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Móser Zoltán 
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY: AUGUSZTUS 20. 
(Válogatás a szerző Névviseletek c. könyvsoroztából, 

Pro-Print Kiadó, Csíkszereda) 
 

 
„Én is nem keveset használtam ez népnek…” 

Zrínyi Miklós: Szent István király 
  

Kevés olyan személy van, akiről annyian írtak, mint első királyunkról, Szent Istvánról. A nép-
hagyományban található emlékezetéről külön könyvet írt Magyar Zoltán [1], ezért mi részletesen itt nem 
taglaljuk az ott leírtakat, csupán csak az énekeket és az egyéb (irodalmi) szövegeket idézve arra keressük 
a feleletet, hogy hol van, s ki volt István király?  

A Szentek élete alapján röviden ezt a választ adhatjuk: 
A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősor-

ban politikai megfontolásokból a nyugat  felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország 
kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának a befolyása is érvényesült. Beengedte az 
országba Pilgrim passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt és Mihály testvérét, 
és 973-ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor 
a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Az országban azonban még túlsúlyban 
volt a pogányság, ezért a pogány elem keveredett a kereszténységgel.  

Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s 
házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, és termetre ugyan 
kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. 
Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmoz-
dítsa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból előnyösen befolyásol-
ta. Az ő közvetítésével jött létre 995-ben az István és Gizella házassága is.  

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt 
szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra 
támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (tizenkét 
kerület volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc 
püspökséget.  

Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensejéig érintette. Imre fiát, a 
rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani 
az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkal-
mával vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem 
maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori 
ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt 
azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató 
hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt 
meggyilkolják és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott 
büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáért halálbüntetés járt. 
István a három összeesküvőnek kiszúratta a szemét és levágatta a kezét: ez abban az időben a súlyos 
gonosztevők szokásos büntetése volt, és a megérdemelt halálbüntetés esetén, mint itt, kegyelmi 
aktusnak számított.  

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, 
Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz 
hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel 
hetven éves korában – a 11. században ritka magas korban –, 42 évi uralkodás után halt meg Mária 
mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több templomot épített. 
Halála előtt neki ajánlotta az országot.  

Erről ezt mesélte egy mohácsi adatközlő Bosnyák Sándornak: 
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 „Mikor István király megöregedött és utódlásra köllött neki gondolni, nagy gondba vót, mert 
egyetlen felnőtt-kort ért fia, Imre már akkor meghalt. Fiú-örököse nem lévén, látta, hogy milyen 
nehéz helyzetben van az országa. Nagy gondba vót, kire is hagyja az országát? Mivel nem látott 
méltó utódot az ország kormányzására, térdre rogyott és Szűz Máriához fohászkodott: 

– Nincs kire hagynom az országot, te légy oltalma ennek a szegény nemzetnek! Segítsd ezt a 
népet, hogy jó úton haladjon! 

A mohácsi ferences templomban és a barát templomban (ez a templom is Szent István 
tiszteletére van szentelve) a főoltárkép éppen azt mutatja, amint Szent István térden állva fölajánlja 
a koronát Szűz Máriának.” [2] 

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Székesfehérvárott, az általa alapított bazilikában – mely éppen 
akkor készült el, és ebből az alkalomból gyorsan fölszentelték – helyezték ünnepélyesen nyugalomra 
földi maradványait. [3] 

Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott. 
Ünnepe nemzeti ünnep lett.  

* * * 
 

 
Sok sánta vette járást, sok vak vette meglátást, 
Némák kezdtek szólani, süketek es hallani. 
Ref. Kérünk, mint Apostolunkat … stb. 
 

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának, 
Föláldoztad hazánkat, szentelted Koronánkat. 
Ref. Kérünk, mint Apostolunkat…stb. 
  

Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal 
Mi együtt örvendezünk, szívünkből emlékezünk. 
Ref. Kérünk, mint Apostolunkat…stb. 
  

Mi, ki Téged pártfogónknak választottunk, szószólónknak, 
Szólj Istennel érettünk, légy mindenkor mellettünk. 
Ref. Kérünk, mint Apostolunkat…stb. 

   

Az idézett műzenei eredetű ének moldvai adatközlők alapján, illetve Harangozó Imre és Tánczos 
Vilmos gyűjtéseinek eredményeként terjedt el Magyarországon. A közismert Napja isten haragjának, a 
Dies irae sequentia sem eredeti, sem Cantus Catholici-beli alkalmazott gregorián dallamának folyamatos 
használatát nem mutatják későbbi énekeskönyveink, de Erdélyben és Moldvában a dallam tovább élt, és 



 3

ma is gyűjthető különböző szövegekkel és különféle változatokban. Ferencz Éva hívta fel a figyelmün-
ket az elhangzott ének és a Szent Jobb-ének szövegének egyezésére. Ezek alapján mondhatjuk, hogy 
annak egyik variánsa lenne az István királyról szóló moldvai változat.  

 

* * * 
Ki volt István király?  
Erre majd’ mindenki helyesen tud válaszolni. A sok válasz közül itt Bálint Sándort idézzük, aki 

szerint István két világ határán áll. „A pogány istenkirályság és az Ószövetségtől ihletett, Isten kedvező 
kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány 
nemzetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él 
tovább. Anonymus mondja, hogy Álmos szent volt, mert tőle származtak a szent magyar királyok. Az 
Emese-szimbólum érteti meg velünk Szent Istvánnak és az Árpád-háznak feltűnő Boldogasszony 
kultuszát, az országnak az ő oltalmába ajánlását. Ez a hit magyarázza, hogy a keresztény utódok 
építenek Árpád sírja fölé. [4] 

S ha még rövidebb meghatározást akarunk, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy István „a keresz-
ténnyé vált magyarság első uralkodója, a szakrális hagyomány és tudat szerint az ország és a nemzet 
megannyi patrónusa, istápolója.  
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