg-
becstelenitése közt. A közönséges rabló itt is — köze
lebbről meg nem hatáio/ott — birságot fizet; ha 
fizetni képtelen, haja nyiratik és eladatik. A jegyes 
rablóarablott nöt,haezelraboltatásába nem egyezett 
belé,visszaszolgáltatja,azután mcgbirságoltatik, végre 
minden házasságkötésre képtelenné válik^ és ba a 
birságot megfizetni nem birja, örök-rabságra kár-
hoztattatik. 

A birsagg melyet a sz.-ist^ánféle törvény a nö-
rablóra szab, vitéznél tiz tulok, szegény közembernél 
öt. Grófról [emlités nincs, noha nOgjiikosságnál öt-
annyiban marasztalandó el, mint a vitéz. 

A iiHott házasságok közé sorolja sz. István tör
vénykönyve (I. 29.) a szabad, vagyis nemesember 
egybekelését másnak szolgálójával, mely esetben, 
még ha a gazda engedélyével történik is az egybeke
lés, a nemes szabadságát siuyli. A szabad nőnek egy-
bekelése> nem szabad férfival, noha törvény nem 
emliti, mindenesetre rut dolognak tekintetett, ámbár 
későbbi rendeletek az efféle nők szabadságát védik, 
és férje gazdájának meg nem;engedik, hogy a há
zastársaikat egymástól elválaszszák. 

A papok házasságát szolgálóikkal a szabolcsi 
zsinat (10i)2) tiltja, ellenben a papok első házassá
ga még ez időben tiiretett. 

Hogy zaidó keresztény nőt vegyeja feleségül̂  
szintén tiltja sz. László,törvénye. 

Hogy magyar, pogány szokás szerint a férj ne
jét bizonyos okoknál fogva, melyek közt a házass-íg-
törés nem volt talán az egyetlen, megölhette, kétség-
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telennek vehetjük. Sz. István I. törvénykönyvének 
15. tezikke nyakát szakítandó ezen régi pogány vad 
8zokáBnak^annak undokságát feltüntetnitigyekiszik, és 
kemény bírságokat szab reája. Ha ispány (gróf) fer
tőzteti meg kezét nője vérével, 50 darab tulkot fizet 
az asszony szüleinek; és peniteneíát tart a eanonök 
szabványai szerint; a vitéz és gazdag tíz; a szegény 
öt tulokban marasztaltatik el a megölt rokonai ja
vára és flzintén kiállja a canonszerü böjtöt. Vérdija 
volt ez a megölî  asszonynak, mert bogy a házasság
törésen kapott nö a halált az akkori idők felfogása 
szerint megérdemli, kitűnik abból, mert későbbi tör
vények is, a férj személyes boszujogát korlátozan-
dók, pallosra ítélik ajs ilyen személyt. 

A tolvaj nőt az I. 21. szabadsága elvesztésére 
Ítéli. Férje váltsa ki kétszer életfelét, harmadszorra 
adassék el. 

Boszorkányság- és bttbájosságról ítélni az egy
házi bíróság elé tartozik, ide utasítja Kálmán király 
a gyei-mekölést is. Férjöktől elfutott nők azoknak 
mindannyiszor visszaadassanak az esztergami zsinat 
végzéséhez képeit, mert írva vagyon: amit Isten 
öjiszekötött, ember ne oldja föl azt. 

Sz. István rendeletei az özvegyek- és árvákról 
(I. 26.) és azok nejeiről, kik az országból megszök
nek (I. 30.) alapját képezik azon, párját ritkító ma
gyar özvegyjí^nak, mely 1848-ig dívott. 

E rendeletek értelmében az özvegy, ameddig 
uj házasságra nem lép, gyermekeivel, vagy ha gyer
mekei nincsenek, maga, elhalt férje minden javainak 
birtokában marad. Senki őt második házasságra nem 
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kényszerítheti. Ha önkényt lép nj házasságra; ez 
esetben visszahagyja gyermekeinek férje vagyonát, 
8 csupán tisztességes ruházatot vihet magával. A 
gyermektelen özvegy által birtokolt jószág csak en
nek halála után száll vissza férje rokonaira vagy 
azok nemlétében a királyra. — Hasonló joggal ru
házta föl sz. István a roszakaratulag elhagyott hit
vest. Az ilyen is teljes özvegyjoggal marad férje bir-
tokábaU; mig férjét visszavárja. Második házasságra 
szintén nem kényszeríthető^ de ha njagától teszi ezt̂  
megmásítván szándékát, elveszti özvegy féle jogait. 
Ha férje visszatér, miután nejét uj frígyben tudja, 
nem nősülhet újra mással, hanem ha a püspök meg-
engeái, előbbi nejét, azonban -7- ugy látszik — visz-
szakövetelheti, 

A házasság caiioni feloldhatlansága — igyen 
tűnik ki a tárgyaltakból — még ekkor nem vert 
mély gyökeret a magyaroknál, kik a kelletlen há
zassági igát oly nyűgnek találták, mely elöl önkény-
tes száműzetés által menekülni sem tartották terhes
nek. Még a 13. században is fordul elő eset, hogy a 
férj fogadásból a szentföldre megy, hogy soha többé 
vissza ne térjen, s nejét a házasság kötelékei alól 
föloldja. 

A bűntények közé, melyekről az első magyar 
törvénykönyv tárgyal, tartoznak: az emberölés, cson
kítás, fajtalanság, erőszak^ gyújtogatás, tolvajiás, 
továbbá a hamis esküvés, rágalmazás, felségsértés, 
végre némely egyházi törvények áthágása. 

Az orgyilkosságról sz. István törvényei nem 
emlékeznek, ellenben különbséget tesznek a szánt-
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szándékos gyilkosság és véletlen emberölés közt. Az 
idevágó törvények igy szólnak: „Aki dühében vagy 
dölyfböl szántszándékos gyilkosságot követ el, az 
királyi tanácsunk végzése szerint száztiz aranyat 
(pensas anri) tartozik fizetni, melyekből 50 a király
nak, 50 a szülőknek, 10 a bíráknak adassék; ezen
felül a canoni szabványok szerint böjtöljön. — Ha ki 
pedig esetleg üt valakit agyon, tiz aranyat fizet és 
szintén canonszerüleg böjtöl. — Ha valakinek szol
gája más szolgáját öli meg, adassék át a károsultnak 
a tettes, vagy váltassék meg és penitenciát tartson, 
mint fönnebb.—Ha pedig a szabad öli meg mád szol
gáját, adjon helyette más szolgát, vagy fizesse meg 
árát a megöltnek, és szintén böjtöljön a canonok 
szerint (I, 14. v. 1. II. 3.). A szolgát, ki szabad embert 
ölt meg, gazdája vagy megválthatja száztiz darab 
tulkon, vagy kiszdgáltatja. (II. 4.) 

Mivel a hadi kalandok alatt az erkölcsök igen 
elszilajodtak, a fegĵ vertámadások gyakoriakká let
tek, sz, István, hogy ezeknek elejét vegye, még a 
kardrántásra is halflos büntetést szabott. 

„Hogy a béke szilárd és sértetlen maradjon, 
nagyok és kicsinyekközt egyaránt, bármely sorsnak 
legyenek, szigorúan negtiltottuk, hogy senki más sér
tésére kardot ne rántsoi • aki pedig e részben továbbá 
is féktelenkedik, az ohan kard által veszszenel." (I. 
16.)Késöbbi törvény (II12—15.)tágitnémit szigorán, 
amennyiben fokozatoka enged meg. Aki kardot ránt 
dühében, de senkit sem s4)ez, a gyilkosság félbirságát 
fizeti pusztán a kardrántá.ért.Hanem aki valakit meg-
sebez,uoha ez teljesen kiéml sebéből, az ilyen a gyil-
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kosságnak teljes bírságában, marasztal tátik el. Miĝ  
aki kardrántás által embertársán nehéz sebet ejt, vagy 
szemét szúrja ki, vagy kezén-iábán megbéiiitja, ab
ban a forbát jog alapján hasonló kár ejtessék. Végre 
ha ki mást megöl a karddal, az olyan agyapcsak pal
los alá kerüljön. 

A szabad embernek, aki más szolgáltjával faj
talankodik, a két első Ízben csúfságul haj» nylrassék^ 
harmadízben — ha ki nem váltja magát — szolgaként 
eladatik. Ha pedig a szolgáló szüIéF-köíben meghal, 
más szolgálóval köteles a kárt pótolni. A^szolgalegényt̂  
valí̂ hányszor idegen szolgálóval való/ajt'alankodáa-
ban rajtaéretifc^csufságos büntetés éri ha pedig a szol
gáló a szülésTközben meghal, eladatijt és árának fele 
régi gazdájának^ másik fele a szQlgáó gazdájának jut 
kárpótlásul (I. 28.) 

A gyújtogató nem csak az okozott kárt megtéri tení, 
hanem még tizenhat tinóbirságot fizatni kötele8.(1.31.) 

A gróf, ha boszuból más udv^ára tör és a gaz
dát leöli, a kardrántásról szóló íörvény értelmében 
lakoljon. Ha embereivel merészk/idik e tilalom eJlen 
vétetni, száz tinót fizet. E birsága vitéz és közrendű 
közt fokozatosan kisebbedik, mî  arra *10 tinót, erre 
csak ötöt szab a törvény. — Ellenben ha a megtáma
dott önvédelmében öl meg vajb,kit, bűntelennek te-
kinlendö. (I. 35.) j 

Pölségsértés, összeesküvés a király élete vagy az 
ország biztonsága ellen, más cĵ szágba való szökés jó-. 
szágvesztéssel egybekötött fej)íenjáró vétségek. Aki az 
ország és király ellQn összee^tiszik, még a templom
ban se találjon oltalmat; hasonlóképen, akik részesei 
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a bűnténynek; Vagy tudomásuk levén róla,föl nem je
lentik^ kiközösitendök a hiyök közösségéből. (II.2.17.) 

A hamis esktttevö kezét; a hamis tanú és rágal-
mas nyelvét veszítse, ha meg nem váltja. A hirhordó; 
ki két ember közt ellenséges viszonyt ttgyekszik 
létre hozni; nyelvének kétszeres váltságát fizesse. 
Ha ilyen a király nevével is visszaél, életét ve-
gzitse. (I, 17. II. 19. 20.) 

• A lopás oly rut vétségnek tekintetett, hogy el
végre szolgaság járt nyomában. A szabad, ha lop, 
egyszer kiválthatja magát, ismételt esetben eladatik. 
Ezen törvény szól az udvamokokra is. A tolvaj szolga 
első Ízben orrát, másodízben füleit, harmadízben éle
tét veszti, (n. 6. 7. 21.) 

A gróf vagy ispány, akár a királytól, akár a vi
téztől tulajdonit el valamit igaztalanul, háromszoro
san, illetve kétszeresen tériti vissza a kárt.(II. 8.10.) 
Ellenben, ha a vitéz várispánya helyes ítéletét a .ki
rályhoz fölebbezi, s azáltal ispányát mintegy az 
igazságtaUnság gyanújába keveri, tartozzék neki 
tíz aranynyal. (II. 9.) 

Tartalmaznak ezeken kivttl sz. István törvényei 
még az egyházi fegyelmet érdeklő rendeleteket is, 
melyeket azonban fönnebbérintettttnkmár. Ehelyett 
befejezésül esak a boszorkányok, bűbájosok, méreg-
keverők és jövendőmondók ellen hozott határozato
kat akarom fölhozni. 

Ha ki boszorkányul fölismertetik, azt a törvény 
értelmében vezessék a templomba, hogy a pap meg-
böjtöltesse és a hitben oktassa. A böjtölés után ke
reszt-alakot irjon mellére, homlokára és vállára a 
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templom kulcsával (inceDsa claye ecclesiastiea), s az
tán haza mehet. Ha harmadszor éretik rajt̂  a tör-
yényszéknek adassék át. A méregkeveröt yagy bű
bájost pedig adják át azoknak^ kikben kárt ejtett, 
hogy tetszésök szerint bánjanak el vele; a jövendő-
mondót végre (sortilegio utenteŝ  ut faciunt in cinere 
aut his similibus) a püspöknek, hogy megvesszőztet
vén, javuljon. ^ 

Mindezen törvények nyilván egyrészt a keresz
tény vallás magasztos szellemének folyományai, 
amint az a sötét, tudatlan kor és erőszakos barbár 
vadnépek körülményei- és szokásaihoz simulva, azo
kat szeliditve és polgárosítva, magához felemelni 
ügyekezett. — Mig másrészt félreismerhetlen e töre
dékekben is sz. István király törvényhozói bölcsesé-
gének nyoma, mint vezeti át e rendelkezésekkel 
eszélyesen népét a keresztény civilisatio éshumanis-
mns állapotára. 
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A nemzet jövőjének záloga. — Sz. István összeköttetései. 
— A kereszténys^ ápolására alapított zárdák.—A székea-
febérvári basilika. — A csanádi püspökség. — Gizela se-
gédkezése. — Sz. István alapitványai külföldön. — Ne
vének hire szétterjed Európában és sok látogatót édesget 
Esztergámba; a ssent földre utazók is erre veszik utjokat. 
— Udvara menhelye az üldözötteknek^ de a kalandorokat 

elutasítja. — Gunther remete. — A csanádi iskola. 

Minden állam^ mely kora megváltozott létfölté
teleihez alkalmazkodni nem̂ tud̂  hanyatlásnak indul; 
s ki ne tadná̂  hogy a hanyatlás a halálnak hordja 
csiráját méhében ? Szerencséje volt mindig a magyar 
fajnak; hogy a kor szellemét helyesen fogta föl és 
követelményeinek megvalósítására kellő képességgel 
birt. A magyarok minden korban kitalálták a koron
kinti viszonyok követeléseit^ s azoknak aztán igaz 
gyakorlati módon tudtak megfelelni. Voltak harczo-
sok; államférfiak; jogtndók; s amik voltak; azok 
mindig egészen voltak és jókor voltak. A történet ta-
nit bennünket erre. 

S ha az imént vázolt alkotmányos országren
det s az ujabb törvényes intézkedéseket áttekintjük; 
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már is meggyőződhetünk ezen történeti lehozás he
lyességéről. Maguk a német irók, kik a magyar n é p 
miveltségi viszonyait túlzottan árnyalt színekkel fes
tik̂  kik e szittya barbárokban egyebet sem látnak 
rabló, fosztogató, zsákmányoló csordáknál, melyek 
legfölebb még vadászat- és halászathoz, de földmive-
léshez már nem értenek: kénytelenek bevallani, 
hogy soha nemzet kezdetleges viszonyaiból oly rög
tön, átmeneti fokozatok nélkül, nem vezettetett be a 
kiképzett culturai életbe, mint a magyar. Példátlan 
tünemény a történelemben, kiáltanak föl, hogy nép 
mintegy varázsigére, lemondván vándor életéről, ál
landó lakokat foglal el, felhagy zsákmányoló ka
landjaival nyugat és dél felé, uralmát benn a meghó
doltak fölött szigorúan föntartván, egyébiránt az 
európai államélet viszonyaiba lép. 

A magyar nemzet ezen kitűnő tulajdonságában 
le^ük hazánk jövőjének zálogát — inkább, mint ama 
SZÍVÓS erélyben, melylyel fajunk sajátosságait a legvi-
Bzontagságosabb helyzetek, a legellenségesebb be
folyások ellenében is föntartani birta. 

Ez azonban mit sem von le a Széchenyiek, Pá5s-
mányok. Hunyadiak, Anjouk és sz. Istvánok érde
meiből ; mert épen a kölcsönös hatás, mely e nagy 
szellemek inditó ereje és a nemzeti közszellem fogé
konysága közt létez; mely az életképes magot, mint 
a termékeny talaj, dus gyümölcsösé érleli, fejti meg 
hazánk ezredéves fönnállásának titkát, és bizalommal 
tölt el az isteni Gondviselés iránt, meJy nemzetünket, 
a keresztény műveltség ezen hajdani védfalát, kiku-
tathatlan csSélja kivitelére föntartja. 
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De térjünk vissza szent Istvánhoẑ  kinek ma
gasztos működése szolgáltatott anyagot ez elmél
kedésre. 

'Miala*t a sz. király az országos uj rendet meg-
alapitá, atyai gondjainak fötárgya mindig a keresz
ténység gyarapitása volt. Szórványos adataink û ŷan 
szűkmarkúak, egj egy hasadék, melyen át a nagy 
épületbe pillanthatunk, de ebből annak teljes pom
páját ugyan le nem Írhatjuk, csak hozzávetőleg 
gyaníthatjuk. 

így olvassuk, hogy sz. István a nagyhirtl clug-
ny-i monostornak, melŷ akkoron Francziaország egy
házi életében főszerepet vitt, apátjával, Odolóval, 
több kben követséget váltott, neki ajándékokat kül
dött ; s ismét, hogy a monte casinói benedekiendi 
monostorral is öcszeköttetésbea állott, belőle két 
szerzetest hívott az országba egy ujdon-alapitott 
zárda rendezésére s nel̂ i viszonzásul nagyértékü 
arany-feszűletet küldött, kétségtelen, hogy sz. kirá
lyunk a kereszténység egyéb hires embereivel is 
összek'óttefésbe lépett, tolok taníicsot kért eiryháza 
rendezésében, alkalmas egyéniket a kolostook be-
népe8ité.-é e, mesttnket a szent épületek emelésére. 

A Vértes (B Bakony Wbá ni 1, gazdag és barátsá
gos vidéken terül el Székfs Fehérvd; benn az erdő 
tölgyes sűrűjében lappang Bakonihéj; fölebb éjszak
nak trénoí a Pannonhegyen i^z.-M rton, s innen 
mintegy tizenhat mérfíildre nyugatin ̂ k Szalardr^ és 
ugyanannyira délfelé a Mecsek alján Pécs és a vas-
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vári hegyen Pécsvárad, Mind e helyeken a kegyes
ség és jámborság, szeretet, tudomány és műveltség
nek csarnokai épültek. E szenthelyekröl indult ki sk 
fejedelem buzgó óhajtásához képest a magyarok szel
lem- és szivmiveltsége. 

Alkotásain egész lelkével munkálkodván, Szé
kes-Fehérvárt már előbb szeínelte ki középpontul, j ^ 
vendö koronázási helyül, királyi udvarul és a kirá
lyok mausoleumául, ami e város csekély kivétellel 
öt századon át maradt is. Most alapkövét tette le ama 
kor legpompásabb templomainak a magyarok Nagy
asszonya dicsőítésére, kinek szivnemesitő tiszteletét 
hü magyar népének ajáolani mindenha buzgólko
dott. A templom falai drága márványból, oltárai 
tiszta alabástromból készültek, arany és ezüst ékit« 
menyekkel bővelkedtek. TJ szentélynek aranyoŝ  
drágakővekkel kirakott ruhákat, edényeket é̂s sze
reket ajándékozott. Volt ezek között két püspöki 
díszruha, melyek arany-szegélye hetven márka szin-
aranyat nyomott. A pápa asz. király kérésére azon 
szabadalmat kötötte ez öltözethez, hogy aki benne 
miséz, annak szabad legyen a magyar királyt föl
kenni, megkoronázni és az ország kardjával körüU 
övezni. Ezen királyi egyházat átadá aztán a gazda
gon javadalmazott fehérvári káptalannak azon ki
váltsággal^ hogy templom és káptalan közvetlen a 
római pápa joghatósága alatt álljon; egyházi tény
kedést a király jelenlétében csak az végezhessen^ 
kit ez a prépost és társai egyetértésével fölhatalmaz, 
egyébként ne szabadjon egy 'püspöknek is ott egy
házi joghatóságot gyakorolni. 

Digitized by Google 



95 

Ama püspökségeken kívttl; melyeket első kor
mány éveiben alkotott, még 1030-ban is alapitott 
egyet, a csanddtt, melynek kormányát fia, sz. Imre 
nevelőjére, a velenczei származású sz.' Gellért püs
pökre bizta. Csanádon már akkor, midőn még Maros-
Tárnak hivák, létezett egy görög, vagyis magyar 
nyelvjárás szerint óhitű zárda. Sz". Gellért püspök 
ezt a maga szerzeteseinek, kiket á már létező pécs-
váradi, szálai, béli és pannonhalmi klastromokból 
gyűjtött együvé, s kik közöl heten tannltak s a ma
gyar nyelvet jól értök valának, adta át, a görög ba
rátokat pedig Oroszlánosra, a Csanád vezér által 
épített zárdába telepité le, mig a sz. György vértanú 
monostora fölépült 

A nagyváradi püspökség alkotását némelyek sz. 
Lászlónak tulajdonítják, de valószínűbb, hogy en
nek határait szintén sz. István irta körül. Az 
ó-budai káptalan ugyancsak benne tiszteli alapitóját; 
lehet, hogy a nyiirait is ő rendezte, mig a tatai be-
nedek-rendi apátságot nevelője, Deodatus sanseve-
rínói gróf alapitá, ki magzatok nélkül halván el; ösz-
szes vagyonát a tatai benczésekre hagyta. 

Hogy Gizela királyné férje foglalkozásaiban 
hiven osztozott, bizonyosnak vehetjük. A király ál
tal épített templomokat ő látta el egyházi ruhákkal. 
Ily ruhák egyike a koronázási palást, melyet a fe
hérvári egyház számára mtiértő kezekkel maga hím
zett, B melyen Krisztus, szűz Mária, számos szent̂  
apostol és próféta, István király, Gizela királyné és 
Imre herczeg képei láthatók, összesen harmincznyolez 
ak.ai Máig ezen öltöny a magyar királyok koronázási 
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palástjául szolgálván; ép oly becses nemzeti ereklye^ 
mint e nemben ritkabecsU műemlék. 

Sz. István buzgalma és bőkezűsége nem is szo
rítkozott csupán saját országára: külföldön is szá
mos alapítványi tett, többnyire avégett, hogy az 
ott utazó magyaroknak vendégszerető fogadtatást^ 
iskolákat, szállodákat és kórházakat biztosítson. 
Nem volt ez haszon nélkül az országra, melynek fiai 
könnyebben vállalkoztak külföldi utakra, zarándoko-
lásokra, honnét aztán a hitben megszilárdulva, ta
pasztalással és miveltséggel megrakodtan tértek 
vissza, de másrészről dicsőségére is váltak a nem
zetnek nagy királya ezen rendelkezései. 

Rómában védszentjének, sz. István vértanúnak 
tiszteletére tizenkét szerzetes számára klastromot és 
emellé szállodát építtetett, hogy itt a kereszténység 
fővárosát látogató s az apostolok sírjához zarándokoló 
magyarok szállást és ellátást nyerjenek. Ezen alapít
ványból keletkezett évszázadok mulva,ugy vélik,aSan 
Stefano in Peschiera nevű plébánia,'mely századokon 
át számos és tudós magyar férfiak neveidéje volt.Deje
lenleg is ily alapitványok czimén tartatnak a CoUe-
gium germanico-hungarícum magyar növendékei. — 
Hasonló czélra alapitott sz. István Jeruzsálemben is 
zárdát, hová mindsürűbben kezdett zarándokolni a 
keresztény világ. Hogy a római utasok útközben is 
találjanak menhelyet, Ravennában, hol akkor a leg
kitűnőbb egyik európai műiskola és magasb egyházi 
8 politikai élet létezett, szintén alapitott zárdát, azon 
kikötéssel, hogy a szerzetesek szeretettel fogaciják be 
és gondosan ápoî ják az ott tartózkodó s a Kómába 
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átutazó magyarokat. E z&rda számára a királyi kincs
tárból évenkint 2ö gira tiszta ezüst volt fizetendő. 
Kisebbszertt adományaival több külföldi kolostor di
csekedhetett XVIII. János pápának iŝ  midőn ez 
hozzá 1008-ban követséget intézê  dúsan himzett, 
gyöngyökkel kirakott̂  drága misernhát küldött aján
dékul̂  mely utóbb Prancziaországba^ Metzbe került. 

Érdekes jelenségnek látszik aẑ  mintha sz. Ist
ván a. Rómától elszakadt keleti egyházzal is éreztette 
volna bőkezűségét. Ugyanis nem csak tűrte az ó-hi
tet, mely az Altisza vidékén és Erdélyben el volt ter
jedve; hanem 1025-ben a veszprémi völgyben még 
zárdát is alapított a görög apáczák számárâ  és 
Konstantinápolyban ismét egy szállodát̂  monostort 
B templomot épitett. Hogy saját keresztény^ habár 
szakadár alattvalói irányában türelmet tanúsított az 
idejét a népek térítésével fölösen eltöltő király, az 
megfejtését leli e munka nagyszerűségében; mely 
itt-ott a nagyolással megelég;edni volt kénytelen. Ör
vendeni kellett a bármily keresztény lakosság fe
lett. Valamint görög szerzeteseknek már ekkor zár
dáik voltak hazánkban, s ezek, mint Csanádról előbb 
láttuk, áthelyeztettek; ugy lehetett az eset itt is, hogy 
az igy áthelyezett vagy nem jól szervezett görög szer-
zetesnök számára a király egy külön kolostor alapí
tását szükségesnek tartotta. Egyébiránt is annak, 
^ogy a görög apáezáknak, kik talán a királynét a 
sz. ruhák készítésében és a him-varrásban segélek, 
zárdát emelt a királyné székhelye közelében, okát 
adhatja a női művésznők ritka volta s a görög szü
zek jártassága e foglalkozásban. Hogy pedig Eon-

Szent Tst^in király. 7 
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stiintinápolyban is szállodát̂  zárdát̂  vagy iskolát és 
templomot épitett alattvalói számárâ  azt eléggé iu-
dokolja a keleti birodalom föv&rosAnak haz&nkhoEi 
akkori szoros viszonya, a kereskedelmi világát s & 
fontos politikai érdekeknek s ügyeknek^ melyeknek 
színhelye volt̂  szemmeltartása. 

A biméV; mely a nagy király magasztos tettei 
nyomában járt; elhatott a szomszéd-tartományokon 
tai egész Európában és számos látogatót csalt Esz
tergámbâ  kik sigát szemeikkel ohajták- látni a fér
fiút, ki a kalandjaik miatt harezos magyarokat jósá
gosan a keresztény vallásnak megnyertê  bölcsesége 
által a magyar államot az európai népcsalád egyen
jogú tagjává tettC; s bőkezűségénél fogva mindenek 
hódolatát magának biztosította. 

Európa ez idötájt ocsúdott föl a balhitből̂  mely 
sz. János Titkos-látásának egyik hibásan értelme
zett helyéből keletkezvén^ attól félt̂  hogy Isten or
szágának ezeréves fönnállása után a végitélet követ
kezik. A balsejtelmü év szerencsésen befejeztetvén^ 
a hálatelt ájtatos keblek sűrűbben kezdek a keresz
ténység sz. helyeit, névszerint a sz. földet, az ur Jé' 
zus működésének színhelyét, látogatni. II. Sylvester 
pápa fölhívása, mely a hitetlenek kezébe került szent
föld sorsa fölött feljajdul, ujabb ösztönt adott a meg* 
eredt zarándok-vágyaknak. 

„Ez időben — mond egy Istváű-korabeli króni
kás — mindazok, kik Olasz- és Francziaországból az 
Ur sírjához Jeruzsálembe szándékozának zarándo
kolni, kezdek*elhagyni a szokott tengeri utat̂  s Ma
gyarországon utaztak keresztül. Istvánnak nagy 
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gondja Volt e zarándokokra; ntjokat; merre mentek; 
biztosságba helyezte; azokat̂  kik őt személyesen 
meglátogatták; mint testvéreket fogadtâ  és nagy 
ajándékokkal gazdagítva, bocsátotta el magától Az 
atazás könnyűségének és biztosságának, István ven
dégszeretetének és bőkezűségének hire hamar befu
totta az egész Európát, s a nemesekcek és köznép* 
nek számtalan sokasága kezdett utazni JerazsáUm-
be." Ilyen vendége volt sz. Istvánnak 1026. — hogy 
példát hozzunk föl — Vilmos, angoulémei gróf fényes 
kíséretével, melyhez tartoztak Odo berezeg, a ver-
duni és angoulémei apátok, Girald, a fejedelem ház
nagya és tanácsosa, Amalfred, utóbb szintén apát, s 
a lovagok és nemesek egész serege* 

Hogy ezen gyakoribb érintkezés a müveit ide
genekkel a magyar népre jó hatás nélkttl nem lehe
tett ̂  hogy általa honosaink ismeretköre bővült, vi-
lágnézlete tágult, erkölcsei finomodtak, a keresztény 
elvekben szilárdultak, a tudomány terjedett, az ipar 
meghonosult, a kereskedés élénkült: ki akarná két
ségbe vonni ? 

Sz. István mindinkább szélesedő politikai jelen-
tékenységének és befolyásának egyaránt, valamint 
terjedt vendégszeretetének fényes tanúsága az iŝ  
hogy esztergám! udvara menhelye lőn számos feje
delmi férfiúnak, kik hazájokból bármi oknál fogva 
távozni kényszerültek." A lázadó Bruno berezeg, 11. 
Henrik testvére, sz. István sógora, ugyancsak nála 
talált Qienedéket testvérének haragja elől. Sz. István 
követei kérlelték meg "aztán Henrik királyt, mire 
Bruno, már mint augsburgi püspök, ijgabb látoga-

7* 
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tással rótta le háláját sz. István iránt. Nála talált 
szíves fogadtatást Edmnnd angol királynak N a g y 
Eannt által elttzött két fia. Söt ezek idösbikének, 
Edmundnak^ István egyik leányát is nöttl adta^ míg 
a fiatalabbik, a későbbi sz. Ednárd király a német 
császári házból nősült. — Ide menekült 1034-ben 
Kázmér lengyel király is az őt országából elűzött 
pártosok elől. 

Hogy ez távolról sem jelentett annyit, mintha 
a magyar királyi udvarban tárt kapukkal fogadtak 
volna minden kalandort, még ha az mint szerzetes, 
vagy térítő akart is működni, ha a király jellemek
ben nem bizott meg, vagy fölajánlott munkálkodásu
kat az országra nézve hasznosnak nem tudta; — ezt 
több példa érdekesen tanúsítja. Querfurti Bruno püs
pök, kit bár a pápa avégett avatott föl püspökké 
hogy az evangéliumot a Kelet barbár népei közt hir
desse, nem talált alkalmaztatást sz. királyunknál, 
hihetőleg azért, mert őt hosszabb tartózkodása alatt 
az udvarnál —méltatlannak vagy képtelennek tartá 
ezen hivatásra. S midőn 1010 táján tizenöt olasz 
szerzetes a király tudta nélkül jött az országba azon 
szándékkal, hogy vértanúságot keressenek, s midőn 
a király ezen szándékukról őket le nem beszélhette, 
az idegenekről szóló törvényt alkalmazta rajok, gond
viselők kezére bizván őket, kik eltartásukról gon
doskodtak. 

E '̂meglepő példák sz. István magas értelmisé
géről és szilárd [jelleméről annyival inkább bámu
lattal képesek eltölteni, mert tudjuk, mennyire ked
velte, pártolta és alkalmazta is a szentélettt szerze. 
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ieseket; kikkel társalogni a j&mbor és komoly ke
délyű kir&lynak gyöny({rttségei kttzé tartozott. így 
olvassuk sz. Gttntherröl̂  hogy jó hire sz. Isty&nnak̂  
a magyarok királyának füleibe elhatván^ sz. Istvánt 
nagy vágy szállta meg anag;t($kélytt férfiút̂  kttlttn-
ben is rokonát̂  láthatni 

Gttnther thttríngiai származása gróf; ki a német 
királyi családdal is rokonságban állt̂  megutálvin a 
yilág hinságait̂  és bánattal eltelve iQnsága bUnei mi-
att; fölkeresé Gotthard hexfeldi apátot, tfile lelki vi
gaszt kérendő. Azután egész örökségét a hexfeldi mo
nostornak adományozás s egy ideig e zárdában tölte 
napjait, majd az idtahi klastromba^költözött̂  s mie
lőtt itt szerzetessé avattatnék, az apát engedelmével 
Sémába zarándokolt. Az altahi kolostort azonban 
Gttnther atya nem találta oly szigorúnak, mint ohajtá, 
B három év múlva egy csehországi erdőbe, Rinchu-
ach nevtt helyre vándorolt, hol aztán holtaiglan har 
minczhat évet töltött a legszigorúbb remeteségben. 

Szentségének hire hamar elhatott a vidékre, s 
többen szegődének melléje, kik vele hasonló önkény-
tes szegénységben és szigorú önmegtagadásban éltek. 
Sz. István követeket küldött hozzá, hogy őt Magyaror
szágba a királyi udvarba kisémék. De Gttnther men-
iegetőzék, hogy remeteségét elhagynia nem szabad, 
éB csak a harmadszori követségre határozá el magát, 
s jelenék meg a királyi udvarnál. Ebéd alatt a király 
sült pávát tétet elébe, s unszolja, hogy egyék. Gttn
ther szabódik, mert húst ennie nem szabad. Midőn 
pedig sz. Istvántól tovább is evésre ösztönöztetnék, 
GUnther arczát kezeivel eltakarván, buzgó imában 
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fordul vala Istenbez, kérvén öt, ne engedné, hogy üt 
a tiltott é&ek bemocskolják. S ime, midtfn imádsá
gát végezve, kezeit arczárói leveszi, a pávasült 
szárnyra kel s elrepül. 

Sz. István ezóta még inkább megkedvelte a 
szent férfiút s több izben elkísértette magához, mi
közben társainak élelmök- és ruházatukról gondos
kodók. Günthemek ilyenkor sz. István egész kincs
tára rendelkezésére állt, s ö azt nem is késett kimé-
rítaii, hogy a szegények közt kioszsza. 

Sz. István a bakonybéli apátságot az ö taná
csára alapította. 

Gondja volt a mindenre ügyelő bölcs királynak 
arra is, hogy az elaggó, elhaló téritök és tanitók helyét 
iQabb és honi erö^ foglalják el. E czélból a püspöki 
és káptalani székhelyeken s a klastromok mindegyi
kében iskolákat állíttatott, mint azokról a következű 
fejezetben bővebben szólunk. S minthogy maga is a 
kor divatos tudományaiban jártas volt, gondosko
dott, hogy az nrak űai a szellemi érdekekkel szintén 
megismerkedjenek; hisz az uj nemzedék szellemétől 
függött újításainak sorsa. A tanulékony magyar 
nép készséggel járult az iskolákba is, mint azt ^. 
Gellért életirója előadja: „Egyszer aztán harminca 
uj keresztény férfi jőve a püspökhöz (sz. Gellérthez), 
kérvén, hogy vegye föl gyermekeiKet, s a tudomá
nyokban megoktatván, tegye papokká. Ei is befô  
gadván, Valther mester keze alá adá őket (egy erre 
alkalmas házat adván nekik), hogy oktassa őket a 
grammatika és zene tudományaiban. Kik is rövid idő 
alatt ezen tudományokban nem csekély előmenetelt 
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tőnek. Mit látván a nemesek és országnagyok^ fiai
kat tanításra szintén az emiitett Valtherhez adák^ 
hogy a tisztességes tudományok gyümölcséhez jussa
nak A pttspök pedig nagy gonddal vala a sze
gény tanulók ügyére iS; kiket̂  mint kis gyermekeket^ 
házához hordának és beadának az iskolába Ama 
harmincz tanulót pedig, midőn már eléggé tanultak 
valának^ papságra fölszentelé és kanonokokká ne-
yezé a püspök. Eikttlde a Dunántúlra is/összegyűjt
vén a tanulókat; mit midőn Yalther mester tapasz-
tala^ hogy ránő a tanítványok száma^ monda a püs
pöknek : „Nem vagyok elégséges e sokaságot mind 
a két hivatalban, t. i. az éneklésben és az olvasás
ban oktatni. Küldj el és bozass mestert; akár ének-
lőt; akár olvasót. Elküldé azért a püspök Maurus ba
rátot a király üdvözlésére, meghagyván neki, hogy 
az iskolába is menjen be, mely akkor Fehérvárt vi
rágzó vala. • .*' 

De ne folytassuk tovább e tárgyat.itt, inkább 
szenteljünk egy külön fejezetet az ország műveltségi 
állapotának rajzára, amennyire t. i. az időkimélte 
adatok rendelkezésünkre állanak. 

Digitized by Google 



va 
A műveltség ősi állapota. — A magyar nyelv, ir&s, költészet 
8 a műveltség egyéb nyomai, — Az európai műveltség 
magvai. — Földmivelés. — Ipar. — Kereskedés. — Tan-
ögy. — Szabad művészetek. — Középtanodáink. — A 
veszprémi egyetem. — Könyvek és könyvtárak. — A ta

nultság. — Latin és nemzeti irodalom. 

A müveltséffnek mily fokán álltak őseink^ midőn 
a Duna és Tisza partjain hazánkat megalkották? 
mily kifejlettségnek örvendett nyelvök ? milyen volt 
szellemi előhaladásuk^ belsö életök ? minemű elmé
leti és gyakorlati ismeretekkel birtak ? az irodalom 
mely ágait mily sikerrel mivelték ? voltak-e eszkö
zeik kiképeztetésökre ? s ezek alkalmazása által a 
miveltség a nép mekkora töredékének vált tulajdo
nává̂  és mikép hatott ez vissza a nemzet összeségé
re? E kérdések; khneritő adatok hián̂  elégséges 
megoldást — sajnos — nem nyerhetnek. Eizen kor
ból egyetlen eredeti törvényt, belföldi oklevelet, ha
zánkfiától eredt egykorú tudósítást, esak egy sornyi, 
magyar lyélven szerkesztett jegyzetet nem birunk. 
Azon gyér vonásokból pedig, melyek az egyidejű by-
zanti és nyugati Íróknál vagy a századokkal később 
élt chronístáinknál reánk maradtak, egészet alkotni 
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esakis a képzelődés és hozzávetés segélyével — 
mik tudnivalóképen könnyen tévútra vezethetnek 

Szabadjon azonban ott, hol tények^ oklevelek és 
korirök hallgatnak, oly kutföre hivatkoznunk, mely 
a nép jellemének é& belső életének meghamisíthat-
lan nyilvánulása. Értjük a nyelvet, mely a nemzet 
lelkületével, erkölcseivel s műveltségével szoros kap
csolatban áll, ugy hogy ennek belső alkata mintegy 
t&kre a nemzet természeti jellemének, szellemi s er
kölcsi erejének, mert ez a nyelvre sztlkségkép reá 
nyomja saját bélyegét* S ehelytltt legilletékesebb-
nek tartjuk Toldŷ  Ferencz véleményét, ki e tárgy 
körüli alapos vizsgálódásának eredményét a követ
kezőkben öszponiositja: 

„Nem birunk ugyan az ó-korból egy nyelvem
léket is összefüggő beszédben; de ha a legrégibb ok̂  
levelek- és krónikákban bőven elszórt magyar neve
ket és szókat, ugy az árpádi és anjoui időszakból 
ránk maradt magyar nyelvemlékeket philosophiáí 
lélekkel vizsgáljuk, s a nyelv fejlődési menetéből 
az ismert időkben, az ezeket megelőzött századokra 
a legóvakodóbb kritika fáklyájánál visszafelé okos
kodunk : meggyőződünk afelől, hogy nyelvünk je
len hónába egészen készen s ehhez képest a fejlett
ség nem csekély mértékével érkezett, hogy itt többé 
egy uj nyelvtani alakot sem fejtett ki, egy képzővel 
sem bővült, de igen, nem egyet elhullatott, hogy uj 
gyökeret többé nem termett, s egyedül idegen szók 
fölvétele, a szóképzés ősi alaptörvényei szerint foly
tatott származtatás, s az alkalmasint európai eredetük 
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de a nyelv szellemétől nem idegen összetétel iit)4ii 
gyarapodott. Csák a szókötés vett föl régi, sajátsá
gos és yelös formái mellé sok njat̂  mi által a nyelv 
tetemesen változott; de fordulatai gazdagsága és 
könnyedségére nézve, igen, nyert Ha ekkép azt̂  mi 
nyelvünk alkotásában és anyagában hihetőleg euró
pai eredetű, elválasztjuk, s azt, mi abban kétségkí
vül európaelötti, egy teljes képben összegyűjtjük: 
feltámad lelkünkben Árpád nyelve teljes egészleté-
ben, s meggyőződünk, hogy az, lényegét tekiatve 
semmivel sem kevésbbé nemes mai nyelvünknél, ha
nem minden ktllönbség egyfelül ngyan szók és szó
kötési fordulatok szegénységében, de másfelül for
magazdagságában és színezetében van, mely utóbbit 
bizonyos hangtani változatosság jelölt, mely egyéb
iránt részenkint egy vagy más nyelvjárásunkban 
mai napig nyomait hagyta, s több lágyság az utóbb 
kiveszett kihangzásoknál fogva; meggyőződünk to
vábbá, hogy nemzetünk oly becses tőkéjét hozta ma
gával a szógyököknek még lélektani s elvont fogai
makra is, s ezzel oly eleven képzéltenységet párori-
tott, hogy azon népnek, mely magának ily nyelvet 
teremtett, bármily név alatt, szükségkép jelentés 
multat, nem közönséges szellemi szükségeket, sőt 
egy, már rég elsttlyedt miveltségi időszakot kell tu-
lajdonitanunk, habáraköltözési viszontagságok és . . 
részben erőszakos változások annak még emlékeze
tét is eltörlötték." 

A másik érv, mely őseink műveltségéről tanus-
kodik, az irás használata. Mindeu-századbeli íróink 
öszhangozólag bizonyi^ák, hogy beköltöző őseink, 

Digitized by Google 



107 

8 kttĴ ynösen a székelyek, régi eredeti Írással éltek. 
Az eisft, ki ez írást ismertetés Szamosi volt lö93-ban, 
ntána Telegdi János 1598., ez^i tol mintegy t̂venen^ 
kik azt többé vagy keyésbbé bőven tárgyaiák-
Ipolyi Arnold̂  a nelnzeti régiségek legmélyébe be-
batö tudömink véleménye szerint igazolják azt az 
Írásnak sajátságos régi gyakorlatát kifejező szava
ink : a bötü̂  ír, rovás kifejezések is. Irásnnk^ mint a 
mongoloké^ függélyes irányban fölülről lefelé szol
gált, mi minden európai befolyás kizártával, egyene
sen Közép-Ázsiára mutat. 

Bimnk kétségtelen nyemokkal arra iŝ  hogy a 
koUé9zet őseinknél szintén virágzott. Hogy Attila ud
varában az üdvözlő, hősi és tréfás énekek divatoztak^ 
az kétségbe nem vonható történeti tény. Azonban 
Névtdttnk, de külföldi krónikások is emlékeznek ma
gyar hegedősökről és dalokról, melyek mellett kitörő 
kedvvel tánezoltak a magyar vitézek. A magyar 
mondaköltészetnek, mely a történetírás helyét is pó
tolta, egész körét képesek vagyunk, bár hiányos em
lékeink nyomán, kijelölni. 

Végre vannak őseink szellemi miveltségének az 
emiitetteken kívül más nyomai is; ide tartoznak: a 
iî Agyar nép szokásai, erkölcsei, vallása, államszer
kezete, hadművészete, melyek legfényesebb bizony
ságai a magyar nemzet azonkori józan értelmessé
gének, a törvényes rend tiszteletével párosult sza
badságszeretetének s erkölcsi miveltségének. Igaz, 
hogy a hosszas hadakozások a miveltség öregbedé-
Bének előnyére nem váltak, s hogy a helyfogás Eu
rópa népei közt a polgárisultság uj irányait köve* 
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telte; de épen ebben rejlik nemzetünk életrevalósága, 
hogy a viszonyokba beoknlnî  a kor szellemét meg
figyelni s intő szavát mindenkor követni tndta. 

Az európai mivelödéa magvait már Gejza feje* 
delem veté el. A harczi kalandok megszűntével a 
nemzet öntermékelésre volt utasítva. Csakhamar ke
leté lett a földmiveldk' és iparosoknak^ kik̂  elejénte 
nagyrészint idegenek^ a fejedelem pártolásában ré
szesültek. A föérdem azonban a papságot illeti az 
ország termékenynyé tételében^ mert a szorgalmas 
szerzetesek valának^ kik a klastromaiknak adomá
nyozott földeken példaadölag űzték a termesztő gaz
daságot. A gabnán kivttl derekasan folyt a szöU^mi-
veléS; fatenyésztéS; a len- és kendertermesztés, söt a 
méhészet iS; mik ismét különféle mesterségeknek 
nynjtottak anyagot. A földmivelés fölszárnyalását 
leginkább tannsitják a gabna-tizedek^ melyekre sz. 
István legtöbb egyházi alapítványát fekteté. 

A kézmüveket illetőleg, hasonlóan sz. Istvánnak 
aldományleveleibői látnî  hogy korában nagy szám
mal voltak mesterembereink; kik közt az ötvösök nem 
kis szerepet játsztak. A sz. edények, nagyok fegyve
reî  ékességei és asztali edényeî  mikben azon idő
beli történeti tanaságok szerint őseink hihetetlen 
fényi üzenek, tágas tért nyitottak müvészetök gya
korlására. — A sok egyház, monostor, apátság, urak 
és püspökök lakhelyei és várak építésére pedig szá
mos építész, szobrász és kőfaragó jött az országba, 
kik, a gyér maradványokból itélve, müvészetök szin-
vcinalán állottak. A himvarrás mily lendületet nyert 
a templomi diszöltönyök készítésében, arról a koro-
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názási palást tamiskodik. — Hogy a váraljakon; 
hol a személy- és vagyonbiztonság aránylag nagyobb 
volt̂  szívesen laktak a szabadalmakkal fölruházott 
idegen^ névszerint német vendégek^ polgári osztá
lyunk ezen fiséig fönnebb láttak. 

Az adás-vevést; mely elejénte csere által eszkö
zöltetett; elfisegitették a sz. István által veretni kez
dett pénZ; a vásárok; vásári biröságok és vizi köz
lekedés. A bolgár birodalomnak elenyészte ntán az 
átviteli kereskedés Németország és a keleti biroda
lom közt hazánkon át vette ntját; másrészt az üzlet 
Dalmatia és Yelencze felöl annyira gyarapodott^ 
hogy virágzónak nevezhető. 

A közoktatás áldásai is a kereszténység nyomá
ban áradtak a magyarra. Érintetttik; hogy sz. István 
a püspöki székek és klastromok mellett tanodákat 
állíttatott föl. Ezek szervezete valószínűleg a külföldi 
hasonnemü intézeteket követtO; melyekben az úgyne
vezett szabad-művészetek képezték a tantárgyakat. 
Névszerint: 1. a grammatika, melyhez a nyelvtanon^ 
kívűl a deák költészet és a vallástan tartozott; to
vábbá az egyházi énekek; a liturgia és a szent sza
kaszok magyarázata; latin keresztény és classikus 
költök fejtegetése. 2. A rhetorika a hitszónokok ki
képzésére és pedig nem csak az alaki; hanem a tár
gyias iS; naihez képest a jogi; erkölcsi és történeti is
mék; mmi az életre mulhatlanok; ezen osztály kö
rébe estek. 3. A dialektika; melyben"a bölcsészet ele
mei; a logika; az aristotelesi kategóriák taníttattak; 
mikhez vitázó gyakorlatok járultak. Ugy látszik; 
hogy ez osztály nálunk néni volt jelentéktelen; mert 
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Hartvik tanúsága szerint az. István a pannonhalmi 
tanodában^ melyet kiyátóan kedvelt̂  többszöri látó 
^tásai alkalmával maga is tudományos vitába bo
csátkozott mind a tanárok-̂  mind a tanulókkal. 4. 
Az arithmetika^ kttlönös vonatkozással az idösz&m-
lálásra és alapjául a zene-̂  mértan- és csillagászat
nak. 5. A muzsikâ  mely Nagy Gergely pápa éta az 
ísteniszolgálatnál jelentékeny szerepet játszott. 6. A 
geometria^ mely azonban még igen tökéletlen Fala 
s a hossz-; lap- és térmérést kevés pontossággal taní
totta. Ugyancsak kevésre vitte volt még akkor 7. az 
astronomia^ mely noha lényeges részét képezte a mi-
veltségnek; csak az időjárás-tannak és a csillagjós-
latnak szolgált ingó alapjául. 

Mekkora terjedelemben tanitották hazai tanodá
inkban e külön szakait a szabad-mttvészeteknek, azt 
adatok hiányában mindenütt meghatározni nem bír
juk. De hozzá vethetjük; hogy sz. István^ kinek 
egyéb alkotásai a nagyszertlség jellegét viselik hom-
lokukou; a tanügyben sem maradt a példaadó ktti-
földnek mögöttê  — legalább az általa alapított föbb 
tanodákban nem. Mert hogy iskoláink tantárgyal 
rendeltetésökhöz képest számra és kiterjedésre nézve 
is változtak; emlitenünk is fölösleges; az egyetem 
felölelte az összes szakokat; a közép vagy káptalani 
tanodákban a grammatika, theologia; logika; vagy 
csak a grammatika és muzsika taníttatott az iUetö 
kanonokok által; kik máig is a régi canonicus leetor, 
cantor; theolognS; scholasticuS; magister czimen for
dulnak elö; miga farai iskolákban a plébános az egy-
házához tartozó kisdedeket a hit elemeiben oktatta 
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A középtanodák sorát a fehéryári nyitja meĝ  
melyet a sz. király hihetőleg az ottani káptalannal 
egyidejűleg alapított̂  s mint érintők; igen kegyélt • 
ilyen volt a győri, esanádi, melynek vonzó rajzát 
kőzlőttttk fönnebb; a bndai, és mások, mert á szent-
mártoni főmonostort és az esztergami érsekség hit-
tani iskoláját, hol a canonjog is taníttatott, már a 
főbb iskolák közé kell sorolnunk. 

Minden valószínűség oda mutat, hogy sz. István 
volt alapitója a veszprémi egyetemnek is. Eún László 
király 1276-ki adományozó oklevelében világosan 
igy szól: „Tudja mindenki, miszerint Veszprém vá
rosában azon időtől fogva, hogy Magyarországon Is
ten jóvoltából a katholika hit virágzik, a szabad-mes
terségek tanulmányai, melyek által az isteni paran-
esok is legvilágosabban megmagyaráztatnak, vala
mint Parisban, Fráncziaországban, a tanitók kitűnő 
tudományával s a tanulók nagy seregével Magyar
ország egyházai között növekedő hirrel fénylettek, 
s a törvénytudomány az ország jogai fentartására 
ott förangot foglal el." Volt-e hittani kara e stúdium 
generálénak, alig valószínű'; de hogy a jogtani kar
nak tizenöt tanár tagja volt, az okmányilag bizo
nyos ; e kar tekintélyes voltáról kezeskedik még az 
ifi; hogy királyaink követeiket a pápához, császárok-
s egyéb fejedelmekhez tagjai közöl választák; ez 
intézet nagyszerűségét tanúsítja végre, hogy könyv
tára az időhöz képest tetemesnek nevezhető, melyet 
az emiitett király 3000 márkára becsült. 

A könyveknek hiánya és szertelen ritkasága 
ugyanis — a könyvek levén a tudományos kimű-
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veltetés föeszközei — egyik legnagyobb akadálya 
volt a tadományos haladásnak s az ismeretek elter
jedésének. Az ókor nagy könyyt&rai háborúk̂  égé
sek s főleg a népvándorlás pnsztitásai folytán meg 
Toltak semmisítve^ miáltal a könyvek annyira meg
ritkultak^ hogy áruk hihetetlen magasságra emelke-
dék a külföldön. Amint fönnebb láttok^ nálunk a tör
vény a püspökre szabta a kötelezettséget a templo
mokat a szükséges könyvekkel ellátnî  de ezek ele-
jénte alig álltak egyébből egy-egy misekönyv- és szer-
könyvnél vagyis agendánál. A maga által alapított 
monostorokat sz. István ugyan ellátta könyvekkel; 
igy olvassuk a pécsváradiról, hogy negyven-kötet
nyi könyvtárral adományozta meĝ  mely ez idöbeU; 
az ügyes leiró kezek hiánya miatt̂  tekintélyes volt; 
de koránsem elégséges^ hogy tudósokat képezzen. 

Mennyi nehézséggel járt a tankönyveket is besze
rezni, Bonipert pécsi püspök példája mû tatja, ki egy 
Friscianust Francziaországból; a chartrei püspöktől 
volt kénytelen hozatni, sz. Gellért pedig egyebek 
közt avégből is késztilt Jeruzsálembe zarándokolni, 
hogy sz. Jeromos munkáit megszerezze. Ami a köny
vek árát illeti, hozzávethetjük, a veszprémi könyvtár 
későbbi becslésén kivül, azon, szintén későbbi tény
ből, hogy Gútkeledi Vid 1263-ban, midőn a könyvek 
ára igen leszállt vala, a csatári monostort, melynek 
bibliája az ő hibája folytán veszett el, másfél faluval 
kártalanitá. 

Ha azon könyrek lajstromát, melyeket a szent 
király lOlö-ben a pécsvárádi monostornok adoma-
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nyózott, áttekintjük; nagyobbrészt egyházi haszná
latra rendelt vagy a legelső vallástani szükségeknek 
megfelelő könyvekre bukkanunk, s nem tudományos 
hittani munkákra; mert egy szent-átya sincs kőztök, 
annál kevésbbé classikusok vagy,csak a középkor
nak ismeretesb világi, különösen történeti irói. Mi 
mindössze kevés volt arra, hogy csak a külföld ak
kori tudományosság színvonalára emelhesse a ma
gyart, s tudományos irodalmat alapithasson. 

Ehhez képest a nagyok és nemesek tanultsága 
a vallás elemein, a törvények és hazai történetek is
meretén tul alig terjedett. Az Írástudás akkori idő
ben apapi rendnek tartozott hivatásához; ők voltak 
H titkárok, oklevelek és törvények fogalniazói, 4így-
védek, sőt orvosok is. Ily körülmények közt nem 
csodálkozhatunk, hogy noha a nemzeti nyelv nem 
szűnt meg az udvar, a nagyok, az országos, általá
ban a nyilvános élet nyelve lenni, az egyház, tör
vényhozás, a külhatalmakkal való közlekedés s az 
oklevelek latin ny-elven szóltak. Ezen voltak irva 
sz. István törvényei és oklevelei;* jóllehet magától 
értetik, hogy a nemzeti gyűlések vitatkozásai, a tör
vények hirdetése a nép előtt, valamint az egyház 
kttlső nyelve esakis a magyar, illetőleg a népé le
hetett. 

Lehet, hogy papjaink tömérdek térítési és ne
velési munkáik közben időt leltek irodalmilag is 
mivelkedni, de az idő ennek emlékét igen kevéssé 
kimélte; mindössze sz. Gellértnek latin értekezését 
ismerjük a sz.-irási három iQu éneke fölött (hymnus 

Sz. Iftván király. 8 
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Iriuin puerorum), és sz. Mór̂  a későbbi pécsi püspök 
által irt „sz. Zoerárd vagy András hitvalló és sz. 
Benedek vértanú remeték életét." Amit a magyar 
méltó büszkeséggel nevezhet a deák irodalom terén is 
magáénak, azok sz. István király „Atyai intelmei 
Imre fiához", melyekkel, mint a sz. király bölcs ál
lampolitikájának emlékév̂ el, alább bővebben ismer
kedünk meg. 

Hogy minden, mi a nép kebelét emeli és izgatja : 
az egyén szívügye, az ország sorsa, a bajnoki tettek, 
ez időben is meglelték hegedőseiket, annyira kétség
telen, miszerint régi krónikáink és legendáink az n. 
n. király-mondakör egyes tagjainak emlékét tartot
ták fönn.Mig másfelül az uj vallás elterjesztése szük
ségessé tévé nem csak az élőszóvali oktatást, mit 
elejénte az idegen papok magyar tolmácsok segédei* 
mével eszközöltek, utóbb magyar papok folytattak, 
hanem az istentisztelet egyöntetűsége azt is köve
telte, hogy a vallási főbb igazságok, a templomokban 
olvastatni szokott ünnepi és vasárnapi szent-szaka
szok, a közimák, énekek és szerkönyv Írásba foglal
tassanak, és pedig nem az ős-magyar irásbâ  melyet 
kerülni azért láttak jónak papjaink, mert a pogány 
vallással függött össze, hanem a deák betürendszer 
segélyével. Miáltal az európai magyar irodalomnak, 
a kereszténység behozatalával együtt legott sz. Istváa 
alatt vetettek meg alapját. Azonban csak egy-két 
lapra megyén az, mi e korból irodalmi emlékül föu-
maradt: a „halotti beszédet és könyörgést" értem, 
melyet, noha egy Xll.-századbeli codexből szállott 
reánk, hangtani és helyesírási viszonyainál és a 
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benne előfordult nyelvtani alakoknál fogva szükség
képen a keresztény magyar irodalom első zsen
géi közé sorozhatunk s egyenesen a szent-ist> 
vánkori magyar szerkönyy maradványának tekint* 
hetünk. 
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A béke áldásai. — Sz. István viszonya a csehek-, lengye
lek-, oroszok-, görögök-, horvátok-, velenczeiek- és néme
tekhez. — II. Konrád uj politikája* — A strassburgi püs
pök 'küldetése Konstantinápolyba. — A magyar-német há
ború okai. — Az ellenségeskedést a bajorok kezdik. — A 
németek a csehekkel szövetkeznek; ezek elfoglalják Mor
vaországot, de II. Konrád kudarczot vall. — A béke előbb 
a csehekkel, aztán a németekkel megköttetik. — ^ g y ké

sőbbi iró sz. István egyéb háborúiról. 

A nagy föladat, melyet szent István maga elé 
tűzött; a hivatás, mely komoly fönségével annyira 
eltölté a szent férfiút, hogy nevetni öt soha senki 
sem látta, csak a békében valósulhatott: a hit és 
szeretet a békében tenyész; az igazság a békével 
csókolódszik, s a múzsák a békében árasztják szét 
malasztjukat. Innét annyi erély és buzgalom mellett 
a bölcs eszély és mérséklet a sz. királyban, ki a nem
zetet minden eröszakosb rázkódtatástól féltékenyen 
óvta. 

Ily nagy átalakulás, minőn a nemzet átment, 
nem történhetett ugyan minden forrongás nélkül a 
kedélyekben, s a király halála után bekövetkezett 
eseményekből is kitűnik, hogy a nép egy része nem 
egyhamar kedvelte meg a kereszténységet és monar-
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chiát: de mióta Koppány és Gyula lázadása dugába 
dőlt, a forrongás nem ért többé a kitörésig, s Isten 
békesége uralkodott a magyar föld szinén. 

Külföldön is minden igyekezete oda irányult, 
hogy — habár némi áldozatokba került is -^ a nem
zetének oly szükséges békét föntartsa. 

A csehekkel szoros barátságot tartott. A hatalmas 
lengyel fejedelemmel, a magát királynak nevező Chro-
bri Boleszlávval, Morvaország árán is ápolta a ba
rátságos viszonyt. Morvaország t. i. vagy annak leg
alább nagy része a 955-ki augsburgi ütközet után a 
magyar főnhatóság alól Csehország birtokába ment 
át. Sz. István kormányának kezdetén, hihetőleg épen 
akkor, midőn ő Koppány lázadásával volt elfoglalva, 
a vitéz Boleszláv, ki az oroszokat és eseheket egya
ránt megigázta, lett e földnek urává. Mig a harczos 
fejedelem élt, ki sz. Istvánnak különben is süve volt 
Judit-növérét birván feleségül, sz. István nem érvé
nyesítette Magyarország jogait; de mihelyt Bolesz
láv 1025-ben meghalálozott, e földre megint kiter
jesztette királyi hatalmát, noha mint látni fogjuk, 
nem hosszú időre. 

Az orosz Vladimirhez, ki, miként ő, a keresz
ténységet, a görög egyházhoz csatlakozva és szláv 
szertartással ugyan, országában szintén meghonositá, 
— jó viszonyban állott. E jó viszonyt kétség kivtil 
előmozdította a két birodalom közös ellensége-, a be
senyőktől való félelem, kik ellen Vladimír is több Íz
ben kényszerült sikra szállani, s kik halála után, 
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mint Boleszláv Chrobri Begélycsapatai Kievet meg
szállották. 

Ugyanezen természetes szövetség köthette kez
detben a magyar királyhoz a hdeti birodalmat̂  mert 
ennek is sokat kellett .szenvednie a besenyőktől s 
ezeken fölül a bolgároktól iS; kik a magyaroknak 
szintoly veszélyes szomszédai valának, mint a görö
göknek. 

Bolgárország teljes meghódittatása ugyanis 
nem sikertilt 1014 előtt, s ekkor viszont a görög 
szomszédság vált kellemetlenné a sz. királyra, fSIeg 
midőn 1019-ben Diogones nevtt byzanti tábornoknak 
sikerült a horvát bánt, Szermot, kit a Szerémség is 
uralt̂  egy tanácskozmány alkalmával leszúrni, és a 
fővárost a legyilkoltnak elképedt özvegyétől elfog
lalni. Diogenes parancsnokává lőn az njonnan nyert 
tartománynak, mire a horvátok is meghódoltak. 

Sz. István tűrte ez uj viszonyt, megelégedvén 
népe számához képest ngy is elég nagy országával f 
noha egykoron, a honfoglalás idejében, szinte Spa-
latoig meghódolt vala a magyar fegyvereknek Hor-
váiőrszág, melynek tengerparti részeit azóta Velen-
cze vette hatalma alá, mig most belföldét a görögök 
tették maguktól függővé. Erőszak helyett, hogy a 
horvát fejedelmekkel jó egyetértésben maradjon, sze-
lidebb fegyvert használt a bölcs magyar király, mi-
dőn Crescimir a horvát királynak leányát a maga 
fia, Imre herczeg számára jegyezte el. 

A Velenczével folytatott barátságos viszonyról 
elég tanúságot tesz azon körülmény, hogy István a 
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maga testvérét Urseoli Ottó velenczei dögének adta 
hitvesül. Ezen házasságból eredt az utóbb magyar 
királylyá lett Péter. A nevezett Urseoli Ottó 1009-
ben követte atyját a berezegi széken, és uralkodott 
1026-ig; midöil az ellene kitört lázadás Konstanti-
nápolyba futni kényszerité, hol 1032-ben épen akkor 
múlt k% mikoron fejedelmi székét újból elfoglalandó 
visszakészíilt hazájába. E benső viszony a velenczei 
uralkodó házzal igen előnyös lehetett sz. Istvánra 
már azért is, mert a hatalmas doge-család rokonság
ban állott a horvát királylyal, kivel a barátságot fön. 
tartani reá, a magyar királyra nézve kívánatos volt; 
de még fontosabb érdek lehetett, hogy az Urseolik a 
byzanti császárokkal szintén sógorságban állottak, 
és sz. István a velenczei közvetítés folytán a jó vi
szony föntartását remélhette a keleti birodalommal. 
Sz. Istvánnak, ugyanis, nem kis gondja volt, nehogy 
a német és görög birodalom közt valamely támadó 
szövetség keletkezzék Magyarország ellen. Ily szö
vetségtől nem kellett ugyan tartania, mig a német 
császári trónon stive II. Henrik tilt, de midőn ez egy 
évvel Urseoli eltizetése előtt meghalálozék és a frank 
nemzetségből származott II. Konrád lépett helyébe, 
akkor bonyolódásnak indultak az ügyek s a béke 
ege borulni kezdett Magyarország fölött. 

11. Konrád, ugyanis, a keleti viszonyoknak át
alakulását a lengyel Boleszláv halála folytán előre 
látván, igyekezetét arra fordította, hogy szorosb vi
szonyba lépjen a görög udvarral, melynek igyekezete, 
ezt könnyű volt belátni, veszélyt hordott méhében 
Magyarországra. Konstantinápolyban egy évben Bo-
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leszláv Ghrobrival (1025. decz.) elhunyt a jeles és 
szerencsés II. Vazul; és testvére VI. Konstantin, a 
<3sászárok legméltatlanabbika a macedóniai házból̂  
lett utóda. Mindamellett föntarták tekintélyöket a 
görög fegyverek: ama szerémi Diogenes megverte a 
Bolgárországba beütő besenyőket; mig ugyanazon 
időben az aî abokon is diadalt ült Samos szigeténél a 
görög had. 

Ekkor; 1027 őszén, küldötte Konrád császár a 
strassburgi püspököt WernertKonstantinápolyba kö
vetül, hogy császári örököse számára Konstantin le
ányai egyikének kezét kérje meg. Werner, ki nagy 
pompával indult útjára, kényes megbizatása tudatá
ban, amint az ország határához ére, nem mert mint 
királyának követe átutazhatási engedélyt kérni sz. 
Istvánunktól; s ugy jelenté be magát, mint a ki szá
mos kíséretével; annyi mások példája szerint; a szent 
sirhoz akar az országon keresztül zarándokolni. De 
sz. István előtt nem maradt titok a püspök utazásá
nak czélja; s mivel hihetőleg nyomába jött, hogy a 
püspök utasítása arra is kiterjed; hogy ellene a gö
rög császárral szövetséget kössön: Wernernek nem 
adott engedelmet az országon keresztül utaznia, s ez 
Olaszországon s a tengeren át kénytelenittetett uiját 
folytatni. Sok hányatás után el is érkezett Konstan-
tinápolyba, hol 1028. októberben meghalt, de külde
tésének annál kevesebb eredménye lett, mert Kon
stantin utódja, Romanos Argyros, nyugat felől min
den áron békét óhajtott, liogy terveit keleten való
sithassa. 
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íme az első esemény ̂  mely a német és magyar 
udvarok közt megbomlott viszonyt jelzi. Mi volt azon
ban a nem sokára kitört ellenségeskedésnek valódi 
okâ  azt bizonyosan nem tudjuk. Némelyek azt hi-
mk, hogy Konrád a sértést, mely öt Wemer szemé
lyében érte, kivánta megbőszülni. Vipô  azon korbeli 
irö, Konrád császár életében ennyit mond: „Ezen 
időben^ sok viszály támadt a pannon nemzet és a 
bajorok; azaz németek közt, mire azonban a bajorok 
adtak okot.^ Mások Bajorország öröködését mondják 
a viszály okának; s ézt; vannak, kik arra értik, hogy 
sz. István, fiának sz. Imrének, mint a magtalanul el
halt n. Henrik fiának akarta megszerezni Bajoror
szágot De nem is emlitve^ hogy midőn a háború ki
tört, még Bmnö pttsp(>k, II. Henrik testvére' is élt, 
ez nem látszik valöszinttnek. Ha csakugyan Bajor
ország öröke képezte Eris almáját, akkor sokkal va-
]ószinttbb,hogy a sz. király Bruno örökösödési jogát 
pártolta Konrád ellen, ki a herczegséget 1027«ben 
Henrik fiának adományozá. Erre mutat legalább az, 
hogy a háború megszttnt Bruno halála után s hihe
tőleg annak következtében. 

A tettleges ellenségeskedést a bajorok kezdet
ték meg át-áttttrén a szélekbe s az országot pusztít
ván, viszonzásul meg a magyarok Bajorországra 
estek, érzékeny csapásokat mérvén a határszéli 
helyekre. 

Erre a császár félretevén minden ügyeit, 
félbeszakasztván háborúját a lengyelekkel, tetemes 
sereget gyűjtött, melynek részét Udalrich cseh her-
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czeg fiára Bretíslavra bíztâ  hogy éjszakról törjön az 
országra^ mig másik részét maga yezette a magyar 

. fejedelem ellen^ hogy azt a dunántúli részeken tá
madja meg. A cseh herczeget a vágy a morva része
ket megint yisszafoglalni vezette a császár tábo
rába. 

A cseh megfelelt f($ladatának; és a kevésbbé vé
dett morva tartományt a hasonnevű folyóig elfoglal
ta. A császárt azonban mindjárt a magyar földre ér
kezténél piegakasztotta ntjában sz. István hadaiméij 
a Duna; Lajta és Fertő tó közt derekasan fölkészülve 
várta. Német kutfök az ország természetes eröditésé-
ben̂  erdeiben^ mocsarai- és folyóiban keresik a csá
szár kudarczának okát; mig sz. István vitéz serién 
kivttl a magyarok Nagyasszonya közbenjárásának^ 
kinek kegyét országos imádság és böjt által igyeke
zett kinyerni; köszönheté országa oltalmát. A legenda 
szerint egy angyali követ jelent meg a németek tá
borában és császári nrok nevében szólitá föl az egyes 
hadnagyokat a visszavonulásra. 

Érdekes e mellett hallani; mint jellemzik magok 
a legenda irói e jelenetről szóló hitet: „Noha az ef
féle dolgot ugy beszélik; mintha valóban;megtörtént 
volna; úgymond; azt mégis csak szellemileg kell 
érteni; mert szellemi dolgok csak érzéki képekben 
adatnak elS; s egészen máS; ami külsőképen történik 
vagy mondatik; s máS; ami belttl történik" 

Történt legyen akár miként: Konrádnak 
be kellé érnie a Fischa - menti vidék pusztí
tásával és aztán serege nem csekély veszélyez
tetésével visszavonulnia. Konrád e visszavo-
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nnlására kétség kivül annak is volt befolyása^ hogy 
Szászország védelmére kényszertilt sietni, melyet 
időközben a legyelek pnsztitani kezdenek. Konrád 
ezentúl a lengyelekkel levén elfoglalva, sz. Istvánt 
többé nem háborgatta. Ez pedig annál hajlandóbb 
lett a békére, minthogy időközben Bruno püspök, a 
bajor örökösödési viszály föoka, meghalt, más részt 
maga is békeszerető jelleménél és az élet fáradalmai
tól megtört egészségénél fogva szívesen félbeszakí
totta a háborúskodást. Lemondott tehát a Magya
rországtól sok' év előtt elszakadt morva földről, s 
mindenek előtt Bretislavval kötötte meg még 1029 
folytában a békét, melyszerint a Morva folyam vont 
a két ország között határt. Azután alkuba bocsátko
zott Konrád fiával, Henrik bajor herc/oggel, ki mi
dőn azon biztosítást vévé, hogy a magyar király őt 
Bajorország birtokában többé háborítani nem szán
dékozik, 1030-ban atyja tudta nélkül állt a békére, 
melyhez nem sokára utóbb Konrád is örömmel hoz
zájárult. És már 1033-ban személyesen látogatta meg 
Henrik a nagy királyt s megújította,a barátságot. 

Sz. István ezentúl mind a császárral, mind a 
cseh herezeggel folytonos barátságban élt holtáiglan. 
S e kettős barátság miatt történt, hogy midőn Káz
mér lengyel király 1034-ben pártosai elől Magyaror
szágba menektile, sz. István nem bocsátotta el or
szágából. 

Ezen utóbb leirt hadjárat volt sz. István utolsó 
háborúja. Ha a sz. király 46 éves uralkodásán végig 
t ekinttink, mindössze öt vagy hat háborújáról emlé-
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kezik a történelem: a Koppány, az erdélyi Gyula, a 
bolgár Keán, a marosvári Ótom ellen viselt belhábo-
rukról; továbbá a morva hadjáratról, mely, ugy lát
szik, egy csapással lett befejezve, és a Konrád csá
szárral folyt háborúról; mihez képest uralkodásának 
mintegy 40 évét békésnek nevezhetjük. Ha azonban 
a történet adatait összevetjük a sz. király Intelmeinek 
bevezetésével, melyben arról panaszkodik, hogy 
szinte egész életén törte magát a hadjáratokkal és 
különféle népek berohanásaival: kételyünk támad 
aziránt, följegyezték-e a krónikák sz. István összes 
hadakozásait? S erre nézve hajlandók vagyunk a 
király saját állítását hitelesbnek venni a krónikák 
hallgatásánál. Megerősít e véleményünkben Berga-
moi Jakab Fülöpnek a Supplementum Chronicorum 
szerzőjének a legkitűnőbb Asszonyokról irt müve, 
melyben Gizela királynéről irván, többi közt említi, 
hogy sz. István szinte számtalan kis-király fölött 
győzedelmeskedvén, a dunántúli szlávokat, bosnyá
kokat, szerbeket vagyis ráczokat és oláhokat hatal
ma alá vetette. 

Hogy a kiskirályok alatt a hatalmas törzs- és 
nemzetség-fők Koppány, Gyula s talán mások érten
dők, mert ezek ketten nem volnának épen megszám-
lálhatlanok; hogy az oláhok sorába Eeán moldvai és 
Ótom temesi oláhjai veendők, az nehézséget nem 
szül; és ha a szlávok alatt a bolgárokat értjük, még 
az is megengedhető: de szerbekről és bosnyákokról 
krónikáink teljesen hallgatnak. 

Igaz ugyan, hogy Bergamoi Jakab XV. századi 
iró; de ha meggondoljuk, hogy oly iró, ki életrajzai 
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írásakor nem sokat okoskodott̂  hanem régi legendá-
riusokat és kronistákat használt; kiyont; kiirt; s köz
tök olyakat iS; kik elvesztek; vagy lappanganak; 
vagy kiket mi nem. ismerünk: azon tudattal fejez
zük be ezen sz. István kttlviszonyainak szánt fejeze
tet; miszerint eljő az idő; midőn azt njabb adatokkai 
bővitenilnk lehetend.*) 

*) Lásd Toldy Uj Magy. Muz. X. foly. U. köt. Va-
lami sz. István királyról. 
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IX. 
Sz. Imre legendája. — A pannonhalmi jelenet. — A ber
ezeg jellemzése. — Sz. G-eltórt ^etrajza. — Jellemvoná
sok, korrajzok. — Sz. István intelmei. — Az itászet e mü 
fölött. — Kivonatok belőle: á hitről, egyházról, püspö
kökről, az arakról, igazságszolgáltatásról, idegenekről. — 
Sz. István hazafiságának védelme. — Az Intelmek bárom 

utolsó fejezete. — Sz. Imre berezeg halála. 

Sz. Istvánt az Isten nem épen kis családdal ál
dotta meĝ  voltak fiai és leányai többes számban. de 
figyelmekéit amint Isten adta, ugy el is vette még 
kicsinységökben, s ez idötájt, 1030 körül, már csak 
egy figyermeke, sz. Imre berezeg volt életben, kit 
amily forrón szeretett, ép oly gonddal neveltetett, 
óhajtván, hogy az országlásban utóda legycD. 

Sz, Imre herczegröl a történet nem szolgál bö 
tudósítással. Maradt ugyan reánk egy legendája, a 
XII. század első feléből, de ez gazdagabb közhelyek
ről kölcsönzött szólamokban, mint történeti tények
ben. Annyit tud róla, hogy „gyermekkorában gondos 
föltigyelet alatt növekedve először is az összes gram-
maticai tudományokba teljesen beavattatott; „ismeri 
a müvet is, melyet atyja fia számára irt, az úgyneve
zett Intelmeket. Jellemző vonásként emliti, hogy „sz. 
Imre berezeg , • . kevés álommal megelégedve, min-
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den öjjel; midőn már mindenki ágyba szállott,... 
I s t e n n e k zsoltárokat énekelve viraszta." 

A III. fejezet kedves kis történetkét jegyze föl 
i^ogy egyszer sz, István király fiával együtt imád
kozni a pannonhegyi sz. Márton egyházába jőve. A 
k irá ly fiát bocsátá előre a szerzetesek üdvözlésére, mire 
a gyermek Imre sz. ihlettől telten egyenlőtlenül osz-
togatá a csókokat. Egyiknek egŷ  másiknak három 
vagy öt, az utolsónak, sz. Mór-, később pécsi püspök-
Tiek egymagának hét csókot ada. Atyjától eziránt 
kérdőre vonatván, előszámlálá mindegyik érdemeit, 
* ̂ ogy az, kinek hétszerezte a csókot, egész életét 
szüzén töltötte. 

Sz. Imre, ugyanis, egy mennyei szózat intésére 
maga is lelki és testi szüzességet fogadott, és azt 
megtartá akkor is, midőn atyja rendelkezése szerint 
királyi vérből származott leányt jegyzettek és hoztak 
el neki, hogy a két királyi ágból királyi maradék 
származzék, ő a testi nemzést, mely romlandó, a szü
zesség lelki fogadásának utána tevén, testét böjtök
kel sanyargatá, lelkét pedig az Isten igéjének kenye
rével táplálá, hogy a test ingere úrrá ne legyen raj
ta, és érintetlen nejének szüzességét szepiőtlenül meg
tartá.̂  — A legenda megemlékezik még a csodák. 
ról, melyek a sz. herozeg sirjánál történtek és szentté 
avattatásáról. 

Nemcsak e legendából, hanem az Intelmek némi 
aggodalmat kifejező hangjából bátran következtet-
he^ük, hogy sz. Imre módfelett lágykedélyü,.szenve
dőleges jellemű ifjú volt hasontalan atyjához, ki al
kotás és cselekvés által szerezte meg magának a 
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szentség nimbusát; ö, ugy látszik, inkább anyja ter
mészetét örök lé, mintájául fogadván anyai nagybáty
ját a szintén sz. élettt 11. Henrik császárt, ki inkább 
önmegtagadó, szemléleti erények által tttndökölt. 

Hakik azon véleményt vallják, hogy sz. Imre 
jellemképzésére nevelője, sz. Gellért püspök gyako
rolt döntő befolyást, azok talán e sz. püspök jellemé
nél átnézték, hogy noha ő a szerzeteshez illö ö'nta-
gadásban is kitűnt, nyugtalan, mondhatnám^ heves 
véralkatánál fogva, folyton tervelő; fáradhatlanul te
vékeny, alkotó jellemekhez tartozott, mint ez közel 
egykorú életiratából, mely azon kor rajzához számos 
érdekes részletet tartalmaz, kivUáglik. 

Sz, Odlért Yelencze városában patricius család 
palotájában született, s a keresztségben György nevet 
nyert Öt éves korában nagy lázakban nyavalyog
ván, szUlei sz. György monostorának ajániák föl, bsL 
fölépül. így lön, hogy a szerzetes-ruhába öltöztetett 
első neveltetését öt éven át a szerzeteseik iskolájában 
nyerte. 

E közben történt, hogy atyja PalaestÍDába za
rándokolván, „a sz. földbe temettetni érdemesitte-
tett", miről midőn György anyja értesült, kére a 
monostor apátját, engedné fiának atyja nevét visel
nie, s ez naptól fogva nevezték aztán Gellértnek. 

Fölserdülvén Gellért aszerzetesek társulatábaföl-
avattatott és a szükséges költségekkel Bononiába 
küldetett, holott a nyelvtant, bölcsészetet, egyházi 
jogot és minden tisztességes tudományokat öt évig 
szorgalommal tanulta. 
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Meghalván aztán a monostor apátjâ  társai Gel< 
lért ^mestert̂  yálaszták utódává. De ez hivatalát esak 
néhány esztendeig viselé, mert Bethlehembe; sz. Je
romos monostorába vágyakozván^ hajóra szállt. Azon
ban az ellenkező szél és tengeri vihar miatt csakha
mar kikötének ismét a dalmát partokon valamely 
monostornál) melyben véletlenül egykori jóbarátja, a 
pannonhalmi sz. Márton monostor apátja is jelen 
vala. Rasinâ  igy nevezi legendánk az apáturat, igye
kezett lebeszélni Gellértet a zarándokolásról, és Pécsre 
hozta magával, honnét a pécsi püspökkel együtt Szé
kesfehérvárra jövéuek. „Szokásban vala, ugyanis, 
hogy midőn sz. Istvájt király Nagy-Boldogasszony 
napjának ünneplésére Fehérvárra jött, összehívta az 
apátokat és püspököket, hogy e szent ünnepet együtt 
üljék." 

&z. Gellért tartotta az tlnnepi beszédet, sz. János 
Titkos jelenése XII. r. 1: részét a napfénybe öltözött 
assRonyról vcvén föl tételül, tolmácsa Konrád fehér
vári prépost vala* A beszéd annyira tetszék a népnek 
és királynak, hogy sz. István magánál marasztotta 
a szónokot a csanádi püspökséget Ígérvén neki, mi
től fogva Gellértet választott püspöknek czimezék, 
szállása pedig a királylyal szomszéd palotában lön, 
ahol mint Imre berezeg mestere „hosszú ideig" tar
tózkodott. 

Lőn aztán, hogy midőn Gellért látta Imre ber
ezeg gyarapodását az erényben, a Bakony rengete
gébe vonula Bélre, honnét hét álló esztendőn át ki 
sem mozdula. 

Sient Uiria. királj. 9 
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Ezen időbe esék^ a legenda szerint; Otom leve-
retése Csanád által; minek folytán arra készté a sz. 
király a kunyhójába visszavonnlt szerzetest̂  hogy az 
ujon alapított püspökséget elfoglalja. Hallgatással 
mellSzzük sz. Oellért rendelkezéseit egyház és iskola 
körül; melyet fönnebb már elöadánk; s jellemzéséül 
csak néhány vonást emelünk ki püspöki életéből. 

A sz. férfiú a boldogságos Szűz iránt oly kitűnő 
tisztelettel viseltetek; hogy bármily bűnöst vittek 
eléje; s az töIe Krisztus anyjának nevében kért bo
csánatot; az irgalmasság anyja nevének hallatára 
rögtön könybe lábbadt szemekkel teljesité kérelmét-
Megjegyzi e helyütt kútfőnk; hogy sztiz Máriának tu
lajdon nevét a magyar nemzetben nem is emiitik, 
hanem csak Nagyasszonynak hivják; miért is Ma
gyarországot sz. István király a boldogságos Szűz 
családjának nevezé. 

Más jellemvonásul fölhozza ugyanazon kutfönk, 
hogy a sz. püspök; midőn egyházmegyéjét beutazza 
vala, ezt egyszerű szekéren tévé; melyen ülve oi-
vasgatá az áltála a Szentlélek segítségével szerkesztett 
könyveket. Öltözetül többnyire vagy daróczot vagy 
bozontos bőröket használa. „S aztáU; amint gyakran 
megesik a sz. férfiakon; ha olykor kocsisa gondat
lansága vagy más bármiféle megbántás f<[5lboBzan-
totta, megparancsolta; hogy a hibás embert azonnal 
megkorbácsolják vagy bilincsbe verjék; szolgái pa
rancsának engedelmeskedve; de atyasága szelidsé-
gépöl sem feledkezve meg; á̂ bünös embert a karó
hoz az utfcfre kötik vala; a hol a sz. atya elme
nendő volt, és meztelen hátát tyúk vagy más állat 
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Térivel m^estik vala. Az Isten embere pedig^ amint 
odaérvén kegyetlenségét eszébe vette, kocsijáról 
leugorva a kikötözött emberhez siete, s a karót, ke
zeit és karjait, bilincseit és lábait csókolja vala, 
ajándékokat Ígérvén neki, ha bocsánatot és irgalmat 
nyer a már föloldozott embertől." 

A sz. püspököt igalmas szive nem egyszer arra 
készté, hogy mások védelmezése és kegyelemkérés 
végett a királyhoz siessen. Uy alkalonimal történt, 
hogy a házban, melyben megszálla, éjfél tájban ma
lomzörgést hallá, s mindjárt dalolni kezde a szol
gáló, ki a malmot húzza vala, ugy hogy a püspök 
kénytelen volt félbenhagyni az olvasást. „Valther! 
monda a püspök előttünk ismeretes útitársának, hal
lod a mi^yarok dalát̂  hogyan hangzik?" S mind
ketten nevetének az éneken. Aztán megparancsolá, 
hogy a cselédnek, ki'más hatalma alá vettetve, tar
tozó szolgálatját ily édesdeden, morgás nélkül, vi-
gan teljesiti, nem csekély sulyu pénzt adjanak. 

Szokása volt a sz. férfiúnak, hogy kanonokjai 
közöl senkit a városban alunni nem engede, kivéve 
azokat, kik útra valának küldve; a többiek egy 
szobában alusznak vala. S ha valamelyikök a reg
geli misére meg nem jelenék, az nap élelmet nem 
adata neki. Gyanús házhoz egy magára senkit sem 
engedett menni: „Miben különböztök a világiaktól, 
ha efféléket tesztek, a pilisen (tonsurán) kivül," mon-
dogatá nekik. A kanonokok a karban karinget (su-
perpellicia), azonkívül pedig kerek palástot (capp^) 
viselének. Maga pedig [a szerzetesi öltözetet, melyet 

9* 
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gyenDekkorában vön fel, soha meg nem yáltoz-
tatta. 

„Történt azon időben, hogy Csaüád ispán egy 
embert megkötöztetett, kit is bitófára vivének. £z 
kiszabadulván azok kezéből, kik kötözve viszik va-
la, a boldogságos Szttz monostorába beugorva mene-
küle. S azok őt sebesen kergetve a monostor ajtajáig 
érének, s mondának: „Megesett neked, róka í meg
menekedtél a vesztőhely tőréből, s bőröddel egytltt, 
melyet majd lehúznak rólad, verembe estél! Min a 
nép közt nagy nevetség támada. £zt a rabot aztán 
a monostornak adták egész életére harangozónak.̂  
Látszik e töi*ténetkéből, hogy az egyházak és monos-

, torok menedékjoga a középkorban nálunk is diva
tozott. Hanem a menedék, mint ez adatból következ
tethető, csak addig terjedt ki, mig a menekült biztos 
helyét el nem hagyta, miért rendesen az egyház örö" 
kös cselédjévé kellett lennie. 

Sz. Gellért legendája a következőkben azon 
időben forog, mely sz. István király halála után te
lek le. Leirja a sz. püspök bátor fölléptet a vérengző 
Sámuel-Aba irányában, kinek vesztét szemébe meg
jósolja. Rajzolta a Vatha-féle lázadást, melynek j 
egyik áldozata ugyancsak sz. Gellért is. Előszám
lálja a sírjánál történt csodákat, minek folytán — 
de ez már egy későbbi kéz toldaléka — sz. LászM 
király uralkodása alatt a szentek sorába vétetett föl 

Ennyire követni a bőséges legendát annyi volna, 
mint kelletén tul kitérni fEJlvett tárgyunktól, melyhez 
inkább visszasietni tartozunk. 
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Sz. István életerejét a gond̂  mnnka; fáradalom, 
melyhez a köszvény is járult, annyira fölemésztették, 
l iogy a béke helyreálltával a kormánytól visszavo
nulni szándékozott. A sz. királyt e lépésre nem csu
pán előhaladt, a hatvanadik évet betöltő kora ve
zérlés ez elhatározásra az is indíthatta a gondos 
atyát^ hogy 24 éves fiát munkára szoktassa, a kor
mány tudományába avassa, s a trónt családja szá^ 
mára megszilárdítsa. 

E végett intő szózatot irt fiához, mely az ifjú
nak vezére lenne a kormány súlyos gondjai közt. 
öyönyörtt szózat, gyöngéd atyai intés, bölcs királyi 
ntasitás, az apostoli király végrendelete ez Intelmek, 
melyekben fia javát, hazája fölvirulását biztosítani 
óhajtván, lelke bensejét tárja föl előttünk élete vég-
mesgyéjén, midőn áldásteljes életének mttveire visz-
szaméreng, mig gondüzött szellemét a jövő kételyei 
szorongatják. 

A mii a bevezetésen tul tiz fejezetből áll. Vol
tak, kik hyperkriticus viszketegökben álliták, hogy 
ez irat nem egyéb a macedóniai Vazul görög csá
szár Leo-fia számára irt intelmeinek latin átdolgozá
sánál, noha azzal a tárgyon s a jámbor király egy-
házias irányán kivül, semmiben közössége nincsen. 
Ellenben, mióta sz. Gellért iratait ismerjttk, nem 
épen valószínűség nélkül állithatni, hogy fogalma -
zásában e tudós csanádi püspöknek része lehetett^ 
irálya és sajátos theologiai nézetei mintha ismétlőd* 
nének a szóban foi^ó művön. 

„ . . . Nem restellek, szerelmes fiam, — úgymond 
a bevezetés, — mig életben vagyok neked tanítást; 
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parancsokat; buzgó tanácsokat adni; íveljek szerint 
a magad és alattvalóid életét intézd, ha a Mindéi-
ható engedelméböl te uralkodói utánam. Te pedig 
igyekezzél szorgalmasan hallgatni atyád parancsaira 
az isteni bölcseség rendeletéhez képest, mely Sala
monnal mondatja: Halljad fiam atyád parancsát,... 
hogy megsokasodjanak életed évei... mert ha azo
kat megveted; ami távol legyen tőled; nem lészsz tĈ b-
bé barátja Isten és embereknek. 

„ . . . Gyermek vagy kincsek közt szttletve, föl
nevelve és dédelgetve minden gyönyörűségben, nem 
ismerő a hadjáratok súlyos munkáit, az idegen népek 
ellenséges becsapásainak veszélyeit; melyek közben 
szinte egész életemet fölemésztettem. Itt az idő; hogy 
elhagyd a puhaság párnáit; mely téged higesztlvé és 
lágygyá tehetne, mi erényedet eltékozolná s bűnöket 
táplálna benned; hanem keményítsd meg lelkedet, 
hogy értelmed figyelmes legyen tanácsaim hallására.̂  

„ . . . A «z. hit e parancsaink közt az első helyet 
foglalja el. Mindenek előtt parancsolom; tanácslom; 
javaslom, kedves fiam; ha tiszteletben akarod tar
tatni koronádat; oly gonddal és éberséggel tartsd 
meg az apostoli és katholica hitet; hogy miaden is
tenadta alattvalódnak példánya légy; s az egyháziak 
méltán nevezhessenek igaz keresztény férfiúnak...; 
mert akik a hitet jó cselekedetekkel nem ékesítik; 
minthogy a hit jó cselekedetek nélktll holt, sem e 
földön becsülettel nem kormányozhatnak; sem az 
örök élet koronájában nem részestLlnek.̂  Kiterjesz
kedik azután a hit egyes ágazataira' sz. Athanásius 
hitvallása szerint, s inti, ne pártolja a szakadárokat 
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és eretnekeket; nehogy a nemzetben az egyház gyön
ge ültetvényét elpusztítsák. 

„A hit után a máaodik helyet foglalja el a ki
rályi palotában az egyház..., mely birodalmunkban 
még fiatalnak és gyöngének mondható; azért óvatos 
és bölcs örökre van szüksége.... Nehogy hanyagsá
god által lerontassék és megsemmisüljön; éber figye
lemmel viseltessél az egyház iránt; hogy az kárt ne 
«zenvedjep, söt napról napra gyarapodjék". 

^Királyi trónodat a, püspökök rendé diszitvéU; a 
harmadik díszhely a főpapokat illeti. Kedves fiam! 
ök legyenek tanácsadóid; őrizd őket mint szemed 
fényét; ha aző jó indulatukat birod; ne félj elleneid
től. . . azért megtiltom neked̂  hogy az ellenök emelt 
hamis vádakra hallgass^ s őket nyilván meggya
lázd;... hanem ha megesnék; hogy valamelyikök 
feddést érdemelne; intsd meg őt az evangélium sze
rint háromszor négyszer négyszem közt; s ha ekkor 
is vonakodnék tanácsodra figyelni; történjék vele ez 
ige szerint: ha téged nem hall; mondd meg az egy
háznak." 

;,Az ország negyedik disze a főurak, ispányók 
-és vitézek hüségC; ereje, tevékenysége; nyájassága, 
előrelátása; ők; ugyanis az ország erősségei; agyen-
;gék oltalma; az ellenség kivivői; a határok tágitói; 
ezek; kedves fiam, a te atyáid; testvéreid. Senkit kö
bölök ne tégy; ne nevezz szolgádnak: ők harczolja-
nak érted; de ne szolgáljanak; harag; kevélység; 
irigység nélkül; békésen és alázatosan; szelíden ural
kodjál fölöttük; eszedben tartván, hogy az emberek 
mindnyájan egyenlők; s ho§;y semmi sem aláz in-
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kább a gög- és irigységnél. Ha békeszerető leszesz^ 
ugy mindenki vitéz királyának nevezend és szeretni 
fog; ha haragoS; kevély, irigy lészsz, az urakat lené
zed : a vitézek ereje meggyöngíti királyi méltóságo
dat s másé lesz országod. Ez okon az erény szabá
lyaival kormányozd az nrak életét, hogy szeretetre 
lelkesülve, királyi méltóságodhoz ragaszkodjanak^ 
és kormányod mindig békés legyen". 

„A királyi korona ötödik dísze a türelem és 
igazság-szolgáltatás..., azért, ha becsültetni akarsz 
az országban, szeresd az igazság-szolgáltatást, és 
ha lelkedet el nem akarod veszteni, légy türelmes. 
Valahányszor föbenjáró vagy más nagyobb ügy ke-; 
rül itélöszéked elé, ne türelmetlenkedjél, ne eskü
dözzél, hogy a vádlott majd meglakol; hisz az ily 
eskü amngy is törékeny, minthogy a kába fogadást 
meg kell szegni; se ne siess magad ítéletet mondani, 
nehogy a hozzád nem tartozó ügy elintézése által 
csorbát szenvedjen királyi méltóságod, hanem bizd 
az ügyet az illető birákra, végezzenek fölötte törvé-
nyök szerint. Félj birónak-, örvendj igazi királynak 
lenni és neveztetni. A türelmes királyok országol
nak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Mi
dőn pedig valamely, illetőségedhez tartoeó ügy ke
rül eléd, türelemmel és irgalommal itélA meg azt̂  
hogy koronád dicsérete és dicsősége növekedjék." 

„A vendégek és idegenek akkora hafiznot hajta
nak, hogy méltóképen foglalják el a királyi méltó
ság hatodik helyét. Kivált azért növekedett a római 
birodalom, s királyai oly dicsőkké és hatalmasakká 
azért lettek, mert nemesek és bölcsek nagy számmal 
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gyOltek ott össze mindenünnen tJgyaniS; vala
mint különféle részekből és tartományokból jőnek 
ez idegenek^ ngy különféle nyelveket és szokásokat̂  
különböző tanulságos dolgokat és fegyvereket hoz
nak magokkal; melyek mind diszesitik és dicsöitik 
a királyi udvart, s visszariasztják a külföldiek kö
vetelő föllépését. Az egynyelvű s egyszokású or
szág gyarló és múlékony. Azért, fiam, meghagyom 
neked, jóindulattal ápold és tisztességesen bánjál ve-
lök, hogy nálad örömefitebb lakjanak, mint másutt. 
Mert ha te azt el akarnád rontani, mit én építettem, 
vagy szétszórni, mit én gyűjtöttem, országod kétség
telenül tetemes kárt fogna vallani." 

Voltak, kik sz. Istvánt külföldies szellemről vá
dolják, mivel tanácslá fiának, hogy a bevándorló 
idegenek iránt előzékenységgel viseltessék. Emléke
zem az időre, mondja Szalay László, mikor az éret-
lenség István e szavaiban nemzetárulást látott. Pedig 
csak azt jelentik, hogy a magyar faj nem különítheti 
el magát Európa többi népeitől; hogy a független
ség nagy és dicső dolog, de az elszigetelt állás ve
szedelmes dolog a politikában; hogy a magyar nem
zet Európának legnagyobb birodalmai, a nyugati és 
keleti császárság közé helyezve, csak azon esetre 
tarthatja meg önállóságát, ha több idegen elemeket 
gyűjt maga körül, melyeknek magva, központja ő 
leszen, s melyeknek segélyével hazáját előnyös ido
mú állammá kerekíti ki. Halljnk ez okból a követ. 
kező VIII. fejezetet. 

„Az ősöket utánozni, s az elődök törvényeit kö
vetnî  a királyság legfőbb diszei közé tartozik; mert 
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aki az ősök végzéseit megyeti, az Isten tötvénytíi 
sem tartja meg.... Szentek legyenek előtted atyád 
végzései; minden tétova nélkül kövesd szokásaimat^ 
melyeket a királyi méltóságĵ al egyezőknek tapasz
talhatsz. Nehéz lenne országolnod ily természetű bi
rodalomban̂  hacsak az előtted uralkodó királyok 
szokásait nem követnéd. Vájjon mely görög kormá
nyozná a latinokat görög módon, s melyik latin gö
rögöket latin szokás szerint? Kövesd tehát őseid 
szokásait; hogy honosaid közt kitűnőnek tartassál s 
idegenek előtt dicséretre légy érdemes." 

Eilenczedik szabályul a buzgó imádkozást ajánlja 
a sz. király fiának: az imádságot, mely]a bűntől meg-
tisztit, mely Salamon királyként bölcseséget érdemel 
az égből,̂  a bűnös gondolattól, fönhéjázástól és go-
no3Z vágyaktól megóv. „Imádkozzál azért is, fiam, 
hogy Isten a henyeséget és bárgyúságot tőled elűzze, 
éM az erények koronáját juttassa neked, miáltal lát
ható és láthatatlan ellenségeidet meggyőzöd, hogy 
biztos és ment légy beütéseiktől, s igy magad és 
alattvalóid életetöket békével végezhessétek." 

Végezetül az erények különféle nemeire buzdíta
nak ismételve az intelmek; névszerint a kegyességre 
és irgalomra. „A gonoszlelkű és kegyetlenséggel 
fertőzött király hiába nevezi magát királynak, 
csak zsarnoknak nevezendő. Azért tehát, szerelmes 
fiam, szivem gyönyörűsége, jövő nemzedék reménye, 
kivánom, parancsolom, hogy mindenek iránt kegyes
séggel viseltessél, necsak rokonaid, fejedelmek és 
vezérek, necsak szomszédjaid és alattvalóid, hanem 
az idegenek iránt is, kik hozzánk jönnek; légy kö-
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nyörttletes mindazok iránt̂  kik eröszakot szenved
nek ; . . . türelmes nemcsak a hatalmasok^ hanem az 
Hgjefogjottak iránt is; légy végre eröŝ  nehogy a jó 
szerencse elkapasson^ s a halsörs leverjen^ légy to
vábbá aiázatoS; hogy az Isten fölmagasztaljon^ 
szerény,. •. szelid és mérsékelt;.., mert ezen eré
nyekből készül a király koronája. 

Mélyen megilletődve állunk az atyai szeretet 
ezen fénylő emlékoszlopa előtt annál inkább, mert az 
isteni gondviselés nem engedtê  hogy a sz. király
nak gonddal és szeretettel ápolt tervei valósuljanak. 

Kedves fiát; „a jövendő magzat reménységét^ 
összeadta ugyan Cresczimér horvát király leányával; 
de unokák nem örvendeztették meg a biztató jövőn 
révedező szemeit. Már a nap is meg volt határozva^ 
melyen a királyi hatalmat „szive édes gyönyörűsé
gére^ áttegye, s az ország rendéi egybehiva^ hogy 
neki meghódoljanak: el is jöttek, de temetésre. A 
korona örököse, hat nappal előbb, hogysem örökébe 
léphetett volna, 1031. szeptember 2-án kimúlt e vi
lágból, s a székesfehérvári sírboltba tétetett nyu
galomra. 
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X. 
Sz. István aggodalmai utódai miatt. — Az Arpádfiak. — 
ürseoli Péter és pártja. — Gizela királyné. — Vazul meg-
nyomorittatik ; Szár László fiai menekülnek. — A leáldoaó 
nap. — A palotások összeesküvőié. — A király halála, 
eltakarittatása. — Sz. István erényei dicsérete. — Teste 

ünnepélyes fölvétele. — Jobb keze. 

Sz. Imre berezeg halála zsibbasztölag ^atott a 
huzamos betegségek folytán testben/ lélekben fáradt 
királyra. Agg életének a gondolat adott üditö tápot; 
tetterőt, hogy fiát, az egyetlent/kit az Ég vigaszként 
látszott számára meghagyni, uralkodni látja a trö-
non; mint fogja őt tapasztalás érlelte tanácsaival is
tápolni, mint fogja a nemzet uralni, az atyát is ke
gyelendő magzatában: ki meri kétségbe vonni, hogy 
a szent király atyai szivét hasonló érzetek melenge
tek ? És most nemcsak kénytelen volt még inkább 
megfogyatkozott ereje érzetében tovább országolni, 
hanem égető aggály szállta meg lelkét, boritá el 
agyát az iránt: ki fogja gondját viselni a keresztény 
egyház csemete-ttltetvényének; le|iz-e férfin, aki biz
tos kezekkel ragadja meg a nehéz kormányzatú ma
gyarok gyeplőjét, föntartván és kifejtvén a monar
chiát ; ki lesz utóda ? 
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Árpád nemzetségének férfisarjadéka kivüle négy 
volt még életben: Vaznl, Endre/ Béla és Levente; 
mind a négyen unokatestvérei a királynak^ mert 
atyáik Mihály (a Vazulé) és Szár vagy is Kopasz 
László (a három utóbbié) Gejza berezegnek valának 
öescsei. De Vazul féktelen és eszelösséggel határos 
kicsapongásai miatt Nyitrán^ a zobori kolostorba 
volt vezeklés és javulás végett elzárva; Szár László 
fiai pedig, noha értelmes és a nemzet előtt kedves 
férfiak valának, noha az uj rendnek, kivált Bélában 
szilárd támaszait lehetett remélni: a keresztény hit 
megőrzésére nem látszottak annyi biztosítékot nyúj
tani, mennyit az apostoli király bennök föltalálni 
óhajtott. 

. Tépelödéseiben, habozásaiban, kit válaszszon ezek 
közöl utódjává, múlt az idő; s amely mértékben 
nőtt az aggály, annyiban apadt a képesség az előbb 
oly fáradhatlan buzgalommal viselt királyi köteles
ségek teljesítésére; az egyre súlyosbodó nyavalya 
pedig segített mind nehezebbé tenni az elhatározást 
és kényesebbé a helyzetet 

A magyar királyi udvarban tartózkodott akkor 
Péter, ürseoli Ottó, velenczei dogénak és sz. István 
nővérének fia, ki, ugy látszik, mindjárt akkor, mi
dőn atyja az ellene kitört forradalom elől ^onstanti-
nápolyba meneküle, keresett menhelyet nagybátyjá
nál, a magyarok királyánál, hol a királyi had vezé
révé neveztetett ki. 

Az idegen származású urak a királyi udvarban, 
és számuk, főleg ha a papokat is közéjök foglaljuk, 
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nem csekély lelietett̂  ez idegent̂  az Árpádházzal 
mégis anyái oldalon rokont, óhajták királyukká. 
Nem mondjak, hogy pasztán személyes érdek ve
zette választásokbaD, Ők oszthatták, talán táplálták 
a szent király aggályait a kereszténység- és monar
chiára nézve; de bizonyára azt is a mérlegbe vetet
ték, hogy befolyásukat Péter alatt inkább látják biz-
tositva, mint az Árpádfiaknál, kikre a mindinkább 
erősödő nemzeti párt számított, ngy tetszik. Gizela 
királyné állt e párt élén, avagy talán csak matatöal 
helyezték élére. A történet-irás sz, István végeveiről 
vajmi homályos, s Gizela királynét, sz. István ed 
digl buzgó és hü életpárját igen sötét szinben tűn
teti föl. 

Lehet, hogy szent Imre halála, féije aggasztó 
nyavalyája s ennek folytán az elhagyottság és árva
ság érzete tette őt fásulttá; tudhatta, vagy legalább 
gondolhatta, hogy a magyarok nem szivelik, s féije 
halálának esetére elleneit láthatta bennök. Lelkére 
nehezedhetett a tépelődés s azt elkeseríthette, elbo-
mályosithatta. Gizela Pétertől több hajlékonyságot, 
engedelmességet várhatott maga iránt,̂  mint a ma
gyar herczegektől; férje halála esetére biztosabb gyá-
molát tekinthette benney mint az Árpádfíakban, kik
kel, ugy tetszik, meghasonlásban élt. Ennélfogva őt, 
ki buzgó kereszténynek is mutatkozott, óhajthatta és 
ajánlhatta férjének, hogy utódjául kijelölje. 

Sz. István mindazáltal nem látszott hiyolni Gi
zela unszolására. Hanem midőn halálát közeledni ér-
zé, utódja kijelölését továbbra nem vélvén halasztha-
tónak, még is csak Vazulra esett választása. A klas-
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tromi élet; a jámbor szerzetesekkel való társalgáŝ  a 
hosszas vezekléS; ugy gondola, kigyógyíthatta már 
öt kicsapongó hajlamaiból. — Egyik udvari em
berét küldé tehát érette Nyitrára, hogy kísérje ót 
hozzá. 

Ami azután történt, azt a krónikás száraz szavaival 
ismételni is szörnyű: „Mit Gizela királyné meghall
ván s pártosaival tanáesot tartván, elküldi udvari 
emberét Seböst̂  hogy a király követét megelőzve 
Vazul szemeit vájja ki, ftileit olvasztott ólommal 
öntse be, s aztán fusson Csehországba. Kit is aztán 
amint .a király követe eléje vezetett, keservesen sira 
a király a megtörtént eseten.'̂  

Sirni igen; de nyomorult rokonának megcson-
kittatását megtorolandó, a többi, még épségben ma-. 
radt herezeget hasonló sorstól megóvandó, már nem 
érzett magában erőt a testi-lelki gyötrelmek által 
ágyához szegzett király. Javasolni tudta, csak An
drás-, Béla- és Leventének, pusztán kérni bírta őket: 
fussanak, mely őket fenyegeti, a veszély elől. A test
vérek Csehországba vonultak, hol Udalrik berezeg
nél a bujdosó lengyel királyt, Míeziszlávot találván, 
országába kisérték. Béla hív segéde volt Micziszláv-
nak hadviseléseiben, s Richeza leányát hitvesül nyeré 
tőle, midőn az ellenséges pomeraniak vez,érét párbaj
ban megölte; Endre és Levente a lengyel földről 
Oroszországba Jaroszlávhoz vették magokat, hol — 
mert anyjok orosz vala, szintén számot tarthattak olta
lomra. 

Az ármányforralók a gonosz szándék makacs
ságával folytatták azután agyarkodásaikat, hogy az 
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agg fejedelem szivét elforditsik a nemzet nagyjaitál̂  
kikről Imre fiának monda: tiszteld őket mint atyái
dat, szeresd őket mint testvéreidet. 

Vazul megnyomorítva^ a többi hercegek eliáro-
litva lévén, Péter és külföldi pártolói nraivá lettek a 
helyzetnek; az ö suttogások volt dőntö a királyi ud
varban, melyeit a hü magyaroknak elég okuk volt 
kerttlni, mióta sz. Istrán már elhaló árnyékává lett 
az előbb oly erélyes királynak. Az egyetlen vigasz
talás onnan jött ssámárâ  honnan a hit, melynek ter
jesztése által népét az ellene tornyosuló veszélyektől 
megválta. 

Semmi sem tanúsítja inkább Magyarország el
múlt nagyságát, a ragyogó világot, mely vele járt, 
azon körülménynél, hogy a kttlföld még akkor is 
óvakodott az ország ügyeibe elegyedni, midőn a nagy 
király, mint eleven halott feküdt palotájában, s ter
mének küszöbén a eselvetés ólálkodott, a gonoszság 
ült tort. 

A nap már leáldozott, de a vörhenyes esti /ény 
táplálja még hosszasan a kétes világosságot, és réz-
fénynyel zománczozza, szinarany helyett, a láthatár 
szegélyét. 

A ki szelet vet, vihart arat. A fegyver, me-
jlyet a szenvedély forgat, néha mélyebbre hat, mint 
mennyire szándékolja a kéz. Ezt tapasztalni volt al
kalma Gizelának is. Péter már nem győzte bevárni 
az időt, mely István halálával őt Magyarország trón
jára fogja emelni. A királyi testőrsereg parancsnoka 
levén, ezen a király oltalmára rendelt dandárt, melybe 
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kétség kivtll számos külföldit söroKott, személte ki 
gonosz tervei elérésére. Az előkelő palotások közői 
négy összeesküdött sz. István élete kioltására. Estê  
midőn a király maga volt termében, s betegágya 
mellett még nem égett mécs, a terembe sompolyga a 
ozinkosok egyike, palástja alá meztelen kardot rejt
ve, melylyel gyilkos czélzatát végrehajtsa. De a 
gondviselés nem engedé ily gonoszai elveszni az ér
demteljes királyt. Rémület zsibbasztotta meg a gyil
kos kezét, s az öltönye alá dugott aczél csörömpölve 
a földre hullott. A zajra fölébredt a szunnyadó; szo
lid szavaira térdre borul a gonosz, átkulcsolja a szent 
lábait, szándékát és társait bevallja és kegyelemért 
rimánkodik. 

Sz. István megkegyelmezett neki, de szenvedé
seinek pohara megtelt csordultig. Épen Nagy-Bol
dogasszony napja volt, az istenanya mennybevitelének 
ünnepe. E drága napon kivánt ö meghalni. Az ország 
főpapsága, az udvar nagyjai és főurak a nagy hal
dokló köré sereglének. Sz. István ott feküdt ágyá
ban a terem közepén, jobbról az egyház szolgái a 
haldoklók szentségeit szolgáltatják ki, és csendesen 
imádkozzák zsolosmáikat; balról a magyar urak bu
sán lecsüggesztett hallgatag fővel állnak. Közvetlen 
a királyi ágy mellett egy emelvényen nyugosznak a 
királyi jelvények, a korona, az alma; az apostoli ke* 
resztet az ágy lábánál tartja a fehérvári prépost. Pé' 
ter a háttérben üzi terveit; német barátjai nem igen 
arczátlankodnak a közgyász helyén, de a királyné-
ott térdel sz. férje ágyánál, a fájdalom elfojtá bána 
tOB szive hangját, két kezével szorongatja a hal-

Ss. IstT&n király. 1 0 
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dokló fagyos kezét, ajkaival csókolja'̂  könyeivel 
áztatja. 

Mély csend van; a keskeny ablakok ftLggönyei 
bágyadtan szűrik át az angnsztusi nap yerőfényét A 
szent a halállal vivődik; szelleme széttépi a test njH-
gétj megválandó porhüvelyétől; azon stádium lép bê  
midőn a kibontakozó létek fényesebben lát. Szemei 
kinyiinak... fölemelkedik... áldásra terjeszti ke
zeit . . . ajkairól e sóhaj lebben: „Egek királyné-asz-
szonya! Vedd anyai szent oltalmad alá az egyházat, 
e hazát, kedves népemet!" Szólt és megszűnt ma
gasztos keble lihegni 1038. aug. 15. 

Temetésére Székes-Fehérvárrá számos nép gytllt 
össze az ország minden vidékéről, s minthogy a bol
dogságos Sztiz tiszteletére emelt királyi székes-egy
ház, melyet az apostoli király temetkezési helyéül 
kijelölt, még nem volt fölszentelve, előbb a templom-
szentelést végezték a jelenlevő főpapok. Azután a 
meghűlt tetemeket a templom közepén fölállított, fehér 
márványból készült, arany koronával diszitett kopor
sóba helyezték és a roppant néptömeg kesergő vég-
tísztelkedése közben eltakarították. 

Midőn az 1081-ki februariusban tartott zsinaton 
VII. Gergely pápa sz. Istvánt a szentek sorába ig-
tatá és testének fölvételét elrendelé, ezzel egyszers
mind a magyar nemzet közérzületét szentelte meg! 
A hálás nemzet dieső fejedelmét még életében szent
ként tisztelte; tetteiben az isteni kegyelem működé
sét tapasztalván, azokat a szentség és csodaszerűség 
titokszerű bitével koszorúzta föl. Már születését an
gyal által jelenteti meg, csodalátással vigasztalván 
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töprenkedő atyját dejza herczeget. Gyönyörű tekin-
tetti iigu jövendöli meg neki, — mond a legenda, — 
hogy fia szánnazandik tőle, ki az Ur isteni gondvise
lése végzéséből népét a keresztény hitre téritendi, 
egyike lesz az ür választotta királyoknak, ki a földi 
élet koronáját az örök életével cseréli föl. — Ugyan
csak ángyai,által tudatja Isten Sylvester pápával is 
a magyar követség megérkeztét és megparancsolja 
neki, hogy kívánságát teljesítse. 

Angyali követek jelennek meg Konrád had
nagyainál, hogy az országnak a kivánt békét meg
szerezzék. És a számos csoda, melyekkel Isten életé
ben kitünteté választottját, halála után bizonyságot 
tőn szentségéről! 

És valóban: az apostoli buzgalom a keresztény
ség terjesztése körtil; a kegyes bőkezűség püspöksé
gek, monostorok és templomok alapításában s építé
sében ; a népe s országa elrendezése körül tanúsított 
bölcseség; a korán felülemelkedett nemes emberi 
érzés, melylyel a rabszolgák százezreit felszabaditá, 
az ország összes polgárainak szabadságot, rendet s 
alkotmányt szerzett; az irgalmasság, melynél fogva 
„a szegények segélésére naponkint kifogyhatatla
nul költséget rendele, éjjelenkint Krisztus hivei lá
baínak mosogatásában és alamizsnáinak a szegények 
keblébe rejtegetésében szokik vala serényen és vi-
doran virasztani;" Istenbe helyezett tántorithatlan 
bizalma, odaadó áhitata, szent szeretete, igazságos. 
sága, istenfélelme, gyermekei nevelése körül kifejtett 
gondossága s alázatossága: vájjon nem oly erények-e, 
melyek a szentet kétségtelenül jellemzik ? 

io» 
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Végre elérkezett a nagy nap̂  melyet sz. László 
király^ — mert e dicső viselte akkor sz. Istyán ko
ronáját — az ország egyházi és világi nagyjai gyű
lésén kijelölt, és melyre késztiletképen háromnapi 
böjtöt rendelt. 1083. évi angusztus 20. napján ismét 
egybegyűlve látta a fehérvári székes-egyház a ma
gyar haza szinét -- javát̂  a roppant néptömeget be
fogadni azonban képes nem volt. Már három nap óta 
erőlködnek vala a koporsó födelét elhárítani, de min
den fáradozásuk hasztalan. Ekkor szabadon bocsát-
tatá sz. László, Charitas, (a szeretet) nevű bakony-
somlyói apácza azon kijelentésére: — hogy addig, 
mig sz, István királyi vére egymással ellenséges visz-
szavonásban él, a sz. király teste nem emelhető fel, 
s nem jöhet felszínre — börtönéből Salamont. — Mire 
a nagy követ, mintha súlya sem volna, mint a pely
het emelek tova. És pp.radicsomi illat terjede szét az 
egész templomban, és a vakok látnak, a süketek hal
lanánk, a sánták járnak, a bénák megegészttlnek, a 
bélpoklosok megtisztulnak vala. 

A sz. test fölvétetvén, sz. István jobb keze, ham
vai közt épségben találtatott. A kéz el nem porlott, 
mely annyi jót és irgalmasságot cselekedett, mely 
annyi életerőt öntött müvébe, s melylyel a haldokló 
áldást mondott az országra?! Sz. László e sz. kéz 
őrizetére a róla nevezett sz. jobi monostort alapí
totta, Utóbb Dalmátországból, hova IV. Béla által a 
tatár járáskor vitetett, visszakerülvén, jelenleg is, 
mint tudjuk, Budán őriztetik, mint legrégibb és leg
drágább ereklyéje a magyar kereszténységnek. 
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Ugyanezen évben, a szent király korán elhunyt 
Bzent fiának, Imre berezegnek valamint a keresz
ténység terjesztésében buzgó apostol s terítő társai
nak sz. András, sz. Benedek és sz. Gellért vértanuk 
testei is ünnepélyesen fölvétettek. A nemzet igy mél
tón örök időkre megszentelvén s ünnepelvén azok 
emlékét, kik keresztény polgárosodását megalkották. 
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