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A Szent-István-Társulat tagjainak könyv

illetékül nyujtott jelen „Házi Kônyvtàr

ral" egy uj vállalatot kisért meg.

Ezen vállalatot : olvasmányai uj sorát,

ugy véltiik , nem kezdheti meg méltóbban,

mint ha azt sz. István elsö királyunk torté-

nelmével nyitja meg !

Társuíatunk védnoke, kinek magasztos

nevét viseli, — országunk elsö apostoli szent

királya, egyszersmind jelzi Társulatunknak

hazánkbani azon keresztény kegyelet, raü-

velteég, felvilágosodás és polgárosodás ter-

jesztésére szánt tôrekvését, melyet elsö ki

rályunk nemzetünknél megalkotott s megál-

lapitott.

Méltó azért, hogy midó'n erre törekszik,

immár egyszer szent királyunknak is a mai

tôrténelmi vizsgálatok s elôàllitâs szinvona-

lára emelkedett életirását adja. Mit, ugy hisz-

szük, ezen ny¿lvünkón eddig megjelent leg-

bövebb, kimeritö és kikerekitett tanulmány-

ban, mint kitünö monographiát nyujtanunk

sikerült.

Sz. letvAn kiiály.
597



E L Ö S Z Ó.

A Sz.-István-Társulat által, elsö kirá-

lyunk, sz. István tôrténetének megirására fel-

híva, -■- talán nagyobb készséggel vállalkoz-

tam a munkára, hogy e kedves szolgálatot

megtegyem, mintsem megíbntoltam, vajjon

tehetségem képes-e a feladatnak megfelelni.

Az elém tüzött feladat azonban szent

István király élete és tôrténetének egyszerü

el^adásáí igényelvén, nem volt szükségem

ujabb részletes kutfónyomozásokba — mit

torténelmünk ezen korszaka még egyre meg-

kivánhat, — ereszkednem. Hanem igyekez-

tem az eddigi legalaposabb ésterjedelmesebb

tôrténeti munkák, vizsgálatok s értekezések

nyomán összefüggö egyszerü elbeszélésben

szent királyunk élete s tôrténete képét az ol-

vasó elé állitani.



VII

Számolok azért egyszerün azon( kutfók-

röl, melyeket muakálatomban követtem ée

felhasználtam.

Az alap-kutfökön, ugymint 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 tôrvényein s ok-

iratain kivül, (lásd utóbbiakat összegyüjtve

„Endlicher Monumenta Arpadiana. San-

galli 1849. Fejér Codex Diplomat. Es ma-

gyaritva Szabó Károly Magyarország

Tôrténete Forrásaiban. Pest, 1860—5) —

még a következö feldolgozásokat s értekezé-

seket használtam különöaen :

Pray Annales Regum Hungariae P. I.

Katona Historia Critica Regum Hungariae. I.

Fessier Die Geschichte der Ungarn. Leipzig 1847.

Епдг! Geschichte des Ungrischen Reichs. Wien 1813.

Horváth Mihály. Magyarok története. I. köt.4 (Pest

1866.)

— Kisebb történelmi munkái, Pest, 1868.

— Az elsö 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 К. A magyar vezérek kora. Pest, 1869.

Toldy Fermez A magyar nemzeti irodalom története.

1. k. Pest, 1862.

— Valami sz. István királyról az Uj Magy.

Muzeum X. folyama II. kötetében.

Frankl Vilmos A magy. nemzet müveltségi állásának

vázlata, Pest, 1861.

Kerékgyártó Arpád Magyarország mivelödésének

története, I. Pest, 1859.

Hajnik Imre Magyar Alkotmány és Jogtörténelem

2. és 3. füzet. Pest, 1870.

Ipolyi Arnold Szent Adalbert (Religió folyóirat 1851.)

Endlicher István László Die Gesetze des heiligen

Stefan, Bées, 1849.

Büdinger Max Osterreichische Geschichte, Lipcse,

1858.

— Ein Buch ungarischer Geschichte, Lip

cse 1866.

Nagy-Szombat, 1871. julius 30-án.

A szerzö.



Sz. István sziiTetése. — A magyar nemzet válságos hely-

zete. — A kereszténység kezdete Magyarországon. —

Wolfgang. — Piligrin. — Sz. Adalbert. — Sz. István

fólveszi a keresztséget ; atyja kormánytársává lesz ; Gize-

lát feleségül veszi. — A bekbltözött idegenek. — Gcjza

hálala ; jellemzése.

A magyar történelem nem egynagyszerüalakja

vonzza magára lelkesültségünket : a honfoglaló Ar-

pád, noha körrajzát az idök hom,'Uya nem eléggé

élesen tünteti etó ; az aczéllelkü IV. Béla , kedves

hazánk második statora ; Anjou Lajos, kit maga a

nemzet közszava avatott föl „nagy"-nak ; a Hunya-

diak dicsö fia, ki korából csakugy kimagaslik, mint

sz. László az egész nemzet közöl. Ha azonban a köl-

tövel ekérdést koczkáztatjuk : ki volfnagyobb ? óriá-

silag, de vonzón, de szeliden tündöklik lelkünkben

egyháznnk és alkotmányunk, e kettös szentélyünk

dics-sugara, alapitója szent István; úgy hogy vala-

hányszor magasztos alakját szemléljük, ihletszerün

lebben el ajkunkról a classicus szó :

Have magna et pia anima !
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Szent István, krónikáink igen valószinü följegy-

zései szerint, Esztergamban, 969. évben született Sa-

roltától, Gyula, erdélyi vajdának szépségeért ma-

gasztalt leányától. Már atyja, Gejza 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 monarchiai kormányforma megalko-

tása voltak a fo'ltételek, melyek mellett a magyar nép

fölvételét az európai nemzet-családba remélhette. Be

kellett látnia Gejzának, hogy nemzetünk, ha Európa

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

lett ismernie, hogy az ország már földrajzi fekvésé-

nél és Dagyon vegyes lakosságánál fogva ép ugy jut

a pusztulás . örvényébe, mint öseinknek a Duna és

Tisza lapályain alkotott hajdani birodalmai: a húnoké

s avaroké, miután nagy királyaik, Attila és Bajan

megszüntek népeiket aczélmarokkal összetartani, és

valamint utóbb csakugyan elpusztult okulni nem tudó

vérrokonaink és szomszédaink, a besenyök országa,

mely Árpád korában a magyar államnál hatalma-

sabb volt, de már a XIII-dik század közepén elenyé-

szett, s melynek egykor a magyar hazánál szélesebb

területén ma csak 40—50,000 moldvai csángó tartja

fönn az egykor a magyaroknál számosabb besenyök

emlékezetét.

Igy történt azután, mint a sz. király legendája

szépen mondja, „hogy az isteni kegyesség szempil
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lantása az Isten tiszteletét nem isrnerö magyarokra

is az égböl kegyelmesen alátekinte, hogy kiket ösi

lakhelyeikböl örök titkos végzése szerint a nyugati

tartományokba kihivott vala, azokat az igazság ös-

vényére vezesse. Gejza fejedelem, jóllehet még po-

gány szertartásokba vala merülve, mindazáltal a

Szentlélek kegyelme fényének közeledtével valameny-

nyi, köröskörül fekvö tartományokbeli szomszédaival

gondosan kezde értekezni a béke iránt, úgy hogy

már ebböl is ki lehetett ismerni, miszerint fiává ki-

vánkozik lenni az Udvözitönek, ki az evangeliumban

igy szól: Boldogok a békeségesek, mert Isten fiai-

nak fognak neveztetni. Ezenkivül azt is parancso-

latba tette, hogy minden keresztényt, ki tartomá

nyába akar költözni, vendégszeretettel és biztosi-

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 elsö," ki Gejza kormányának kezdetén, söt,

lehet, már elöbb a Harz hegységben rejtekezö ein-

siedelni monostor magányából a magyarokhoz téri-

teni jött, a bnzgó Wolfgang volt. Azonban, mint élet-

irója beszéli, „a megrögzött tévelygések burjánait

kiirtani, a csökönyös szivek parlag-földeit az evan-

geliumi kapával fölszakgatni s azokba a hit magvait

vetni haszontalan fáradozik vals."

Wolfgang utóbb regensburgi püspokké lett fö-

leg Piligrinnek, a passaui püspSknek fávadozása

folytán, ki a müvet, melyet Wolfgang megkezde, an
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nál buzgóbban karolá föl, mert a megtéritendö ma

gyar terület dunántuli részét egyházi föhatósága alá

keriteni iparkodott. Kitünik ez XII. Benedek pápá-

hoz 974-ben irt, talán kissé nagyszavú levelébol,

melyben egyebek közt a következökröl értesfti a

kath, egyház fejét : „A magyar nemzet sok könyör-

géssel hivogat vala, hogy menjek hozzá, vagy uta-

sitsam oda küldötteimet az evangeliumi munkára.

Kikhez midön a szerzetesekböl elég alkalmas férfia-

kat, kanonokokat s minden egyházi rangbeli 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-

fiut és nöt, mintegy ötezret nyertek meg Krisztus-

nak, öket a kath. hitbe avatván és a sz. keresztség-

gel megtisztitván. A keresztények pedig, kikböl áll a

nép nagyobb része, kiket a világ minden részéböl

hordtak oda mint foglyokat, s kiknek soha sem volt

szabad,hanem ha titkon, gyermekeiket az Urnak szen-

telni, most minden félelem nélkül vetekedve hozzák

azokat keresztelni. Mind ugy örvendeznek, mintha

bujdosásukból hazájokba vitték volna öket vissza,

hogy keresztény módra egyházakat mernek épiteni,

és szabadságot nyerve, megkötött nyelvöket a Meg-

váltó dicsöitésére bátorkodnak föloldani. Mert ma-

guk a barbárok (magyarok), ámbár még egy részök

*) Lásd az angolok téritésére vonatkozó ezen részletekrSl

és a magyarob téritéseivel való hasonlatról : Ipolyi Magyar Mü-

emlékek. A deákmonostori XIII. századi bazilika. Pest, 1860.

21. lap.
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a pogányság bilincsében van, a mindenható Isten ke-

gyelmének munkája által senkinek alattvalóik kö-

zöl nem tiltják a megkeresztelkedést, sem a papokat

nem gátolják, hogy bárhová menjenek; hanem oly

egyetértök a pogányok a keresztényekkel, és oly ba-

rátságosan vannak egymással, hogy itt beteljesedni

látszik Izaiás jbvendölése : a farkas és báráñy együtt

legel, az oroszlán szénát eszik, mint az ökör. — Tehát

ugy lön, hogy csaknem az egész magyar nemzethaj-

landó a szent hit bevételére ; de még a szláv tarto-

mânyok is készek a hitre ; és sok ott az aratni valö,

de kevés az arató."

Piligrin 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 nagyitva adta elö, hogy kitüzött

czélját,— mely nem volt kevesebb, mint a passaui püs-

pökséget a salzburgi érsek föhatósága alól kivonva,

metropolitasággá emelni, továbbá a megtéritendö

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 téritésre vonatkozó részét

szóról szóra elfogadjuk is, azt csekély hatásunak kell

jeleznünk, minthogy az idöközben kitört németor-

szági belháboruk, 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 negyedéuél több idönek kellett le-

folyni, mig a kereszténység Magyarországban nem-

zetünk valódi téritöje , sz. István kertészkedése mel-

lett életképes gyökeret vert.

Piligrin jelentéséböl a pápához még azon пeш-

leges eredményt vonhatjuk, hogy Gejza fejedelem

ekkor nem vala még megkeresztelve, különben a püs-

pök e fontos körülményt leveléböl ki nem feledte

volna. Minthogy pedig kétségtelen tény, hogy Gejza

összes báznépével kereszténynyé lett s az igaz Isten

tiszteletét gyakorolta, a legnagyobb valószinüséggel

bir legrégibb krónikásunk, Kézay Simon állitása, ki

Gejza megkeresztelkedését egész báznépével együtt

Adalbert prágai püspöknek tulajdonitja, mihez ké-

pest nagy biztossággal állithatjuk, hogy Gejza nem

elöbb iépett a keresztény egyházba, hanem, midön

fia, ki elöbb Vajk nevet viselt, Adalbert püspöktöl 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 téritésének s

igy sz. István megkereszteltetésének idejét meghatá-

rozhassuk, nem lesz érdektelen életpályáját e kitünö

egyházi férfiúnak, kit szent hбsünkhöz a lelki rokon-

ság bensö kütelékei fuztek, röviden vázolni. ;

*) Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy Pray, Horvát

István és Szalay sz. István nevét Vojtechbó'l származtatják, ál-

litván, hogy ezen nevét sz. Vojtechtö'l (Adalbert) nyerte a ke

resztségben, mig elóbbi nevé angol krénikások szerint Salamon

lehetett. — Az István nevet pedig, lehet, koronázásakor vette

í'el, miután Stephanos görögben korouázottat jelent.
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Adalbert, a libieei grófnak, Slavniknak fia, 956-

ban született, s a sz. keresztségben Vojtech (a ha-

dak öröme) nevet nyert. A gyermek ritka szépsége

nagy örömet szerzett születésekor szüleinek, bár ezek

akkoron már számos családdal voltak megáldva. De

örömüket нeт sokára aggodalom váltotta föl, mert a

csecsemö halálosan megbetegedett. Ez aggodalmuk-

ban a templom oltárára helyezék beteg gyermekö-

ket s a boldogságos szüznek ajánlák föl, ha közben-

járása által életben marad. "A gyermek visszanyerte

egészségét és szépen fölserdült.

Az elsö benyomások az atyai házban Vojtech fo-

gékony lelkére olynemüek valának, melyek késöbbi

életének irányára пeт kevés befolyást gyakoroltak.

Atyjának becsületessége s igazság-szeretete, anyja

erényei nagyobb tiszteletet szerzettek 'nekik , mint

nemzetségök fejedelmi származása. Mindketten gyá-

molai valának az ügyefogyott szegényeknek.

A lelkismeretes atya éber emlékezetben tartván

fogadalmát, a serdülö Vojtechnek jámbor tanitót

adott, kinek vezetése mellett oly nagy elömenetelt

tön, hogy David zsoltárainak nagy részét kellemesen

èneklé. Azután 967-ben Magdeburgba vitte, hogy szé

pen fejledezö tehetségei a kor minden tisztességes

tudományában kimüveltessenek. Az ottani tanoda

hires tanitója, az ékesszóló Otrik vagy Astrik mester

volt, a város érseke pedig Adalbert, kinek a gondos

atya nagyreményíl fiát gondviselésébe ajánlotta, töle

nyerte Vojtech Adalbert nevét is, midön a bérmálás

szentségében részesüle, melyet ezentnl folyton vlselt

szláv hangzásu keresztneve helyett.
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Kilencz évig tartózkodék Magdeburgban a sze-

lid ifju, ki emiatt nem egyszer Ion pajkos iskolatár-

sai szilaj tréfái czéljává, és csak midön kedves mes-

tere II. Ottó császár irodájába vétetvén fSI, iskoláját

odahagyta, tért б is vissza az atyaiházba, teljesen jár-

tas levén a világi tudományban.

Az iskolai fegy szigora alól kikerülvén, a sza-

badság érzete, ugy látszik, nagyon is eltölté fogékony

keblét. Ezen idöben tudósit életirója, a szigoru Bru

no : a földi kéjek foglalák el az iQu lelkét, ki a vi-

dék pezsgovérü uraival a lovaglás, vadászat és más

kedvtöltések örömeit kényén élvezte. Zavarfcalan hat

évig tartott ez, és csak 982-ben január 2-án szakadt

vége a világias iránynak.

Thietmár prágai püspök haldoklék. A kiváncsi-

ság, lelkének egy titokteljes szava öt is a haldokló

teremébe vonta. Tanuja volt azon keserü Snvádak-

nak, melyekkel a püspök mindenek hallatára gán-

csolá végórájában lefolyt életét. Az ifju lelkét mé-

lyen meghatották az elbalt püspök lelki gyötrelmei.

Gyermekkorának a vig társak közt háttérbe szori-

tott vallásos iránya egész hatalommal felébredt

benne a halál megrázó képe el64t. Zajos kedvtölté-

seinek emlékeiböl az б lelkében is fölmerült tán né-

mely tény, mely miatt a lelkismeret furdalásait

érezte ; s a fölrázott lélek, remegre -üdvosségeért,

teljesen megváltozva hagyta el a haldokló ágyát. Még

azon éjjel vezeklö ruhát öltött magára ; fejéthamuval

hinté be, s igy járta be ntóbb a város templomait, s

amije volt, mi könnyelmü életére emlékezteté, a sze-

gények közt osztotta ftfl.
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Uj püspök választásáról levén a szó, nép, urak,

és II. Bolesláv lierczeg szemei azonnal a magas szü-

letésü, test és lélekben kitünü, alig huszonhat éves

Adalbertre estek, kit az isteni kegyelem Saulból oly

rögtön Pállá változtatott. Püspokké avattatását gyürü

és pásztorbot állat a Veronában, 983-ban tartott biro-

dalmi gyülés alkalmával II. Ottó császár végezte. Innét

Mainzba meut, hogy pappá és püspokké szenteltesse

magát metropolitája, Willigis érsek által.

Teljes apostoli buzgósággal kezdett mostföpász-

tori hivatalábaa eljárni. De legellll ünmagára intézte

figyelmét, hogy méltólag legeltethesse az Urnak reá

bizott nyáját, s példás élete által szövetnekként vilá-

gitson hiveiaek. Szerzetes rubában, mezitláb tartá

bevonulását püspöki székhelyére, kiáltó ellentétbeu

az öt fogadó urak s ünnepély fényével. Házában a

legszigorubb klastromi fegyelem lön a szabály. A nap

óráit imádság, alamizsna-osztás, a betegek-és foghá-

zak látogatása s az alsóbbrendü papság tanitása közt

osztá föl ; éjjel a puszta földön s kövánkoson enge-

dett magának néhány órai alvást. Egész jövedelmét

ugy osztá föl, hogy egy részét a szegényeknek, mási-

kát egyházak épitése- s fdntartására, harmadikát a

még számos rabszolgák kiváltására juttassa, s csak

a negyedikét tartá meg saját és paptársai szüksé-

geire.

De minél szigorubb volt maga iránt , annál mé-

lyebb fájdalommal tekinté a cseh urak erkölcstelen

életét. Egy növel semmikép sem tudták beérni, s le-

dérségb'k ágyasokat tartata velök tobzódásaiktól

Wszhangozó udvaraikban. A népfök a szüvetségea
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államszerkezet helyébe az egyeduralmat érvényre

juttatni még müidig vonakodtak, s emiatt folytonos

versengések, rablások és háboruk tôlték el az orszá-

got, föleg a Vrsovecek voltak dühös ellenségei az

uralkodó Piastoknak és a velök rokon libicei Slav-

nikoknak, sz. Adalbert családjának. A sz. föpapot lel-

ki bánattal töltöttek el az effélék, valamint hogy a

papok széltében házasodnak, s a zsidók az urak

pártfogása alatt rabszolgakereskedést üznek.

Magány után kezdett sovárgani, s esdekelve kérte

Keresztélyt, Bolesláv herczeg ocacsét,kiRegensburg-

ban szerzetes életet élt, venné át töle a püspokséget ;

de ermek ugy nem tetszett a csere, hogy a pásztori

botot, melyet sz. Adalbert kezébe nyomott, indulato-

san dobta el magától.

A sz. püspök türte még egyideig a nyügöt, de

végre is tapasztalván, hogy minden erölködése siker-

teleu, hivei intéseit, feddéseit, dorgálásait süketségre

veszik, Róma felé indult, hogy személyesen eszkö-

zölje fölmentetését tiszte alól a pápától. Kiséröi kö-

zöl megemlitjük Radiát, aki, ugy látszik, már ekkor

udvari papja volt ; továbbá Adalbert legifjabb öcscsét,

Radimot, ki szerzetessé levén, Gaudentius nevet vön

fei és bátyjának ezentul mindhaláláig elválhatlan

társa lön.

XVI. János papa föloldozta a kegyes férfiut

püspökségétöL, 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

szegénységérol, nagy összeg ezüstöt külde neki utar



15

valónl ; de Adalbert az adományt a szegények közt

kiosztván, szegényen, mint eltökélé, induit zarándok-

latára. Utjában a monte-casinói zárdába tért be szál-

lásra. Abenczések apátja beszédbe ereszkedvén vele,

dicsérte ugyan elhatározását, melynélfogva a világ-

Ш bucsut vön, de nem hagyhatá helybe, hogy a

külsö fegyelem igáját hordani nem akarva, kósza éle-

tet él. Nagy hatással volt Adalbert lelkérc e szó, s

nyombanfölvételért folyamodott; de midön a szerze-

tesek csak azon föltétel alatt valának öt befogadni

kajlandók, ha uj templomukat fölszenteli, Adalbert

indulatosan utasitá el magától ez ajánlatot, s midön

most a szerzetesek öt püspöki tisztére emlékezteték,

boszusan hagyta oda a klastromot.

Ugy látszik, meghasonlásban volt már onmagá-

vaL s az apát intése óta belátni kezdé, bogy nem he-

lyesen cselekedett, odahagyván a hivatás terhe miatt

püspöki tisztét, melyben embertársainak hasznos és

tevékeny életet folylathatott volna.

Elmentazután Vallelucebe, sz. Nilus vazulrendi

go'rög szerzeteshez és térdre borulva könyörgött fb'lvé-

tetéseért. De Nilus, noha igenmegtetszék neki amagas

ihlettségü zarándok, 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

eredj, fiam, — javalá neki — vissza Rómába ajeles

Leo apát barátomhoz, ö fölvehet szerzetébe , s méltó

példakép lesz, melyet követhess." Leo némikemény-

séggel fogadta a zarándokot, s csak a pápa enge

delmével vette föl ujonczai közé.
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Itt a szigoru fegyelem korlátai és a vezeklési

gyakorlatok közt elemében volt a rajongó férfiu. Az

ímmegtagadás szenvedélyével teljesité a legalacso-

nyabb szolgálatokat, elannyira , hogy buzgalma bá-

mulatra, ihlettsége követésre késztetett. Sz. Adalbert

boldognak érezte magát, midön 990-ben végre kitelt

a probaidö s ápril 19-én öcscsével, Gaudentiussal

együtt letette a szerzetesi fogadalmakat.

Eközben még mindig üres maradt aprágaipus-

pokség,s maga II.Boleslávisvégetakart valaháravetni

népe növekedö vallástalanságának. SajáttestvérétKe-

resztélyt, továbbá Radlát, ki rég visszatért valaPrágá-

ba, több cseh föurral küldé tehát Adalberthez követ-

ségbe. Amainzi érsek határozott rendeletétmenesztette

általok,melyben ot visszatérésre inté. Adalbertazonban

hajthatatlan maradt, mignem a pápaegyenes parancsa

nem tette kötelességévé a visszatérést. Ekkor, nehéz

szivvel bár, de végre engedelmeskedett.

A herczeg fényesen fogadta 6t Prágában ; szi

goru engedelmességet parancsolt irányában, sötohaj-

tására a brevnovi benedek-rendi klastromot alapi-

totta, melybe sz. Adalbert tizenkét, a római zárdák-

ból hozott szerzetest telepitett, apátjokká kedvelt

hivét, Eadlát tevén, ki ekkor vette föl az Anastasius,

szlávul Astrik nevet, melyen késöbb, mint látni fog-

juk, nálunk, Magyaiországon szerepelt.

De a herczegi igéretek daczára sz. Adalbert

püspöknek nehéz pályáján ismét kevés öröm, de

annál több üröm jutott osztályrészül ; kötelme öt csa-

ládja halálos ellenségeivel, a Vrsovecekkelhoztaösz-

SÉeütközésbe. Ezek egyikének hütlen neje a pogány
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cseh szokás szerint halállal volt lakolandó, mely elöl

a kegyes föpap a prágai apácza-kolostorba rej-

tette a szerencsétlent. A vérszomjas tömeg azonban

a püspöki lakra, azután a kolostorra rohant , a me-

uekültet onnan fenyegetéssel kicsikarta, s a püspök

tilalma daczára fejét vétette.

Sz. Adalbert ezen szörnyü esemény által gyon-

gédebb^mberi érzelmeiben nem kevésbbé, mint egy-

házfoi tekintélyében, melyet egész sulyával 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 megnyugodnia, mcrtamainzi

érsek erélylyel követelte visszatérését püspöki szé-

kébe és a német származásu V. Gergely hasonérte-

lemben rendelkezett vele. Hanem sz. Adalbert ek-

kor mar azon föltétel alatt eredt utnak : ha a cseh

nép még mindig koвok szivvel fogadná , a pogányok

téritésére áldozhassa erejét. E kegyet a martyr-ko-

szoru reményében kérte ki magának , s a pápa e

föltetelt nem csak elfogadá, sot ez esetre a meg-

téritendö nép érsekévé clore is kinevezte.

A viszonyok ekozben nagyot változtak. A püs

pök távozása miatt boszus Bolesláv rettenetes harag-

jában lecsapott az egész Slavnik családra. Osi váro-

kat, Libicét, melyet a hátramaradt négy testvér védel-

mezett, bevette,öket nejök-és gyermekeikkel együtt,

az egyházból,hovámenekültek, kicsalta és leölette. A

viszályba bonyolult Astrik apát ezekutánjónaklátta

nebány társaival Magyarországba futni.'

Szent letván király. 2
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Családján szenvedett e borzasztó sérelem miat

sz. Adalbert nem is tartott Praga felé. Elejénte Pie-

montba, két hónap mtilva Mainzba utazott érsekéhez.

Ez egyre sürgette visszatértét ; de a püspök pártfo-

góra talált a vele rokon kedélyü III. Ottó császárban,

ki nem gyözte eléggé hallgatni iblett beszédeif, ugy

hogy gyakran hálótermét is megosztá vele, hogy an

nal tovább hallgatfrassa. TJtôbb Mainzból Toursba sz.

Márton. Párisba sz Dénes, PJeurybe sz. Benedek

hamvaihoz zarándokolt Adalbert, mig végre 996-ban

Chrobri Bolesláv lengyel herczeg udvarában találjuk

öt. Innét kérdést tétetett a prágaiaknál, hajlandók-e

püspöknek fogadni. De mint elöre láthaté volt

visszautasittatott.

A sz. püspök nem kivánt mást. Bolesláv egy i<¡6

óta hóditó háborut viselt az éjszak felé tanyázó po-

gány poroszok ellen. Most tehát Adalbert elhatározta

magát a poroszok téritésére indulni. Csaknem bizo-

nyos halálnak ment eléje. Afölött, hogy nyelvöket

sem érté, mivel Lengyelországból ment hozzájok, Ö

is ellenségnek tekintetett. Egy ideig mégis különféb

viszontagságok közt bolyongott a tartományban min-

dig elválhatlan társának, Gaudentius ocscsének ki-

séretében, mignem 997. ápr. 23. éjjelén egy pogány

paptól szállásán meglepetvén, hétlándzsaszurásáltal

lelkét kiadta. Hulláját a lengyel herczeg nagy ösz-

szegért váltotta ki a gyilkosoktól és Gneznában te-

mettette el. Ocscsét Gaudentiust, ki megszabadult,

III. Ottó, midön az általa már életében is annyira

tisztely vértanu sirjához ment imádkozni, Gneznában

Lengtelország elsö érsekévé nevezte ki.
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Ha történeti fovrásainkat ezen életrajzi adatok-

kal összevetjük, nem kételkedhetünk, hogy a ma

gyar fejedelmi udvar megkeresztelkedését Adalbert-

nek elsö visszatérésére Rómából, szorosabban a 994.

évre kell tennünk, midön a sz. püspök utját Anco-

nából a dalmát partoknak vevén, Zengnél kikötött,

és követeit elöre küldvén, Magyarországon, névsze-

rint Esztergamban, a fejedelmi székhelyen, hossza-

sabban idözött.

Szent István ekkor fiatafsága legszebb éveiben

állott, „a gyermekkorból kilépve, a ñatalság elsö

Jépcsüjén áthaladt," moud a krónikás, és az Apuliá-

ból jött san-severinói gróf Deodatus vagyis Tata ke-

ze alatt a koresztény tudományban és szellemben

gondosan neveltetvén, igaz hitéröl vallomásí tudott

tenni. Keresztatyjánl kútfoink ugyanezen Deodatust

nevezik, kinek emlékét egyik iparos városunk, a

komárom-megyei Tata s talán az Eszterga'm szom-

szédságában fekvo Táth helység is nevökben hfven

megörzik.

Nem valószinütlen azonban, hogy sz. Adalbert

— mint jól értesült életirója följegyzé, „a szomszé-

dos magyarokhoz olykor követeit küldozgeíé, más-

kor maga is eljött hozzájok, kikre, mintán íévely-

gésöket velök kissé elhagyatá, a kereszténység ár-

nyékát nyomta" — ismétehe megfordult nálunk,

hanem épen, minthogy ugyanezen egykoru életiró,

ki Magyarországon Adalbert korában a pogúnyság-

nak csak árnyékát látta, és azt, hogy „a vallásba

pogánysággal fertözött hit vegyülvén, roszabb kez-

dett lenni a barbárságnál a langyos és ingadozó ke

2* .



20

reszténység", téritésének eredménye nagy nem lehe-

tett, és a fönrankát sz. Istvánnak kellett végeznie. S

ezt annal inkább, mert nona Gejza második nejének,

a lengyel Adelhaidnak ösztönzésére eröszakos termé-

gzeténél fogva alattvalóitól a megtérést „ijesztéssel,

fenyegetéssel" követelhette, de épen ezen eröszakos

természete nem volt hivatva a kereszténység lélek-

szeliditö tanait megkedveltetni, s igy a téritést a lel-

kek meggyözése által, mi nélkül igazi megtérés nem

képzelhetö, sikerrel vezetni. Annyival kevésbbé, mert

maga sem lehetett lelkében teljesen meggyözödve a

kereszténység tanainak igazságáról. Kitetszik ez az

egykoru Thietmár püspök eló'adásából, mely szerint

Gejza, miután kereszténynyé lön, nem csak az igaz

ístennek, faanem az ösi hit szerint is áldozott, s mi-

dön ezért Astrik megdorgálá, büszkén azt felelte vol-

na : „Elég gazdag és batalmas vagyok, hogy ezt te-

hessem."

Az esztergami keresztelkedéssel szinte egy idö-

ben történhetett, vagy talán azt némileg megelözte,

bogy Gejza fiát kormánytársává fogadta és ntódjánl

Unnepélyesen elismertette. Aszent életirók e tényröl

ennyit jelentenek : „Gejza Magyarország nagyjait a

következö renddel (a nemesivel) együtt összehiván,

köztanácskozás végzéséböl fiát, Istvánt emelé maga

ntán a nép leendö uralkodójává, s ezt megerösitendö,

mindnyájoktól esküt vctt." Hogy ezen nemzetgyülési

határozatnak nem csak a tn'mörököeüdes, hanem —

mint emlitök — a kormánytársitás is az ¿rtelme, ki
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tünik hazai krónikáinkból, melyek az 1038-ban meg-

halt 8z. király halálát kormányának 46-dik évére

teszik.

Gejzának ezen lépése közeledés volt az egyed-

uralom felé, melyhez a nemzetet terelni nem csak a

fejedelem-családi politika, hanem a középkori euró-

pai fogalmak ép oly szükségessé tevék, mint a ke-

rçszténység Mvételét. — Oseink hadjáratai a kül-

fbldre nem csak azt eredményezték, hogy nevök félel-

messé lett, hanem gyülöletet is ébresztettek irántok

Európában. A gyülölet boszuszomjjá vált, mihelyt

megtört a magyar fegyver varázsa s a szerencse a

németekhez pártolt. A boszu egyesült fegyvereinek a

fegyelmében meglazult, megfogyott nemzet szintugy

nem állhatott volna ellen, mint nem a búnok s az

avarok, kik épen azért buktak meg, mivel sinmlni

nem akartak Európa népeihez. A nemzet józanabb

részének a meggyözödést kellett vallania, hogy en-

-gesztelödnie, Európához kell békélnie, mi nélkül

nines maradàsa Attila örökében. S erre nézve fölötte

fontosnak tekinthetjük Gejza azon törekvését, mely

szerint tiának nöt a német császári házban keresett,

hogy Európával való szövetkezése jelét adja és vi-

szont zálogát vegye. Ugyanezen eszmének adott ki-

fejezést elöbb is, midön Sarolta kimulta után a len-

gyel Mesko hugát, Adelhaidot vevé nöül, de most vi-

lágosabban, a német császári házból II. Henrik ba-

jor herezeg leányának, Gizelának kezét kérrén és

nyervén meg fia, sz. István számára. Gizela (e német

szóból : Geissel = kezés, tûsz) valóban kezese volt a

német birodalom és a magyar állam közötti barátsá
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nek a magyar hazában. E házassággal lépett tnlaj-

donképen Magyarország az európai államok körébe.

— Azonban igen gyermeteg fölfogást tanusitanánk,

ba e házasság kötésénél egyéb érdekek közremükö-

dését nem látnók. Mig ugyanis e házasság által egy-

részröl a német császári udvar döntö befolyást remélt

gyakorolhatni Magyarországra, amiböl idövel a hij-

béri viszony is kinövekedhetnek : ugy másrészröl sz.

István is, messzeható reformteryei kivitelére nézve, a.

nemzeti párt netaláni fölkelése elleu a Jegbiztosabb

támaszra számithatott a császár és német fejedelmek

segélye- és pártfogásában.

Mikor és hol tortént meg az eljegyzés és egy- •

bekelés, arról kiónikáink nem emlékeznek ; csak egy

16-dik századbeli bajor évkönyv mondja*), hogy Gi-

>;elát a magyar követek Regensburgban jegyezték el

fejedelmök fiának. Ugyanezen késeikútfö azon, nem

épen valószinütlen tndósitást is adja, hogy Gizela

menyasszonyi ajándékául a magyar határszéli bajor

telepek, Pozsony, Soprony, Szombathely s a Fischa

vize mellett fekvö városok lettek kijelölve. Az egy-

bekelés idejét, melyet sz. István megkeresztelkedése

•megelözött s még igen hihetöleg Gizela atyja, IL

Henrik bajor herczeg életében történt meg, a legna-

gyobb valószinüséggel helyezhetjük a 995-dik évre.

Már elöbb is jöttek ugyan Gejza udvarába né-

mely idegen urak és vitézek, példánl Tata gróf, ki

— mint emlitök — sz. István nevelését vezette. Gi-

*) Aventinus, Anuales JJoioriim V. k. ó. 8. 10. fej. Szabó

K. Vezérek kora 394. 1.
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megesen érkeztek a lovag- iirak hazáiikba, söt gyar-

matúl telepedtek le nálimk p. o. Szaímár-Németi-

ben. Krónikáink e nemes idegenek közol többek em-

lékezetét tartották fonn, kik számos, ma is virágz'ó,

elökelö családot alapitottak. llyenek yoltak : Tibold

a tannenburgi grófok nemzetségébol, kitöl a néhai

Babocsaiak szánnaztak ; Hunt és Pázruány testvé-

rek a sváb földröl, a Batthyányi, Forgách, Kubinyi és

Ujhelyi családok ösei, kiktöl a nagy Pázmány bibor-

üokot is szánnaztatják ; Vencellin wasserburgi gróf,

ki a Ják nemzetségnek adta eredetét, melyböl ered-

nek a Niczkyek és Sztárayak ; Wolfger és Hedrich

testvérek, kik háromszáz pánezélos lovagot vezetvén

Gejzához, Német-Ujvár és Hédervára épitöi, a Pálffy

és Héderváry esalád ösapjai ; a eseh Rodván, Ba-

gáth és Lodán lovagok, a Rákóczyak családösei ; vé-

gül a szintén Gizelával bekültözött nürnbergi Her

mann, kinek nevével hozza kapcsolatba a hagyo-

mány az erdélyi Szeben (Hermaimstadt) alapitását.

Ezen külföldi elökelö lovagok behivását króni-

káink Gejzának tulajdonitják, s a jkereszténység

i'egyveres terjesztésének szándékával bdokolják.

Tagadhatlan, hogy Gejza és vendégei igen szorgal-

matoskodnak vala a lázadók leverésében és a po-

gány szertartások kiirtásában, noha e lázadók nem

mindig osi hitök-, banem ösi alkotmányos jogaikért

is ragadhattak fegyvert'; meit hogy Gejza, a válasz-

tott vezér, csaknem korlátlan királvi hatalmat gya-

korolt, adataink szükraarkuBága daczára is fölo'sen

kiderül.
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Grejza 997-ben megszunt élni, és Istvánon, egyet-

len fiu-magzatán kivül löbb leány-gyermeke máradt :

Judith, ki Istvánnal egy anyától, Saroltától született,

és kit I. Bolesláv, lengyel fejedelem, vett nöül, és

kèt más névtelen, hibetöleg a lengyel Adelhaidtól,

kik közöl az egyik valószinüleg hasonlóan Grizela

nevü , Urseolo Otto, velenczei dogénak , a másik a

kún-eredetü Aba Samunak lett hitvesévé.

Ha visszatekintünk a korra, melyben sz. Ist-

ván ifjusága telt el, és amelyböl az ö uralkodá-

sa mintegy kisarjadott, azt méltán átmeneti kor-

szaknak kell tekintenünk. — Gejza fejedelemben

több tagadólagos , mondhatnók : romboló eröt bi-

rnnk fölfedezni, mintsem a tervelö épitész tehet-

ségeit.

Benne több a buzgóság a pogányság üldözésé-

ben, mint az eszély és tehetség a kereszténység meg-

kedveltetésére, mihez talán alanyi szilárd meggyö

zödése is hiányzott. O az elavult államjogi viszonyo-

kat fölbontotta, és korlátlan, az erö jogán nyngvó

hatalmat gyakorolt ; de vajjon ez utóbbit biztositott-

nak tekinthetjük-e uj, czélszerübb államszervezetnél-

kül, melyet töle hiába várunk ? O csak a tért tiszti-

totta meg az apostoli téritésre a nemzet apostolának,

Istvánnak ; csak az akadályokat háritotta el, melyek

az épitésnek utjában állottak ; maga az épület, a ke-

resztény és független magyar királyság, megálla-

pitása tía, István örök érdeme.
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— A nemzet apostóla. — A kereszténység terjesztése másutt
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visszahatás sz. István ezen intézkedése eilen. — Koppány

lázadása. — A bényi táborban. — A gyó'zelem. — A të-

rités további folyamata. — Sz. Zoerard és Benedek. —

Egyházak épülnek ; püspbkségek alapittatnak. — Astrik,

az elsö esztergami érsek. —. Magyarország Scylla ée Cha-

rybdis közt. — A követaeg Eómába. — II. Sylvester. —-

A pápai bulla.

Gejza halála után a fejedelemség, az ország

nagyjainak és nemesi rendének elöleges végzése sze-

rint, fiát, sz. Istvánt, ki a nemzet kormánya vezetésé-

ben atyjával néhány évig OBztozik vala, illette. A 28

éves fejedelem kitünö nevelés- és miveltségben ré-

szesülvén, korát fölUlhaladô államférfiui bolcseséggel

ismerte föl 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, Ш. Otto, nagyratörö erélylyel lé-

pett fel Italiában, hogy Rómát a nyugati császárság

küzpontjává alakitsa, és kimélyt nem ismerö szigor-

ral téritgette a birodalom szláv népeit. A cseh her
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czeg, II. 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

elött honositá meg országában a keresztónységet,

„nagy" V^adimimak nevezi a történet. Vazul, a kon-

stantinápolyi császár, elödei s utódai ritka kivétele-

ként, nemcsak honn tarta féken a pártokat, hanem

klinn is diadalmaskodott a szerbek-, horvátok- és

bolgárokon.

Közepette ily országoknak, és szemben ily f'eje-

delmekkel, sz. István késedelmet nem ismerö buzgo-

sággal és minden akadályt lekiizdeni kész erélylyel

— mert minden pillanat közelebb hozhatta a végve-

szélyt — látott a munkához, melyet élete föladatâul

tüzött maga elé, hogy t. i. a magyar államot keresz-

tény monarchiává átalakitván, annak fenmaradását

késö századokra biztositsa.

Figyelemmel követvén a külfoldiöl crkezett pa-

pok téritési kisérleteit, meggyözödött, hogy ezeknek

épen a magyar nemzet tömegére volt leglassubb ered-

ménye; azért nemzete megtéritésének munkáját maga

ragadía kezébe ,és lángoló hitének öszinte buzgósá-

gával járta be mint apostol az ország részeit, oktat-

ván, intvén és buzditván szóval és példával a ma

gyar népet.

•A középkorban nem maradt követés nélkül

Nagy Károly példája, ki a szászok között kényszer-

rel is terjesztette volt a kereszténységet. A morva Sva-

topolk, a bolgár Bogor Mihály, az orosz Vladimir és

a lengyel Mesko szintén azon véleményen valának,
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hogy a népekre a jót ép ugy reá kell eröszakolni,

mint a javokat nem ertö gyermekekre, hogy azt meg-

szokván, utóbb önelhatározásbôl és örömest folytas-

sák, amihez kényszeritve és félelemböl kezdének. E

folfogást élesen kifejezi Ditmár, merseburgi püspök,

korának nem utolsó állambölcse, a' leDgyel népröl

állitván, hogy azt baromként kell kormányozni és

rest szamárként f'enyiteni ; mert kemény büntetések

nélkül lehetetlen, hogy fejedelme, hacsak az állam

javát teljesen tekintet nélkül hagyni nem akarja,

rajta uralkodjék.

Sz. István azonban nem ezen elveket vallotta,

noha az igen okosan kezelt hatalom eszközeit ö sem

vetette meg, hogy a törzsek és ágak tekintélyesb

fönökeit a kereszténységnek megnyerje. Ide tarto-

zott, hçgy mig az ösi hithez és a régi rendszerhez

ragaszkodó párt hatalmát és befólyását mind szü-

kebb körre szoritani ügyekezett, másrészröl az uj esz-

mék hiveit s az áttéröket udvarában kitüntetéssel

i'ogadta, és az ország tanácsában s a kormány keze-

lésénél befolyással jutalmazta. Egy másik, e sorba

tartozó rendszabálya keresztény foglyok felszabadi-

tása volt, mely által, midön a felebaráti szeretet el-

vének gyakorlására tettleg példát mutatott, egyszer-

smind egy egész és pedig számánál fogva tekintélyes

néposztály híi ragaszkodását nyerte meg. Érdekes

látnunk, részletesebben taglalva, mindezen fontos

rendszabályokat, melyek nemzetgazdászati és közjogi

tekintetbenmély barázdákatróttak nemzeti óletünkbe.

A honfoglalás alkalmával a fegyverrel meghó-

ditott régi lakosokat, a hadjog értelmében rabszolga
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ságra vetették öseink. Ezen rabszolgâk közöl a leg-

derekabbakat kiválasztva, fölvették a hadseregbe,

mig másokat sátraik körül, udvaraikban köteleztek

szolgálatra, hol azok a nagy mérvben üzött barom-

tenyésztést és a parányi földmüvelést kezelték. Ama-

zok vitézségök jutalmául nem ritkán nyerték Tissza

szabadságukat, mig emezek sorsa, részint mert szá-

muk a külföldröl behurczolt foglyokkal folyvást

öregbedett , részint mert a zsákmány apadtával

fényüzö gazdáik tölök csikarták ki üsszes jövedel-

möket, épen nem volt irigyletes.

A római szent szék a keresztény vallás s az

egyház magasztos elve szellemében fellépve, meg-

hagyta ugyan már Gtejzának, hogy a keresztény

foglyokat, kik közt sok nemes találkozott, helyezze

vissza régi szabadságukba. Minthogy azonban e ki-

vánságának, a fök ellenkezésével találkozván, meg

nem felelhetett, ugyancsak a szentszék oda mükö-

dött a fejedelmi udvarnál, hogy a foglyok földet mü-

veljenek я annak jövedelméböl éljenek. A pápa ez

utóbbi szavának lett is némi sikere, amennyiben a

foglyok egy része Snkényt fóldmivelésre adván ma-

gat, urait évenkinti bérrel elégitette ki. Igy alakult

meg a szegödött szolgák , vagyis conditionariusok

osztálya, mig a foglyok többi része uraik udvara kö

rül folytatta szolgálatát, a legszükségesebb mestersé-

gek folytatására köteleztetvén ; ezek a torténetirók

régi feljegyzéseiben udwornici vagy udvarnakok neve

alatt fordulnak elö.

Szent István most a nagykiterjedésü uradalmain

Jevö nemes hadi foglyokat szabadságukba visszahe
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lyezte, a többi keresztény foglyokat pedig részben

az egyháznak ajándékozta, részben a várak alá tele-

pitette. Amazok, mint egyháznemesek, utóbb a föpap-

eág zászlóaljait képezvén, jeles kiváltságokban ré-

szesültek s a vármegyétöl független hatóságot képez-

tek. Ilyenek voltak például a sz. királynak Vajk ne-

véröl nevezett esztergamérseki vajkai és az érsekléli

nemes szék, melyeket saját 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 föurak termé-

szetesen fejedelmök példáját követték. De a fejede-

lem még tovább ment, és azoktól, kik foglyaikat sza-

badon bocsátani nem akarták, amennyire tehette,

saját költségén kiváltotta azokat, s intézkedett, hogy

a ezegödött szolgák közöl a családosak 100, a nö-

telenek 24 byzanti aranyon válthassák ki magukat.

Hogy ezen intézkedések, melyek a jogtalan rab-

szolgákat nagyborderejü szabadsaggal ruházták föl,

és pedig egyeeek magánérdekeinek nem kis csorbá-

jával, a százados jogában magát sértve érezö pogány

párt részéröl roppant ellenszenvvel találkozának,

kb'nnyen fölfoghatjuk, ha visszagondolnnk ama leg-

vérengzöbb barczokra, melyeket jelenleg is annyira

mivelt és felvilágosodottnak hirdetett korunkban

Amerika térein vivtak a rabszolgák fölszabaditása

ellen.

A visszahatás leginkâbb tul a Dunán mutatko-

zott, bol az Arpádok nemzetségének sz. Istvánra

Mállt birtokai feküdtek, > bol a buzgó fejedelem té
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ritést müködese a legdusabb eredményt birta fölmu-

tatni. — Az 6si hithez ragaszkodó párt, melynek

Gejza szigoru kormánya csak ugy nem volt inyére,

mint a keresztény papság és a vendég lovagok ;

mely a dolgok uj rendében egyebet sem látott, ha-

nem az ösi intézvények, ncmzeti szokások és erköl-

csök kiméletlen csorbitását : sz. Istvánnak a rabszol-

gák j avara tett intézkedéseiben anyagi jólléte gyöke-

rére látta emelve a fejszét.

A tar Zirind fia, Kupa vagy Koppány, a bót

nemzetség-fo egyikének utóda, mert már Gejza „ke-

mény vala az övéi iránt", állt a fölkelök élére, föl-

adatul tüzvén maga elé : Istvánt a kormányról elüzni,

a kereszténységet s vele az idegen befolyást meg-

semmisiteni, a pogáuyságot és a laza szovctséges ál-

lamszerkezetet visszaállitani.

A fönnebb elöadottak nyomán bárki elött is vi-

lágos lesz, miszerint e folkelés, ha gyözhet, hálalos

itélete leendett hazánknak. Pedig a fölkelök száma,

mint a hogörgeteg, lépésröl-lépésrefélelœetes arány-

ban szaporodott, s „a lázadóka szenvedély vak dühé-

vel kezdék — mond a legenda — fejedelmök váro-

sait dúlni, jószágait pusztitani, falvait rabolni, szol-

gáit öldökölni, s hogy egyebet elhallgassak, öt ma-

gát gúnyolni." István maga tanácsosnak látta feje-

delmi székhelyéböl, Esztergamból a Duna tulsó part-

jára menekülni.

A Garam folyó kies völgyében, a térségen, mely

a lévai domboktól a Dimáigterjed, néma sejtelemmel

nézi az utas a félkört képezö bényi sánczokat, melyeket

talán még az öskor népei hánytak fel ; és hol, ugy Ш-.
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szik, a Garamnál raár a kegyességérol s bölcsészeti

miiveiröl hires Mark Aurel császár küzdött volt a

quadok és , markomanok elleni hadjáratában. Itt

Utötte fel sz. István is íáborát. Ide gyüjtötte a hüsé-

ges nemzeíségek zászlóaljait ; ide sereglettek a ven-

dég-lovagok esapatjai; ide várta a szomszéd fejedel-

шek segédhadait, kik valószinüleg nem késtek öt a

fölkelök eilen támogatni.

Miközben a sereg ekképen gylülekezik vala,

István udvara uagyjainak körében áhitatosan imád-

kozék a seregek Urákoz ttgye oltalmazásáért, és szent

fogadást ton, bogy ha az Eg fegyvereit gyözelemre

vezetendi, az általa különben is kegyeit, és már,"ugy

látszik . emelkedöben levö pannonhalmi apátságot

gazdagon megadományozza.

A bényi tábor ekkor egy ünnepélyes szertar-

tásnak volt tauuja : szent István lovaggá avattatá-

sánakv ,

A keresztény középkor életfájának legszebb vi-

rága, mondhatnók : ezen kor legnemesebb kinyomata

volt a lovagság. Hisz a századok jellegét annak elö-

kelöi, kik akkor mintegy a népek képviseletére bi-

vatva voltak, kölcsönzik. A classicus kornak is meg

voltak híísei, lovagjai, kik karjokés szellemök erejé-

vel nevöknek dicsöséget, maguknak uralmat, jóllétet

és gazdagságot szereztek. Lehetetlen azonban észre

пeгд venntmk, hogy az ó-kor iránya itt is anyagi,

mely elvégre testi gyönyörré, kéjvadászattá fajolt. A

középkori lovagság eredetét a lovas hadiszolgálatnak

köszöni, mely a X. században épen a magyarok ba-

sonló támadásai eilen aunyiva szükségessé váit, hogy
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a hadseregnek, csekély-számu gyalogság kivételé-

vel, merö lovasokból, azaz nemesekböl, kik a lovas

szolgálatot gyözték, kelle alakulnia. De a keresztény

vallás nemesebb irányt adott ez intézménynek. Az

élö hit, a magasabb szellemi eszmények, a nemesebb

erkölcsök követésére való törekvés, az egyháziránti

hüség, lelkesedés az eszményi világ után,a keresztény-

ség védelme, a fejedelem hll szolgálata, a hölgyek és

gyöngébbek oltalma : ezek valának a lovagság moz-

gató elemei, melyek után fejedelem és jobbágy, elö-

kelö 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 is, mielött az uj keresztény fejedelemségért

harczra kelt. tMint a krónikákból még kivehetö s a

lovaggá avatási szokás volt, ugy itt is az ünnepélyes

isteni tisztelet után, melyet alighanem Astrik, a ked-

velt paunonhalmi apát, sz. Istvánnak a téritésben

jobbkeze, végzett, körülövezte Hunt a fölavatando

derekát a vitézkotéssel, mire öt Pázmány, vállát a

karddal keresztalakban érintvén, a mindenbató Isten

nevében a boldogságos Szüz, sz. György és minden

szentek tiszteletére lovaggá üté s a^ szentelt kardot a

vallás és haza védelmére neki átnyujtá.

Igy fblkészülve, Isten segélyébe vetett erös bi-

zalommal induit meg a keresztény had, melynek ve-

zérletét a tapasztalt hadvezérre, Venczellin wasser-

burgi grófra bizta István.

A lázadók ezalatt az erös-fekvésü veszprémi

vár vivásával vesztegették legjobb idejökeL A gyü
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lölt Gizela udvarát akarták ök legelöbb is elfoglalni,

s innen, mint középpontból, remélfék a fejedelem

többi erösségeit e vidéken könnyü szerrel kezökre

keriteni. Itt lepték meg öket István el6nyomuló ha-

dai, melyek magasra emelt kereszttel, sz. Márton és

sz. György képeivel diszitett zászlóik alatt vallásos

elragadtatással rohantak a haza sorsát eldöntendö

csata mezejére.

A két sereg a harczot most nem nyitá meg nyil-

záporral, mint egyébkor, ha idegen népekkel harczo-

lának ; a hadi müvészet minden cselfogásait messze

ellökték maguktôl, s az ellenséges testvérek dühével,

a vallási lelkesedés ellenállhatlan hevével rohant meg

vitéz vitézt, vezér vezért. Makacs ellenállás és veres

viaskodás után a keresztények jólrendezett serege,

melyet az ostrommal hösiesen daczolt várorség bizo -

nyára segitett, mindinkább tért nyert. Koppány gyü-

levész táborának java elhullott, б maga is Venczellin-

nel, a fövezérrel viaskodva, ennek csapásai alatt el-

esett, mire a fb'lkelök szétveretve, vad futásban ke-

restek menedéket.

Istváné — nem : a hazáé és kereszténységé volt

a diadal !

Fogadalmát hiven raegtartva István, az elesett

Koppány birtokát képezett Somogy osszes terményé-

nek tizedét a pannonhalmi sz.-Márton-apátságnak

adományozta, még pedig oly szoros meghatározással,

hogy akinek tiz gyermeke talál lenni, abból is a

tizediket a monostornak tartozzék adni.

Ez eseményeket sz . István fejedelemségének elej é-

re, a legnagyobb valószinüséggel a 998. évre tehetjük.

S ont istván kirily. 3
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A diadal után sz. István kettözött erélylyel fo-

gott föladata véghezviteléhez. Követeket küldött a

szomszéd országokba és leveleket papok- és szerze-

tesekért, kik 6t a bö aratással kecsegtetö téritési

munkában segitsék. 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-

zetöje, valódi lelke maga a szent fejedelem maradt,

ki személyesen járván be az egész országot, okta-

tást, rábe3zélést szigorral, az intést néha fenyegetés-

sel is párositván, rövid idön lelke legnagyobb örö-

mére megérte, hogy valamennyi nemzetség fejei föl-

vették a keresztséget. Másrészt semmi áldozatot nem

kimélt, hogy a papi rendet, a keresztény állam és

királyi trónja leendö legerösebb támaszát, tekintély-

és befolyásban a nemzet legelsö osztályává emelje.

„A magyaiokat nem annyira a külföldröl jött papok,

haaem saját fejedelmök, sz. István téritette a katho-

lika bitre", mond hálás tisztelettel Verböczy, miut a

sok-százados közvéleinény hü kifejezöje.

Es csakugyan mélyen meg kell hajolnuuk sz.

István buzgó hite, nagy bolcsesége és fáradhatlan

erélye elött, ha a kereszténység csodaszerii gyors

terjedését szemügyre veszszük. Mert noha öseink

elöbbi vallása, mely az egy Istenben, a lélek halha-

tatlanságában és a jövendö örökéletben való hiten

alapult, az áttérést nem nehezitette ; noha a magyar-

nak veleszületett ép esze, vallásgyülqlet- és vak-

buzgóságtól ment józan jelleme megkönnyitette az

igaz hit ismeretét : ha meggondoljuk, hogy nemzeti
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nyclvünk- és jellemünkkel ismeretlen papok álltak

sz. István segélyére : a fényes siker gyors kivivására

hosannát kell kiáltanunk apostoli dicsö fejedel-

mimknek.

A hazánkba érkezett elsö téritök közöl sz. Zoe-

rárd és Bencdek remetcket kell még itt megemliteni,

kik lengyel földröl érkezvén, a festöi szépségü Vág-

völgyben vonták meg ruagukat, hol mint lengyelek,

az ottlakó szláv népnek hirdethették különösen si-

kerrel az evange'liumot. A testét fölöttébb sanyargató

Zoerárd, ki a zobori monostor apátjától szerzetessé

avattatván, András nevet nyeit, nemsokára elhalt,

társa és tanitványa, Benedek pedig három év mulva

rablógyilkosok keze által veszett el. Mindkettönek

testét sz. Emmerám nyitravári templomába takari-

íották. Eletrajzukat sz. Mor pécsi püspök, ki akkor,

midön remetéskedének, iskolás gyerköcz volt, irta

meg. Szk'alkán, Trencsény megyében, egy meredek

sziklában maig is mutogatják a barlangot, melybena

két férfiu remetéskedett. Ennek ko'zelében alapitotta

Jakab nyitrai püspök 1222-ben a sz.-benedek-

rendieknek ma romokban heverö szkalkai apátsá-

gát ; azon a sziklán pedig, melyrбl sz. Benedek tes

tet gyilkosai a Vágba vetették, Thurzó György 1520-

ban kápolnát épittetett, mely hasonlóan romba dölt.

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 épiteni. Eddig ugyan csak a

pannonhalmi, nyitrai és esztergami templomokról
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van történeti tudomásunk. De kétséget nem szen-

ved, hogy a pécs-váradi benczés apátságot, az eszter

gami székesegyházat, melyben nemsokára sz. István

királylyá volt koronázandó, valamint a püspöki szék-

helyek templomait mindjárt Koppány leverése után

kezdék épiteni, és az elsö keresztény évezred lejár-

táig az épitést be is fejezték.*)

Az elsö tiz ptíspökség fölött, melyekre sz. István

az országot osztotta, vitatkoznak a történetirók. Az

esztergami érsekszék, továbbá a kalocsai, bácsi, pé-

csi, györi, veszprémi és egri püspöki székek iránt

nines véleménykülönbség ; Nyitrán már elöbb, a mor-

vák alatt is volt püspökség, de a magyarok foglalása

követkeitében megszünt ; sz. István e püspökseget

njra megalapitotta. A gyula-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 föpapi hivatalra a fejedelem kedveltliivét3 Ast-

rikot szemelte ki. A magyar nép megtéritésének

munkájában István ntán neki volt a benczés szerzet-

el kétségtelenül legtöbb érdeme. Általánosan ugyan

sz. Adalbertet szoktuk nevezni a magyarok aposto-

lának, de csak azon kegyeletnél fogva, hogy Ö ke-

resztelte meg sz. Istvánt s röviddel utóbb vértanuha-

lált szenvedett. Ha azonban a térités munkáját, mi-

ként elöadök, tekintjük, e czimet Adalbertnél, ki ná-

*) Lásd az eisö sz.-istváni s egyéb templomépitésekró'l ha-

zánkban : Ipolyi, Az egri székesegyház 4. lap és Henszlmann, A

Bzékesfehérvári ásatások.
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lunk rövid ideig tartózkodott, Astrik inkább meg-

érdemelné ; mert ö a buzgó fejedelem mellett évek

hosszu során át fáradozék, mint a fejedelem tanács-

adója és rendeleteinek végrehajtója egyszersmind.

Semmi sem bizonyit annyit Astrik egyéniségének je-

lességéröl, mint az, hogy sz. István mindenek közöl

öt választá fejévé, vezérévé a Rómába inditott föfon-

tosságu követségnek — melyröl azonnal szó leszen

— bizonyára nem más okból, hanem mert erényére,

buzgalmára, szellemi tehetségére és ügye&ségére

nézve mindnyájokat felülhaladta.

Magyarország a kereszténység által tehát már

tényleg a keresztény Európa népcsaládjába lépett ;

hátra volt még csak a mü betetozése, azáltal, hogy a

római szent-szék, mint legföbb egyházi hatalom, sz.

István intézkedéseit a vallási téren megerösitse, to-

vábbá, hogy a polgári alkotmány átalakitását a ki

rályi czim folvétele által szentesitse.

Hanem e végsö lépés megtétele nem ¡volt oly

veszélytelen, mint elsö tekintetre látszik. Magyaror

szág onállóságát mind az egyházi, mind a politikai

téren veszély fenyegette.

Láttuk fönnebb, hogy Piligrin passaui püspök

alig kezdé meg a térités müvét hazánkban, azonnal

fölemelte igényeit a megtéritendö vidék hozzátarto-

zása iránt is, vitatván, hogy e részek, a.hajdani Pan-

nonia t. i., egyházi tekintetben elödei érseki föhatö-

sága alá tartoztak. Ma már itészileg be van gyözve,

hogy Piligrin követelése hamisitott, gyártott okmá-

nyokon alapult, és a lorchi érsekmegye, melynek fól-

támadását sürgette, soha sem létezett. De ha már a
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passaui püspök, a magyar egyházi ügyekbe avatko-

zandó, ily fegyverektöl nem irtózott, bizonyosra ve-

hetjük, hogy a salzburgi érsekség, melynekjogai a du-

nántuli egyházmegyékre alaposabbak valának, min-

den követ megmozditott e jogainak érvényesitésére.

Szent István ehhez képest halasztást nem szen-

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 voltaz

egyik indok, melynél fogva Astrikot, akijelölteszter-

gami metropolitát,Rómába küldé, kieszközlendö, hogy

a pápa sz. István egyházi rendelkezéseit megerösit-

se, hogy mint az uj keresztény egyház elsö érseket

ônmagának érseki palliumot hozzon, és a fölszeDte-

lést nyerhesse a pápától ; hogy hazatérvén, a többi

püspökjelölteket is, mint teljesen fölavatott metropo

lita, б 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 ô'sszes kereszténységnek

egyházi feje a római pápa, ugy az összes keresztény

világ világi feje a római, vagyis német császár. A

Sachsenspiegel, a szászok e legrégibb törvénykönyve,

igen szabatosan ekkép mondja ki e tételt: „Két 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
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dekét támogatva, munkálkodott azok megtéritésén.

Igy esett, hogy a német császárok, mititán kereszté-

nyekké tették a szomszéd szláv népeket, velök a papa

egyházi fejedelemségét elismertették, viszont a meg-

téritett népek iejedelmeit hübéri viszonyba helyczték

a német birodalomhoz. íly viszonyba jutott a IX. szá-

zad végén Morvaország és Csehország ; ily fb'nségi

jogot követelt magának épeu ekkor III. Otto császár

az imént megkeresztelkedett Leogyelország fölött.

Nehogy a császár birodalmával hosszu határon

szomszéd Magyarország e tan alkalmazását elfogadni

kénytelenittessék, István bölcs elorelátással 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

Kómába menesztett diszes követség másik, az emli-

tett elsövel mindenesetre egyenrangú czélja.

A római sz. széken ekkor II. Sylcester né-

ven a franczia származásu Gerbert ült. Lángeszü és

roppant tudományu férfiu, ki anrillaci szerzetesböl

iíju tanitványának, III. Ottónak pártfogásával is di-

csekedvén, 999. április 2-án foglalta el a Krisztus

hajójának kormányszékét. A mélybelátásu föpap

elsö, mulhatlan teendöjének ismerte a császárok vi-

láguralomra ezélzó törekvéseinek határt szabni, gátot

vetni e káros torekvésnek, mely már a sz. szék ftíg-

getlenségét is veszélyezteté. Az utat, melyen sz. Ist-

vánnnk haladt, a legegyenesebben czéljához vezetönek

találta, hisz Ö is ugyanez ösvényre terelte a lengye-

leket, jóllehet a császár igényeit Lengyelországra is
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merte. Ö szabaditotta föl a lengyel egyházat a német

föpapok befolyása alól, midön Gaudentiust, sz. Adal

bert öcscsét, gneznai érsekké és a lengyel föld me-

tropolitájává kinevezte, söt IL Bolesláv számára ki-

rályi koronát is készittetett, hogy öt világi tekintet-

ben is a német császári liefolyás alól fölmentse. Azon-

ban e korona nem aDnak 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, midön a sz. le

genda szerint angyal által álmában eleve bejelen-

tetve, elébe lépett a magyar urak fényes küldottsége.

Astrik szerényen és az igazsághoz hiven rajzolta

fejedelme lángoló hitét, feddhetlen élete erényeit, té-

ritöi lankadatlan buzgóságát, az egyház irányában

fényesen tanusitott bokezüségét, az egyház és állam

szervezésében kitüntetett képességét és kormányzói

bölcseségét, melyek hallatára annyira fölhevült a

szent atya, hogy elragadtatásában többször fölkiál-

tott : „En csak apostoli vagyok, de Ö igazán Krisztus

apostola !"

Ezen elözmények után nem lehetett kétség többé

azon, hogy a pápa sz. István kéréseit teljesitse. Nem

csak örömmel betölté minden kivánatát, de ezeken

tul kitünö elöjogokkal, milyekkel más fejedelmek

nem büszkélkedhetnek, ruházta föl. Megerösitette a

püspökségeket, s az azokra kinevezett egyéneket, s

továbbra is teljes hatalommal látta el a fejedelmet

intézkedui az uj egyház ügyeiben. Hiába keresnénk

hasonló példát a kereszténység torténetében, hogy
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valamely fejedelem az egyházi jogok ezen teljével

ajándékoztatott volna meg. Továbbá küldött neki a

szent atya koronán kivtil, apostolkodása jeléül, kettös

keresztet és külön követe kiséretében egy levelet,

melyen a magyar egyháznak századokon át hiven

megörzött viszonya a magyar koronához és a szent

székhez alapul.

Közöljük a pápai bulla szövegéböl, ugy, aminí

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 tisztökben, mennyivel jobban ohajtva vártuk, Isten

töl elöre intve, megérkezésöket. . . Elöször hálát adunk

az Atya-Istennek és urunk Jézus Krisztusnak, ki a

mi idönkben föltalálta magának a Dávidot, Jesse

fiát, a szive szerint való embert, és mennyei világos-

sággal körülsugározván öt, fölaerkenté Izrael, a maga

népe, a választott magyar faj legeltetésére. Azután

dicsérjük fenségednek, istenfélelmét, ùgy tiszteletét

az apostoli szék iránt Ez oknál fogva, dicsö fiam!

azt, mit . . . az apostoli széktöl kivántál, a királyi ko-

ronát ès nevet, az esztergami érsekséget s a többi

püspökségeket . . . engedélyezzük és megadjuk

Es mivel nemességed az apostoli dicstiség után töre-

kedve, Krisztjis hirdetése és hitének terjesztése által

nem vonakbdott apostoli hivatalt viselni . . . ez oknál

fogva mi még különös szabaditékkal akarván jeles-

ségedet és érdemeid tekintetéböl örököseidet és tör
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vényes ntódaidat . . . most és jövendöre mindvégig

feldiszesiteni, apostoli hatalmnnknál fogva szintén

megeDgedjük . . . , hogy miután te és ök a koroná-

val, melyet küldünk, annak rende . . . szerint megko-

ronáztattál és megkoronáztattak, keresztet, az apos-

tolság czimerét, magad elött vitethess, s 6k is vitet-

hessenek ; és miképen téged, s öket az isteni kegye-

lem oktatni fogja, országod jelen és jövendö egyhá

zait, helyettünk és utódaink helyett intézhessétek és

rendelhessétek.

Adatott Kómában, marczins 27-én az Udv 1000

dik évében."

Sz. István kezéhez vevén a koronát, még ugyan-

azon évi augustus 15v a magyarok Nagy-Asszonya

mennybemenetelének ünnepén, a nemzet nagyjaival

tartott tanácskozás után a nép örömriadása közt,

az esztergami székesegyházban fölkenetvén és meg-

koronáztatván, elsö királya lön a magyaroknak.

„Ez ünnepélyes jelenet zárta be a lehanyatlott

ösmagyar kort s avatta fb'l az ifju keresztény Ma-

gyarországot az európai államcsalád tagjává. Azon

pillanattól fogva, midön a kereszténység lelki atyjá-

nak áldásával a magyar sz. korona István fejére té-

tetett, megszünt nemzetünk idegen lenni Európában

s uj világ nyilt meg elötte : a keresztény mUveltség

és polgárisuitság pályája."*)

*) E szavakkal fejezi Ъе kítüno tôrténetbuvârunk, Szabó

Károly jeles miivét a magyar vezérek koráról, melynek ujabb

в alapoeabb vizsgalatait e részt jobbára követtük.
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Az uj szoyeteég a király és nemzet közt. — Sz. István

tbrvénykönyve. — A törzs-szerkezet. — Az államjavak

kérdéséhez. — A törzsi és központi hatalom. — Sz. Ist

ván nem bübéri jellemü királyságot alkot ; megtöri a törzs-

fák hatalmát és a folségi jogokat magára ruházza, de nem

alkotmányos korlátok nélkül. — A rendí szerkezet : urak,

vitézek. — Várszerkezet : várjobbágyok, várnép, szabad

parasztok. A polgárság. — Szolga-osztály. — Hadbéresek

és zsoldosok a királyi sereg alkatrészei. •— A nemzeti se-

reg. — Az uj alkotmány jellemzése.

Még Gejzavezér, mint már emlitök, belátta ama

potitikai szerkezetnek tarthatatlanságát, mely laza

összetartô 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 ujitásban nem akarank czimváltozta-

táenál egyebet látni, föl kell tennünk, hogy sz. Ist

ván az uton, melyet atyja kijelölt, tovább haladt, s

hogy a koronázás betetözése a honszervezés uj épü-

letének.

Ugy van. Az 1000-dik évet nemcsak a királyi

czim fô'lvétele teszi történetünkben nevezeteásé : az uj

alkotmány születése évének is tekinthetjük ez esztendöt.

Azonban e tételünk által sem azt nem akarjuk ér-

tetni, mintha az alkotmány ujdonat uj elvek alapján
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létesült volna ; söt eleve kifejezzük nézetünket, mely

szerint az uj alkotmány az etelközi vérszerzödés

alapját megtartotta. Hisz ez volt István hatalmának

forrása, melyet elvetni politikai bölcseségre nem épen

mutatott volna. O csak a régit alakitotta át a monar-

chia követelése szerint, midön megtöréatörzsfök ha -

talmát ; a nemzetségek vonatkozását a kormány- ha-

talomhoz szorosabbra flizé ; uj elemeket alkota, me-

lyek sulypontja a királyság legyen.

De azt sem akarjuk értetni fönnebbi tételünk

által, mint ha az uj alkotmány ezen évvel lépett

volna életbe. Tudj uk, hogy már Gejza sokat tolt

félre az elöbbi s^erkezetböl, valamint, hogy sz. Ist

ván már vezérsége alatt is alkotott némi rendszabá-

lyokat, e tekintetben. De hogy ily fontos, ily nagy

horderejü intézkedések országos érvényre jussanak,

anemzet megegyeztének is hozzá kellett járuluia. S

az a koronázás után tortént, midön az uj király a fö-

papokat, törzsföket, a nemzetségek fejeit, a nemzet

szinét magaköré gyüjté, s velök mintegy „uj szövet-

séget kötvén," az alkotmányt és közigazgatást taná-

csukkal és megegyezésökkel átalakitotta.

Sajnos, hogy ezen alkotmányozó nemzeti gyülés

törvényeit megirigyelte tölünk a mostoha idö, mert

sz. Istvánnak ama két könyv türvénye, melyeket az

admonti XII. századbeli hártyacodex leghitesebb

szövegben tartott fb'nn számunkra, csak hiányos töre-

dékei összes törvényeinek, és közjogi határozatokat

keveset tartalmaznak. Pedig hogy a közjognak, a ki

rály és nemzet közti viszonynak, a honvédelemnek

sat. is bövebben kellett ekkoron szabályoztatniok,
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bizonyitja egyebek közt, azon körülmény, hogyké-

söbbi királyaink hasonncmü tárgyakról intézkedvén,

sz. István oly törvényeire hivatkoznak, melyek a

nevezett gyüjteményben nem foglalvák. Mégis, ha e

törvényeket és a késöbbi állapotokat összevetjük,

nem lehetetlen a reformokat, melyeket sz. István a

nemzet alkotmányos és igazgatási viszonyai körül

alkotott, föltüntetnttnk, valamint egyáltalán a magyar

állam beléletét ecsetelnünk. Mielött azonban e tárgy-

ba bocsátkozunk , a kellö egybevetés és az ujitás

horderejének mérlegelése végett, szükséges az 6s-

kori magyar államszervezettel, hacsak vázlatban is5

megismerkednünk.

Az ösmagyar államszerwzet szövetse'ges törzs-

szervezet volt. Az etelközi [vérszerzödés, mely a pusz-

taszeri gyülésen foganatba ment, csak összefüzte, 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 erövel szerzett haza fiöldét a törzsek

egymás közt felosztották. Egy-egy törzs által meg-

szállott vidék szállás-пак, latin nyelven }descensusl-

nak neveztetett. A törzshöz tartozó nemzetségek,

bizonyára a törzsfö és törzsgyülés beleegyeztével

fogtak helyet a szállás kebelében. A föld, melyen

egyes nemzetségek megtelepedtek, ezeknek közös

birtoka volt. Oseink a fb'ldmiveléstöl a költözködésck

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 nélkül, hogy a közÖ8 föld egyes bir-

tokokra fölosztva volt volna.

Voltak-e a törzsbirtokon kivül dllamjavak, az

iránt a történetirôk vitatkoznak. Kutföink ily állam-

javak létezésérül egy betüvel sem emlékeznek, s azok

létezése osi alkotmányaak törzs-szerkezeti lényegé-

vel is aligha férhetett oззze. Allamjavakul azok, kik

ilyek létezésérol a honfoglalás óta tudni akarnak, a

várakat és végeket tekintik. Várakat ugyan részint

már itt találtak öseink, másokat ujból épithettek a

szükségessé vált védelem tekintetéböl. Hanem ezeket

védelmezni és föntartásukrôl gondoskodni a törzs-

nek, melynek szállásában feküdtek, lehetett tiszte,

minthogy elsü sorban a törzsbirtoknak képezték véd-

falait. A várak a hozzájok tartozó varföldekkel ép

azért semmikép sem képezhettek oly kikerekitett te-

rületeker, melyek szerint az ország fölosztása le-

Letö lett volna; az ösi magyar államszervezet elemei-

hez képest Mágyarország területének fölosztäsa ez

idöszakban csakis a törzseknek természeti határok

által egymástól elkülönitett szállásai szerint kép-

zelhetö.

A törzs élén a törzsfö állott, de koránsem kor-

látlan hatalommal, a törzsgyülésen meg kellett hall-

gatnia az idösbek, vagyis a tekintélyes családok fe-

jeinek tanácsát, sût nagyfontosságu ügyekben a törzs

mindannyi onálló tagjainak hozzászólását A törzsek,

midön a vérszerzödés alapján egyesülének, önállósá-

gukból csakis annyit áldoztak fol, mennyit a közér-

dek megkivánt. Ugy tapasztaljuk, hogy a vérszerzö

dés ntán saját hadnagyaik, saját zászlóik alatt in
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dulnak hadjárataikra, melyek czélja a zsákmányolás;

a törzsfök és tôrzsgyUlések igazgatják ügyeiket; sa-

ját biráik végzik az igazságszolgáltatást.

A k'ôzponti halalnvit Árpád- és családjára szorit-

kozott választás által, utódai gyakorolták, de szintén

' nem ímkényüleg, mert akaratukat meg a törzsfök

tauácsa és a nemzetgyülés korlátozák. Árpádban és

a nemzetgyülés választotta örököseiben a nemzet

ptisztán vezérét látta, nagyobb hatáskorü törzsföt,

ki t. i. hatalmát mind a hét törzs tagjai fölött gya-

korolta, a mennyiben ezt a közérdek okvetlenül

igénylette, s a jogaira féltékeny törzsi szervezet meg-

engedte.

Sz. István a fönnebb ismételve és több oldalról

megvilágitott viszonyoknál fogva igyekezetét oda

irányzá, bogy az egyeduralmi kormányformát Ma-

gyarországon meghonositsa, a királyságot erös köz-

ponti hatalommá tegye, mely a nemzeti élet meg-

annyi szálait kezében egyesitse.

Teheté vala sz. István, hogy a nyugat-európai

országok hübéri jellemü királyságai példájára ala-

kitja át a hazát. Az alap nem biányzott az egyes

torzsszállásokban és törzsfükben. Hanem az ily ki

rályságot, mely a királynak fülségi jogot csupán sa-

ját uradalmában adott, s ott is inkább földesuri, mint

áílami hatalmat ; királyságot, melyhez a hübérese-

ket szerzöJés, a hübéri viszony természete által meg-

határozott személyes jogok és kötelességek megsér-

tósét fegyverrel is megtorolni nemcsak a király, ha- ,

nem a hübéres is jogositottnak tartatott: ilyen tisz-

tességbeli elsobbséget állitani föl magának sz. 1st-
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vánnak nem állt érdekében, de a magyar nép szelle-

mével sem egyezett meg. O tényleges uralom, valósá-

gos központi hatalom után törekedett.

Ezt létesitendö, mindenek elött azt a hatalmat

törte meg, mely a törzsfök és imálló törzsgyülések

képében a központi hatalom és a nemzet egyes tag-

jai közé czövekelte magát. A leghathatósb intézkedés

e czélra a törzsszerkezet alapjának, a tSrzsszállás egy-

ségének megszüntetése volt az által, hogy sz. István

a törzstagokat birtokaik valóságos tulajdonosaivá

és a törzszsel szemben korlátlan urakká tette. „Eá-

állottunk az összes tanács kérelmére, ugymond 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 hián a törzsszállás is ho-

vatovább föloszlott, s annak szabad tagjai a törzs

szerkezet szorosabb, mert szükebb kapcsa alól a ki-

rályságnak mindent felölelö védszárnyai alá ke-

rültek.

Azonban a törzsszerkezet Dem pusztán a törzs-

tagokat összefüzö köteléket képzett, hanem, mint fön-

nebb érintök, közvetve honvédelmi közeg is volt, a

mennyiben a területéhez tartozó végek és várak oltal-

máról gondoskodni föladatához tartozott. Sz. István

a törzsfök és törzsgyülések ezen hatóságát megszün-

tette, midön az országnak a királyságtól közvetlen

fUggö honvédelméröl gondoskodék, melyet alább a

4árszerkezetet elöadva, bövebben kifejttink.

Ez uton alkotta meg István a magyar király-

ságot, mely mig valamennyi külhatalmasság irányá
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ban tökéletesen szabad és fUggetlen volt , semmi

egyenlötlen szôvetségnek s a véduraságnak vagy

talán adózási ftlggésnek még árnyéka sem nehezed-

vén reá : belül, az ország egész területén, a felségjo- '

gok teljességével, a törvényhozôi, birói és kormányzó

hatalommal birt.

A sz. István féle királyság, ugyanis, magában

foglalta mindenek elött a törvényhozô 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

kötelezö erejét a király állapitá meg, a törvények

„kiralyi rendeletek"-nek neveztetvén, melyeknek az

ország összes lakosai engedelmességgel tartoztak.

A király gyakorolta továbbá a legföbb birói ha

talmat vagy személyesen vagy mások által ugy, hogy

(talán a tulajdonképeni szolgák kivételével) bárki

fölött gyakorolt birói hatóság a királyinak volt ki-

folyása.

Végre a király nevében és hivatalukat királyi

megbizás utján nyert egyéniségek által kezeltetett a

kormányzat összes köre. A király rendelkezett egye-

dül a haderö fölött, nem levén senki, ki onálló had-

erövel birt volna az országban.

Látjuk ezekböl,hogy sz.István alatt az eddigi ma

gyar szövetséges nép- és törzsfö-szerkezet egyed-

uralkodói királysággá s erös központi hatalommá vált;

azonban ép oly ferdén itélnék azt meg, kik korlát-

lan monarchiát szemlélnének, —• mint azok, kik a

Verböczi-féle közjog formait koresgélnék benne.

Tény az, hogy a magyar királyságnak elejétöl

Szent lítTán kir ály. 4
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fogva meg voltak alkotmányoâ korlátai. A „kiralyi

tanács" részt vett a tbrvényhozásban ; a nemzet ér-

vényt szerezhetett nézeteinek a „székesfehérvári tör-

vénynapokon," hol a fejedelem az összegyülekezett

nemzet elött hozott itéletet oly ugyekbeo, melyeket

alsóbb birák el nem dönthettek, és orvosolta a nem

zet tagjai sérelmeit ; söt az ország egyes vidékeinek

különleges érdekei is érvényesithették magukat a

,birói székeken/ milyeket az ország kulönbözö ré-

szein a király vagy nádor, a várkerületekben a vár-

ispányok, Erdélyb^n a vajdák szoktak volt tavtani.

lly korlátok közé szoritva, István királysága nem-

csak nyiigkéntnem nehezedett a nemzetre, hanem ez

benne ugyszólván, csak a vezéri hatalomnak kiter-

jesztését a nemzet összes szabad tagjaira látbatta*

Ez magyarázza meg, hogy noha a törzsbeli külonál-

lás emléke a fóbb nemzetségeknél csak lassan hala-

ványult el, a királyáág oly gyorsan verhetett gyöke-

ret a nemzetnél.

Lássuk immár sz. István reformjait a honvéde-

lem és a vele összeköiött közigazgatás terén, neveze-

tesen a várszerkezetet, mely a rendí szerkezet módo-

sulását is eredményezte.

A rendí szerkezet Magyarországon a földbirtok-

kal függött össze.

A szabad birtoknak nâlunk két forrása volt : a

honfoglalás és királyi adomány. Amannak birtokába

a torzsázervezet föloszlása ufcán jutott a szabad ma

gyar ; emezt a hon körül szerzett éredmciért nyerte

jutalmal azon javakból, melyek részint a bukottak

(Koppáiiy, Gyula, Keán, Achtum vagy Otom) jószág
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vesztésével, részint a várak átvételénél (várföldek)

a királyságra estek, ki nemzárván azon lehetöséget,

hogy a király terjedelmes magán uradalmaiból, me-

lyekct ugyancsak a honfoglaláe 6ta birt, szintén tett

adomáuyükat.

A birtok, lett legyen nagy vagy kicsiny, esupán

a haza védelmóre kötelezte a szabad magyart ; köte-

lezte szemé yesen részt venni az országosau elhatáro-

zott háboruban. Mindenkire egyenlö jogot és kötele-

zettséget ruházott. Л birtok tehát a szabad magyarok

közt nem tett rendi külonbséget. Ha mindazáltal ily

különbség nyomairatalálunk törvényeinkben és tör-

téaeti kntföinkben, melyek egyrészröl elökelöbbeket,

föbbeket, születés- és méltóságra öregbeket emlite-

nek, mïg masreszröl velök szembe állitják a vitéze-

ket, a királyi szolgákat, a második rendet : ez osz-

tályzásnak alapja a magyar közszellem, mely annak,

ki a kö/.ügyek vezetésével volt megbfzva, vagy kit a

ha/.a körül szerzett érdemek emeliek, fényesebb, ma-

gasabb polczot juttatott. Ily elökelök : a föpapok, püs-

pükök, apátok, prépostok ; a királyi országos fötisz-

tek, a várispányok, a végek bánjai ; végre olyanok,

kik noha közhivatalt пeга viseltok, tekintélyben ál-

lottak a népnél, mint pl. a királyság kezdetlegcs kor-

szakában a törzsfök és kiválóbb nemzetségek fejei.

Mibííl nyilván kitetszik, hogy a kitüntetettebb társa-

dalmi állás személyhez volt kötve, valamint hogy

fjpapi, föuri és nemasi rend sz. István korában csak

Ciirájában lét.zett, és a nemzct szabad tagjai fájának

külön ágai csak épen hogy hajtani kezdének.

A szabadok rendjének tiillapjàt a szolgarend

4*
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képezte, azonban e két szélsoség között mintegy át-

menetet — föl is, le is — a várszerkezettel összefüggä

néposztályok képeztek ; egy számra nézve tekinté-

lyes, több alosztályra szakadó csoportozat, melyet

egyfelöl személyes szabadság, másfelöl szolgálati kö-

telezettségek jellemeztek. Minthogy pedig ezen osz-

tályok jobbára a várbirtokkal s ennek folytán a vár-,

szerkezettel függének össze, alkalmasint esik sz. Ist-

ván ebbeli intézkedéseit e helyt târgyalnunk.

Várakról és föntartásukra szolgált földekröl mar

fönnebb tettünk emlitést, ugyanottjeleztük azt is, bogy

felettük akkor a törzsi hatósag rendelkezett. A törzs-

szerkezet megszüntével a várak a várföldekkel

együtt a királyságnak jutottak kezére. Sz. István a.

várakra eredeti, azaz honvédelmi czéljokon fö'lüL uj,

mondhatjnk, elsöbbrendü föladatot ruházott, hogy t. i-

a királyi batalom egyik leghatékonyabb közegeül

szolgáljanak, melynek segélyével a fejedelem paran-

csára bármikor kész haderö fölött rendeikezzék. E

haderö, a ,királyi had' nemcsak a váratlan kültáma-

dások visszaverésére, hanem belsö veszélyek ellené-

nében is szolgált, parancsnokai pedig mint közigaz-

gatási és igazságszolgáltatási küzegek is müköd-

tenek.

A várszerkezet az összes országnak várkerüle-

tekre, vagyis vármegyékre való felosztását helyettesi-

tette, minthogy a magán szabad birtokot is ma-

gába fblvette, noha azért nines szándéknnk 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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kik a vár védelme- s fíintartásához személyi va»y

egybjárulmányokkal kötelesek valának. Névszerinta

a várjóbbágyok, kik a várbirtokból földeketazo:

kötelezettség terhe alatt birtak, hogy a várat, illetö

leg a királyt fegyverrel szolgáli'ák. E birtok megkü-

-onboztetésül a nemesek teljesen szabad örök birto-

kártól Zxfrbirtoknak neveztetett, s apáról fiura szállott

ugyan, de mindig hadi szolgálat fültétele alatt, miért

is azt elidegenifeni a várjobbágyoknak nem állott

szabadságában. Allásuk egyébként a valódi szaba-

dok osztályáboz annyira hasonlitott , hogy Kézay —

tévesen — szegényebb sorsn nemeseknek mondja

öket. Továbbá

a várnép, mely szintén a várföldek egy részét

használrán, ezért fuvarozási, épitkezési muukálatokat

teljesitett ; fegyvereket, utat, hidat késziíett s egyéb

mesterségeket üzött ; a várható9ág embercinek szál-

lással tartozott, s e mellett majd terményt, majd pénz-

adót fizetett. A várszerkezet alá tartoztak vègre a

vármegyében lakó.

szahad parasztok, szegödött szolgák, vagyisj'oóó-

úgyok, kik a nemesség jószágait müvelték ugyan, de

minthogy, jóllehet birtoktalanok, mégis személyes

szabadsággal birtak, s a földesur irányában tartozó

köteJességeik lerovása után szabadon költözködhet-

tek, nem az ur, hanem a vár hatósága alatt állottak,

és a várhoz adóztak.

ügyancsak a várszerkezeiböl indult ki mégegy

néposztály, mely azonban a mint eröhöz jutott, töle

különvàlt : a polgárság.
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A polgári élet természetszerü szinhelye a város,

mint neve is mutatja, a várnak mintegy tartozékát

képezvén, a polgári rend bölcsöjének a várszerkezet,

a várak, ámbar gyakran a székesegyházak is, és na-

gyobb mo'nostorok helyei és telepitvényei hasonlón

mondhatók. Hogy a vár az élelem- és védelemhez

szükségesekkel elláttassék, szomszédságában iparte-

lepet igényelt , mig másrészt az iparos szivesen vo-

nult a ,váralj'-ba, hol személyét védve, munkásságát

jutalmazva látta. Történt azonban mégis , hogy az

iparos elem a várkerület, vagyis vármegye lakosai

közöl ki nem került , s ez esetben oda hivni és te-

lepiteni kellett vagy az ország más vidékéríH, vagy

idegen földröl, legtöbbnyire Németországból iparo-

sokat, nevezték pedig öket köznéven vendégeknek,

illetöleg német vendégeknek.

És ha már a vendégekáltalában nemminden ked-

vezmény nélkül telepedtek le, a ,német' vendégeknek

még egy sajátos kedvezményt kellett biztositani, t. i.

a saját joguk szerint való élhetést, s az autonom bi-

ráskodást, melyhez a lelkész választásának joga csat-

lakozott. Nem valószinütlen továbbá, hogy a polgárok

mindjárt kezdetbcn vámmentességet élveztek, vásár-

tartási joggal dicsekedhettek, és községök területét

tulajdonjoggal birták, noha nem egészen olyannal,

milyennel a valódi szabadok élvezték földjeiket. Ezen

szabadalmakért apolgárok évenkintsz.Márton napján

mérsékelt adót fizettek; a királynak,királynénak,nem

ritkán a király tisztviselöinek is szállással és élelem-

mel tartoztak ; uj évkor s egyéb ünnepélyes alkal-

makkor értékesajándékokkal kellett kedveskedniök.



A vármegyék száma sz. István korában nem tu-

datik, késöbb hetvennél többre, mintegy hetvenket-

töre ment számuk. A megye kormányának élén a vár

ispánja (grófja) állt, ki a király nevében járt el a

várnak s a hozzá tartozó megyének mind hadi, mind

igazságszolgáltatási ügyeiben. Amazokban helyet-

tese, illetöleg tisztjei voltak: a hadnagy, a várnagy,

kit némi biráskodási jog illetett meg, a vár belsejé-

ben ■, továbbá a századosok és tized-sek. Az igazság-

szoigáltatásban helyettese volt a várgrófnak az ud-

vargróf és a föhimök (archipraeco), mely utóbbi a szá-

zadosokkal együtt az adó beszedésében volt a váris-

pánnak segélyére.

Áttérünk a rendi szerkezet harmadik osztályára,

a tulajdonképi szolgákra.

Fönnebb érintettük már, hogy a keresztéoy rab-

szolgák a pápa sürgetése folytán személyi szabadsá-

gukat visszanyervén, mint szegödött szolgák vagy

szabad parasztok a nemesség nagyterjedelmü ura-

dalmait müvelték, ezért termény- és munkában, ké

söbb pénzben fbldbért (terragiTim) fizettek, egyéb-

ként pedig a vár hatósága alatt állottak, melyhez

szabad denáraikkal adóztak, mig ugyanazon keresz-

tény szolgák más része mint udoarnokok az nraság

ndvara körül különféle mesterségeket folytattak és

szolgálatokat tettek.

Ezen udvarnokoknak általában a földhöz-kötött-

ség és a földesuri hatalomnak való alávetettség ké-

pezi jellegét. A földesnr csakis a birtokkal együtt

adbatta el öket, különben sem rendelkezett egészen

önkénye szerint fölöttfik, hanem az általa adott ki
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váltságlevél, vagyis udvarjog határozta meg az ud-

varnokok kötelességeit, melyek teljesitése fejében oi-

zonyos kedvezmények számára isViszont biztositva

lönek. Misem természetesb egyébiránt, mint hogy oly

szolgák, kik nemesebb mesterségeket üztek, például

az épitészek, festök, könyvmásolók, kedvezöbb sors-

ban részesültek alsóbbrendü társaiknál, a tárnokok-,

lovászok-, vinczellérek-, csordások- vagy peczéreknél.

Mennyiért válthatták vissza ezek szabadságukat,szin-

tén emlitettük már.

Voltak ugyan legszorosabb érteményben vett szol-

gák és szolgálók, rabszolgák, kiket urok a földtöl is,

melyet miveltek, elválaszthatott, és dologként vásárra

viketett. Aligha csalódunk, állitván, hogy ezek pogá-

nyok voltak akkor, midön a pápa a keresztény rabszol

gák fölszabaditását sürgette, kikröl — ugymond 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 tilrte sz. István ; nem mernök ugyan ál-

litani, hogy azon okból, melyet kronikásunk a szent-

székre fog, hanem bizonyái'a, mert a nemzetgazdá-

szati viszonyokkal szorosan egybefüzött szolgaságot

egy cdapással megszüntetni képes nem volt.

Végül megcmlitendö még egy osztály-árnyalat,

melynek tagjait hadóéreseknek nevezhetjük ; latinul

comites, kisérök volt a nevök.

Ezek többnyire a kereszténység terjedése óta

hazánkba letelepült külföldi harczosok valának. Sz.

István nekik, valamint több benns züiöttnek bérbirto-

kokat vágott ki a fejedelmi jószágokból. E bérbirto
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kot az adományosok örökösen ugyan, de oly föltéte

alatt birták, hogy a királythadjárataibankisérjék. E

hadbéresek tehát a királyi seregnek a várjobbágyok

mellett másik alkatrészét képezték. A hàrmadikat,

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

jövedelmeiböl fizetett.

E királyi sereg mellett régi alakjában ftrama-

radt a nemzeti sereg, melynek akkoron, midön 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 helyettesitést nem türö kötelesség a birtokkal

járt oly elválaszthatlanul, bogy osztozott benne bir-

okánál fogva a föpapság, söt maga a király ia. 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 szoritkozott ; támadó háboruban az országon ki-

vül követni a királyt csak a királyi had volt köteles ;

tehették ezt <$nkénytesen 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 állitani, hanem a valódi szabadok ; bármily

terjedelmes volt is birtokuk, csupán személyes had-

szolgálatot tartoztak tenni. Ambár feltehetö, hogy az

elökelöbbek, gazdagabbak szolgáik és apródaik csa-

patával szâllottak a táborba.
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Ezek föbb 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 aristokratismus-

nak lehet elneveznünk, mely mig a királyi hatalmat

megszilárditotta , az onkormányzatnak is tágas tért

nyitott. Azonban valamintkétséget nemszenved, hogy

a magyar alkotmány már sz. István alatt ezen formák

köztlépett életbe : ugy azt, hogy eme ujitások közöl

mi lett megalkotva az elsö nemzeti gyülésen, mi

utóbb, azon korülménynél fogva, hogy István törvé-

nyei épségben nem szálltak reánk , meghatározni

nem birjuk.
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A nemzeti visszabatáe,— Erdély régibb viszonyai. — A ezé-

kelység viszontagsága és ô'si szerkozete. — A keresztény-

ség Erdélyben. — A magyar fold sajátlagos közjogi vi-

ezonyai. — Gyula lázadása leveretik, mire Erdély szoro-

sabb viezonyba lép az anyaországhoz. A vajdai méltóeág^

— Sz. István Keánt és a besenyöket is megveri. — A

bolgár birtok az Altiszdnál. — Achtum vagy Ótom hüt-

lensëge. — II. Vazul görög esáezár — Csanád legyözi

Otomot.

Sz. István országrendezö mnnkáját a csatazaj

akasztotta meg nem sokára. A rendszabályok, me-

lyek a törzs- és nemzetségfók hatalmát metszették

tövön, fölriaszták a féltékeoységetés ell enhatást szül-

tek. A pogányság sem volt még tövestöl kiirtva.

Koppány lázadásának leveretése után sokan csak

szinre, félelemböl tértek a kereszténységhez. Hazai

nyelvünket törve beszélö idegen papok és szerzete-

sek alig voltak képesek mindenUtt az értelmet meg-

gyözni, a szivet a hit szellemével átmelegiteni ; mig

másfellil az egyháznak fizetendö tized, mely alól a

nemesség sem vala fölmentve, nagy érvet képezett a

kereszténység ellen.

A lázadáe zászlaját most az ifjabb Gyula erdé-

lyi vajda tüzte ki.
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Erdély e korban nem képezett még külön

tartományt, azonban közjogi tekintetben sajátlagos

szervezettel birt. Még nem volt három területre föl-

osztva, hanem csak kettöre : magyar- és székely-

földre. A székelyek ugyanis, miat a nemzeti hagyo-

mány tartja, Attila birodalmának fölbomlásakor Er

dély keleti bérczei közé, a Maros, Olt és a két Kü-

küllö közt elterülö vidékre vonták magukat vissza, s

e könnyen védbetö sziklafészekben, sajátságos hadi-

szervezetök által ötödfél századon át tartották fo'nn

függetlenségoket. Értesülvén a rokon magyarság jö-

vetelérol, követeket küldöttek volna Arpád elé, a ru-

thén földre, hogy neki, nemzeti belkormányuk fön-

tartása mellett, életöket és véröket önként föiáldoz-

zák. Arpád a székely követeket örömmel fogadtá és

öket a vérszerzodésnek köbe rótt pontjaival bocsátá

vissza. melyeket a csiki székely krónika hat ,köszer'-

nek nevez. E pontokat a székely nép az ösi Budvárban

tartott nemzetgyülésén örömmel udvözlé s ünnepélyes

áldomással szentesité, miáltal magát a magyar nem

zeti test tagjává avatá.

Az összes székelység hat törzsre oszolt, u. m.

Halom, Jenö, Adorján, Medgyes, Orlecz és Abrán, s

ezek ismét ágakra szakadtak, mely ágak szerint so-

rakoztak a szabad székelyek a háboru- és békében.

A nemzet feje az Apolt családjából választott [förabon-

bán, a katonai és polgári hatalommal a föpapit is

egyesité. Székhelye ugyancsak a Küküllö mellett

Udvarhely közelében romjaiban még most is látható

Budrár volt. Egyes törzsek és ágak élén nagy- és

kis-rabonbánok állottak, mellettök az emlitettem csiki
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krónika birói tisztviselökül gyuldkat és harkászokat

vagy kárkászokat emlit, mig az összes székelység fö-

biraiként a förabonbán mellett három nagygynla

emlittetik.

Erdély többi részét az Arpádtól vett fölhatalma-

zás folytán Töhötöm foglalta el, megvervén Oyelo

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 erösitették. Az eskü helye még ma

is Esküllönek neveztetik. Erdélyt pedig a székelyföld

hián Töhötöm és utódai sz. István király koráig bé-

kében birták, s épen a királyi székhely távollété-

nél fogva függetlenül kormányozák.

A 950. év nevezetes fordaló pont az erdélyi nép

életében. Ez évröl irva hagyta biborban-született Eon-

stantin császár, hogy Horka fia, Töhötöm unokája,

az idösb Gyula, kit ö Magyarország harmadik fejedel-

mének és a nemzet birájának nevez, ,vendégbarát-

jává' lett, azaz megkeresztelkedett, mely megtérés

• nek következö történetét adják elö a kelet-római tör-

ténetirók : „A turkok, ugymond, mint rendesen a

magyarokat nevezik a bizanti irók, mindaddig

nem szüntek meg a római birodalomba ütni s

azt pusztitani, mig fövezérök Bnlcsú Konstantiná-

polyba nem jött, tettetve , hogy a keresztény hi-

tet fôlveszi; ki is Konstantin császár által fogad-

tatva megkeresztelkedett, és patriciusi ranggal meg-

tiszteltetve, kincsekkel elhalmozva tért vissza hazá-

jába ; nem sokára azután Gyula is, 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-

gyességéröl hires Hierothens nevü szerzetest, kit

Theopylactus Tarcia (Magyarország) püspökévé föl-

szentelt, ki is a barbar tévelygésröl sokakat keresz-

ténységre téritett." Gyula azutáu megmaradt a hit-

ben, és az ö tekintélye és pártfogása mellett folyta-

tott téritésnek nemesak az oláhok közt, — kik maig

is a keleti egyház hivei, — volt fogan atja, hanem a

magyar nenuetnil is, mert a csiki székely króniká-

bau is csakugyan több helyen találunk eralékezcst a

sz. István kora elött már keresztény hitre tért széke-

lyekröl.

Ezen idösbik Gyula leànya volt Sarolta, Gejza

neje, sz. ístván anyja. Fia, ugy látszik, nem volt, leg-

alâbb nem, aki tulélte volna atyját, mert a kormány

Zomborra S'.állt, Gyula öcscsére, ki azt ismétfiára, az

ifjabbik Oyniara szállitá, ugyanarra, ki a sz. király

ellen kitüzte a lázadás zászlajit. Ez ifjabbik Gyula,

sz. István minden intósei dacz.ira, sem a keresztény-

séget fölvenni, sem az uj alkotmányos rendhez si-

mulni nem akart. Mig a törzsfejek hatalma Magyar-

országnak mind dunai, mind tiszai riszón már meg

volt törve, addig Gyula a törzs-szervezetet fontartá.

Nem kis ag^odalommal töltötte el a magyar királyt

ez állapot, mert Erdélynek a nemzettesttíH való elvá-

lása veszedelmét látta e törekvésben, melyet Gyulá-

nak a keres/.tény hit elleni gyülölete azonnal ellensé-

gcs viszonynyá al ikitandott ár. Söt midöu Gyula a mai

Moldvában tauyázó besenyökkel a magyarral rokon-

faju s r.szben szovetséges nópsé¿jgel szövetkezvén.
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ezek segélybadaival s a nála menedèket talált elégü-

letlen magyarokkal a tiszai részeken csakugyan át-

átcsapkodott : sz. István is haddal indult el|ene, és

seregébe fölvevén a székelyeknek Upor Sándor rabon-

bánjok vezérlete alatt hozzá csatlakozott zászlóal-

jait, Gyulát megverte, s legyözvén öt nejével s Bua

és Bnkna fiaival együtt Magyarországon fogsàgba té-

tette. (1002).

Sz. István ez alkalmat nyilván fölhasználta,

hogy Erdélyt az anyaországhoz szoroeabban kap-

csolja. E végböl a vajdai méltóságra egyik az Árpá-

dok véréböl származ jtt rokonát emelte ; a Gizelával

Magyarországba jött németek egy részét, kiknek élén

a nürnbergi Hermann állott, ekkor telepithette le a

mai Szeben környékére, s a gyula-febéivári püspök-

séget is valószinüleg ekkor alapitá : megannyi intez-

kedések, melyek az állam egységét biztositandók va-

lának.

Egyébként az erdélyi magyar terület az anya-

országmintájára lett berendezve. Ugyanazon birtok-

ès rendi viszonyokkal találkozunk ott, mint itten, s e

teriiletnek várkerületek-, vagyis megyíkre való föl-

osztásával a várszerkezet is meg lett honositva.

Azonban az erdélyi megyék távolsága miatt Eszter-

gamtól, az udvar székhelyétöl, szükségessé tette a

vajdai méUóság föntartását. A vajda volt a megyék

terüiefc¿re nézve a kormányzatnak középpontja ; ö

eszközölte a királyi rendeletek végrehaj tását, ö gon-

doskodott a k'ózbiztonságról ; a királyi kinc¿tár ju-

vedelmeire ö billete a felügyelet ; Ö hitta fegyverbe

a nemzeti sereget, ha az ország védelme igy köve
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telte ; ö ültette föl az erdélyi királyi sereget is a ki-

rály által elhatározott háborura, melynek szintén ö

volt vezére. Természetes, hogy ily széles hatáskor

mellett szükségkép elökelö helyet foglalt el a királyi

tanácsban, hol csakis a nádor és udvarbiró elözte

meg; valamint hogy méltóságához képest gazdag jö-

vedelemmel is birt.

A székelység azonban a vajdaságtól külön kor-

mányoztatott : a vajda hatósága nem terjedt kiaszé-

székelyftildre. A székely rabonbánság mintegy külön

megyét képezett a nélkül, hogy a várkerületi szerke-

zet ott alkajmazást nyert volna. Továbbra is a törzs-

élet által meghatározott székekre volt föloeztva, hol

adót, tizedet nem fizettek ; rendi különbséget (köz-

jogi tekintetben legalább) nemismertek; csakis hadi

szolgálatuk szerint voltak osztályozva lovas, vagyis

/ofô-székelyekre, a gyalogok darabantohra. Végre

még egyházi téren is el volt különitve a székelység

a vajda terllletétöl, mert mfg az a gyula-fehérvári

egyházmegye területéhez tartozott, amaz az elöbbi

moldvai milkovi püspökséghez maradt bekebelezve.

A szászfo'ldnek pedig épen csak cgy magva le-

hetett még elhintve akkor a szebeni telepben. Egy

század mulva történt csak II. Géza uralkodása alatt,

hogy a Flandriát elhagyni kénytelenült szászok Ma-

gyarország és Erdély több vidékén, leginkább a Ki-

rälyföldön szórványosan Jetelepedtek. Egyesitésök

azonban még sokkal késöbb, s eleve csak egyházi te

kintetben történt.

De térjünk vissza sz. Istvánunkhoz.

Gyula veszedelme a besenyöket vissza nem
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riasztá Erdély pusztitásától ; miért sz. István a kö-

vetkezö (1003.) évben ujra hadat vitt Erdélybe. Hol

ott az erdélyi hadakkal szaporodván, a déli havaso-

kon át saját országában kereste fol az ellent. A had-

járat veszélyes volt, mert Keán a besenyök fejedelme

a hegyek közé vonult népével. De végre sikerült sz.

Istvánnak csatára kényszeriteni 6t. Fegyverei diadal-

maskodtak, Keán a csatamezön niaradt, tabora pedig

a GörögorszagbanrablotttömerdekkiKCscsel együtta

gyözök kezére került. Sz. István e kincseket a budai

ée székesfehérvári nagyobbszerü monumentális tem-

plomok épitésére szentelte hálából Istennek az ara-

tott gyözelemért.

Erdélyben és Magyarország délkeleti részében,

ezen kettös gyözelem daczára is biztos alapon még

nem nyngodott sz. István hatalma. A két oldalról, éj-

szak és kelet felöl szomszéd és rokon pogány besenyó'

tö'rzsek betöréseiket többször ismételték, és a béke és

áhitat müveit nem egyszer szakittatták félbe a sz.

királylyal, hogy a hazát becsapásaik ellen oltalmazza.

A Tisza torkolatánál letelepedett besenyöket szintén

esak fegyveres ero által birta hatalmának elismeré-

sére s a keresztség fölvételére.

Ezen avidéken az Olttól a Marosnak aTiszába

szakadtáig, feküdt a honfoglaláskor Glád, bolgár fe-

jedelem birtoka. Hanem Szoárd és Kadocsa és a

kún Vajta, az e vidékre kiküldött honfoglaló vezé-

rek fényes diadalt ültek Gládon. „Ugy dölnek vala

ellenségeik elöttök, mint a kévék az aratók utánK és

ellenségeik egész serege „mint tüz elött a viasz, ngy

olvada, mond Névtelen Jegyzö krónikásunk. Mire

Sient I«tván k'rAly. 5
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Grlád Arpád kegyelméhez folyamodék, s általa tarto-

mánya birtokában a magyar fönhatóság beismerése

mellett meg is hagyatott.

Gládnak egy Achtum vagy Otom nevü ivadéka

urälkodott most Marosvárból ez országrész fölött.

Otom, ösei rég befogadván a bizanti bolgár téritések

által a keresztény vallást, tulajdonképen görög ugy-

nevezett ó-hitü volt, de ennek daczára kilencz felesé-

get tartott. Ep ily keveset, mint a vallás torvényeire,

ügyelt az országnak tartozó htiségére, és a Tiszán és

Maroson átkelö magyarokon csak ugy megvette az

adót, mint idegeneken. Pedig emlékeink öt dúsgaz-

dagoak mondják, levén a bánságnak kövér legelöin

megszámlálhatlan gulyái, ménesei és nyájai.

Gyula erdélyi vajda siralmas sorsa megdöb-

benté öt. Az eröteljes királytólnem is várhatott egye-

bet, mint függetlenségi terveinek szárnya-szegését,

söt félthette, hogy Gyula sorsára kerül. Ez okból ide-

jén gondoskodott védelemröl a veszély esetére. A

veszély Magyarországra nézve sem volt kicsiny-

lendö.

A keletrómai birodalom biborát, mint erintök,

IL Vazul viselte (976— 10¿5), egyike a legméltób-

baknak, kik e dicsösége szinét hagyogató császári

palástot viselék. O meghaladta eszélyben elödeit és

kevesebbet gondolt arra, hogy haszontalan, habár

könnyebben valósitható foglalásokat tegyenKeleten,

mint inkább, hogy a bolgárokat, kik birodalmát be-

töréseikkel folytonosan pusztiták, leverje. A háboru

ez idötajt megindult mar és változó szerencsével

ugyau, de mindkét oldalról iszonyu kegyetlenséggel



67

folyt. Mondják, Vazul egy alkalommal iszonyu ke-

gyetlenséggel tizenötezer ellenségnek süttette ki sze-

meit, mire a megfélemlitett bolgárok lassankiut meg-

hódolának.

Otom a hatalmas császárnak kereste most párt-

fogását, mert kevésbbé veszélyesnek tünt föl elötte

a görögök, mint közvetlen szomszéd magyar király

fohatósága. S uj védura hatalmában bizakodván,

fölmondá Istvánnak az engedelmességet, söt nem

titkolta a magyarok iránt ellenséges indulatát sem,

midön a királyi sót, mely Erdélyböl a Maroson szál-

littatik 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 Otommal viszályba keveredett, s midön

sejtette, bogy ez öt orozva meg akarja gyilkoltatni, sz.

Istvánhoz, mint rokonához is, menekült Esztergamba.

Ott, kutföink szerint, megkeresztelkedett, vagy hogy,

ami valószinübb, ó-hitü levén, a katholika egyház

kebelébe tért. Ot választá sz. István tervei kivite-

lére. Meggyözödvén ugyanis hü ragaszkodásáról, se-

reggel küldé Ótom ellen, ki értesülve levén a fenye-

getö veszélyröl, a Tisza mögött harczkészen várta a

magyar hadat. Csanád átkelvén a Tiszán, Otom sere-

gével megütközött, de vagy azért, mert visszanyo-

matott, vagy bogy cselt vessen az ellenségnek, hadá-

val a Tisza bozótos lapályai közé vonult vissza ; in-

nét azonban éjjel Otom álomba meruit táborára csa-

pott, a rémületre ocsùdott ellent megverte, vezérét is

5*
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megölte, és miután Otom fejét gyözelmi jelül sz. 1st-

vánhoz küldé, a fejedelmi székhelyet Marosvárt is

megvette. Sz. István az ekkép visszaszerzett rarto-

mányt mindenesetre szorosabban füzte az anyaország-

hoz, kormányátpedig a gyöztes Csanádra bizta, s an-

nak nevéröl ezentul Marosvárt is Csanádnak rendelte

neveztetni. Csanád igyekezett e tartományt a magyar

birodalomnak teljesen megnyerni. A görög kolostor

helyébe latin kath. monostort alapitott, mig késöbb

ott külön püspökseg is alapittatott. A veszedelem e

szerint végre szerencsésen elhárult, de e hadviselés

közben módja volt Vazulnak a horvát kézen levö Sze-

rémséget a byzanti birodalomhoz csatolni, s hovato-

vább hosszabb vonalban nem kedves szomszédává.

■válni a magyarnak.



A sz. lstváii alatt tartott országgyülések. — A tôrvény-

hozó és végrehajti hatalom. — A nádor- ispány, udvari is

pány, tárnokmester, s egyéb udvari méltóságok. — Vidék-

kormányzat. — Uri hatóság. — Az elsö magyar tôrvénykônyy

és felosztása. — Az egyházat érdeklo rendeletek. — A világi

flgyekbe rágó tôrvények : a szolgaságot, birtokot, házasságot

érintôk. — Büntények és bttntetésôk.

A béke helyreálltával, minthogy az egész ma

gyar birodalom a közvetlen királyi hatalom alá ke-

rüle, más részröl az ösi jogaikat sinlö törzs- és nem-

zetségfök megfélemlitve , az itt-ott fölburjánzô po-

gány hajlamok elnémitva valának : sz. István tekin-

é ye egész sulyával folytathatta a nemzet politikai,

egyházi s erkölcsi átalakitását. Korának és népé-

tnek szükségeit éles értelemmel átértvén , nagyszerü

hivatásának teljes tudatában láthatott ismét azon

müve betetözéséhez, melynek körrajzát fönnebbi fe-

jezetünkben adtuk.

Hogy sz. István e czélból több izben tartott gyü-

léseket, az iránt az istvánféle 4törvényköny és tör-

téneti adatok elfojtanak minden kételyt ; egyébként

pedig a létezö viszonyok surgetöu követelik valaoly

közeg megalkotását, ha nem létezett volna, vagy fön
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tartását, a hol létezett , melynél fogva a nemzet elö-

kelöit gyakrabban maga köré gyüjtse, velök tanács-

kozzék, öket tervei szükséges voltáról, hasznáról

meggyözze , lelkökre hasson , öket a kereszténység-

ben megszilárditsa : mindezt a reformok sükeresb

végrehajtása , foganatjok biztositása követelte. Es

valóban ; ha az eredményt tekintjük , a népek torté-

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 ismerö és népe tel-

jes közremüködését áhitó bölcs fejedelem az uj rend

megállapitásában s az uj törvények alkotásában az

ország szine-java hozzájárultát nem nélkülözhette.

Azonban a nemzetek kifejlödésének folyamá-

ról vajmi fonák fogalmunk volna , ha mai alkotmá-

nyos kormányrendszerünk magvánál többet látnánk

sz. István kormányzatában. Rég megjegyeztetett és

igen helyesen, mondja egyik állambolcsészünk, hogy

az álladalmi élet nem szokott a szabadsággal kez-

dödni, s nem a szolgasággal. A jelen államok közöI

külön mindenik, legyen bár most despotia vagy de-

mokratia, a középkor századaiban , midön kezdetét

vette^ valamint azzal nem birt, mit ma képviseleti al-

. kotmánynak, politikai szabadságnak hivunk, miután

az egyéni erök tusáját még nem válthatta fol a jogok

egyensulya : ugy korlátlan önkénynyel intézkedö fe-

jedelmeket sem ismert , mivel az egyéni erбк még

nem koptattattak el, még nem nyügöztettek le.

Törté dataneti aink azon országgyülésen kivííl
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mely a koronázást követte, még kettöröl értesitenek,

meJyek egyike 1009-ben Györött, másika lûlo-ben

tartatott. Némely irók még 1016-ra, 1032-re és 1035-

re is helyeznek országgyüléseket. S ezen tanácskoz-

mányok eredményei lettek azon országrendezo refor-

mok, melyeket fölebb nagyrészint tárgyalánk, k'ôzjogi

intézhedések, melyeket tárgyalandunk, és azon tôrvé-

nyek, melyeket sz. István törvénykönyvének fonalán

itt megismertetnünk kell.

A középkorban egységeskormányszervezet,vagy-

is olyan, mely az egész országra kihat, s a nép meg-

anDyi rétegeit beágazza és fölkarolja, nem létezett.

Ez eredményezte, hogy a nagy német nemzet, mely-

Ъeп a közszellem kevésbbé volt hatékony, és a sza-

bad germán kardjával szerzctt földbirtokán urnak

hirdette magát, egységes egészszé nem tömörült. A

magyar kormányszervezet a németnél jóval összefüg-

göbb, 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 torvényhozó hatalmát illeti,

az a király felségjogai közé tartozék ; kivüle senkit

sem illetett meg, az ország bármely csekély részére

sem. A királyi tanács, mint a törvénybozás foténye-

zöje, nem volt állandóan szervezett testület, tagjai

azok valának, kiket a király az ország föbbjei közöl

bele meghftt. Hogy sz. István többnyire vele ta-

nácskozván hozta türvényeit, az törvényei beveze-

téséböl látható, de tanuskodik róla frisingai Otto is
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emlitvén: „A magyarok íiiindent csak érett tanács-

kozás után visznek véghîz, s ha nevezetesb áîlam-

Ugyek forognak szönyegen, a király udvarába gyüle-

keznek, hová magokkal viszik székeiket s ott dönte-

nek felettök."

E mellett a nemzet zöme a törvényhozásban való

részvéttöl nem volt teljesen kirekesztve, hanem, mint

ma mondanók, ,kérelmezése jogát' gyakorolhatta a

3zékesfehérvári napokon, mely alkalommal az odaösz-

szesereglett szabad nép panaszai elöadása által folyt

be a iörvényhozásba.

Nyomátleljük más városokbantartott gyülések-

nek is, melyekröl azonban csak azt állithatjuk, bogy

a fötényezök itt szintén a királyi tanácsban képvi-

selt urak voltak, továbbá hogy a középkor parla-

mentjeinek módjára, e gyülésekis elsö sorban inkább

birói székek valának.

A középkort még azon vonás is jell emzi, hogy a

kormányzat különbözö ágai nem levén egymástól el-

különitve, kisebb-nagyobb területre egy-egy személy-

ben központosultak. A ki valamely kerületnek há-

boru idején föhadnagya volt, az látott benne törvényt,

gondoskodott közbiztonság- és közigazgatásról. Mi-

hez képest a birói hatóság fokozatai szerint lehet leg-

helyes^bben a kormányzatot részletezni. Birói ható

ság pcdig három levén Magyarországon : 1. a köz-

vetlen, 2. a közvetett királyi, 3. az uri, tehát kor

mányzatot is háromfélét különböztethetünk meg.

A közvetlen királyi kormànyzatot sz. István

rendszerint az esztergami királyi kuridban (udvar-

ban) gyakorolta, itt tartotta tanácskozmányait a nem
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zet nagyjaival, innét adta ki rendeleteit, ide idézte

azokat, kik közvetlen királyi birósága alá tartoztak,

ide a királyi kincstárba szolgáltatták be a jövedel-

meket, itt fogadta a külföld követeit. Amit a király

személyesen nem intézhetett. el, vagy elintézni nem

akart, arra helyettesei és tisztviselöi voltak. A leg-

elsö ezek közta nidor-ispány (Palatinus Comes, vagy

Curialis Comes major, föudvarispány.)

A nádori méltóságót ujabb történetiróink a nyu-

gattól kölcsönzött intézménynek tekintik ellentétben

azokkal, a kik elödeiül a nemzeti birákat gyanirják.

A nádor kezdetben pusztán udvarbiróként szerepelt

joghatósággal az udvari nép fölött ; csak lassan ter-

jedt jogköre, ha mint a király helyettesitöje, oly ne-

mesek ügyeibeu itélt, kik a királyi kuriába vitték

flgyeiket vagy ha a király által koronkint kikülde-

tett az ország különbozö részeibe törvéDyt látni tol-

vajok, rablók és gyilkosok felett. Csak késobb, midön

a királyi tisztekben köztisztviselöket lát vala az or

szág, lett a nádor a nemesek rendes birája, ki az or

szág egyes vidékeit bejárja birói széket tartván, s a

királyt helyettesitvén háboruban és békében.

A nádori hivatal mindjárt kezdetben igényelt

segédet, ki a nádor távollétében az udvarbirói teen-

döket teljesitse. Okmányaink ez egyént al-udvaris-

pány- vagy röviden udvarispánynak nevezik, belöle

lett a késöbbi századokban a judex curiae, magyarul

udvarbiró, nagykéso'n országbiró.

A nádor és udvarbiró után az udvari méltósá-

gok közt killön megemlitést érdemel a tárnok mesteri

tiszt. Ezen fökamaräs kezelöje volt a királyi kincstár
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nak és fönöke a tárnokoknak, vagyis mindazoknak,

kik a királyi jövedelmet beszedték és kezelték, u. m.

a só- és vámtiszteknek, kamara-grófoknak, a királyi

jószágok isp ányainak stb. A királyi városok adózá-

saik folytán a királyi kamarához tartozván, jogha-

tósága alá tartoztak. A városok emelkedésével az ö

tekintélye is növekedett.

Akirályi udvar egyéb méltóságai közöl kiemelen-

dök : a királyasszony udvarbirája, a föasztalnok, fö-

lovászmester}afôkamaràs és afopohárnokok, továbbá a

liirklyi^hirnökök, vadászok és kardhordók mesterei, is-

pányai. Merö udvari tisztek, kik az udvartartás egyik

vagy másik ágáról gondoskodtak.

Megemlitendö végre a királyi jegyzö, ki mint

papi személy, nem [ritkán a királyi kápolna mestere

nevén fordul elö, mert a ,királyi udvar kanczellárja£

késöbbi keltü czim. A királyi iratok szerkesztése, a

királyi pecsét örzése volt ez irástudó föpap fontos

tisztje, mely azonban most még nem volt határozott

föpapi székhez kötve.

Ez udvari tisztek és a személye körül tartózkodó

nehány föpap és fôur képezte sz. István alatt a köz-

ponti kormányzatot , a mennyiben t. i. sz. István

korában a központositásnak 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, tanusitja ezt az ellenkezö kisérletek tilalma.

Ellenben mindazon néposztályokra nézve^ melyek a



75

nemes és tulajdonképeni szolgaosztálybeliek közta

közepet alkották, a királyi curia vagy a fehérvári tör-

vénynapok már felfolyamodási forumot képeztek,

közvetlen kormányzásukra a vármegyei (várkerületi)

vagy városi hatóság szolgálván.

A várszerkezetrôl azok után, amit fönnebb elö-

adánk, kevés mondani valónk van. Tndjuk, bogy

a várispán a vármegye összes kormányzatának feje,

segéde a vitézi dolgokban a hadnagy, a törvényke-

zés- és közigazgatásban a vár udvarbirája, hatósága

gyakorlásának szinhelye pedig a várispáni ud-

var volt.

E központi várhatóság vagy várispáni curia,

mely a valódi szabadok vagyis nemesek sem szemé-

lyes, sem birtokügyeiben illetékes nem volt, hanem

csakis a királyi kincstárt érdeklö pénz- és tized-

ügyekben, a vármegye elökelöbbjei részére közvet

len hatóságként szerepelt, mig a vármegye alsóbb né-

pei Ugyeiket csak föllebbezve fordultak az öket köz-

vetlenül kormányzó századosoktól és tizedesektöl a

várispáni kuriához.

Mint legalsó közegei a várszerkezetnek a köz-

ségi elüljárók fordulnak elö, kik csak kivételesen vá-

lasztatnak, rendszerint kineveztetvén.

Ugyancsak kivételképen léteztek a megyei terü-

Jeten némely külOnálló kormányzati hatóságok, mi-

lyenek közvetlen királyi hatóság alá tartozó városok

és némely föpapi uradalmak, melyek lakosai uri ha

tóság alá tartoztak.

Semminemü szabad birtok, birta legyen tulajdo-

nosa a honfoglalás vagy királyi adomány czimén, nem
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volt uralommal összekötre, mint pl. Németországban

hanem a közhatôság a magánbirtokra is kiterjedt.

Ehhez képest a birtoktalan, de személye szerint sza-

bad pór, ki idegen birtokot földbér mellett müvele,

ez okból nem vált földesura alattvalójává, hanem a

vártiszt ható sága alá tartozott. Csupán a röghöz kö-

tött tulajdonképeni szolgák vatának az uri hatóság-

nak alávetve. Ezekre nézve az ur udvara képezte a

legföbb birói illetöséget, hol az ur vagy személyesen

vagy tisztjei által itélt felettök.

Azonban az uri hatóság már ekkor terjeszkedett.

Néhány föpap pl. az esztergami érsek, pécsi és nyit-

rai püspökök kiváltságot ,földesuri mentességet' nyer-

tek sz. Istvántól, melynek erejénél fogva nradalmaik

a vármegye hatósága alól fölmentetvén a fó'ldesurtól

függö kormányzati vidékekké váltak. Hogy világi

egyén is birt volna hasonló kiváltsággal, erre példát

az ekkori okmányok közt hasztalan keresnénk : a vi-

lágiak nagyszerü uradalmaikat csak a jövö korszak-

ban halmozák össze, s ekkor csakugyan ök is nyer-

tek hasonló kiváltságot. A kiváltságlevél egyèbiránt

nem nyujtott mindig egyenlö jogokat ; majd csupán

a várbiróság illetösége alól vonta ki a föpapi uradal-

makat, s mig az egyik biráskodási jogát pusztán a

polgári ügyekre szoritá, addig a másiknak pallosjo-

got is adott, söt egy némely püspokség vagy apát-

ság külön vásártarthatása, alattvalóinak vámmentes-

sége s ezek adójának saját részére való szedhetése

által közgazdaszati tekintetben is külön egészszé vált.
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Ha a sz. istvánféle törvénygyüjteményt, ezen

legrégibb magyar törvénykönyvet csak fölületesen

is szemléljük, azonnal felötlik terjedelmének csekély-

sége mellett tartalmának hiányos és egyenlötlen tár-

gyalása. A jogszabályok rendszeres összeállitását

hiába keressük benne, s az egészet oly ,királyi ren-

deletek' gyüjteményének kell tekintenünk, melyek

egy-egy törvényes szokást megváltoztatnak vagybe-

szüntetnek, vagy egyenesen utját vágj ák valamely,

a keresztèny állam fogalmával megférhetlen szokás-

nak, mi alatt a régi hagyományos jognak egyéb té-

telei érintetlen maradtak.

A sz. Imre herczeghez intézett intelmeket, melyek

a Thuróczy-féle bécsi codexben az elsö könyvet teszik,

e helyütt hallgatással mellözvén, a tulajdonképeni

törvénykönyvet tartjuk itt szem elött. Bevezetésében

kiemeli a sz. király, hogy valamint minden nemzet

saját törvényeivel él, ugy ö is a régibb és ujabb fe-

jedelmek péidáját követve elöirja a nemzetnek, mint

viseljen tisztcsséges és feddhetlen életet nemcsak

az isteni, hanem az emberi törvények értelmében is,

Azután következnek magok a törvények, (End

licher 1849-ki kiadása szerint) két könyvben, XXV

és XXI. összesen 46 törvényczikkben.

Altalában 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 ne-

hány canonja szóról-szóra van átvéve ; mig a vilá-

giakban nagy függetlenség észlelhetö daczára a frank

eapitularéknak, melyek a törvényhozék szemei le
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lebeghettek. Az elsö könyv több fejezeténél meg van

emlitve a királyi tanács beleegyezése, melynek köz-

remüködésével hozattak ; a második könyvben ha-

sonló hivatkozás nem fordul elö, mely körülmény

keltöket oly idöbe helyezi, midön a királyi hatalom

annyira megszilárdulva érzé magát, hogy ily meg-

jegyzés föloslegessé vált.

Az egyházi ügyekre vonatkozó rendeletek ösz-

szesen tizenhárom pontba vonhatók össze, melyek

közöl nevezetesebbek következök :

Az egyházi javak a király oltalma és védelme

alá helyeztetnek, s a király ezek épségére csakugy

tartozik ügyelni, söt jobban, mint saját örökbirto-

kaira. A ki a királyt e tekintetben tévutra vezérli,

nemcsak az egyházbóL hanem a király tanácsából

is kiközösitendö (I. könyv, 1. tczikk.)

A püspökök a kánoni jog szerint teljes hata-

lommal igazgassák egyházaikat, védjék az árvákat

és özvegyeket, miben nekik a várispánok, birák s

egyéb tisztviselök segélyökre legyenek. (I, 2.)

Minthogy pedig az egyháziak aközjóért müköd-

nek, kötelességének ismerje mindenki segélyökre

lenni ; ellenben senki öket felelösségre nem vonhatja,

kivévén az egyházban (egyházi törvényszék jelött) ;

senki a világiak közöl ellenök vádat, nem^emelhet ;

tanuságot sem tehet, hanem csak ífeddhetlen életü

családatyák. (I, 5. 4. 3.)

Az egyháznak tizedet adni mindenki köteles ter-

mékeiböl ; ha ki a tizedet eltitkolja, az termésének

kilencz tizedrészét adja; s ha ki a püspököket illetö

különrakott tizedböl valamit elsajátit, tolvajként la
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koljon. Egyébként a tizedügy megitélése egyedùl a

püspököt illeti (II, 18.)

Minden tiz helység épit egy templomot, s azt

két házzal és két szolgával, egy lóval, hat ökörrel,

két tehénnel, harmincz apró marhával alapitsa meg.

Az egyházi templomi ruhafélét a király, a könyve-

ket a püspök adja. (II, 1.)

A ki a keresztény egyházi szabályokat meg-

szegi, a püspöktöl a kánonok szerint bünhesztessék ;

s ha a püspök büntetésének magát alávetni nem

akarná és hétszer megintetvén, rögzötten megátal-

kodnék, a királynak, mint a kereszténység védnöké-

nek törvényszéke elé idéztessék. (I, 13.)

Ha ki vasárnap ökrökkel dolgozik, vegyék el

ökrét s a lÂizségbeliek közt oszszák ki husát ; 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, börével (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-örzö-

ket ; aki elmarad röstségböl, bünhodjék. (L 9.)

Az elökelök, ha az istentisztelet alatt fecsegnek,

csnfosan kiüzessenek az Isten házából ; ha közrendi

ember ilyetén merészségre vetemedik, az elöcsarnok-

ban mindnyájok szemeláttára megvesszöztessék és

baja nyirassék. (I, 19.)

Ha valaki a kantorböjtöt megszegi, egy heti

böjttel eulyosbitott tömlöczczel lakoljon. Hasonlóké
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pen járjanak el az olyan ellenében, ki pénteken hust

eszik. (I, 10. 11.)

A megrögzött keményszivü, ki hálálos ágyán

gyónni nem akar, azt temessék el, mint valamely hi-

tetlent, egyházi szertartás nélkül. E szabály nem il-

lendö azokra, kik váratlan halállal mulnak ki, sem

azokra, hol a szülük vagy a rokonak hibásak a mu-

lasztásért, de ez esetben böjttel tegyék jóvá ha-

nyagságukat az illetök az áldozárok belátása sze-

rint. (1, 12.)

Ezek mindössze sz. Istvánnak az egyházat ér-

deklö törvényei. A világi ügyekre vonatkozók általán

véve a szolgák viszonyát, a már érintett birtokjogot, a,

hdzassági viszonyokat és büntények büntctését szabá-

lyozzák. Nem lesz érdektelen ezen arégiínagyar élet-

viszonyokat megvilágitó adatokat közelebbrol szem-

lélnünk.

Az egyéni szabadságot illetöleg, királyi hatal-

munknál fog?a rendeljük (mond az I. törvénykönyv

22. czikke), hogy senki, se gróf, se vitéz, valamefy

szabad személyt szolgaságra vetni ne merészeljen.

Saját szolgáját b^rki szabadon bocsáthatja, s az

ilyet ujra szolgává tenni senkinek sem szabad. (I,

18.) Ellenben meg nem türhetö, hogy valamely ur a

más szolgáját vagy fegyveresét elcsalja és szökésre

csábitsa. Ugyanaz áll a más birtokán letelepült ven-

dégekröl. (I, 23. 24.)

A ki idegen szolgákat megkisért fólszabaditani,

annyi rabszolgát fizet, ahány szolgát akart sza-

baddá tenni, mely birságnak kétharmada a királyt
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egyharmada a gazdát illesse, a király azonban ille-

tösègénck haimadrészét a várispánynakjuttassa. (II.

k. 5. tez.)

Ennek folytán, ha valamely szolga más ar házá-

hoz szökött, azt szabad legyen keresni, s aki a kuta-

tót ebben akadályozni vagy bántaimazni merészelte,

fizet birságul tiz tulkot.^I. 24.)

A szolgák taausága шok vagy urnöjök ellen

semmis. (I. 20.)

E.inyit a szolgákiól.

Ugy lá's/,ik, sz. ístván azon intézkedése, melyet

a koronázás után tartott nemzetigyülésbea a föidbir-

tok iránt te'.t, bajosan batott keresztül a nemzetség-

fejek ellenzése miatt. Ezeketpedig megtörni s minden

hatalom sulypontját a királyságba helyezni, a leg-

szükséges. bb reformnak látta. A nemzetségfok nem

könnyen tudták megszokni azt, hogy azoa vávkerü-

letben, mcgyében, melyben nemzetségök le volt tele-

pedve,az uj alkotmány szerint, ha egyszersmind vár-

ispán) i tis/tet is nem viseltek, semmi joguk sines

tübbé in'ézkedniok. Ez az oka, miért bogy sz. István

több i/.ben szükségesnek látta kifejteni a birbokról

szólö al iptürvényt. „Királyi hatalmunknál fogva ren-

deljiik, ugymond az I. künyv 6. és 7. czikkében,

hogy minde .kinek szabadságában álljon birtokáról

rendelkezui, azt nejének, fiainak, leányainak, roko-

naiuak vagy az egyháznak hagyományozni ; s e ren-

delkezést hálala után se merje senki megsérteni Va-

amint peiüg m ndenkinek teljes birtokjogot adtunk

valonaban, ugy a mngrnk számára is basonlót tar-

tunk f'fihn miuüenre nézve, mi királyi méltosá^unké,

8/.»iit Utrin kiiály. Ь
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ezekböl is tilos valamit elfoglalni." S ismét a II. k-

2. czikkében : „Megegyeztünk az egész tanács kérel-

mében, hogy mindenki teljes ura legyen birtokának

s a király adományainak, mig él ; kivéve azt, ami

mint egyházi vagy vármegyei jószág van kezén (bér-

birtoknl t. i.); halála után pedig fiai hasonló joggal orö-

köljék birtokát. Ne is szenvedje senki semmi bün miatt

javainak elvesztését, hanem ha a király élete ellen

esküdött össze, 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 I. tör-

vénykönyvének 15., 26.,27.,29.,30. és31.tvczikkeiben

foglalvák, az egybekelést, nörablást, a házasság tilal-

mat rabnövel, a feleség-gyilkolást, a no' hütlenségét, a

nöktolvajlását, az özvegyek és elhagyott asszonyok jo-

gait tárgyalják. Ezen tartalom-jegyzékböl könnyen

hozzávethetök az érintettem törvények hiányai, me.

lyeket, hogy a házassági viszonyokról bövebb tudo-

másunk legyen, sz. László és Kálmán királyaink

e nemü törvényeivel, valamint egyéb okmányok ide-

vágó adataival fogunk kiegésziteni. Aligha köve-

tünk el ezáltal anachronismust ; mert a fölsorolt

ujabb rendeletek vagy a törvényes szokást szente-

eitvén, vagyabekapott visszaélést korlátolván, csak-

is a sz.-istvánkori viszonyokat tüntetik fíSil.

A törvényes házasság kötésére megkivánják sz.

István törvényei azon rokonok beléegyezését, kiknek
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hatalmában a leányáll. Akie beléegyezés nélkül tesz

szert nöre, nörablást követ el, ugy látszik, még ak-

kor is, ha a nö egyetért rablójával.

A rablott nö rokonainak visszaadandó, ha meg-

esett is. A rabió pedig akkora birságot fizet, ameny-

nyi a megölt nöért jár, és fizeti e birságot az esetben

is, haarokonokkal utóbbkibékül, azaz, hogyha a kér-

déses leányt törvényes nejéül veszi.

A rokonok beléegyezése a legrégibb idöben való-

szinüleg öseinknél is bizonyos áron történt, mely ár

a nö hozományához csatoltatott. Az ,eladó leány' és

,ara' nevezetekböl lehet ezt következtetni, továbbá

abból, hogy a nögyilkos felesége rokonainak kárpót-

lást tartozik fizetni, végre, hogy a fivérek — ké-

söbbi törvenyek alapján - nôvéreiket zálogba vet-

hették.

A nászajándék, melyhez a ,jegyruha' sorolandó,

a feleségül ,vett( leány árába tudandó , minthogy

azon esetben is a rokonok kezében marad, ha az

ara az egybekelés elött 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.

Tanunl a torvényesen kötött házasságnál emlé-

keink hol a násznagyot, hol a fivért, hol az áldozárt

jelölik.

A Kálmán király idejében tartott régibb eszter-

gami zsinat a sz.-istvánféle törvényt a norablásról

tökélyesitendö, külonbséget tesz a közönséges nö

6*



84

rablás és a már eljegyzettnö elraboltatása ée meg-

becstelenitése közt. A közönséges rabió Ut is — köze-

lebbröl meg nem hatáio/ott — birságot fizet ; ha

fizetni képtelen, haja nyiratik éa eladatik. A jegyes

rabió a rabio tt not, haez elraboltatásába nem egyezett

belé,visszaszolgáltatja,azután megbirságoltatik, végre

minden házasságkötésre képtelenné válik, és ha a

birságot megfizetni nem birja, Srök-rabságra kár-

hoztattatik.

A birság, melyet a sz.-istvánféle tfirvény a nö-

rablóra ezab, vitéznél tiz tulok, szegény közembernél

öt. Grófról 'endites nines, noha no'guikosságnál öt-

amryiban marasztalandó el, mint a vitéz.

A tiltott házaxsáyok közé sorolja sz. István tör-

vénykönyve (I. 29.) a szabad, vagyis nemesember

egybekeléáét másnak szolgálójával, mely esetben,

még ha a gazda engedélyével történik is az egybeke-

lés, a nemes szabadsá^át sinyli. A szabad nönek egy-

bekelése, nem szabad férfival, noha törvény nem

emliti, mindenesetre rut dolognak tekintetett, ámbár

késöbbi rendeletek az efféle nök szabadságát védik,

és férje gazdájának meg nemyengedik, bogy a há-

zastáis ikat rgymástól elválaszszák.

A papok házasságát szolgálóikkal a szabolcsi

zsinat (101)2) tiltja, ellenben a papok elsö házassá-

ga még ez idüben türetett.

Hogy zaidó keresztény not vegyep feleségül,

szintén tiltja sz. Laszló,t0rvénye.

Hogy magyar, pogány szokás szerint a férj ne-

jét bizonyos okoknál fogva, melyek közt a házassig-

törés nem volt talán az egyetlen, megölhette, kétség



85

telennek vehetjük. Sz. Igtván I. törvénykönyvének

15. tezikke nyakát szakitandó ezen régi pogány vad

szokásnak,annak undokságát feltiüitetniügyekszik, és

kemény birságokat szab reája. Ha ispány (gróf) fer-

tözteti meg kezét nöje vérével, 50 darab tulkot fizet

az asszony szüleinek, és penitenciát tart a canonók

szabványai szerint ; a vitéz és gazdag tiz, a szegény

öt tulokban marasztaltatik el a megölt rokonai ja-

vára és szintén kiállja a canoiiszerü böjtöt. Vérdija

volt ez a megölt, asszonynak, mert hogy a házasság-

törésen kapott nö a halált az akkori idök felfogása

szerint megérdemli, kitünik abból, mert késöbbi tör-

vények is, a férj személyes boszujogát korlátozan-

dók, paüosra itélik az ilyen személyt.

A tolvaj n6t az I. 21. szabadsága elvesztésére

itéli. Férje váltsa ki kétszer életfelét, harmadszorra

adassék el.

Boszorkányság- és bübájosságról itélni az egy-

házi biróság elé tartozik, ide utasitja Kálmán király

a gyermekolést is. Férjöktöl elfutott nök azoknak

mindannyiszor visszaadassanak az esztergami zsinat

végzéséhez képest, mert irva vagyon : amit Isten

üsszekötött, ember ne oldja föl azt.

Sz. István rendeletei az özvegyek- és árvákról

(I. 26.) és azok nejeiröl, kik az országból megszök-

nek (I. 30.) alapját képezik azon, párját ritkitó ma

gyar özvegyjognak, mely 1 848-ig divott.

E rendeletek értelmében az özvegy, ameddig

uj házasságra nem lép, gyermekeivel, vagy ha gyer-

mekei nincsenek, maga, elhalt férje minden javainak

birtokában marad. Senki öt második házasságra nem
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kényszeritheti. Ha önkényt lép uj házasságra, ez

esetben visszahagyja gyermekeinek férje vagyonât,

s csupán tisztességes ruházatot vihet magával. A

gyermektelen özvegy által birtokolt jószág csak en-

nek halála után száll vissza férje rokonaiva 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-

tokában, mig férjét visszavárja. Második házasságra

szintén nem kényszerithetö, de ha njagától teszi ezt,

megmásitván szándékát, elveszti özvegyféle jogait.

Ha férje visszatér, miután nejét uj frígyben tudja,

nem nösülhet ujra massal, hanem ha a püspök meg-

engedi, elöbbi nejét azonban — ugy látszik — visz-

szakövetelheti.

A házasság caüoni feloldhatlansága —. igyen

tünik ki a tárgyaltakból — még ekkor nem vert

mély gyökeret a magyaroknál, kik a kelletlen há-

zassági igát oly nyügnek találták, mely elöl önkèny-

tes számüzetés által menekülni sem tartották terhes-

nek. Még a 13. században is fordul elö eset, hogy a

férj fogadásból a szentföldre megy, hogy soba többè

vissza ne térjen, s nejét a házasság kötelékei alól

föloldja.

A bünlények közé, melyekröl az elsö magyar

törvénykönyv tárgyal, tartoznak: az emberölés, cson-

kitás, fajtalanság, eröszak, gyujtogatás, tolvajlás,

továbbá a hamis esküvés, rágalmazás, felségsértés,

végre némely egyházi törvények áthágása.

Az orgyilkosságról sz. István törvényei nem

emlékeznek, ellenben külonbséget 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 auri) tartozik fizetni, melyekböl 50 a király-

nak, 50 a szülöknek, 10 a biráknak adassék ; ezen-

felül a canoni szabványok szerint böjtöljön. — Ha ki

pedig esetleg Ut valakit agyon, tiz aranyat fizet és

szintén canonszerüleg böjtöl. — Ha valakinek szol-

gája más szolgájàtöli meg, adassék át a károsultnak

a tettes, vagy váltassék meg és penitenciát tartson,

mint fönnebb.—Ha pedigaszabad öli meg má¡j szol-

gáját, adjon heiyette más szolgát, vagy fizesse meg

árát a megöltnek, és szintén böjtöljön a canonok

szerint (I, 14. v. \ 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 fegyvertámadások gyakoriakká let-

tek, sz. István, hoçy ezeknek elejét vegye, még a

kardrántásra is haläos büntetést szabott.

„Hogy a béke szilárd és sértetlen maradjon,

nagyok és kicsinyekközt egyaránt, bármely sorsuak

legyenek, szigoruan negtiltottnk, hogy senki más sér-

tésére kardot ne rántsoi • aki pedig e részben továbbá

is féktelenkedik, az oljan kardáltalveszszenel." (I.

16.)Késöbbi törvény (1112—15.)tágitnémit szigorán,

amennyiben fokozatoka enged mcg. Aki kardot ránt

dühében, de senkit sem stbez, a gyilkosság félbirságát

fizetipusztán a kardrántáért.Hanem aki valakit meg-

sebez,noha ez teljesen kié>ül sebéböl, az ilyena gyil
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kossngnak teljes birságában marasztaltatik el. Mig

aki kardrántás által embertársán nehéz sebct ejt, vagy

szemét szurja ki, vagy kezén-lábán megbénitja, ab-

ban a lorbát jog alapján hasouló kár ejtessék. Végre

baki mástmegüla karddal, az olyan ugyancsak pal

ios alá kerüljön.

A szabad embernek, aki más szolgálajával faj-

talankodik, a két elso izben csufságul baja nyirassék,

harmadizben — ba ki nem váltja magát — szolgaként

eladatik. Ha pedig a szolgáló szülép-kö:ben meghal,

más szolgálóvalkotelesakárt pótolni. Aszolgalegényt,

valahányszor idegen szolgálóval valóíajt'alankodás-

ban rajtaéretik,csufságos büntetés éri ha pedig a szol

gáló a szülés-közben megbal, eladatii és áráuak fele

régi gazdájának, másik fele aszolgáógazdájánakjut

kárpotlásul (I. 28.) •

A gyujtogató nem csak az okozat kárt megtériteni,

hanem még tizenhat tinóbi rságot fizítni köteles.(I. 3 1 .)

A gróf, ha boszuból más udvsrára tör és a gaz-

dát leiili, a kardrántásról szóló iörvény értelmében

lakoljon. Ha embereivel merészkidik e tilalom eЛeв

vétetni, száz tinót fizet. E birsága vitéz és közrendü

közt fokozatosan kisebbedik, mü; arra .10 tinót, erre

csak ötöt szab a törvény. — Elfynben ha a megtáma-

dott önvédelmében öl meg vaíakit, bllntelennek te-

kintendö. (I. 35.) j

Fölségsértés, összeesküvés a király élete vagy az

ország biztonsága eilen, más országba való szokés jó-

szágvesztéssel egybekötött fejtenjáró vétségek. Aki az

ország és király ellen összeesküszik, még atemplom-

ban se találjon oltalmat ; hajonlóképen, akik részesei
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a bünténynek, vagy tudomásuk levén r61a,föl nemje-

lentik, kikbzösitendök a hivök közösségéböl. (IL2.17.)

A hamis eskütevö kezét, a hamis tanu és rágal-

mas nyelvét veszitse, ha meg nem váltja. Ahirhordó,

ki két ember közt ellenséges viszonyt ügyekszik

létre hozni, nyelvének kétszeres váltságát fizesse.

Ha ilyen a király nevével is visszaél, életét ve

szitse. (I, 17. П. 19. 20.)

* A lopás oly rnt vétségnek tekintetett , hogy el-

végre szolgaság járt nyomában. A szabad, ha lop,

egyszer kiválthatja magát, ismételt esetben eladatik.

Ezen törvény szól az udvarnokokra is. A tolvaj szolga

elsö izben orrát, másodizben füleit, harmadizben éle

tét veszti. (II. 6. 7. 21.)

A gróf vagy ispány, akár a királytól, akár a vi-

téztöl tulajdonit el valamit igaztalantil , háromszoro-

san, illetve kétszeresen tériti vissza a kárt.(II. 8. 10.)

Ellenben, ha a vitéz várispánya helyes itéletét a ki-

rályhoz fölebbezi, s azáltal ispányát mintegy az

igazságtalanság gyanujába keveri, tartozzék neki

tiz aranynyal. (II. 9.)

Tartalmaznak ezekfcn kivül sz. István törvényei

még az egyházi fegyelmet érdeklö rendeleteket is,

melyeket azonban ftmnebb érintettünk már. E helyett

befejezésül csak a boszorkányok, bübájosok, méreg-

keverök és jövendömondok 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 vallara a
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templom kulcsával (ineensa clave ecclesiastica), s az-

tán haza mehet. Ha harmadszor éretik rajt, a tör-

vényszéknek adassék át. A méregkeveröt vagy bü-

bájost pedig adják át azoknak, kikben kárt ejtett,

hogy tetszésök szerint bánjanak el vele ; a jövendö-

mondót végre (sortilegio utentes, ut faciuut in cinere

aut his similibue) a püspöknek, hogy megvesiszöztet-

vén, javuljon. 4

Mindezen törvények nyilván egyrészt a keresz-

tény vallás magasztos szellemének folyományai,

amint az a sötét , tudatlan kor és eröszakos barbár

vadnépek korülményei- és szokásaihoz simulva, azo-

kat szeliditve és polgárositva, magához felemelni

ügyekezett. — Mig másrészt félreismerhetlen e türe-

dékekben is sz. István király törvényhozói bölcsesé-

gének nyoma . mint vezeti át e rendelkezésekkel

eszélyesen népéta keresztény civilisatio éshnmanis-

mus állapotára.
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A nemzet jövöjének záloga. — Sz. István összeköttetesei .

— Akereszténységápolásáraalapitott zárdák. — A székea-

fehérvári basilika. — A esanádi püspokség. — Gizela se-

gédkezése. — Sz. Istváu alapitványai külföldön. — Ne-

vének hire szétterjed Európában és sok látogatót édesget

Esztergamba ; a szent földre utazók is erre veszik utjokat.

— Udvara menhelye az üldözotteknek, de a kalandorokat

elutasitja. — Gunther remete. — A esanádi iskola.

Minden állam, mely kora megváltozott létfólté-

teleihez alkalmazkodni nem tud, hanyatlásnak indul;

s ki ne tudná, hogy a hanyatlás a halálnak hordja

csiráját méhében ? Szerencséje volt mindig a magyar

fajnak, hogy a kor szellemét helyesen fogta fbl és

kovetelményeinek megvalósitására kellö képességgel

birt. A magyarok minden korban kitalálták a koron-

kinti viszonyok követeléseit; s azoknak aztán igaz

gyakorJati módon tudtak megfelelni. Voltak harczo-

sok, államférfiak, jogtudók, s amik voltak, azok

mindig egeszen 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 meggyözödhetünk ezen történeti lehozás he-

lyességéröl. Maguk a német irók, kik a magyar nép

miveltségi viszonyait tulzottan árnyalt szinekkel fes-

tik, kik e szittya barbárokban cgyebet sem Шпак

rabió, fosztogató, zsákmányoló csordáknál, melyek

legfölebb még vadászat- és halászathoz, de földmive-

léshez már nem értenek : kénytelenek bevallani,

bogy soba nemzet kezdetleges viszonyaiból oly rög-

tön, átmeneti fokozatok nélkül, nem vezettetett be a

kiképzett cultural életbe, mint a magyar. Példátlan

tünemény a történelemben, kiáltanak föl, hogy nép

mintegy varázsigére, lemondván vándor életérül, ál-

landó lakokat foglal el, felhagy zsákmányoló ka-

landjaival nyngat és dél felé, uralmát benn a meghó-

doltak fölött szigoruan föntartvan, egyébiránt az

európai államélet viszonyaiba lép.

A magyar nemzet ezen kitünö tulajdonságában

leljük hazánk j'óv'ójéaek zálogát — inkább, mint ama

szivós erélyben, melylyel fajunk sajátosságait a legvi-

szontagságosabb helyzetek, a legellenségesebb be-

folyások ellenében is fó'ntartani birta.

Ez azonban mit sem von le a Széchenyiek, Páz-

mányok, Hunyadiak, Anjouk és sz. Istvánok érde-

meiböl ; 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 gyümölcscsé érleli, fejti meg

hazánk ezredévesfonnállásának titkát, és bizalommal

tölt el az isteni Gondviselés iránt, mely nemzetünket,

a keresztény müveltség ezen hajdani védfalát, kiku-

tathatlan czélja kivitelére fontartja.
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De térjünk vissza szent Istvánhoz, kinek ma-

gasztos mükodése szolgâltatott anyagot ez elmél-

kedésre.

Miala't a sz. király az orszägoä uj rendet meg-

alapitá, atyai gondjainak fotârgya mindig a keresz-

tènység gyarapitása volt. Szórványos adataink uiryan

szükmaikuak, egyegy hasadék, melyen át a nagy

èptiletbe pillanthatuuk, de ebböl annak teljes poin-

páját ugyan le Dem irhatjuk, csak hozzávetöleg

gyanithatjuk.

Igy olvassuk, bogy sz. István a nagyhirü clug-

Dy-i monostornak, mely^akkoron Francziaország egy-

házi èletében föszerepet vitr, apátjával, Odolóval,

több izben kíhetséget vált'ott, neki ajándékokat kül-

dött ; s ismét, hogy a monte easinói benedekiendi

mono-torral is o\-szekötteté.sbea állott, beiöle két

Bzerzetest bivott az országba egy ujdon-alapitott

zárda rendezésére s neki viszonzásul nagyértékü

arany-feszületet kuldîitt. Kótségtelen, hogy sz. kirá-

lyunk a kereszténység cgyéb hires embereivcl is

összeköttetesbe lépett, tiilök tanñcsot kért eiryhàza

rende/ésébcn, alkalmas egyéiu ket a kolosto ok be-

népesité. é e, mesUrcket a szent épületek emelosíre.

A Vértex is Bakony labánil, gizdag és barátsá-

gos vidékcn te rül el Széhs Fehérvá • beim az erdíí

tölgyes süriijóben lappang fiaron jbéJ ; fölebb éjszak-

nak trono! a Paimonliegyen $?.-M Hon , s innen

mintegy tizenliat méifnldre nyiigatn tk S>alarar; és

ogyanannyira délfdé 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 müveltség-

nek csarnokai épültek. E szenthelyekröl induit ki a

fejedelem buzgó ohajtásához képest a magyarok szel-

lem- és szivmiveltsége.

AIkotásain egész lelkével munkálkodván, Szé-

kes-Fehérvárt márelöbb szemelte ki középpontul, jö-

vendö koronázási helyül, királyi udvarul és a kirá-

lyok mausoleumául, ami e város csekély kivétellel

öt századon átmaradt is. Most alapkövét tette leauaa

kor legpompásabb templomainak a magyarok Nagy-

asszonya dicsöitésére, kinek szivncmesitö tiszteletét

hü magyar népének ajánlani mindenha buzgólko-

dott. A templom falai drága márványból, oltárai

tiszta alabastromból készültek, arany és ezüst ékit-

ményekkel bövelkedtek. E szentélynek aranyos,

drágakövekkel kirakott ruhákat, edényeket és sze-

reket ajándékozott. Volt ezek között két püspöki

diszruha, melyek arany-szegélye hetven márka szin-

aranyat nyomott. A pápa a sz. király kérésére azon

szabadalmat kötötte ez öltözethez, hogy aki benne

miséz, annak szabad legyen a magyar királyt föl-

kenni, megkoronázni és az ország kardjával körül-

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 folhatalmaz,

egyébként ne szabadjon egy 'puspoknek is ott egy

házi joghatóságot gyakorolni.
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Ama pUspökségeken kivül, melyeket elsö kor-

mányéveiben alkotott, még 1030-ban is alapitott

egyet, a csanádit, melynek kormányát fia, sz. Imre

nevelöjére, a velenczei származásu sz. Gellért püs-

pökre bizta. Csanádon már akkor, midön még Maros-

várnakhivák, létezett egy görög, vagyis magyar

nyelvjárás szerint óhitü zárda. Sz. Gellért püspök

ezt a maga szerzeteseinek, kike't a már létezö pécs-

váradi , szalai , béli és pannonhalmi klastromokból

gytijtött együvé, s kik közöl heten tanultak s a ma

gyar nyelvet jól értök valának, adta át, a görög ba-

rátokat pedig Oroszlánosra , a Csanád vezér által

épitett zárdába telepité le, mig a sz. György vértanu

monostora fölépült.

A nagyváradi püspokség alkotását némelyek sz.

LászlÓDak tulajdonitják , de valószinübb , hogy en-

nek határait szintén sz. István irta körül. Az

ó-budai káptalan ugyancsak benne tiszteli alapitóját ;

lehet, hogy a nyitrait is ö rendezte , mig a tatai be-

nedek-rendi apátságot nevelöje , Deodatus sanseve-

rinói 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 épitett templomokat ö látta el egyházi ruhákkal.

Uy ruhák egyike a koronázási palást , melyet a fe-

hérvári egyház számára müértö kezekkel maga him-

zett, s melyen Krisztus, szüz Mária, számos szent,

apostol és próféta, István király, Gizela királyné és

Imre herczeg képei láthatók, összesen harmincznyolcz

ak.al Maig ezen öltöny a magyar királyok koronázási
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palástjaul szolgálván, ép oly becses nemzeti ereklye,

mint e nemben ritkabecsü müemlék.

Sz. István buzgalma és bökezüsége nem is szo-

ritkozott csupán saját országára : hülföldön is szá-

mos alapitványl tett, többnyire avégett, hogy az

ott utazó magyaroknak vendégszeretö fogadtatást,

iskolákat, szállodákat és kórházakat biztositson.

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 másrészröl dicsöségére is váltak a nem-

zetnek nagy királya ezen rendelkezései. ч

Bómában védszentjének, sz. István vértanunak

tiszteletére tizenkét szerzetes számára klastromot és

emellé szállodát épittetett, hogy itt a kereszténység

fövárosát látogató s az apostolok sirjához zarándokoló

magyarok szállást és ellátást nyerjenek. Ezen alapit-

ványból keletkezett évszázadok mulva,ugy vélik,aSan

Stefano in Peschiera nevü plébánia, mely századokon

át számos és tudós magyar férfiak neveldéje voltDeje-

lenleg is ily alapitványok czimén tartatnak a Colle

gium germanico-hungaricum magyar növendékei. —

Hasonló czélra alapitott sz. István Jeruzsálemben is

zárdát, hová mindsürübben kezdett zarándokolni a

keresztény világ. Hogy a római utasok utközben is

találjanak menhelyet, Ravennában, bol akkor a leg-

kitünöbb egyik európai müiskola és magasb egyházi

s politikai élet létezett, szintén alapitott zárdát, azon

kikötéssel, hogy a szerzetesek szeretettel fogadják be

és gondosan ápolják az ott tartôzkodo s a Bómába
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átutazó magyarokat. E zárda számára a királyi kincs-

tárból évenkint 25 gira tiszta ezüst volt fizetendö.

Kisebbszerü adományaival több külföldi kolostor di-

csekedhetett. XVIII. János pápának is, midön ez

hozzâ 1008-ban követséget intéze, dusan himzett,

gyö'ngyokkel kirakott, drága miseruhát küldött aján-

dékul, mely utóbb Francziaországba, Metzbe került.

Érdekes jelenségnek látszik az, mintha sz. Ist-

ván a Rómától elszakadt keleti egyházzal is éreztette

volna bökezüségét. Ugyanis nem csak türte az ó-hi-

tet, mely az Altisza vidékén és Erdélyben el volt ter-

jedve ; hanem 1025-ben a veszprémi völgyben még

zárdát is alapitott a görög apáczák számára, és

Komtantinápolyban ismét egy szállodát, monostort

в templomot épitett. Hogy saját keresztény, habár

szakadár alattvalói irányában türelmet tanusitott az

idejét a népek téritésével fölösen eltöltö király, az

megfejtését leli e nmnka nagyszerüségében, mely

itt-ott a nagyolással megelégedni volt kénytelen. Or-

vendeni kellett a bármily keresztény lakosság fe-

lett. Valamint görög szerzeteseknek már ekkor zár-

dáik voltak hazánkban, s ezek, mint Csanádról elöbb

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 alapi-

tását szükségesnek tartotta. Egyébiránt is annak,

hogy a görög apáczáknak, kik talán a királynét a

sz. ruhák készitésében és a him-varrásban segélék,

zárdát emelt a királyné székhelye közelében, okát

adhatja a nöi müvésznök ritka volta s a görög szü-

zek jártassága e foglalkozásban. Hogy pedig Kon-

Szent IrtTin király. 7
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stantinápolyban is szállodát, zárdát, vagy iskolát és

templomot épitett alattvalói számára, azt eléggé in-

dokolja a keleti birodalom fövárosának hazánkhozi

akkori szoros viszonya, a kereskedelmi világut s a

fontos politikai érdekeknek s ügyeknek, melyeknek

szinhelye volt, szemmeltartása.

A hirnév, mely a nagy király magasztos tettei

nyomában járt, elhatott a szomszéd-tartomáuyokon

tul egész Európában és számos látogatót csalt Esz-

tergamba, kik saját szemeikkel ohajták látni a fér-

fint, ki a kalandjaik miatt harczos magyarokat jósá-

gosan a keresztény vallásnak megnyerte, bolcsesége

által a magyar államot az európai népcsalád egyen-

jogu tagjává tette, s bökezüségénél fogva mindenek

hódolatát magának biztositotta.

Európa ez idötajt ocsudott föl a balhitböl, mely

gz. János Titkos-látásának egyik hibásan értelme-

zett helyéböl keletkezvén, attól félt, hogy Isten or-

szágának ezeréves fönnállása után a végitélet követ-

kezik. A balsejtelmü év szerencsésen befejeztetvén,

a hálatelt ájtatos keblek sürübben kezdék a keresz-

ténység sz. helyeit, névszeriat a sz. földet, az ur Jé"

zns müködésének szinhelyét, látogatni. П. Sylvester

pápa fölbivása, mely a hitetlenek kezébe került szent-

föld sorsa fölött feljajduL ujabb ösztönt adott a meg-

eredt zarándok-vágyaknak.

„Ez idöben — mond egy István-korabeli króni-

kás — mindazok, kik Olasz- és Francziaországból az

Ur sirjához Jeruzsálembe szándékozának zarándo-

kolni, kezdék . elhagyni a szokott tengeri utat, s Ma-

gyarországon utaztak keresztül. Istvánnak nagy
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gondja volt e zarándokokra ; utjokat, merre mentek,

biztosságba helyezte ; azokat, kik öt személyesen

meglátogatták, mint testvéreket fogadta, és nagy

ajándékokkal gazdagitva, bocsátotta el magától. Az

ntazás köiinyüségének és biztosságának, István ven-

dégszeretetének és bökezitségének hire hamar befu-

totta az egész Europát, s a nemesekcek és koznép-

таeк számtalan sokasága kezdett utazni Jeiuzsálem-

be." Ilyen vendége volt sz. Istvánnak 1026. — hogy

példát hozzunk föl —- Vilmos, angoulêmei gróf fényes

kiséretével, melybez tartoztak Odo herczeg, a ver-

duni és angoulêmei apátok, Girald, a fejedelem ház-

nagya és tanácsosa, Amalfred, utóbb szintén apát, s

a lovagok és nemesek egész serege.

Hogy ezen gyakoribb érintkezés a müvelt ide-

genekkel a magyar népre jó hatás nélkül nem lehe-

tett, hogy általa honosaink ismeretköre bövült, vi-

lágnézlete tágult, erkölcsei finomodtak, a keresztény

elvekben szilárdultak, a tudomány terjedett, az ipar

meghonosult, a kereskedés élénkült : ki akarná két-

ségbe vonai ?

Sz. István mindinkâbb szélesedö politikai jelen-

tékenységének és befolyásának egyaránt, valamint

terjedt vendégszeretetének fényes tanusága az is,

hogy esztergami udvara menhelye lön számos feje-

delmi férôunak, kik hazájokból bármi oknál fogva

távozni kényszerültek* A lázadó Bruno herczeg, II.

Henrik testvére, sz. István sógora, ugyancsak nála

talált menedéket testvérének haragja elöl. Sz. István

követei kérlelték meg "aztán Henrik királyt, mire

Bruno, már mint angsburgi püspbk, ujabb látoga

1*
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tàssal rótta le háláját sz. István iránt. Nála talált

Bzives fogadtatást Edmund angol királynak Nagy

Kanut által elüzött két fia. Söt ezek idösbikenek,

Edmundnak, István egyik leányát is nöül adta, vaig

a fiatalabbik, a késöbbi sz. Eduárd király a német

császári házból nösült. — Ide menekült 1034-ben

Kázmér lengyel király is az öt országából elüzött

pártosok elöl.

Hogy ez távolról вeт jelentett annyit, mintha

a magyar királyi udvarban tárt kapukkal fogadtak

volna minden kalandort, még ha az mint szerzetes,

vagy téritö akart is müködni, ha a király jellemök-

ben nem bizott meg, vagy fblajánlott munkálkodásu-

kat az országra nézve hasznosnak nem tudta ; — ezt

több példa érdekesen tanusitja. Querfurti Bruno püs-

pök, kit bár a pápa avégett avatott fô'l püspokké

hogy az evangeliumot a Kelet barbár népei közt hir-

desse, nem talált alkalmaztatást sz. királyunknál,

hihetöleg azért^ mert öt hosszabb tartózkodása alatt

az udvarnál — méltatlannak vagy képtelennek tartá

ezen hivatásra. S midön 1010 táján tizcnöt olasz

szerzetes a király tudta nélkül jött az országba azon

szándékkal, hogy vértanuságot keressenek, s midön

a király ezen szándékukról öket le nem beszélhette,

az idegenekröl szóló törvenyt alkalmazta rájok, gond-

viselök kezére bizván öket, kik eltartásukról gon-

doskodtak.

Ejneglepö példák sz. István magas értelmisé-

géröl és szilárd îjelleméröl annyival inkább bámu-

lattal képesek eltölteni, mert tudjuk, mennyire ked-

velte, pártolta és alkalmazta is a szentéletti szerze.
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teseket, kikkel társalogni a jámbor és komoly ke-

délyü királynak gyönyörüségei közé tartozott. Igy

olvassuk sz. Güntherröl, hogy jó hire sz. Istvánnak,

a magyarok királyának füleibe elhatván, sz. Istvánt

nagy vágy szállta meg anagjtokélyü férfiut, külön-

ben is rokonát, láthatni.

Gunther thüringiai származásu gróf, ki a német

királyi családdal is rokonságban állt, megutálván a

világ hiuságait, és bánattal eltelve ifjusága bünei mi-

att, fölkeresé Gotthard hexfeldi apátot, töle lelki vi-

gaszt kérendü. Azután egész örökségét a hexfeldi mo-

nostornak adományozá, s egy ideig e zárdában tölté

napjait, majd az altahi klastromba^ költözött, s mie-

lött itt szerzetessé avattatnék, az apát engedelmével

Kómába zarándokolt. Àz altahi kolostort azonban

Günther atya nem találta oly szigorunak, mint ohajtá,

s három év mulva egy csehországi erdöbe, Kinchu-

ach nevü helyre vándorolt, hol aztán holtaiglan har-

minczhat èvet töltött a legszigorubb remeteségben.

Szentségének hire hamar elhatott a vidékre, s

többen szegödének melléje, kik vele hasonló önkeny-

tes szegénységben és szigoru önmegtagadásban éltek.

Sz. István követeket küldött hozzá, hogy öt Magyaror-

ezágba a királyi udvarba kisérnék. De Günther men-

iegetözék, hogy remeteségét elhagynia nem szabad,

és csak a harmadszori kovetségre határozá el magát,

s jelenék meg a királyi udvarnái. Ebéd alatt a király

sült pávát tétet elébe, s nnszolja, hogy egyék. Gün

ther szabódik, mert hust ennie nem szabad. Midön

pedig sz. Istvántól tovább is evésre ösztönöztetnék,

Günther arczát kezeivel eltakarván, buzgó imában
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fordul vala Istenbez, kèrvén öt, ne engedné, hogy öt

a tiltott étkek bemocskolják. S ime, midön imádsá-

gát végezve, kezeit arczáról leveszi, a pávasült

szárnyra kel s elrepül.

Sz. István ezóta még inkább megkedvelte a

szent férfiut s több izben elkisértette magához, mi-

közben társainak élelmok- és ruházatukról gondos-

kodék. Günthernek ilyenkor sz. István egész kincs-

tára rendelkezésére állt, s ö azt nem is késett kime-

riteni, hogy a szegények közt kioszsza.

Sz. István a bakonybéli apátságot az ö taná-

ceára alapitotta.

Gondja volt a mindenre ügyelö boles királynak

arra is, hogy az elaggó, elhaló téritök és tanitók helyét

ifjabb és honi erök foglalják el. E czélból a püspöki

és káptalani székhelyeken s a klastromok mindegyi-

kében iskolákat állittatott, mint azokról a következö

fejezetben bövebben szólunk. S minthogy maga is a

kor divatos tudományaiban jártas volt, gondosko-

dott, hogy az urak fiai a szellemi érdekekkel szintén

megismerkedjenek ; hisz az uj nemzedék szellemétôl

függött ujitásainak sorsa. A tanulékony magyar

nép készséggel járult az iskolákba is, mint azt sz.

Gellért életirója elöadja : „Egyszer aztán harminez

uj keresztény férfi jöve a püspokhóz (sz. Gellérthez),

kérvén, hogy vegye föl gyermekeiKet, s a tudomá-

nyokban megoktatván, tegye papokká. Ki is befo1

gadván, Valther mester keze alá adá öket (egy erre

alkalmas házat adván nekik), hogy oktassa öket a

grammatika és zene tudományaiban. Kik is rövid idö

alatt ezen tudományokban nem csekély elömenetelt
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tönek. Mit látván a nemesek és országnagyok, fiai-

kat tanitásra szintén az emlitett Valtherhcz adák,

hogy a tisztességes tudományok gyümölcséhez jussa-

nak A püspök pedig nagy gonddal vala a sze-

gény tanulók ügyére is, kiket, mint kis gyermekeket,

házához hordának és beadának az iskol^ba Ama

harmincz tannlót pedig, midön már eléggé tanultak

valának, papságra fölszentelé és kanonokokkâ ne-

vezé a püspök. Kikülde a Dunántulra is, összegyüjt-

vèn a tanulókat, mit midön Valther mester tapasz-

tala, hogy ránö a tanitványok száma, monda a pUs-

pöknek : BNem vagyok elégséges e sokaságot mind

a két hivatalban, t. i. az éneklésben és az olvasás-

ban oktatni. Küldj el és bozass mestert, akár ének-

löt, akár olvasót. Elküldé azèrt a püspök Maurus ba-

rátot a király üdvözlésére, megbagyván neki, hogy

az iskolába is menjen be, mely akkor Fehérvárt vi-

rágzó vala. . .,:

Dene folytassuk tovább e tárgyat. itt, inkább

szenteljünk egy külön fejezetet az ország müveltségi

álJapotának rajzára, amennyire t. i. az idökimélte

adatok rendelkezésünkre állanak.
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A müveltség ösi állapota. — A magyar nyelv, irás, költészet

s a müveltség egyéb nyomai. — Az európai müveltség

magvai. — Földmivelee. — Ipar. — Kereskedés. — Tan-

ügy. — Szabad müvészetek. — Kozéptanodáink. — A

veszprémi egyetem. — Könyvek és konyvtárak. — A ta-

nultság. — Latin és nemzeti irodalom.

A müveltségnek mily fokán álltak öseink, midön

a Duna és Tisza partjain hazánkat megalkották?

mily kifejlettségnek örvendett nyelvök ? milyen volt

szellemi elöhaladâsuk, belsö életök? minemü elmé-

leti és gyakorlati ismeretekkel birtak ? az irodalom

niely ágait mily sikerrel mivelték ? voltak-e eszkö-

zeik kiképeztetésökre ? s ezek alkalmazása által a

miveltség a nép mekkora töredékének vált tulajdo-

nává, és mikép hatott ez vissza a nemzet összesègè-

re? E kérdések, kimeritö adatok hián, elégséges

megoldást — sajnos — nem nyerhetnek. Ezen kor-

ból egyetlen eredeti törvényt, belföldi oklevelet, ha-

zánkfiától eredt egykoru tudósitást, csak egy sornyi,

magyar lyélven szerkesztett jegyzetet нeт birimk.

Azon gyér vonásokból pedig, melyek az egyidejü by-

zanti és nyugati iróknál vagy a századokkal késöbb

élt chronistáinknál reánk maradtak, egészet alkotni
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csakis a képzelödés és hozzávetés segélyével —

mik tudnivalóképen könnyen tévutra vezethetnek

— lehetséges.

Szabadjon azonban ott, hol tények, oklevelekés

korirók hallgatnak, oly kutföre hivatkoznunk, mely

a nép jellemének és belsö életének meghamisithat-

lan nyilvánulása. Ertjük a nyelvet, mely a nemzet

lelkületével, erkölcseivel s müveltségével szoros kap-

csolatban áll, ugy hogy ennek belsö alkata mintegy

tlikre a nemzet természeti jellemének, szellemi s er-

kölcsi erejének, mert ez a nyelvre szükségkép reá

nyomja saját bélyegét. S ehelyütt legilletékesebb-

nek tartjuk Toldy Ferencz véleményét, ki e tárgy

körüli alapos vizsgálódásának eredményét a követ-

kezökben öszponlositja :

„Nem birunk ugyan az ó-korból egy nyelvem-

léket is összefüggö beszédben ; de ha a legrégibb ok-

levelek- és krónikákban böven elszórt magyar neve-

ket és szókat, ugy az árpádi és anjoui idöszakböl

ránk maradt magyar nyelvemlékeket philosophiai

lélekkel vizsgáljuk, s a nyelv fejlödési menetéböl

az ismert idökben, az ezeket megelözött századokra

a legóvakodóbb kritika fáklyájánál visszafelé okos-

kodunk : meggyözödünk afelöl, hogy nyelvünk je-

len honába egészen készen s ehhez képest a fejlett-

ség nem csekély mértékével érkezett, hogy itt többé

egy nj nyelvtani alakot sem fejtett ki, egy képzovel

sem bövült, de igen, nem egyet elhullatott, hogy uj

gyökeret többé nem termett, s egyedül idegen szók

fölvétele, a szóképzés ösi alaptörvényei szerint foly-

tatott származtatás, s az alkalmasint európai eredetü^
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de a nyelv szellemétöl nem idegen osszetétel utjàn

gyarapodott. Csak a szokötés vett föl régi, sajátsá-

gos és velös formái mellé sok ujat, mi által a nyelv

tetemesen változott, de fordulatai gazdagsága és

könnyedségére nézve, igen, nyert. Ha ekkép azt, mi

nyelvünk alkotásában és anyagában hihetöleg euró-

pai eredetü, elválasztjnk, s azt, mi abban kétségki-

vül európaelotti, egy teljes képben összegyüjtjük :

feltámad lelkünkben Árpád nyelve teljes egészleté-

ben, s meggyözödünk, hogy az, lényegét tekintve

semmivel sem kevésbbé nemes mai nyelvünknél, ha-

nem minden külonbség egyfelül ugyan szók és szó-

kötési fordulatok szegénységében, de másfelül for-

magazdagságában és szinezetében van, mely utóbbit

bizonyos hangtani változatosság jelölt, mely egyéb-

iránt részenkint egy vagy más nyelvjárásunkban

mai napig nyomait hagyta, s több lágj'ság az utóbb

kiveszett kihangzásoknál fogva ; meggyözödünk to-

vábbá, hogy nemzetünk oly becses tökéjét hozta ma-

gával a szogyököknek még lólektani s elvont fogai-

makra is, s ezzel oly eleven képzékenységet párosi-

tott, hogy azon népnek, mely magának ily nyelvet

teremtett, bármily név alatt, szükségkép jelentes

multat, nem közönséges szellemi szükségeket, söt

egy, már rég elsülyedt miveltségi idöszakot kell tn-

jajdonitanunk, habar a költözési viszontagságok és . .

részben eröszakos változások annak még emlékeze-

tét is eltörlötték."

A másik érv, mely öseink mttveltségéröl tanus-

kodik, az irás használata. Minden-századbeli iróink

öszhangozolag bizonyitják , hogy beköltözö öseink,
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s küJönösen a székelyek , régi eredeti irással èltek.

Az elsö, ki ez irást ismerteté, Szamoei volt 1 593-ban,

utána Telegdi János 1598., ezen tul mintegy ötvenen,

kik azt többé vagy kevésbbé böven tárgyalák'

Ipolyi Arnold, a nernzeti régiségek legmélyébe be-

ható tudósunk véleménye szerint igazolják azt az

irásnak sajátságos régi gyakorlatát kifejezö szava-

mk : a bötü, ir, rovás kifejezések is. Irásunk, mint a

mongoloké, függélyes irányban fölülröl lefelé szol-

galt, mi minden európai befolyás kizártával, egyene-

sen Küzép-Azsiára mutat.

Birunk kétségtelen nyomokkal arra is, bogy a

kôltészet (íseinknél szintén virágzott. Hogy Attila ud-

varában az üdvözlö, hösi éstréfás énekek divatoztak,

az kétségbe nem vonható történeti tény. Azonban

NévtelUnk, de ktüföldi krónikások is emlékeznek ma

gyar hegedösökröl és dalokról, melyek mellett kitörö

kedvvel tánczoltak a magyar vitézek. A magyar

mondaköltészetnek, mely a történetirás helyét is pó-

tolta, egész körét képesek vagyunk, bár hiányos em-

lékeink nyomán, kijelölni.

Végre vannak öseink szellemi miveltsêgének az

emlitetteken kivül más nyomai is ; ide tartoznak : a

magyar nép szokäsai, erkölcsei, vallása, államszer-

kezete, hadmüvészete, melyek legfényesebb bizony-

eágai a magyar nemzet azonkori józan értelmessé-

gének, a torvényes rend tiszteletével párosult sza-

badságszeretetének s erkölcsi miveltsègének. Igaz,

hogy a hoeszas badakozások a miveltség öregbedé-

eének elönyére 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 beokulni, a kor szellemét meg-

figyeini s intö szavát mindenkor követni tudta.

Az európai mivelödes magvait már Gejza feje-

delem veté el. A harczi kalandok megszüntével a

nemzet öntermékelésre volt utasitva. Csakhamar ke-

lete lett a földmivelök- és iparosoknak, kik, elejénte

nagyrészint idegenek, a fejedelem pártolásában ré-

szesültek. A fóérdem azonban a papságot illeti az

ország termékenynyé tételében, mert a szorgalmas

szerzetesek valának, kik a klastromaiknak adomá-

njozott földeken példaadólag üzték a termesztö gaz-

daságot. A gabnán kivül derekasan folyt a szölömi-

velés, fatenyésztés, a len- és kendertermesztés, söt a

méhészet is, mik ismét külonféle mesterségeknek

nyujtottak anyagot. A földmivelés fölszárnyalását

leginkább tanusitják a gabna-tizedek, melyekre sz.

István legtöbb egyházi alapitványát fekteté.

A kézmüveket illetöleg, hasonlóan sz. Istvánnak

adományleveleiböl látni, hogy korában nagy szám-

mal voltak mesterembereink, kik közt az ötvösök nem

kis szerepet játsztak. A sz. edények, nagyok fegyve-

rei, ékességei és asztali edényei, mikben azon idö-

beli történeti tanuságok szerint öseink hihetetlen

fényf üzének, tágas tért nyitottak müvészetok gya-

korlására. — A sok egyház, monostor, apátság, urak

és püspökök lakhelyei és várak épitésére pedig szá-

mos épitész, szobrász és köfaragó jött az országba,

kik, a gyér maradványokból itélve, mlivészetök szin-

vonalán állottak. A himvarrás mily lendületet nyert

& templomi diszöltönyök készitésében, arról а кoгo
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názási palást tanuskodik. — Hogy a váraljakon,

hol a személy- és vagyonbiztonság aránylag nagyobb

volt, szivesen laktak a szabadalmakkal fb'lruházott

idegen , névszerint német vendégek, polgári osztá-

lyunk ezen ösei, fönnebb láttuk.

Az adás-vevést, mely elejénte csere által eszkö-

zöltetett, elösegitették a sz. István által veretni kez-

dett pénz, a vásárok, vásári biróságok és vizi köz-

lekedés. A bolgár birodalomnak elenyészte után az

àtviteli kereskedés Németország és a keleti biroda-

lom közt hazánkon át vette utját, másrészt az üzlet

Dalmatia és Velencze felöl annyira gyarapodott,

hogy virágzónak nevezhetö.

A kozohtatás áldásai is a kereszténység nyomá-

ban áradtak a magyarra. Erintettük, hogy sz. István

a püspöki székek és klastromok mellett tanodákat

állittatott fijl. Ezek szervezete valószinüleg a külföldi

hasoimemü intézeteket követte, melyekben az ugyne-

vezett szabad-müvészetek képezték a tantárgyakat.

Névszerint: 1. a grammatika, melyhez a nyelvtanon

kivül 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, mihez képest a jogi, erkölcsi és történeti is-

mék, mint az életre mulhatlanok, ezen osztály kö-

rébe estek. 3. A dialektika, melyben'a bölcsészet ele-

mei, a logika, az aristotelesi kategoriák tanittattak,

mikhez yitázó gyakorlatok j'árultak. Ugy látszik,

hogy ez osztály nálunk nem volt jelentéktelen, mert
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Hartvik tanusága szerint sz. István a pannonhalmi

tanodában, melyet kiválóan kedvelt, többszöri láto

gatásai alkalmával maga is tudományos vitaba bo-

csátkozott mind a tanárok-, mind a tanulókkal. 4.

Az arithmetika, különös vonatkozással az idбszám-

lálásra és alapjául a zene-, mértan- és csillagászat-

nak. 5. A muzsika, mely Nagy Gergely pápa óta az

isteniszolgálatnál jelentékeny szerepet játszott. 6. A

geometría, mely azonban még igen tökéletlen vala

s a hossz-, lap- és térmérést kevés pontossággal tani-

totta. Ugyancsak kevésre vitte volt még akkor 7. az

astronomía, mely noha lényeges részét képezte a mi-

veltségnek, csak az idöjárás-tannak és a csillagjós-

latnak szolgált ingó alapjául.

Mekkora terjedelemben tanitották hazai tanodá-

inkban e külön szakait a szabad-müvészeteknek, azt

adatok hiányában mindenütt meghatározni nem bir-

juk. De hozzá vethetjük, hogy sz. István, kinek

egyéb alkotásai a nagyszerüség jellegét viselik hom-

lokukon, a tanügyben sem maradt a példaadó kül-

földnek mögötte, — legalább az általa alapitott föbb

tanodákban nem. Mert hogy iskoláink tantárgyai

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 tanittatott az illetö

kanonokok által, kik maig is a régi canonicus lector,

cantor, theologus, scholasticus, magister czimen for-

dulnak elö, mig a fárai iskolákban a plébános az egy-

házához tartozó kisdedeket a hit elemeiben oktatta
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A középtanodák sorát a fehérvári nyitja meg,

melyet a sz. király hihetöleg az ottani káptalannal

egyidejüleg alapitott, s mint érintök, igen kegyelt ¡

ilyen volt a györi, csanádi, melynek vonzó rajzát

közlöttük fönnebb, a budai, és mások, mert a szent-

mártoni fömonostort és az esztergami érsekség hit-

tani iskoláját, hol a canonjog is tanittatott, már a

föbb iskolák közé kell sorolnunk.

Minden valószinüség oda mutât, hogy sz. István

•volt alapitója a veszprémi egyetemnek is. Kún László

király 1276-ki adományozó oklevelében világosan

igy szól : „Tudja mindenki, miszerint Veszprém vá-

rosában azon idötöl fogva, hogy Magyarországon Is-

ten jóvoltából a katliolika hit virágzik, a szabad-mes-

terségek tanulmányai, melyek által az isteni paran-

csok is legvilágosabban megmagyaráztatnak, vala-

mint Párisban, Francziaországban, a tanitók kitünö

tudományával s a tanulók nagy seregével Magyar-

ország egyházai között növekedö hirrel fénylettek,

s a torvénytudomány az ország jogai fentartására

ott förangot foglal el." Volt-e hittaai kara e studium

generalénak, alig valószinü'; de hogy a jogtani kar-

nak tizenöt tanár tagja volt, az okmányilag bizo-

nyos ; e kar tekintélyes voltáról kezeskedik még az

is, hogy királyaink követeiket a pápához, császárok-

s egyéb fejedelmckhez tagjai közöl választák ; ez

intézet nagyszerüségét tanusitja végre, hogy könyv-

tára az idöhöz képest tetemesnek nevezhetö, melyet

az emlitett király 3000 márkára becsült.

A könyveknek hiánya és szertelen ritkasága

ngyanis — a könyvek levén a tudományos kimü
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veltetés föeszközei —. egyik legnagyobb akadálya

volt a tudományos haladásnak s az ismeretek elter-

jedésének. Az ókor nagy könyvtárai háboruk, égé-

sek s föleg a népvándorlás pusztitásai folytán meg

voltak semmisitve, miáltal a könyvek annyira meg-

ritkultak, hogy áruk bihetetlen magasságra emelke-

dék a külföldön. Amint fönnebb láttuk, nálunk a tör-

vény a püspökre szabta a kötelezettséget a templo-

mokat a szükséges könyvekkel ellátni, de ezek ele-

jénte alig álltak egyébbölegy-egy misekönyv- és szer-

könyvnél vagyis agendánál. A maga által alapitott

monostorokat sz. István ugyan ellátta könyvekkel ;

igy olvassuk a pécsváradiróL hogy negyven-kötet-

nyi könyvtárral adományozta meg, mely ez idöben,

az ügyes leiró kezek hiánya miatt, tekintélyes volt,

de koránsem elégséges, hogy tudósokat képezzen.

Mennyi nehézséggel járt a tankönyveket is besze-

rezni, Bonipert pécsi püspök példája mutatja, ki egy

Priscianust Francziaországból, a chartrei püspöktöJ

volt kénytelen hozatni, sz. Gellert pedig egyebek

közt avégböl is készíilt Jeruzsálembe zarándokolni,

hogy sz. Jeromos munkáit megszerezze. Ami a köny

vek árát illeti, hozzávethetjük, a veszprémi kônyvtár

késöbbi becslésén kivül, azon, szintén késobbi tény-

böl, hogy Gútkeledi Vid 1263-ban, midön a könyvek

ára igen leszállt vala, a csatári monostort, melynek

bibliája az ö hibája folytán veszett el, másfél faluval

kártalanitá.

Ha azon könyvek lajstromát, melyeket a szent

király 1015-ben a pécsváradi monostornok adomá
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nyozott, áttekintjük, nagyobbrészt egyházi haszná-

latra rendelt vagy a legelsö vallástani szükségeknek

megfelelö könyvekre bukkanunk, s nem tudományos

hittani munkákra ; mert egy szent-àtya sines köztök,

annál kevésbbé classikusok vagy csak a középkor-

nak ismeretesb világi, különösen tb'rténeti irói. Mi

mindössze kevés volt arra, hogy csak a külföld ak-

kori tudományosság szinvonalára emelhesse a ma-

gyart, s tudományos irodalmatalapithasson.

Ehhez képest a nagyok és nemesek tanultsága

a vallás elemein, a törvények és hazai történetek is-

meretén tul alig terjedett. Az irástudás akkori idö-

ben a-papi rendnek tartozott hivatásához ; 6k voltak

a titkárok, oklevelek és törvények fogalmazói, ügy-

védek, söt orvoäok is. Ily körülmények közt nem

csodálkozhatunk, hogy noha a nemzeti nyelv nem

szünt 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 nyelven szóltak. Ezen voltak irva

sz. István törvényei és oklevelei;- jóllehet magától

értetik, hogy a nemzeti gyülések vitatkozásai, a tör

vények hirdetése a nép elött, valamint az egyház

külsö nyelve esakis a magyar, illetöleg a népé le-

hetett.

Lehet, hogy papjaink tömérdek téritési és ne

velési munkáik közben idöt leltek iiodalmilag is

mivelkedni, de az idö ennek emlékét igen kevéssé

kimélte ; mindössze sz. Gellértnek latin értekezését

ismerjük a sz.-irási három ifju éneke fölött (hymnus

Sz. Iatván király. 8
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trium puerorum), és sz. Mór, a késöbbi pécsi püspök

által irt „sz. Zoerárd vagy András hitvalló és sz.

Benedek Tértanu rcmeték életét." Amit a magyar

méltó büszkcséggel nevezhet a deák irodalom terén is

magáénak, azok sz. István király „Atyai intelmei

Imre fiához", melyekkel, m'nt a sz. király böles ál-

lampolitikájának emlékérel, alább bövebben ismer-

kedünk meg.

Hogy minden, mi a nép kebelét emeli és izgatja :

az egyén szivügye, az ország soisa, a bajnoki tettek,

ez idöben is meglelték hegedöseiket, annyira kétség-

telen, miszerint régi krónikáink és legendáink az u.

n. kirâly-mondakör egyes tagjainak emlékét tartot-

ták fönn. Mig másfelül az uj vallás elterjesztése szük-

ségessé tevé nem csak az éloszóvali oktatást, mit

elejénte az idegen papok magyar tolmácsok segedel-

mével eszközöltek, utóbb magyar papok folylattak,

hanem az istentisztelet egyöntetüsége azt is köve-

telte, hogy a vallási ffibb igazságok, a templomokban

olvastatni szokott ünnepi és vasárnapi szent-szaka-

Bzok, a közimák, énekek és szerkönyv irásba foghl-

tassanak, és pedig nem az ös-magyar irásba, melyet

kerülni azért láttak jónak papjaink, mert a pogány

vallással függött össze, banem a deák betürendszer

segélyével. Miáltal az európai magyar irodalomnak,

a kereszténység behozatalával együtt legott sz. István

alatt vetették meg alapját. Azonban csak egy-két

lapra megyen az, mi e korból irodalmi emlékül fo'n-

maradt: a „halotti beszédet és köpyörgést" értem,

melyet, noha egy Xll.-századbeli codexböl szállott

reánk, hangtani és helyesirási viszonyainál és a



115

benne elöfordult nyelvtani alakoknál fogra szükség-

képen a keresztény magyar irodalom elsö zsen-

géi közé sorozhatunk s egyenesen a szent-ist-

vánkori magyar szerkönyv mafadványának tekint-

hetünk.

»8
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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 valí. — A bëke eló'bb

a csehekkel, aztán a németekkel megköttetik. — Egy ké-

só'bbi iró sz. István egyéb háboruiról.

A nagy föladat, melyet szent István maga elé

tüzött ; a hivatás, mely komoly fönségével annyira

eltölté a szent férfiut, hogy nevetni 6t soha senki

sem látta, csak a békében valósulhatott : a hit és

szeretet a békében tenyész ; az igazság a békével

csókolódszik, s a muzsák a békében árasztják szèt

malasztjokat. 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, minön a nemzet átment,

nem torténhetett ugyan minden forrongás nélkül a

kedélyekben, s a király halála után bekövetkezett

eseményekböl is kitünik, 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

dölt, a forrongás nem ért többé a kitörésig, s Isten

békesége uralkodott a magyar föld szinén.

Külföldön is minden igyekezete oda irányult,

bogy — habár némi áldozatokba került is — a nem-

zetének oly szükséges békét föntartsa.

A csehekkel szoros barátságot tartott. A hatalmas

Ungyel fejedelemmel, a magát királynak nevezö 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 fönhatôság alól Csehország birtokába ment

át. Sz. István kormányának kezdetén, hihetöleg épen

akkor, midön ö Koppány lázadásával volt elfoglalva,

a vitéz Boleszláv, ki az oroszokat és cseheket 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-

nyesitette Magyarország jogait ; de mihelyt Bolesz

láv 1025-ben meghalálozott, e földre megint kiter-

jesztette királyi hatalmát, noha mint látni fogjuk,

nem hosszu idöre.

Az orosz Vladimirhez, ki, miként ¡5, a keresz-

ténységet, a görög egyházhoz csatlakozva és szláv

szertartással ugyan, országában szintén meghonositá,

— jó viszonyban állott. E jó viszonyt kétség kivül

elömozditotta a két birodalom közös ellensége-, a be-

senyöktöl való félelem, kik ellen Vladimir is több iz-

ben kényszerült sikra szállani, s kik hálála után,
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mint Boleszláv Chrobri segélycsapatai Kievet meg-

ezállották.

Ugyanezen természetes szövetség köthette kez-

detben a magyar királyboz a Jceleti birodalmat, mert

ennek is sokat kellett szenvednie a besenyöktöl s

ezeken fölül a bolgároktól is, kik a magyaroknak

szintoly veszélyes szomszédai valának, mint a gürö-

göknek.

Bolgárország teljes meghódittatása ugyanis

nem sikerült 1014 elött, s ekkor viszont a görög

szomszédság vált kellemetlenné a sz. királyra, föleg

midön 1019-ben Diogones nevü byzanti tábornoknak

sikerült a horvát bánt, Szermot, kit a Szerémség is

uralt, egy tanácskozmány alkalmával leszurni, és a

fövárost a legyilkoltnak elképedt özvegyétöl elfog-

lalni. Diogenes parancsnokává I6n az njonnan nyert

tartománynak, mire a horvátok is meghódoltak.

Sz. István türte ez uj viszonyt, megelégedvén

népe számához képest ugy is elég nagy országávaJ ;

noha egykoron, a honfoglalás idejében, szinte Spa-

latoig meghódolt vala a magyar fegyvereknek Ror-

váterszág, melynek tengerparti részeit azóta Velen-

cze vette hatalma alá, mig most belföldét a görögök

tették maguktól függövé. Eröszak helyett, hogy a

horvát fejedelmekkel jó egyetértésben maradjon, sze-

lidebb fegyvert használt a bölcs magyar király, mi

dön Crescimir a horvát királynak leányát a maga

fia, Imre herczeg számára jegyezte el.

A Velenczével folytatott barátságos viszonyról

elég tannságot tesz azon körülmény, hogy István a



119

maga testvérét Urseoli Otto velenczei dogenek adta

hitvesül. Ezen házasságból eredt az utóbb magyar

királylyá lett Péter. A nevezett Urseoli Otto 1009-

ben követte atyját a herczegi széken, és uralkodott

1026-ig, midön az ellene kitört lázadás Konstanti-

nápolyba futni kényszerité, bol 1032-ben épen akkor

malt k5, mikoron fejedelmi székét ujból elíoglalandó

visszakészült bazájába. E bensö viszony a velenczei

uralkocló házzal igen elönyös lehetett sz. Istvánra

már azért is, mert a hatalmas doge-család rokonság-

ban állott a horvát királylyal, kivel abarátságotfon.

tartani reá, a magyar királyra nézve kivánatos volt ;

de még fontosabb érdek lehetett, hogy az Urseolik a

byzanti császárokkal szintén sógorságban állottak,

és sz. István a velenczei közvetités folytán a jó vi

szony fontartását remélhette a keleti birodalommal.

Sz. Istvánnak, ngyanis, nem kis gondja volt, nehogy

a német és görög birodalom közt valamely támadó

szövetség keletkezzék Magyarország ellen. Ily szö-

vetségtöl nem kellett ugyan tartania, mig a német

császári trónon síive II. Henrik ült, de midön ez egy

évvel Urseoli elüzetése elött meghalálozék és a frank

nemzetségbol származott II. Konrád lépett helyébe,

akkor bonyolódásnak indultak az ügyek s a béke

ege borulni kezdett Magyarország fölött.

II. Konrád, ugyanis, a keleti viszonyoknak át-

alakulását a lengyel Boleszláv halála folytán elöre

látván, igyekezetét arra forditotta, hogy szorosb vi-

szonyba lépjen a görög udvarral, melynek igyekezete,

ezt könnyü volt belátni, veszélyt hordott méhében

Magyarországra. Konstantinápolyban egy évben Bo
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Jeszláv Ghrobrival (1025. decz.) elhunyt a jeles és

szerencsés II. Vazul, és testvére VI. Konstantin, a

császárok legméltatlanabbika a macedoniai házból,

lett utóda. Mindamellett föntarták tekintélyöket a

görög fegyverek : ama szerémi Diogenes megverte a

Bolgárországba beütö besenyöket, mig ugyanazon

idöbcn az arabokon is diadalt ült Samos szigeténél a

görög bad.

Ekkor, 1027 öszén, küldötte Konrád császár a

strassburgi püspököt Wernert Konstantinápolyba kö-

vetül, hogy csáflzári örököse számára Konstantin le-

ányai egyikének kezét kérje meg. Werner, ki nagy

pompával induit utjára, 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-

rnos kiséretével, annyi mások példája szerint, a szent

sirhoz akar az országon keresztül zarándokolni. De

sz. István elött nem maradt titok a püspök ntazásá-

nak czélja, s mivel hihetöleg nyomába jött, hogy a

püspök utasitása arra is kiterjed, hogy ellene a gö

rög császárral szövetseget kössön : Wernernek nem

adott engedelmet az országon keresztül utaznia, s ez

Olaszországon s a tengeren át kénytelenittetett utját

fblytatni. Sok hányatás után el is érkezett Konstan

tinápolyba, hol 1028. oktoberben meghalt, de külde-

tésének annál kevesebb eredménye lett, mert Kon

stantin utódja, Komanos Argyros, nyugat felöl min-

den áron békét óhajtott, hogy terveit keleten való-

sithassa.
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Ime az elsö esemény , mely a német és magyar

ndvarok közt megbomlott viszonytjelzi. Mivoltazon-

ban a nem sokára kitört ellenségeskedésnek valódi

oka, azt bizonyosan nem tudjuk. Némelyek azt hi-

szik, hogy Konrád a sértést, mely öt Werner szemé-

lyében érte, kivánta megbosznlni. Vipo, azon korbeli

iró, Konrád császár életében ennyit mond: „Ezen

idöben, sok viszály támadt a pannon nemzet és a

bajorok, azaz németek közt, mire azonban a bajorok

adtak okot." MásokBajorországöröködésétmondják

a viszály okának, s ezt, vannak, kik arra értik, hogy

sz. István, fiának sz. Imrének, mint a magtalanul el-

lialt II. Henrik fiának akarta megszerezni Bajoror-

szágot. De nem is emlitve, hogy midön a háboru ki-

tört, még Brunó püspök, II. Henrik testvére is élt,

ez nem látszik valószinünek. Ha csakugyan Bajor-

ország öröke képezte Eris almáját, akkor sokkal va-

lószinübb, hogy a sz. király Bruno örökösödési jogát

pártolta Konrád ellen, ki a herczegséget 1027'ben

Henrik fiának adományozá. Erre nmtat legalább az,

hogy a háboru megszünt Bruno halála után s hihe-

töleg annak kovetkeztében.

A tettleges ellenségeskedést a bajorok kezdet-

ték meg át-átütvén a szélekbe s az országot pusztit-

ván, viszonzásul meg a magyarok Bajorországra

estek, érzékeny csapásokat mérvén a batárszéli

helyekre.

Erre a császár félretevén minden ügyeit,

ftlbeszakasztván háboruját a lengyelekkel, tetemes

sereget gyüjtótt, melynek részét Udalrich cseh her-
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czeg fiára Bretislavra bizta, hogy éjszakról törjön az

* omagra, mig másik részét maga vezette a magyar

fejedelem ellen, hogy azt a dunántuli részeken tá-

madja meg. A cseh herczeget a vágy a morva része-

ket megint visszafoglalni vezette a császár tábo-

rába.

A cseh megfelelt föladatának, és a kevésbbé vé-

dett morva tartományt a hasonnevü folyóig elfoglal-

ta. A császárt azonban mindjárt a magyar földre ér-

kezténél megakasztotta utjában sz. István hada,mely

a Duna, Lajta és Fertö tó közt derekasan fölkeszttlve

várta. Német kutfiök az ország természetes eröditésé-

ben, erdeiben, mocsárai- és folyóiban keresik a csá

szár kudarczának okát, mig sz. István vitéz seregén

kivül 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 urok nevében szólitá föl az egyes

hadnagyokat a visszavonulásra.

Érdekes e mellett hallani, mintjellemzik magok

a legenda irói e jelenetröl szóló hitet : „Noha az ef-

féle dolgot ugy beszélik, mintha valôban megtörtént

volna, ugymond, azt mégis csak szellemileg kell

érteni, mert szellemi dolgok csak érzéki képekben

adatnak elö, s egészen más, ami külsöképen történik

vagy mondatik, s más, ami belül történik."

Tortént legyen akár miként : Konrádnak

be kelle érnie a Fischa - mentí vidék puszti-

tásával és aztán serege nem csekély veszélyez-

tetésével visszavonulnia. Konrád e visszavo
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Szászország védelmére kényszerUlt sietni, melyet

idöközben a legyelek pusztitani kezdének. Konrád

ezentul a lengyelekkel levén elfoglalva, sz. Istvánt

többé nem háborgatta. Ez pedig annál hajlandóbb

lett a békére, minthogy idöközben Bruno püspök, a

bajor ôrökösödési viszály föoka, megbalt, más részt

maga is békeszeretö jelleménél és azélet fâradalmai-

tól megtört egészségénél fogva szivesen félbeszaki-

totta a háboruskodást. Lemondott tehát a Magya-

rországtól sok év elött elszakadt morva földröl, s

mindenek elött ßretislavval 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 lierc/cggel, ki mi-

dön azon biztositást vevé, hogy a magyar király öt

Bajorország birtokában többé háboritaui nem szán-

dékozik, 1030-ban atyja tudta nélkül állt a békére,

melyhez nem sokára utóbb Konrád is örömmel hoz-

zájárult. Esmár 1033-ban személyesen látogatta meg

Henrik a nagy királyt s megujitotta,a barátságot.

Sz. István ezentul mind a császárral, mind a

cseh herczeggel folytonos barátságban élt holtáiglan.

S e kettös barátság miatt történt, hogy midön Káz-

mér lengyel király 1034-ben pártosai elöl Magyaror-

szógba meneküle, sz. István nem bocsátotta el or-

szágából.

Ezen utóbb leirt hadjárat volt sz. István utolsó

háboruja. Ha a sz. király 46 éves uralkodásán végig

t ekintünk, mindössze öt vagy hat háborujáról emlé
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kezik a történelem : a Koppány, az erdélyi Gyula, a

bolgár Keán, a marosvári Otom ellen viselt belhábo-

rukról, továbbá a morva hadjáratról, mely, ugy lát-

Bzik, egy csapással lett befejezve, és a Konrád csá-

szárral folyt háboruról ; 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

külonféle népek berohanásaival : kételyünk támad

aziránt, följegyezték-e a krónikák sz. István összes

hadakozásait ? S erre nézve hajlandók vagyunk à

király saját állitását hitelesbnek venni a krónikák

hallgatásánál. Megerösit e véleményünkben Berga-

moi Jakab Fülöpnek a Supplementnm Chronicorum

szerzöjének a legkitünöbb Asszonyokról irt müve,

melyben Gizela királynérol irván, többi közt emliti,

hogy sz. István szinte számtalan kis-király fölött

gyözedelmeskedvén, a dunántuli szlávokat, bosnyá-

kokat, szerbeket vagyis ráezokat és oláhokat hatal-

ma alá vetette.

Hogy a kiskirályok alatt a hatalmas törzs- és

nemzetség-fök Koppány, Gynla s talán mások érten-

dök, mert ezek ketten nem volnának épen megszám-

lálhatlanok ; hogy az oláhok sorába Keán moldvai és

Otom temesi oláhjai veendök, az nehézséget nem

szül ; és ha a szlávok alatt a bolgárokat értjük, még

az is megengedhetö : de szerbekröl és bosnyákokról

kronikáink teljesen hallgatnak.

Igaz ugyan, hogy Bergamoi Jakab XV. századi

iró ; de ha meggondoljuk, hogy oly iró, ki életrajzai
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irásakor nem sokat okoskodott, hanem régi legendá-

riusokat és kronistákat használt, kivont, kiirt, sköz-

tök olyakat is, kik elvesztek, vagy lappanganak,

vagy kiket mi nem ismerünk : azon tudattal fejez-

ztlk be ezen sz. István külviszonyainak szánt fejeze-

tet, miszerint eljö az id6, midön azt ujabb adatokkal

bövitenünk lehetend.*)

*) Lásd Toldy Uj Magy. Muz. X. foly. IL köt. Va-

lami sz. István királyról.



IX.

Sz. Irme legendája. — A pannonhalmi jelenet. — A her

czeg jellemzé'se. — Sz. Geliert életrajza. — Jellemvoná-

sok, korrajzok. — Sz. István intelmei. — Az itészet e mii

fölött. — Kivonatok beiöle : a hitröl, egyházról, püspö-

kökröl, az urakról, igazságszolgáltatásról, idegenekröl. —

Sz. István hazafiságának védelme. — Az Intelmek három

utolsó fejezete. — Sz. Imre herczeg hálala.

Sz. Istvánt az Isten nem épen kis családdal ál-

dotta meg, voltak fiai és leányai többes számban . de

figyermekeit amint Isten adta, ugy el is vette meg

kicsinységökben, s ez idötajt, 1030 körül, már csak

egy figyermeke , sz. Imre herczeg volt életben , kit

amily forrón szeretett, ép oly gonddal neveltetett,

ohajtván, hogy^az országlásban utóda legyeD.

Sz. Imre herczegröl a történet nem szolgál bö

tudósitással. Maradt ugyan reánk egy legendája, a

XII. század elsö feleböl, de ez gazdagabb közhelyek-

röl kölcsönzött szólamokban, mint törteneti tények-

ben. Annyit tnd róla, hogy „gyermekkoräban gondos

fb'lügyelet alatt növekedve elöször is az összes gram-

maticai tudományokba teljesen beavattatott ; „ismeri

a müvet is, melyet atyja fia számára irt, az ugyneve-

zett Intelmeket. Jellemzö vonásként emliti, hogy „sz.

Imre herczeg , . . keyés álommal megelégedve, min-
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den éjjel, midön már mindenki ágyba szállott, . . .

Istennek zsoltárokat énekelve viraszta."

A III. fejezet kedves kis történetkét jegyze föl

hogy egyszer sz. István király fiával cgyütt iinád-

koxni a pannonhegyi sz. Márton egyházába jöve. A

király fiât bocsátá elöre a szerzetesek üdvozlésére, mire

a gyermek Imre sz. ihlettöl telten egyenlotlenill osz-

togatá a csókokat. Egyiknek egy, másiknak három

vagy öt, az utolsônak, sz. Mor-, késöbb pécsi püspök-

nek egymagának hét csókot ada. Atyjától eziránt

kérdôre vonatván, elöszámlálá mindegyik érdemeit,

8 bogy az, kinek hétszerezte a csókot, egész életét

ezUzen töltötte.

Sz. Imre, ugyanis, egy mennyei szózat intésère

maga is lelki és testi szrizességet fogadott, és azt

megtartá akkor is, midön atyja rendelkezése szerint

királyi vérböl származott leányt jegyzettek és hoztak

el neki, hogy a két királyi ágból királyi maradék

ezàrmazzék, ö a testi nemzést, mely romlandô, a szü-

zesség lelki fogadásának utána tevén, testét böjtök-

kel sanyargatá, lelkét pedig az Isten igéjének kenye-

rével táplálá, hogy a test ingere urrá ne legyen raj-

ta, és érintetlen nejének szüzességét szeplötlenül meg

tartá." — A legenda megemlékezik még a csodák.

r61, melyek a sz. herczeg sirjánál tbrténtek és szentté

avattatásáról.

Nemcsak e legendából, hanem az Intelmek némi

aggodalmat kifejezö hangjából bátran következtet-

hetjük, hogy sz. Imre módfelett lágykedélyü, szenve-

döleges jellemü ifju volt hasontalan atyjához, ki al-

kotás és cselekvés által szerezte mcg magának a
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szentség nimbusát ; ö, ugy látszik, inkább anyja ter-

mészetét öröklé, mintájaul fogadván anyai nagybáty-

ját a szintén sz. életü II. Henrik császárt, ki inkább

önmegtagado, szemléleti erények által tündökölt.

Hakik azon véleményt vallják, hogy sz. Imre

jellemképzésére nevelöje, sz. Geliert püspök gyako-

rolt döntö befolyást; azok talán e sz. püspök jellemé-

nél átnézték, hogy noha ö a szerzeteshez illö önta-

gadásban is kitünt, nyugtalan, mondhatnám, heves

véralkatánál fogva, folyton tervelö, fáradhatlanul te-

vékeny, alkotó jellemekhez tartozott, mint ez közel

egykoru életiratából, mely azon kor rajzához számos

érdekes részletet tartalmaz, kiviláglik.

Sz. Gellért Velencze városában patricius család

palotájában született, s a keresztségben György nevet

nyert. Öt éves korában nagy lázakban nyavalyog-

ván, sz'dlei sz. György monostorának ajánlák föl, ha

fíjlépül. Igy lön, hogy a szerzetes-ruhába öltöztetett

elsö neveltetését öt éven át a szerzetesek iskolájában

nyerte.

E közben történt, hogy atyja Palaestinába za-

rándokolván, „a sz. földbe temettetni érdemesitte-

tett", miröl midön György anyja értesillt, kèrè a

monostor apátját, engedné fiának atyja nevét visel-

nie, s ez naptól fogva nevezték aztán Gellértnek.

Fölserdülvén Gellért a szerzetesek társulatábafó'l-

avattatott és a szükséges költségekkel Bononiába

küldetett, holott a nyelvtant, bölcsészetet, egyházi

jogot és minden tisztességes tudományokat öt évig

szorgalommal tannlta.
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Meghalván aztán a monostor apátja, társai Gel-

lért ,mestert' választák utódává. De ez hivatalát csak

nehány esztendeig viselé, mert Bethlehembe, sz. Je-

romos monostorába vágyakozván, hajóra szállt. Azon-

ban az ellenkezö 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. Rasina, igy nevezi legendánk az apáturat, igye-

kezett lebeszélni Gellértet a zarándokolásról, és Pécsre

bozta magával, honnét a pécsi püspökkel együtt Szé-

kesfehérvárra jövének. „Szokásban vala, ugyanis,

hogy midön sz. István király Nagy-Boldogasszony

napjának ünneplésére Fehérvárra jötl, összehivta az

apátokat és püspoköket, hogy e szent ünnepet együtt

üljék."

Sz. Gellért tartotta az ünnepi beszédet, sz. János

Titkos jelenése XII. r. 1: részét a napfénybe öltözött

asszonyról vevén 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 püspokséget igérvén neki, mi-

töl fogva Gellértet választott püspöknek czimezék,

szállása pedig a királylyal szomszéd palotában lön,

ahoi mint Imre herczeg mestere „hosszu ideig" tar-

tózkodott.

Lön aztán, hogy midön Gellért látta Imre her

czeg gyarapodását az erényben, a Bakouy rengete-

gébe vonnla Bélre, hounét hét álló esztendön át ki

sem mozdula.

Sxent Istria klrilj. Я
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Ezen idöbe esék, a legenda szerint, Otom leve-

retése Csanád által, minek folytán arra késztè a sz.

király a kunyhójába visszavonult szerzetest, hogy az

ujon alapitott püspökséget elfoglalja. Hallgatással

mellözzük sz. Gellért rendelkezéseit egyház és iskola

körül, melyet fönnebb már elöadánk, s jellemzéseül

csak nehány vonást emelünk ki püspöki életéböl.

A sz. férfiu a boldogságos Szüz iránt oly kitünö

tisztelettel viselteték, hogy bármily bünöst vittek

elèje, s az töle Krisztus anyjának nevében kért bo-

csánatot, az irgalmasság anyja nevének ballatára

rögtön könybe lábbadt szemekkel teljesité kérelmét.

Megjegyzi e helyütt kutfönk, hogy szUz Máriának tu-

lajdon rievét a magyar nemzetben nem is emlitik,

hanem csak Nagyasszonynak hivják, miért is Ma-

gyarországot sz. István király a boldogságos Szüz

családjának nevezé.

Más jellemvonásul fölhozza ugyanazon kutfönk,

hogy a sz. püspök, midön egyházmegyejét beutazza

vala, ezt egyszerü szekéren tevé, melyen ülve oi-

vasgatá az általa a Szentlélek segitségével szerkesztett

könyveket. Öltözetlil többnyire vagy daróczot vagy

bozontos böröket használa. „S aztán, amint gyakran

megesik a sz. férfiakoD, ha olykor kocsisa gondat-

lansága vagy más bármiféle megbáutás fölboszan-

totta, megparancsolta, hogy a hibás embert azonnal

megkorbácsolják vagy bilincsbe verjék ; szolgái pa-

rancsának engedelmeskedve, de atyasága szelidsé-

géröl sem feledkezve meg, á bünös embert a karó-

hoz az utfclre kötik vala, a hol a sz. atya elme-

nendö volt, és meztelen hátát tyuk vagy más állat
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vérivel megfestik 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 igérvén neki, ha bocsánatot és irgalmat

nyer a már föloldozott embertöl."

A sz. püspököt igalmas szive nem egyszer arra

készté, hogy mások védelmezése és kegyelemkérés

végett a királyhoz siessen. Ily alkalommal történt,

hogy a házban, melyben megszálla, éjfél tájban ma-

lomzörgést halla, s mindjárt dalolni kezde a szol-

gáló, ki a malmot huzza vala, ugy hogy a püspök

kénytelen volt félbenhagyni az olvasást. „Valther !

monda a püspök elöttünk ismeretes utitársának, hal-

lod a magyarok dalát, 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 íeljesiti, nem csekély sulyu pénzt adjanak.

Szokása volt a sz. férfiunak, hogy kanonokjai

közöl senkit a városban alunni nem engede, kivéve

azokat, kik utra valának küldve; a többiek egy

szobában alusznak vala. S ha valamelyikök a reg-

geli misère meg nem jelenék, az nap élelmet nem

adata neki. Gyamis 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), azonkivül pedig kerek palástot (cappa)

viselének. Maga pedig ,a szeizetesi öltözetet, melyet

9*
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gvermekkoiában vön fei, soba meg nem változ-

tatta.

„Történt azon idöben, bogy Csanád ispán egy

embert megkötöztetett, kit is bitófára vivének. Ez

kiszabadulván azok kezéböl, kik kötözve viszik va-

la, a boldogságos Szüz monostorába beugorra mené-

küle. S azok 6t sebesen kergetve a monostor ajtajáig

érének, s mondának : „Megesett neked, róka ! meg-

menekedtél a vesztöhely töréböl, s böröddel együtt,

melyet majd lehuznak rólad, verembe esté! ! Min a

nép közt nagy nevetség támada. Ezt a raböt aztán

a monostornak adták egész életére harangozónak "

Látszik e történetkéböl, hogy az egyházak ésmonos-

torok menedékjoga a középkorban nálunk is diva-

tozott. Hanem a menedék, mint ez adatbôl következ-

tethetö, 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 következökben azon

idöben forog, mely sz. István király halála után te-

lék le. Leirja a sz. püspok bátor fölléptét a vérengzö

Sámuel-Aba irányában, kinek vesztét szemébe meg-

jósolja. Rajzolta a Vatha-féle lázadást, melynek

egyik áldozata ugyanesak sz. Gellért is. Elöszám-

lálja a sirjánál történt csodákat, minek folytán —

de ez már egy késöbbi kéz toldaléka — sz. Lászíó

király uralkodása alatt a szentek sorába vétetett fol

Ennyire követni a böséges legendát annyi volna,

mint kelletén tul kitérni fölvett tárgyunktól, melyhez

inkább visszasietni tartozunk.
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Sz. István életerejét a gond, mnnka, fáradalom,

melyhezaköszveny is járult, annyira fSlemésztették,

hogy a béke helyreálltával a kormánytól visszavo-

nulni szándékozott. A sz. királyt e lépésre nem csu-

pim elöhaladt, a hatvanadik évet betöltö kora ve-

zérlé, ez elhatározásra az is indithatta a gondos

atyàt, hogy 24 éves fiát munkára szoktassa, a kor-

mâny tudományába avassa, s a trónt családja szá-

mára megszilárditsa.

E végett intö szózatot irt fiához, mely az ifju-

nak vezére lenne a kormány sulyos gondjai közt.

Gyönyörü szózat, gyöngéd atyai intés, bölcs királyi

utasitás, az apostoli király végrendelete ez Intelmek,

melyekben fia javát, hazája fölvirulását biztositani

ohajtván, lelke bensejét tárja föl elöttünk élete vég-

mesgyéjén, mid6n áldásteljes életének müveire visz-

szamereng, mig gondüzött szellemét a jövö kételyei

szorongatják.

A mü a bevezetésen tul tiz fejezetböl áll. Vol-

tak, kik hyperkriticus viszketegökben álliták, hogy

ez irat nem egyéb a macedoniai Vazul görög csá-

szár Leo-fia számára irt intelmeinek latin átdolgozá-

eánál, noha azzal a tárgyon s a jámbor király egy-

házias irányán kivtii, semmiben közössége nincsen.

Ellenben, mióta sz. Gellért iratait ismerjük, nem

épen valószinüség nélkül állithatni, hogy fogalma -

zásában e tudós csanádi püspöknek része lehetett,

irálya és sajátos theologiai nézetei mintha ismetlöd-

nének a szóban forgó müvön.

„ . . . Nem restellek, szerelmes fiam, — ugymond

a bevezetég, — mig életben vagyok neked tanitást,
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parancsokaí, bnzgó tanácsokat adni, melyek szerint

a magad és alattvalóid életét intézd, ha a Minden-

ható engedelméböl te uralkodol 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 töled, nem lészsz töb-

bé barátja Isten és embereknek.

„ . . . Gyermek vagy kincsek közt születve, föl-

nevelve és dédelgetve minden gytmyörüségben, nem

ismerö a hadjáratok sulyos munkáit, az idegen népek

ellenséges becsapásainak veszélyeit, melyek közben

szinte egész életemet fölemésztettem. Itt az idö, hogy

elhagyd a puhaság párnáit, mely téged higeszüvé és

lágygyá tehetne, mi erényedet eltékozolná s bünoket

táplálna benned ; hanem keményitsd meg lelkedet,

hogy értelmed figyelmes legyen tanácsaim hallására."

„ ... А яг. hit e parancsaink közt az elsö helyet

foglalja el. Mindenek elött parancsolom, tanácslom,

javaslom, kedves fiam, ha tiszteletben akarod tar-

tatni koronádat, oly gonddal és éberséggel fartsd

meg az apostoli és katholica hitet, hogy minden is-

tenadta alattvalódnak példánya légy, s az egyhâziak

méltán nevezhessenek igaz keresztény férfiunak ... ;

mert akik a hitet jó cselekedetekkel nem ékesitik,

minthogy a hit jó cselekedetek nélkül holt, sem e

földön becsülettel nem kormányozhatnak, sem az

örok élet koronájában nem részesülnek." Kiterjesz-

kedik azután a hit egyes ágazataira sz. Athanáeius

hitvallása szerint, s inti, ne pártolja a szakadárokat
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és eretnekeket, nehogy a nemzetben az egyház gyön-

ge ültetvényét elpusztitsák.

„A hit után a második 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

szenvedjen, söt napról napra gyarapodjék".

„Királyi trónodat a püspökök rende diszitvén, a

harmadik diszhely a föpapokat illeti. Kedves fiam !

ök legyenek tanácsadóid; örizd öket mint szemed

fényèt; ha azö jó indulatukat birod, ne félj elleneid-

töl . . . azért megtiltom neked, hogy az ellenök emelt

hamis vádakra hallgass, s öket nyilván meggya-

lázd ; . . . hanem ha megesnék, hogy valamelyikök

feddést érdemelne, intsd meg öt az evangelium 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 föurak, ispányok

és vitézek hüsége, ereje, tevékenysége, nyájassága,

elörelátása ; ök, ngyanis az ország erбsségei, a gyen-

gék oltalma, az ellenség kivivói, a határok tágitói ;

ezek, kedves fiam, a te atyáid, testvéreid. Senkit kö-

zölök ne tégy, ne nevezz Bzolgádnak: ök harczolja-

nak érted, de ne szolgáljanak, harag, kevélység,

irigység nélkül, békésen és alázatosan, szeliden ural-

kodjál fölöttük, eszedben tartván, hogy az emberek

mindnyájan egyenlök, s hogy semmi sem alaz in
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kább a gög- és irigységnél. Ha békeszeretö leszesz,

ugy mindenki vitéz királyának nevezend és szeretni

fog ; ba baragos, kevély, irigy lészsz, az urakat lené-

zed : a vitézek ereje meggyöngiti királyi méltóságo-

dat s másé lesz országod. Ez okori az erény szabá-

lyaival kormányozd az urak életét, hogy szeretetre

lelkesülve, királyi méltóságodhoz ragaszkodjanak,

és kormányod mindig békés legyen".

„A királyi korona ötödik disze 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 ügj ke-

rül itélöszéked elé, ne türelmetlenkedjél, ne eskü-

dözzél, hogy a vádlott majd meglakol ; hisz az ily

eskü amugy is törékeny, minthogy a kába fogadást

meg kell szegni; se ne siessmagad itéletet mondani,

nehogy a hozzád nem tartozó ügy elintézése által

csorbát szenvedjen királyi méltóságod, hanem bizd

az ügyet az illetö birákra, végezzenek fölörte törvé-

nyök szerint. Félj birónak-, örvendj igazi kiráJynak

lenni és neveztetni. A türelmes királyok országol-

nak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Mi-

dön pedig valamely, illetöségedhez tartozó ügy ke-

rül eléd, türelemmel és irgalommal itéld meg azt,

hogy koronád dicsérete és dicsösége növekedjék."

„A vendégek és idegenek akkora hasznot hajta-

nak, hogy méltóképen foglalják el a királyi méltó-

ság hatodik helyét. Kivált azért növekedett a római

birodalom, s királyai oly dicsökké és hatalmasakká

azért lettek, mert nemesek és bölcsek nagy számmal
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gyültek ott össze mindenünnen Ugyanis, vala-

mint különféle részekböl és tartományokból jönek

ez idegenek, ugy különféle nyelveket és szokásokat,

különbözö tanulságos dólgokat és fegyvereket hoz-

nak magokkal, melyek mind diszesitik és dicsöitik

a királyi udvart, s visszariasztják a külföldiek kö-

vetelö föllépését. Az egynyelvü s egyszokásu or-

szág gyarló és mulékony. Azért, fiam, meghagyom

neked, jóindulattal ápold és tisztességesen bánjál ve-

lök, hogy nálad örömestebb lakjanak, mint másutt.

Mert ha te azt el akarnád rontani, mit én épitettem,

vagy szétszômi, mit én gyüjtöttem, országod kétség-

telenül tetemos kárt fogna vallani."

Voltak, kik sz. Istvánt külföldies szellemröl vá-

dolják, mivel tanácslá fiának, hogy a bevándorló

idegenek iránt elözékenységgel viseltessék. Emléke-

zem az idöre, mondja Szalay László, mikor az éret-

lenség István e szavaiban nemzetárulást látott. Pedig

свak azt jelentik, hogy a magyar faj nem különitheti

el magát Europa többi népeitöl ; hogy a független-

ség nagy és dicsö 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

gyüjt maga körül, melyeknek magva, központja Ö

leszen, s melyeknek segélyével hazáját elönyös ido-

mu állammá kerekiti ki. Halljuk ez okból a követ.

kezö VIII. fejezetet.

„Az ösöket ntánozni, s az elödök törvényeit kö-

vetni, a királyság legföbb diszei közé tartozik ; mert
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aki az ösök végzéseit megveti, az Isten tôrvényeit

sem tartja meg— Szentek legyenek elötted atyád

végzései; minden tétova nélkül kövesd szokásaimat,

melyeket a királyi méltósággal egyezöknek tapasz-

talhatsz. Nehéz lenne országolnod ily természetli bi-

rodalomban, hacsak az elötted uralkodó királyok

szokásait nem követnéd. Vajjon mely görög kormá-

nyozná a latinokat görög módon, s melyik latin gö-

rögöket latin szokás szerint? Kövesd tehát öseid

• szokásait, hogy honosäid közt kitünönek tartassál s

idegenek elött dicséretre légy érdemes."

Kilenczedik szabályul a buzgó imádkozást ajánlja

a sz. király fiának : az imádságot, melyja büntöl meg-

tisztit, mely Salamon királyként bölcseséget érdemel

az égböl,4 a bünös gondolattól, fonhéjázástól és go-

nosz vágyaktól megóv. „Imádkozzál azért is, íiam,

hogy Isten a henyeséget és bárgyuságot töled elüzze,

ért az erények koronáját juttassa neked, miáltal lát-

ható és láthatatlan ellenségeidet meggyözöd, hogy

biztos és ment légy beütéseiktöl, s igy magad és

alattvalóid életetoket békével végezhessétek. "

Végezetül az erények klilönféle nemeire bnzdita-

nak ismételve az intelmek ; névszerint a kegyességre

és irgalomra. „A gonoszlelkü és kegyetlenséggel

fertözött király hiába nevezi magát királynak,

csak zsarnoknak nevezendö. Azért tehát, szerelmes

fiam, szivem gyönyôrüsége, jövö nemzedék reménye,

kivánom, parancsolom, hogy mindenek iránt kegyee-

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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nyörületes mindazok iránt, kik eröszakot szenved-

nek ; . . . türelmes nemcsak a hatalmasok, hanem az

ügyefogyottak iránt is ; légy végre erös, nehogy ajó

szerencse elkapasson, s a balsors leverjen, légy to-

vábbá alázatos, hogy az Isten fölmagasztaljon,

szerény, . . . szelid és mérsékelt ; . . . mert ezen eré-

nyekböl készül a király koronája.

Mélyen megilletödve állunk az atyai szeretet

ezen fénylö emlékoszlopa elött annál inkább, mert az

isteni gondviselés nem engedte, hogy a sz. király-

nak gonddal és szeretettel ápolt tervei valósuljanak.

Kedves fiát, „a jövendö magzat reménységét"

összeadta ugyan Cresczimér horvát király leányával,

de unokák nem örvendeztették meg a biztató jövön

révedezö szemeit. Már a nap is meg volt határozva,

melyen a királyi hatalmat „szive édes gyönyöriisé-

gére" áttegye, s az ország rendei egybehfva, hogy

neki meghódoljanak : el is jöttek, de temetésre. A

korona örököse, hat nappai elöbb, hogysem örökébe

léphetett yolna, 1031. szeptember 2-án kimnlt e vi-

lágból, s a székesfehérvári sirboltba tétetett nyu-

galomra.
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Sz. Ietván aggodalmai utódai miatt. — Az Árpádfiak. —

Urseoli Péter és pártja. —• Gizela királyné. — Vazul meg-

nyomoríttatik ; Szár László fiai menekülnek. — A leáldozó

nap. — A palotások osszeesküvése. — A király hálala,

eltakaríttatása. — Sz. István erényei dicsérete. — Teste

ünnepélyes fólvétele. — Jobb keze.

Sz. Imre herczeg halála zsibbaeztólag fiatott a

huzamos betegségek folytán testben, lélekben fáradt

királyra. Agg életének a gondolât adott üditö tápot,

tetteröt, hogy fiát, az egyetlent, kit az Ég vigaszként

látszott számára meghagyni, uralkodni látja a tró-

non ; mint fogja öt tapasztalás érlelte tanácsaival is-

tápolni, mint fogja a nemzet uralni , az atyát is ke-

gyelendö magzatában : ki meri kétségbe vonni, hogy

a szent király atyai szivét hasonló érzetek melenge-

ték ? És most nemcsak kénytelen volt még inkább

megfogyatkozott ereje érzetében tovább országolni,

banem égetö aggály szállta meg lelkét, boritá el

agyát az iránt : ki fogja gondját viselni a keresztény

egyház csemete-ültetvényének ; lesz-e férfiu, aki biz-

tos kezekkel ragadja meg a nehéz kormányzatu ma-

gyarok gyeplöjét, föntartván és kifejtvén a monar-

cbiát ; ki lesz utóda ?
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Árpád nemzetségének férfisarjadéka kivüle négy

volt még életben : Vazul, Endre,' Béla és Levente ;

mind a négyen unokatestvérei a királynak, mert

atyáik Mibály (a Vazulé) és Szár vagy is Kopasz

László (a három utóbbié) Gejza herczegnek valának

öcscsei. De Vazul féktelen és eszelösséggel határos

kicsapongásai miatt Nyitrán, a zobori kolostorba

volt vezeklés és javulás végett elzárva ; Szár László

fiai pedig, noba értelmes és a nemzet elött kedves

férfiak valának, noha az uj rendnek, kivált Bélában

szilárd támaszait lehetett remélni : a keresztény hit

megörzésére nem látszottak annyi biztositékot nyuj-

tani, mennyit az apostoli király bennök fóltalálni

óhajtott.

Tépelödéseiben, habozásaiban, kit válaszszon ezek

közöl utódjává , nrnlt az idö ; s amely mértékben

nött az aggály, annyiban apadt a képesség az elöbb

oly fáradhatlan buzgalommal viselt királyi köteles-

ségek teljesitésére ; az egyre sulyosbodó nyavalya

pedig segitett mind nehezebbé tenni az elhatározást

és kényesebbé a helyzetet.

A magyar királyi udvarban tartózkodott akkor

Péter, Urseoli Otto, velenczei dogenak és sz. István

növérének fia, ki, ngy látszik, mindjárt akkor, mi-

dön atyja az ellene kitört forradalom elöl Konstanti-

nápolyba meneküle, keresetf menhelyet nagybátyjá-

nál, a magyarok királyánál, hol a királyi had vezé-

révé neveztetett ki.

Az idegen származásu urak a királyi udvarban,

és számuk, föleg ha a papokat is közejök foglaljuk,
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nem csekély lehetett, ez idegent, az Árpádházzal

mégis anyai oldalon rokont, óhajták királyukká.

Nem mondjuk, hogy pusztán személyes érdek ve-

zette választásukban, бk 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 Arpádfiaknál, kikre a mindinkább

erösödö nemzeti párt számftott, ngy tetszik. Gizela

királyné állt e párt élén, avagy talán csak mutatóul

helyezték élére. A történet-irás sz. István végéveiröl

vajmi homályos, s Gizela királynét, sz. István ed-

digi buzgó és hü életpárját igen sotét szinben tün-

teti föl.

Lehet, hogy szent Imre halála, férje aggasztó

nyavalyája s ennek folytán az elhagyottság és árva-

ság érzete tette 6t fásulttá ; tudhatta, vagy legalább

gondolhatta, hogy a magyarok nem szivelik, s férje

halálának esetére elleneit láthatta bennök. Lelkére

nehezedhetett a tépelödés s azt elkeserithette, elho-

mályosithatta. Gizela Pétertöl több hajlékonyságot,

engedelmességet várhatott maga iránt, mint a ma

gyar herczegektöl ; férje halála esetére biztosabb gyá-

molát tekinthette benne, mint az Arpádfiakban, kik-

kel, ugy tetszik, meghasonlásban élt. Ennélfogva öt,

ki buzgó kereszténynek is mutatkozott, óhajthatta és

ajánlhatta férjének, hogy utódjául kijclölje.

Sz. István mindazáltal nem látszott hajolni Gi

zela unszolására. Hanem midön 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 társalgás, a

hosszas vezeklés, ugy gondolá, kigyógyithatta már

öt kicsapongó hajlamaiból. — Egyik udvari em-

berét küldé tehát érette Nyitrára, hogy kisérje öt

hozzá.

Amiazután tt¡rtént,azta krónikásszáraz szavaival

ismételni is szörnyü: „Mit Gizela királyné meghall-

ván s pártosaival tanácsot tartván, elküldi udvari

emberét Seböst, hogy a király követét megelözve

Vazul szemeit vájja ki, füleit olvasztott ólommal

öntse be, s aztán fusson Csehországba. Et 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 herczeget hasonló sorstól megóvandó, már nem

érzett magában eröt a testi-lelki gjötrelmek által

ágyához szegzett király. Javasolni tudta. csak An-

drás-, Béla- és Leventének, pusztán kérni birta 6ket :

fussanak, mely öket fenyegeti, a veszély elöl. A test-

vérek Csehországba vontiltak, hol Udalrik herczeg-

nél a bujdosó lengyel királyt, Micziszlávot találván,

országába kisérték. Béla hfv segéde volt Micziszláv-

nak hadviseléseiben, s Richeza leányát hitvesül nyeré

töle, midön az ellenséges pomeraniak vezérét párbaj-

ban megölte; Endre és Levente a lengyel földröl

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



144

agg fejedelem szivét elforditsák a nemzet nagyjaitól,

kikröl Imre fiának mondá : tiszteld öket mint atyái-

dat, szeresd öket mint testvéreidet.

Vazul megnyomoritva, a többi herczegek eltávo-

litva lévén, Péter és külföldi pártolói uraivá lettek a

helyzetnek ; az ö suttogások volt döntö a királyi nd-

varban. melyet a hü magyaroknak elég okuk volt

kerülni, mióta sz. István már elhaló árnyékává Iett

az elöbb oly erélyes királynak. Az egyetlen vigasz-

talás onnan jött számára, honnan a hit, melynek ter-

jesztése által népét az ellene tornyosuló veszélyektol

megváltá.

Semmi sem tanusitja inkább Magyarország el-

mult nagyságát, a ragyogó világot, mely vele járt,

azon körülménynél, hogy a külföld még akkor is

óvakodott az ország ügyeibe elegyedni, midön a nagy

király, mint eleven halott feküdt palotájában, s ter-

mének küszöbén a cselvetés ólálkodott, a gonoszsàg

ült tort.

A nap már leáldozott, de a vörhenyes esti fény

táplálja még hosszasan a kétes világosságot, és réz-

fénynyel zománczozza, szfnarany helyett, a láthatár

szegélyét.

A ki Bzelet vet> vihart arat. A fegyver, me

lyet a szenvedély forgat, néha mélyebbre hat, mint

mennyire szándékolja a kéz. Ezt tapasztalni volt al-

kalma Gizelának is. Péter már nem gyözte bevárni

az idöl, mely István halálával öt Magyarország trón-

jára fogja emelni. A királyi testörsereg parancsnóka

levén, ezen a király oltalmára rendelt dandárt, melybe
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kétség kivül számos külföldit sorozott, szemelte ki

gonosz tervei elérésére. Az elökelö palotások közö!

négy összeesküdött sz. István élete kioltására. Este,

midön a király maga volt termében, s betegágya

mellett még nem égett mécs, a terembe sompolyga a

czinkosok egyike, palástja alá meztelen kardot rejt-

ve, melylyel gyilkos czélzatát végrehajtsa. De a

gondviselés nem engedé ily gonoszul elveszni az ér-

demteljes királyt. Rémület zsibbasztotta meg a gyil

kos kezét, s az öltönye alá dugott aczél csörömpölve

a földre hullott. A zajra íölébredt a szunnyadó ; sze-

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. Epen Nagy-Bol-

dogasszony napja volt, az istenanya mennybevitelének

ünnepe. E drága napon kivánt Ö meghalni. Az ország

fôpapsága, az udvar nagyjai és föurak a nagy hal-

dokló koré 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 ba

san lecsüggesztett hallgatag fövel 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

tos szive hangját, két kezével szorongatja a hal-

Sí. Ietván király. 10
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dokló fagyos kezét, ajkaival csókolja', könyeivel

áztatja.

Mély csend van ; a keskeny ablakok fuggonyei

bágyadtan szürik át az augusztusi nap veröfényét. A

szent a halállal vivódik ; szelleme széttépi a test nyü-

gét, megválandó porbüvelyétöl ; azon stadium lép be,

midön a kibontakozó lélek fényesebben lát. Szemei

kinyilnak... fölemelkedik . . . áldásra terjeszti ke-

zeit . . . ajkairól e sóhaj lebben : „Egek királyné-asz-

szonya ! Vcdd anyai szent oltalmad alá az egyházat,

e hazát, kedves népemet!" Szólt és megszünt ma-

gasztos keble lihegni 1038. aug. 15.

Temetésére Székes-Fehérvárrá számos nép gyült

össze az ország minden vidékéröl, s minthogy a bol-

dogságos Szüz tiszteletére emelt királyi székes-egy-

ház, melyet az apostoli király temetkezési helyéül

kijelölt, még nem volt fölszentelve, elöbb a templom-

szentelést végezték a jelenlevü fopapok. Azután a

meghült tetemeket a templom közepén folállitott, fehér

márványból készült, arany koronával diszitett kopor-

sóba helyczték és a roppant neptömeg kesergö vég-

tisztelkedése közbcn eltakaritották.

Midön az 1081-ki februariusban tartott zsinaton

VII. Gergely papa sz. Istvánt a szentek sorâba ig-

tatá és testének fölvételét elrendelé, ezzel egyszers-

mind a magyar nemzet közérzületét szentelte meg !

A hálás nemzet dicsö fejedelmét még életében szent-

ként tiisztelte ; tetteiben az isteni kegyelem mükodé-

sét tapasztalván, azokat a szentség és csodaszerüség

titokszerü hitével kotízoruzta föl. Már születését an-

gyal. által jelenteti meg, csodalátással vigasztalván
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töprenkedö atyját G-ejza herczegct. Gyönyörü tekin-

tettî ifju jövendöli meg neki, — mond a legenda, —

hogy flu származandik töle, ki az Ur isteni gondvise-

lése végzéséböl népét a keresztény hitre téritendi,

egyike lesz az Ur választotta királyoknak, ki a földi

élet koronáját az örök életével cseréli föl. — Ugyan-

csak angyal által tudatja Isten Sylvester pápával is

a magyar követség megérkeztét és megparancsolja

neki, hogy kivánságát teljesitse.

Angyali követek jelennek meg Konrád had-

nagyainál, hogy az országnak a kivánt békét meg-

szerezzék. Es a számos csoda, melyekkel Isten életé-

ben kitünteté választottját, halála után bizonyságot

tön szentségéröl !

És valóban : az apostoli buzgalom a keresztény-

ség terjesztése körül ; a kegyes bökezüség püspöksé-

gek, inonostorok és templomok alapitásában s épité-

sèben ; a népe s országa elrendezése körül tanusitott

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

Ba szegények segélésére naponkint kifogyhatatla-

nul költséget rendele, éjjelenkint Krisztus hivei lá-

bainak mosogatásában és alamizsnáinak a szegények

keblébe rejtegetésében szokik vala serényen és vi-

doran virasztani ;" Istenbe helyezett tántoritliatlan

bizalma, odaadó áhitata, szent szeretete, igazságos-

sága, istenfélelme, gyermekei nevelése kürül kifejtett

gondossága s alázatossága : vajjon nem oly erények-e,

melyek a szentet kétségtelenül jellemzik?

10*
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Végre elérkezett a nagy nap, melyet sz. László

király, — mert e dicsö viselte akkor sz. István ko-

ronáját — az ország egyházi és világi nagyjai gyü-

lésén kijelölt, és melyre készületképen háromnapi

böjtöt rendelt. 1083. évi augusztus 20. napján ismét

egybegyülve látta a fehérvári székes-egyház a ma

gyar haza szinét — javát, a roppant néptômeget be-

fogadni azonban képes nem volt. Már három nap ota

erölködnek vala a koporsó födelét elháritani, de min-

den fáradozásuk hasztalan. Ekkor szabadon bocsát-

tatá sz. László, Charitas, (a szeretet) nevü bakony-

somlyói apácza azon kijelentésére : — hogy addig,

mig sz. István királyi vére egymással ellenséges visz-

szavonásban él, a sz. király teste nem emelhetö fei,

s nem jöhet felszinre — börtöneböl Salamont. — Mire

a nagy követ, mintha sulya sem volna, mint a pely-

het emelék tova. És paradicsomi illat terjede szét az

egész templomban, és a vakok látnak, a süketek hal-

1аDak, a sánták járnak, a bénák megegészülnek, a

bélpoklosok megtisztulnak vala.

A sz. test fölvétetvén, sz. István jobbkeze, ham-

vai közt épségben találtatott. A kéz el nem porlott,

mely annyi jót és irgalmasságot cselekedett, mely

annyi életeröt öntött müvébe, s melylyel a haldokló

áldást mondott az országra ? ! Sz. László e sz. kéz

örizetére a róla nevezett sz. jobi monostort alapi-

totta. Utóbb Dalmátországból, hova IV. Béla által a

tatár járáskor vitetett, visszakerülvén, jelenleg is,

mint tudjuk, Budán öriztetik, mint legrégibb és leg-

drágább ereklyéje a magyar kereszténységnek.
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Ugyanezen évben, a szent király korán elhunyt

szent fiának, Imre herczegnek valamint a keresz-

ténység terjesztésében buzgó apostçl s teritö társai-

nak sz. András, sz. Benedek és sz. Gellért vértanuk

testei is ünnepélyesen Mvétettek. A nemzet igy mél-

tón örök idökre megszentelvén s ünnepelvén azok

emlékét, kik keresztény polgárosodását megalkották.
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