
Gerics József - Ladányi Erzsébet

A 11. századi keresztény néptudat kezdetei a két szent király alatt:
Szent Istvántól Szent Lászlóig

Szent László királynak - köztudomás szerint - oroszlánrésze volt István
király, Imre herceg és a vértanú GELLÉRT püspök, valamint a zobori
remeték 1083. évi oltárra emelésében. Az ö korának, vagy tágabban

fogalmazva: a magyar politikai és jogi gondolkodás még nem gregoriánus
szakaszának eszmevilágát meg-bízhatóan közvetíti Szent István Nagyobb 
Legendája. írójáról ui. megállapítható, hogy VII. Gergely követeléseit
gregorianizmus előtti módon és eszköztárral kívánja elhárítani. A legendaíró
a magyar király honi egyház feletti jogait védve, még nem veszi igénybe a II.
Orbán pápa levele által Kálmánnak 1096-ban felkínált lehetőséget, hogy a 
pápai szék hűségén megmaradva, /"dum modo in imitate ... apostolice
ecclesie firma stabilitate permaneas"/, elnyerheti "ami tisztséget és méltósá-
got /quicquid honoris, quicquid dignitatis/" István kiérdemelt, s amelyre
Hartvik a "mindkét jogon /utroque iure/" való egyházszervezésre jogosító
pápai kiváltság megszerkesztésével válaszolt.1

István, Imre és Gellért szentté avatására a hitbuzgóság és a közélet
tapasztalatai irányíthatták László és a magyarok figyelmét. A Kisebb Legen-
da és Hartvik egyaránt megemlíti, hogy István sírjáról szinte megfeledkezett
népe is, meg a királyi család is negyvenöt éven keresztül , azaz szentként
való tiszteletéhez a körülmények évtizedekig kedvezőtlenek voltak. Nem arra
gondolunk, hogy István alakja merült volna feledésbe. Személyére, mint tör-
vényhozóra a magyarok mindig is emlékeztek s az Árpád-ház mindenkor
uralmon levő ivadéka, vagy trónkövetelő tagja vele iparkodott trónigényét
igazolni. Szentként való tiszteletét bizonyosan nem VII. Gergely ösztönözte,
az ő eleve elutasító véleményét az uralkodók életszentségéről nagyon is jól
ismerjük. Mindazonáltal a magyar egyház és állam megteremtésének körül-
ményeire Gergely kérdésfeltevései és alaptételei hívhatták fel a figyelmet:
mit tett, vagy mit nem tett István, kinek adta át az országát és népét, kié a 
felette való hatalom és tulajdon, amely Gergely szerint István felajánlása és
III. Henrik hódítása alapján Szent Pétert illeti meg.

Ebből a szempontból István életszentségét hitéleti és korabeli állam-
jogi vonatkozásban sarkalatos fontosságú tette állította a középpontba: Ma-

1 II. Orbán oklevele: Diplomata Hungáriáé antiquissima. 1. Bp. 1992. Edendo operi Georgius
Győrffy, nr. 109. 317-318 p. Hartvik-legenda helye: Scriptores rerum Hungaricarum tempore
ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. (röv.: SRH) Bp. 1937—38. Edendo operi
praefuit Emericus Szentpétery. II. 414. p.
2 SRH II. 399. és 432. p.
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gyarországnak és népének Szűz Mária tulajdonába adása. Intelmeiben István
érdekesen emlékezteti fiát: "Gyarapítsa minden nap országodat, hogy az 
emberek felségesnek tartsák koronádat /... tuum quottidie auge regnum, ut 
tua corona ab hominibus habeatur augusta/"'. Az Intelmek koronafogalmát
SZŰCS Jenő így jellemezte: "... A mű egész tartalma, a politikai-teológiai és 
politikai-etikai normák összessége a korona fogalmába fut össze. Ahhoz ké-
pest, hogy a koronaszimbolika kifejlődése Európában köztudomásúan vi-
szonylag kései, XII-XIII. századi fejlemény, meglepően korai gondolati csí-
ráról van szó. 

Szent István halála után 8-9 esztendővel érdekes szerephez jutott
nem pusztán a koronafogalom, hanem István konkrét koronázási jelvény-
együttese. Az eseménynek az utókor szempontjából meghatározó jelentősége
lett a koronafelfogás hazai fejlődésére. István ui. köztudomás szerint Péter
trónra lépésének zavartalansága érdekében Vazult megvakíttatta, fiait: And-
rást, Bélát és Leventét pedig száműzte és a trónutódlásból kizárta. Ám Péter
ennek ellenére elveszítette királyságát. A korabeli felfogás szerint a hatalom
csakis az Árpád-ház ivadékát illethette, ilyen pedig az Istvántól számkivetett
hercegeken kívül nem volt. A megoldandó feladat tehát az lett, hogy a haza-
hívott keresztény András herceg valamilyen módon István törvényes jogutód-
ja lehessen annak ellenére, hogy a királyság örökléséből István kizárta.

A nehézségen az a Karoling-korban és a 10-11. századi Németor-
szágban is élő szokás segített úrrá lenni, hogy a haldokló király az uralmat
utódára a maga felségjelvényének megküldésével ruházta át. II. Henrikről,
Szent István sógoráról 11. századi feljegyzés örökítette meg: "akként uralko-
dott, hogy a birodalom számos nagyja helyesléssel állt melléje abból az ok-
ból, hogy birtokolta a birodalom jelvényeit /ex occasione imperialium apud 
se retentorum/." Andrásról bihari püspökének, Leodvinnak elbeszélésén ala-
puló előadásban olvashatjuk: "Alig, hogy trónra lépett, amikor elődjének 
/Istvánnak/ ékességeit, a királyi jelvényeket /antecessoris ... ornamentum 
supperlectilem regiam/ kereste ..." András eljárása az említett német-frank
szokás követésének felelt meg, s alapja az azéval közös meggyőződés lehe-
tett: ti., hogy az előd királyi jelvényeinek birtoklása a hatalom átruházásának
bizonyítéka, azaz záloga az utód uralma törvényességének. Királyságát tehát
András István (tényleges vagy vélt) uralkodói jelvényeinek birtoklásával
kívánta törvényesíteni, ezek pedig István utódjának rangját adták neki.

3 SRHII. 625 p.
4 SzüCS Jenő: Szent István Intelmei, az első magyarországi államelméleti mű. = Szent István
és kora. (Szerk.: Glatz Ferenc - Kardos József) Bp. 1988. 44. p. egészen hasonlóan nyilatko-
zott az Intelmek koronafogalmáról évtizedekkel ezelőtt J. KAPAT: Corona Regni Hungáriáé im
Zeitalter der Arpaden. = Corona Regni. Studien über die Krone als Symbol de Staates im
späteren Mittelalter. Hrsg. von Manfred Hellmann. Weimar, 1961. 257-258. p. Összefoglaló-
an: GERICS József- LADÁNYI Erzsébet: A Szent István lándzsájára és koronájára vonatkozó 
források értelmezése. = Levéltári Szemle, 1990/2. 12. p.
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Két dolog feltétlenül kiviláglik mindebből: István alakjának akkora
tekintélye volt halála után alig 8 évvel, hogy magyar király kizárólag az ő 
utódaként lehetett bárki. András és környezete örömest megkerülte volna
Istvánt, ha erre bármilyen utat vagy módot látnak. Ám nem láttak. Másrészt
1046-ban már élt az a felfogás - s ez döntővé vált az istváni uralkodói jelvé-
nyek sorsára nézve -, hogy jelvényeinek birtoklása még az ő elhatározása
ellenére uralomra jutott - tulajdonképpen trónbitorló - András királyságát is
törvényesítette.5 S itt arról van szó, hogy amit az Intelmek a korona fogalmá-
ról kifejtenek, az már konkrét tárgyhoz, István (tényleges vagy vélt) koroná-
jához kapcsolódik, amíg magyar királyt koronáznak. A Nagyobb Legenda 
István koronájáról, mint meghatározott tárgyról ír. Nemcsak azt jegyzi fel,
hogy Istvánt a királyi méltóság diadémjával koronázták meg, hanem azt is,
hogy amikor Gizellát "a királyi hatalomban való közösségre /ad consortium
... regni/" feleségül vette, Gizelláról felkenése után "a korona viselésével 
adta tudtul, hogy társa /gestamine cor one sociam esse notißcavit/".

Az a regnum, amely felett Gizellának Istvánnal való társ-mivoltát
/consortium/ korona viselése fejezte ki, a Nagyobb Legenda szóhasználatá-
ban részben Magyarország, a terület, amely felett Géza is fejedelem, aki
"regnum"-éX megnyitja az idejövő keresztények előtt, amelynek megtámadá-
sától II. Konrádot utóbb visszatartja az Örök Bírótól való félelem.8 Ezt a 
területet, mint határokkal rendelkező Pannoniát {"Pannonié terminos") tartja
számon a legendaíró, és olyanként, amelynek határai közt István hatalma és
apostolkodása érvényesült ("infra terminos sue dominationis")9 Ezt más
helyen úgy fejezi ki, hogy István a templomépítést ott gyakorolta, "ameddig 
csak jog kiterjedt (in amplitudine proprii iuris)". Használja emellett a legen-
da a regnum-ot a benne élő lakosság jelölésére is: "amikor Pannónia országa 
(regnum Pannonicum) a szent ifjú intésére figyelmezett"^ mondatban.

A két fogalom: terület és lakossága egymás mellett tűnik fel István-
nak az imájában, ahol Magyarországról és lakóiról, mint Mária örökségének
szőlőskertjéről (hereditatis vinea), meg a kereszténység zsenge vetéséről
{novella plantatio christianitatis)11 ír, s ez a kettő a tárgya a Mária tulajdo-
nába és oltalmába adásnak. Más alkalommal sikerült megállapítani, hogy

5 Minderről további irodalommal GERICS József: Az I040-es évek magyar történetére vonatko-
zó egyes források kritikája. = Magyar Könyvszemle, 1982. 310-312. p.
6 SRHII. 384. p.
7 SRH II. 379. p.
8 SRH II. 390. p.
9 SRH II. 389. és 386. p.
10 SRH II. 381. p.
11 SRH II. 390. p. - A Szűz Mária örökségének való felajánlás politikai jelentőségéről: GERICS
Ibisei: Judicium Dei a magyar állam XI. századi külkapcsolataiban. = Athleta patriae. Szent
László-tanulmányok (Szerk.: Mezey László) Bp., 1980. 124-125. p.
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István - a latin kereszténység korabeli Mária - tiszteletének szellemében -
valóban felajánlhatta országát a szó jogi értelmében is Szűz Máriának.12

A felajánlásnak írásban való, legendabéli rögzítése megfelelő válasz
VII. Gergelynek arra az igényére, hogy kettős jogcímen is a Szentszéknek
követelte a Magyarország feletti, evilági felsőséget: Szent Istvánnak Péter
apostol számára tett állítólagos felajánlására hivatkozva, s Magyarországnak
III. Henrik által Szent Péter tiszteletére való meghódítására támaszkodva. A 
Legenda Maior Istvánnak nem Szent Péter, hanem Szűz Mária részére való
felajánlását hozza fel, s erre az aktusra Máriával katonai győzelem alakjában
megnyilatkozó ítéletével mintegy megerősítő pecsétet is tétet, éppen a Szent
Péter tiszteletére állítólag hódító császár apja, II. Konrád ellenében. Szűz
Mária tehát gondoskodott a legendaíró szerint hereditas-ának megvédéséről
a hódító ellen!

Szent Gellértről az író röviden, nagy tisztelettel emlékezik meg, s 
feljegyzi: "amikor a szent király elhunyta után bekövetkezett a keresztényül-
dözés, megkövezték".13 Ennek az üldözésnek az eljövetelét Deliberatio-jábsin 
előre látta a vértanú püspök, s ki is fejtette, miért. Egyfajta biblikus alapveté-
sű, eszményi társadalmi programot is ad a tökéletességre törekvő híveknek.
Mondanivalójának alapigéjeként az Apostolok Cselekedeteinek a jeruzsálemi
egyházközségre vonatkozó szavait (4, 32-35) idézi:

" A hívők sokaságának egy volt a szíve és lelke, és senki nem mondott a ma-
gáénak semmit, amit birtokában tartott, hanem nekik mindenük közös volt. 
Köztük u. i. senki nem volt nélkülöző. A szántóföldek és házak birtokosai ui. 
ahányan csak voltak, eladva elhozták annak az árát, amit eladtak és letették 
az apostolok lábához. Elosztották pedig kinek-kinek, amint neki szüksége 
volt." Gellért ezt példának állítja mindenki elé, "aki méltó lett Isten kegyel-
mére az apostolok igehirdetése és a keresztség forrása által." Ók azok, akik a 
földön lakva és a romlandó testhez kötve is már mennybéliek, akik "elvetik a 
világ édesgetéseit és bűnre vivő csábításait." Velük ellentétben akik nem így 
élnek, azokra pokolra szállás vár, s őket "ki kell zárni a mennyek országá-
ból." Az utóbbiakkal a hívőknek igazában érintkezniük sem szabad. Fejtege-
tését Gellért a korinthusi levél idézésével (1, 5, 10-11) zárja: " > ... Ne tart-
satok kapcsolatot azzal, akit testvérnek neveznek ugyan, de parázna, vagy 
kapzsi, vagy bálványimádó, vagy átkozódó, vagy részeges, vagy rabló. Az 
ilyennel még csak ételt se fogyasszatok. < Mit mondjak még? Hajói gondo-
lom, fontolóra véve a mondottakat, helyesen érted, s azt is, miért történt az 
ilyenekre nézve a tilalom. Jaj nekünk, akik nem félünk e parancs ellenére 

12 Lásd GERICS József tanulmányát, amely Ladányi Erzsébet erre vonatkozó észrevételeit is
tartalmazza: Az állam- és törvényalkotó Szent István. = Művészettörténeti Értesítő, 1990. 77.
P.
13 SRH II.
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élni. Azonban a mi Pannoniánk senkit sem szokott annyira kedvelni, mint az 
ilyeneket. "14

Van a Deliberatio-пак még néhány olyan helye, amelyből talán kö-
vetkeztetni lehet arra, milyen magatartást kívánhatott az uralkodóktól és hí-
vektől társadalmi tekintetben Gellért, s mi az, amit elvetett. ">Jó dolog re-
ménykedni az Úrban, mintsem remélni a fejedelmekben. < Ha megtartanák 
ezt a törvényt, kevés tisztességük maradna meg a világ fejedelmeinek. Ezért 
ragadták el az Istennek járó tiszteletet a zsarnokok, aki örökségként követelik 
maguknak azt, amit az Isten a szegények érdekében közösnek teremtett. 
Mindezt azért teszik, hogy féljenek tőlük, és Isten gyanánt tiszteljék őket. "I5

Súlyos ítéletet mond: "... bizony nem királyok azok, hanem felforgatók", akik 
csak a királyi cím viselése kedvéért uralkodnak, hogy felfalják a népet, haj-
hásszák az adókat, magasztalják magukat ("... populum devorent, et tributa
expetant, seque magnificent"). Le is vonja ebből a fenyegető vészre vonatko-
zó következtetést: "Mivel pedig ilyeneket művelnek, semhogy inkább titkol-
nák, az aljanép egész hada ellenünk fog uszulni." 

Gellért ezen kívül előadja, hogy visszakövetelik az elhunytak lelki
üdvösségéért keresztény szokás szerint tett kegyes adományokat, ami pedig
"hallatlan eretnekség (omnibus inaudita saeculi hereses)" Alapja pedig: a 
test feltámadásának tagadása ("Omnes uno репе simul ore carnis negant 
resurrectionem"). Nagyobb gonoszság Gellért szerint nincs a világon.17 Gel-
lért mondanivalójának egyik központi kérdése a jeruzsálemi egyházközség-
nek az Apostolok Cselekedeteiben vázolt vagyonközössége. A Deliberatio-
éhoz sokban hasonló felfogást tartalmaz, s azt még világosabbá teszi a nagy-
tekintélyű Pseudo-Isidorus-i gyűjtemény némely darabja. Különösen érdekes
az I. Kelemen pápa nevére hamisított levél, amely éppen a jeruzsálemi egy-
házközséghez, és püspökéhez, Jakab apostolhoz szól: "A közös élet (vita
communis), testvérek, mindenkinek szükséges, és azoknak a legjobban, akik 
gáncs nélkül akarnak Istennek vitézkedni, és utánozni akarják az apostolok-
nak és tanítványaiknak életét. Mert mindazoknak a dolgoknak a felhasználá-
sa, amik csak vannak a világon, közös kellett, hogy legyen minden ember 
számára. De a bűn miatt az egyik a magáénak mondta ezt, a másik meg azt, 
és így osztoztak meg egymás közt az emberek. Végtére is az egyik legböl-
csebb görög, aki tudta, hogy ez így van, így szólt: a barátoknak közös kell, 
hogy legyen mindenük ...És amint nem lehet, mondta, felosztani sem a leve-
gőt, sem a nap sugarát, ugyanúgy a többi sem osztható fel, ami csak e vilá-

Gerardi Moresenae aecclesiae sev Csanadiensis episcopi Deliberatio svpra hymnvm trivm 
pverorvm. Ed. Gabriel Silagi. Tvmholti, 1978. 36-37. p.
15 Silagi id. kiadás, 119-120. p.
16 Silagi id. kiadás 157-158. p.
17 Silagi id. kiadás 51. p.
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gon mindenkinek közös birtoklásra adatott, hanem közösen is kell, hogy bir-
tokolják ... Ezt hirdetni is kell mindenkinek. " 

Ugyanennek a Kelemen pápának a nevére hamisított, másik levél
Szent Péter tanításaként adja elő: "... Bűne minden világi hívőnek is, ha köl-
csönösen nem tanúsítanak kellő gondosságot egymás iránt abban is, ami a 
közös élet megvalósítására (ad communis vitae usum) tartozik ... Ennek a 
szeretetnek ... a legnagyobb előmozdítása az lesz, ha egymás közt gyakran 
teszitek közössé étkezéseket és asztaltokat, s minél hatalmasabb valaki, annál 
gyakrabban ossza meg ételét atyjafiaival." 

Deliberatio-jában Szent Gellért kb. azonos gondolatokat fejtve ki,
mint a Pseudo-Isidorus bemutatott néhány helye, a keresztény hívek közti
egyenlőségnek olyan elméleti követelményét ábrázolja, amely megfelelhetett
Szent István törvényeiből kielemezhetően az azonos szabadságot élvező la-
kosság, a törvény szavával: a gens huius monarchie, a közszabadok (liberi) 
jogi egyenlőségének. Ez a szabadok közti jogi egyenlőség a társadalmi és
vagyoni különbségektől függetlenül a vulgarisok és comes-ek azonos, 110
penzás vérdíjában fejeződött ki, és még Szent László törvényében (II.6. és 8.)
is él. Amikor a Szent Istvántól utódul jelölt Péter 1041-ben Németországba
menekült, az Annales Altahenses adata szerint Aba, az új "király, zsinati 
tanácskozást tartván, a püspökök és előkelők együttes elhatározása alapján 
mindazoknak a törvényeknek a megsemmisítését rendelte el, amelyeket Péter 

Idézi GERICS József: Az I040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája. 
= Magyar Könyvszemle, 1982. 301. p.
19 Idézi GERICS József: A Pseudo-Isidorus gyűjtemény szövegei és all. század első felének 
magyarországi társadalmi ideológiája. = Magyar Könyvszemle, 1985. 166. p. - Nevezetes
összefüggése van Gellért közös vagyonra és a kegyes adományok visszakövetelésére vonatko-
zó megjegyzéseinek a Pseudo-Isidorus bizonyos kánonjainak gondolataival. I. Orbán pápa
állítólagos első levele szerint az, ami az Apostolok Cselekedeteiben Ananiással és Safirával
történt, "igen megszívlelendő és félelmetes, ...mert az egyház javait nem mint saját, hanem 
mint közös és az Urnák felajánlott vagyont (non quasi propriae, sed ut communes et domino
oblatae) kell" kezelni. Tartalmazza a Pseudo-Isidorus egy. 442. évi galliai zsinat {concilium
Vasense) végzéseit is. Ezek szerint "mint hitetleneket kell az egyházból kivetni azokat, akik a 
holtak felajánlott adományait visszatartják és vonakodnak átadni az egyházaknak, mert bizo-
nyosan a hit elveszítéséig jutott el az isteni pietas-nak az a megharagítása, amely a testből 
eltávozó híveket fogadalmuk teljesedésétől, a szegényeket pedig étkük adományától fosztja 
meg: mert az ilyeneket, mint a rászorulók gyilkosait úgy kell tekinteni, hogy az Isten ítéletében 
sem hisznek." (Idézi GERICS József: A Pseudo-Isidorus gyűjtemény szövegei és a 11. század 
első felének magyarországi társadalmi ideológiája. = Magyar Könyvszemle, 1985. 167. p.). A
Pseudo-Isidorus fentebbi részleteinek ismerete lényeges összefüggéseket mutat a Deliberatio
olyan szövegei közt, amelyeket eddig nem igen hoztak egymással kapcsolatba. Ezek szerint- a 
Pseudo-Isidorusban kifejtettekkel is összhangban - Gellért az egyházi vagyont közös vagyon-
nak, a szegények eltartására is rendelt jószágnak tarthatta. Ennek kisajátítását, közte a lélek-
váltságul szolgáló adományok elvételét, s az egyházi vagyon megadóztatását Gellért a nélkülö-
zök kifosztásának, Isten elleni merényletnek minősítette. Ilyesmit csak olyank vihetnek végbe,
akik nem hisznek Isten ítéletében sem, amelyet a világ végén a test feltámadásakor várnak a 
hívek a hitvallás szerint. Azok, akik így járnak el, a Pseudo-Isidorus szerint hitetlenek, a 
Deliberatio szerint eretnekek.
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törvénytelenül, önkényének megfelelően (iniuste, secundum libitum suum)
hozott." A magyar krónika ugyanezt akként fejezte ki, hogy "Aba király meg-
semmisítette mindazokat a rendelkezéseket és szolgáltatásokat 
(constitutiones et exactiones), amelyeket Péter király a maga consuetudo-ja 
szerint rendelt el." Ennek az intézkedésnek a velejét akkor értjük meg világo-
san, ha felidézzük Szent István tanácsát utódához: "Aki ... elveti elődeinek -
atyáinak decretumait, nem törődik az Isten lex-eivel sem ... Ezért, drága 
fiam, legyenek mindig kezed ügyében atyádnak edictumai, azaz az enyémek. 
... Járj az én mos-aim nyomdokán mindenféle habozás bilincse nélkül, látod 
róluk, hogy illenek a királyi méltósághoz ... Nehéz megtartanod ennek az 
országnak a királyi hatalmát, ha nem követed az előtted uralkodó királyok 
consuetudo-ját ... Ezért légy követője az én consuetudo-imnak. "20

A krónikás azt hangsúlyozva, hogy Péter a maga consuetudo-ja sze-
rint vezette be a constitutiones et exactiones-t, azt emeli ki, hogy Péter nem
az istváni consuetudo-kat követte. Súlyos ítélet volt ez Szent István Intelme-
inek ismeretében: Péter consuetudo-ja, az ő módja szerinti, nem istváni, nem
hagyományos, hanem új consuetudo, azaz (a középkor fogalmai szerint)
felforgató. Lényeges körülmény, hogy az Intelmek idézett részlete István
életművének egészét állítja változatos szókinccsel követendő példának az
utód elé. A l i . századi Magyarország jól ismerte az Intelmeket, fejezeteit
híven idézi is a Legenda Maior.21

A kor az Intelmekhez mérte Péter tetteit, s bennük a többes számban
szereplő istváni mores, edicta, consuetudines, decreta, vagyis a teljes hagyo-
mány megtagadását látta. Az Annales Altahenses szavai Péter
"törvénytelenül, önkényének megfelelően tett" intézkedéseiről és Lautenbachi
Manegold megjegyzése arról, hogy Péter "elnyomó és az atyai törvények 
megrontója (oppressor et legum paternarum corruptor)" fontos 11. századi
bizonyítékok arra, - hogy a magyar krónikás Péter uralmát elmondó és mi-
nősítő előadása kortársi ítéletet, s nem késői 12. vagy 13. századi véleményt
örökített meg róla. A kortársak, a hazai vezető réteg Péternek és kegyencei-
nek uralmát ama jogrend sérelmének fogta fel, amelyet a "zsarnok" intézke-
déseinek megsemmisítésével helyre kellett állítani. Ezt az 1040-es évekre

A gens huius monarchic: Szent István I. 20. (ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent 
László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp„ 1904. 147. p.) A
110 penzás vérdíj: Istvánnál I. 14. (ZÁVODSZKY Lm. 145. p.) Lászlónál 1.6. és 1.8. (ZÁVODSZKY
Lm. 168. p.) A közszabadságról: BOLLA Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása 
Magyarországon. Bp., 1983. 28-43. p. Az Annales Altahenses adatát idézi és a krónikáévei
összeveti: GERICS József: A magyar király egyházi vagyonhoz való viszonyának egy átmeneti 
szakasza a korai Árpád-korban. = Egyházak a változó világban. Esztergom, 1991. 91-93. p. A
krónikahely: SRH I. 325-326. p. - Az Intelmek helye: SRH II. 626. p. - Péter második ural-
mához fűződik annak súlyos emléke is, hogy a magyar urak akkor kérték III. Henriktől a 
"német jog" illetve a "bajor jog" adományozását. (GERICS József: Az 1040-es évek magyar 
történetére vonatkozó egyes források kritikája. - Magyar Könyvszemle, 1982. 309. p.)
21 SRH II. 391. p.
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kialakult jogrendet máshoz nem lehetett kapcsolni, mint Istvánhoz. Hordozó-
ja a társadalomnak az az etnikailag igen vegyes összetételű vezető kategóriá-
ja lehetett, amely István államszervező munkatársainak fiaiból állhatott.
Tagjai közt ott kereshetjük a kereszténységet felvett magyar urak származé-
kait, Vecelin, Hont és Pázmán ivadékait, a Gizella kíséretében volt fegyvere-
sek sarjait, olaszokat, különféle szláv törzsek és népek szülötteit, az ezred-
fordulón szerencséjüket itt próbáló hospes-urak fiait. A kezdetek kezdetén
egymás nyelvét alig érthették, a másikuk szülőföldjének jogszokását még
kevésbé ismerhették. István király szolgálatában érdemeket, befolyást és
rangot szerezve, bekapcsolódva abba a hihetetlen átalakító munkába, amely-
nek spiritus rectora a térítő egyház volt, és az államot meg a társadalmat
egyaránt elérte, az istváni évtizedek alatt Pannónia kezdeti vezető osztályává,
érdekközösséggé forrtak. Az utóbbinak bizonyos egységes jogtudata is for-
málódott ki, önállósodva immár alkotó elemeinek eredetétől. Velük és jogtu-
datukkal kerültek szembe Péter és az ő advenái: az Altaichi Évkönyvben és a 
krónikában Wisca, Ztoyzla (Toyzlau) és Pezili (Pezli) volt a neve annak a 
három úrnak ("principes regni"), aki "népe szabadságát kereste (libertatém
gentis sue querebant)."22 E "gens" önálló keresztény néptudatának biztos
megnyilvánulása volt Szent István Nagyobb Legendája. Különös jelentőséget
tulajdoníthatunk annak, hogy Istvánnak a Legendában megörökített imája az
országot és népet Szűz Mária örökségének, hereditas-кшк nevezi. Ennek
ószövetségi előzményei vannak, olyan bibliai helyek, amelyek a zsidó népet
nevezik "Isten örökségének". (Dt 4,20: "Vos autem ... Dominus ... Eduxit ... 
ut haberet populum hereditarium", Dt 9,29: "Qui sunt populus tuus et
hereditas tua", 3Rg 8,51-53: "Populus tuus est et hereditas tua ... tu enim
separasti eos tibi in hereditatem de universis populis terrae", Ps 32,12:
"Beáta gens ... populus, quern elegit in hereditatem sibi").

' Az, hogy a legenda István Máriának felajánló (traditiós) cselekmé-
nyéről bibliai kifejezéssel számol be, azt mutatja, hogy István tette a szerző
szerint különleges kapcsolatot teremtett Szűz Mária és Pannónia meg lakói
közt: olyat, amilyen a Biblia szerint Isten és a választott népe közti kapcsolat
volt. Hallatlan fontossága volt ennek a honi lakosság önálló keresztény nép-
tudatának rögzítése szempontjából. A Szűz Mária öröksége tudat eleve vá-
lasz volt arra a felfogásra, amelynek német földön való meglétéről az első
keresztesek magyarországi átvonulása alkalmából adnak hírt a források: még
megelőzően "Kálmán fülébe jutott annak a híre, hogy a németek úgy gondol-
ják, nincs semmi különbség aközt, hogy pogányokat, vagy magyarokat vág-
nak le."23

SRH I. 326. p. - Ztoizla és Pezili nevének említése: Annales Altahenses Maiores. Ed.
Edmundus liber baro ab Oefele. Hannoverae, 18912 26. p.
3 "Fama Colomanni premonuerat aitres inter paganorum et Ungariomm песет nil aput

Teutonicas differre mentes." (Annalista Saxo szövege, Catalogus fontium ... ed. A.F. GOMBOS.
Bp. 1938. 224. p. Hasonlóan ír Ekkehardus Uraugiensis (ti 125) is: "Fama quippe Colomanni 
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A Nagyobb Legenda a Szűz Mária öröksége mivolt megörökítése
mellett a hazai föld és lakosság erkölcsi és szellemi önvédelmének másik
korabeli alapkérdésére is feletetet adott: István népet térítő, egyedüli apos-
tolságának ábrázolásával és életszentségének bemutatásával.

Über die Geburt des selbständigen christlichen ungarländischen Voiksbewußseins im 11.
Jahrhundert, von König Sankt Stephan bis Sankt Ladislaus

Die Legenda Maior Sancti Stephani regis wurde aller Warscheinlichkeit nach um 
1080 von einem unbekannten ungarländischen Benediktiner geschrieben. Der Schriftsteller 
wollte damit augenscheinlich drei Hauptthesen beweisen: die Heiligkeit König Stephans 
(fJ038), des Begründers der Kirche und des Staates in Ungarn, seine führende, ja alleinige 
Rolle in der Christianisierung des Volkes, sowie die Übergabe /traditio/ des Landes und des 
Ungartums durch Stephan an die Jungfrau Maria als hereditas Mariae. Mit dieser 
Feststellung vermag der Verfasser die Ansprüche Papst Gregors VII. und des deutschen 
Königs auf eine Oberlehnherrschaft über Ungarn zurückzuweisen und das ungarische Volk 
als ein auserwähltes Volk Gottes im neutestamentlichen Sinne darzustellen. Die Legende 
spielte so eine wichtige Rolle in der Geburt des selbstständigen christlichen ungarländischen 
Volksbewußstseins.

regis iam perculerat aures, inter paganorum et Ungariorum песет nihil apud Teutonicas
differre mentes."GOMBOS im. 871. p.)
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