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Mészáros István 
 

A magyar iskoláztatás kezdetei 
 
 
Az ezredik esztendőben, december 25-én karácsony napján királlyá 

koronázták Esztergom frissen épült székesegyházában Istvánt, aki 997-től kezdve 
már fejedelemként uralkodott népe fölött. Az önálló magyar keresztény állam 
létrejöttének volt szimbóluma az esztergomi királykoronázás ünnepélyes egyházi 
szertartása. 

Egy erős átalakulásban levő, alapos átrétegeződésben forrongó társadalom 
élére került Géza fia István: szeme előtt egy minden tekintetben erős és tekinté-
lyes európai keresztény Magyarország képe lebegett, ennek megteremtését érezte 
élete feladatának. 

Államalapító Szent István királyunk a magyar katolikus egyház megszer-
vezése során a káptalanok, a plébániák, valamint a bencés szerzetesek kolostorai 
által kialakított szilárd rendszer keretében rakta le az ország területén az iskola-
szervezet alapjait, s ennek az iskolarendszernek az irányítói és fenntartói – a 
nyugat-európai szokás és hagyomány szerint – a klerikusok lettek. 

 
Kolostori iskolák 
 
Első királyunk több kolostort alapított a bencés szerzetesek számára. Ezek 

között kiemelkedő szerepet játszott a Szent Márton-hegyi kolostor. Ez a dunántúli 
magaslat a 19. század első felében a Pannonhalma nevet kapta. 

Ezt a kolostort 996-ban kezdték építeni Géza fejedelem alapításaként. Első 
szerzetesei a római Szent Bonifác és Alexius bencés kolostorból jöttek, akik 
csehországi és lengyelországi térítőútjuk után Géza hívására érkeztek Szent 
Márton-hegyére. Letelepítésük egyik fő indoka az 1001-ben megújított 
alapítólevél szerint „pro stabilitate regni nostri”1, vagyis „országunk 
megerősítése”, a vallás, a lelkiség, a műveltség, a szellem kincsei által. 

István király, aki az apja által kezdeményezett építkezéseket befejeztette és 
kiváltságlevéllel is ellátta a kolostort, többször járt falai között. Különösen nagy 
adományt kapott a szerzetesi közösség Koppány leverésekor. E sorsdöntő 
csatában ugyanis a huszadik életévében járó István 998-ban innen, a Szent 
Hegyről indult, s a győzelem emlékéül a kolostornak adományozta a lázadó vezér 
egész Somogy megyét kitevő birtokainak teljes tized-jövedelmét. 

A kolostorban minden valószínűség szerint már alapításától, tehát 996-tól 
kezdve működött az iskola is. A beköltöző szerzetesek tervszerűen oktatták-ne-
velték a szerzetesi életet választó magyar és nem magyar nemzetiségű fiatal-
embereket. 
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Az első konkrét történeti adat: Mór pécsi püspök – a magyar irodalom 
legelső alkotásának, a két felvidéki bencés szerzetesről. Szórád és Benedek reme-
tékről szóló latin nyelvű legendának szerzője – jegyezte fel magáról éppen e mű 
előszavában, hogy „puer scholasticus”, azaz iskolás gyerek volt a Szent Mártonnak 
szentelt kolostorban2. Ez a XI. század elején lehetett. Ahol „iskolás gyerek” volt, 
ott nyilván iskolának is kellett lennie. 

De Mór püspökhöz hasonlóan számosan emelkedtek ki e kolostor szerzete-
sei közül a király országvezető munkatársaivá. Az itt élő szerzetesek a kor európai 
műveltségét plántálták a kolostor falai közé. Megkezdődött a könyvek tanulmá-
nyozása, felhangzottak a gregorián énekek, folyt a kódexmásolás. E kolostor volt 
a hazai írásbeliség, a magyar irodalom egyik első műhelye. 

Még István király életében megindult az élet a pécsváradi, a zalavári, a 
bakonybéli és a Nyitra melletti zobori bencés kolostorban is. Ezekben nyilván 
egyszerűbb oktatás folyt, mint a központban, Szent Márton-hegyén. 

Jelentős alapítás volt az I. András király által 1055-ben fundált tihanyi 
apátság (alapítólevelében a legrégibb egykorú, eredetiben fennmaradt magyar 
kifejezések, szócsoportok), valamint a somogyvári bencés kolostor, amelyet 1091-
ben emeltetett László király. 

 
Káptalani iskolák 
 
Első királyunk uralkodásának idején szervezték meg a két érsekséget (Eszter-

gom, Kalocsa) és a nyolc püspökséget (Győr, Eger, Veszprém, Pécs, Csanád, Vác, 
Bihar Gyulafehérvár), e helyeken előbb-utóbb megalakult a székeskáptalan is. Több 
helyen létesült társaskáptalan (például Székesfehérváron, Óbudán, Pozsonyban, Nyit-
rán). Számos adatunk van már István király korából a hazai káptalani iskolákról. 

A pécsi egyházmegye első püspöke, Bonipert, egy Priscianus-kötetet kért az 
1010-es évek elején gazdag ajándék fejében a franciaföldi Fulbert chartres-i püs-
pöktől, aki „szíves készséggel” küldte el pécsi püspöktársának a kért latin nyelv-
tudomány-tankönyvet európai hírű káptalani iskolájának másoló műhelyéből.3 

Bonipertnek minden bizonnyal azért volt szüksége a Priscianus-kódexre, 
hogy mint hiteles mintapéldányról másolatot készíthessen, s hogy a pécsi káptalani 
iskola vezetője ennek alapján oktathassa növendékeit. Fulbert és Bonipert 
levélváltása a XI. század elején a magyar és a nyugat-európai iskolák közötti kap-
csolat legelső adata. 

A káptalani iskolák növendékeinek kezdettől fogva alapvető feladatuk volt, 
hogy énekükkel közreműködjenek a székesegyházban folyó szertartásokban. Így 
történt ez Esztergomban is. Az 1028-1030 közötti évek egyikében Anasztáz eszter-
gomi érsek vendége volt Arnold bajor szerzetes, aki itt énekeket komponált Szent 
Emmerám tiszteletére, s ezeket megtanította a székesegyház klerikusainak, nyilván 
a káptalani iskola nagydiákjainak, akik szeptember 12-én ünnepi szertartás 
keretében azt el is énekelték.4 



 3

A visszaemlékezés szövegéből kitűnik, hogy nem a bajor szerzetes kezdte el 
itt az énektanítást: folyt az már korábban is, székesegyház életének megindulása 
óta. 

Az 1030-as évekből már jóval több adatunk van egy másik főpapi székhely 
scholájáról, a csanádi káptalani iskoláról, éppen megszerveződése időszakából. 

Csanád vára és települése – korábbi nevén Marosvár, Urbs Morisena – a XI. 
század egyik fontos királyi birtokközpontja volt. Új nevét a korábbi birtokost, 
Ajtonyt leverő királyi hadvezérről, Csanádról kapta, aki a király nevében kormá-
nyozta ezt a területet. Ekkor, 1030 körül alapította itt Szent István a püspökséget. 
Első főpapja Gellért lett, aki korábban Imre herceg nevelője volt az esztergomi 
várban. 

 

Csanád vára és települése a mai Makótól néhány kilométerre feküdt a Maros 
túlsó partján, a mai Magyarcsanád közelében. 

  

A XII. század elején foglalták írásba a királyi udvarban Gellért püspök 
élettörténetét, a nagyobbik Gellért-legendát, amelyet – az irodalomtörténet meg-
állapítása szerint – a csanádi káptalan évkönyvei és más, korabeli források alapján 
állították össze. Ezért hitelesnek fogadhatjuk el a csanádi káptalani iskoláról itt 
található, az 1030-1037 közötti időre vonatkozó események leírását is.5 

Így kezdődik a Gellért-életrajznak a csanádi iskoláról szóló szövegrésze: 
„Az egyik napon harminc férfi – nemrég vették fel a keresztséget – jött 

[Gellért] püspökhöz és kérték, hogy vegye maga mellé fiaikat, s a tudományokban 
való kiképzés után szentelje őket papokká. Az befogadta és Valter magiszter veze-
tése alá rendelte őket, egy erre a célra alkalmas házat is adva nekik, hogy ott okta-
tást nyerjenek tőle a grammatica és a musica tudományaiban. Rövid idő alatt nagy 
előrehaladást tettek [az ifjak] az említett tudományokban. Ezt látva, a nemesek és 
a főurak is átadták fiaikat az említett Valternak, hogy oktassa őket, s ezáltal meg-
szerezzék maguknak az ars liberalis – vagyis a tudomány – gyümölcseit. Felszen-
telésük után ők lettek a Szent György vértanú monostoregyházának első kano-
nokjai, akiket a püspök igen nagy szeretettel istápolt, mivel nem idegenek voltak, 
hanem a hazai föld szülöttei...” 

Valter magiszter tehát a grammatica és a musica (vagy ahogy az életrajz 
további részében szerepel: a lectura és a cantus) ismeretére oktatta tanulóit. Nyilván 
a klerikus-műveltségnek – a latin szövegekkel és énekekkel foglalkozó – alsó 
szintjét foglalhatta magába ez a „tananyag”, amely a papi-lelkipásztori feladatok 
közvetlen elvégzésére tette őket aránylag gyorsan alkalmassá. 

 

A Gellért-életrajz egy másik változatából6 tudjuk, hogy Valter magiszter – 
Ulrik nevű szerzetestársával együtt – valószínűleg a Nyitra melletti Zobor kolos-
torából került Csanádba. Első – ma név szerint ismert – pedagógusunk tudós ember 
lehetett, elsősorban a zene kitűnő szakértője, hiszen az ismert történetben – „a 
magyarok szimfóniája” – a zenében alaposan járatos Gellért püspök tőle kért 
tanácsot. 
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Még a XI. század elejéről, Szent István idejéből híradásunk van a 
székesfehérvári káptalan iskolájáról is, amelyről ugyancsak a Gellért-életrajz tudósít. A 
csanádi iskolában ugyanis kezdetben Valter magiszter egyedül oktatta az összes 
növendéket, de csakhamar még egy oktatót kellett alkalmazni a tanulók számának 
gyors gyarapodása miatt. Nyilván a falvak igényelték ilyen nagy számban az új 
papokat. 

„Valter magiszter pedig látta – írja a Gellért-életrajz –, hogy egyre növekszik 
a tanulók száma, ezért – a munka terhétől kimerülten – így szólt a püspökhöz: 
Képtelen vagyok ily sokadalom közepette mindkét feladatomnak, a lectura-
tanításnak és a cantus-tanításnak is eleget tenni. Küldj el valakit, hogy vagy 
lecturát, vagy cantust oktató magisztert hívjon ide. Elküldte ezért a püspök 
Maurusz testvért Székesfehérvárra a király köszöntésére, megbízva őt azzal, hogy 
menjen el az iskolába – a székesfehérvári iskola akkor igen kiváló volt –, hogy a 
tanulók részére tanárt vagy tanítót találjon, s hozza is őt magával. [Maurusz] 
megérkezett Székesfehérvárra, elintézte ügyét a királynál, majd felkereste az 
iskolát. Itt a gyermekek helyettes magisztere a német Henrik volt. Vele tárgyalt és 
ő beleegyezését adta. Majd magához véve könyveit, eljött a püspökhöz 
[Csanádba]. Örömmel fogadta őt a püspök és az iskolások lectura-tanítójává 
rendelte, Valter pedig cantus-oktatásukat vezette...” 

 

Plébániai iskolák 
  

Nemcsak kolostori és káptalani iskolák létesültek hazánk területén az 
ezredforduló utáni első évtizedekben, hanem kialakult a plébánosi oktatás is, a 
plébániai iskolák keretében. 

István király úgy rendelkezett, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, s a 
lakosok a templom papját pontosan meghatározott javadalommal lássák el (két 
telek, két szolga, egy ló, egy kanca, hat ökör, két tehén, harminc aprójószág). A 
király egyházi ruhákkal és térítőkkel látja el a falusi templomokat, viszont a 
püspökök gondoskodjanak saját egyházmegyéjükben a szertartásokhoz szükséges 
könyvekről. Ugyancsak az ő kötelességük papokat képezni és felszentelni a 
plébániák számára.7 

A falvak lelki-szellemi vezetői ettől az időtől kezdve – sok évszázadra – a 
széles körű népművelő szerepet betöltő falusi papok lettek, akiknek jórésze maga is az ala-
csonyabb néprétegekből került ki. A káptalani iskolák növendékeinek tekintélyes 
hányadát azok az alsóbb társadalmi rétegekből kikerülő gyermekek alkották, akik 
– megszerezve a kellő tanultságot – mint papok visszakerültek a falvakban, volt 
sorstársaik közé, akik közül maguk is származtak.  

E falusi papok is közreműködtek az oktatásban. Ha egy-egy falusi fiúnak 
vagy fiúk kis csoportjának továbbadták saját olvasás- és énektudásukat, bevezet-
ték őket az egyházi szertartások ismeretébe, megtanították nekik az alapvető latin 
egyházi szókincset, a kötelező liturgikus szövegeket és énekeket, akkor e plébánosi 
oktatás eredményeként a püspök – székhelyének székesegyházában – e fiúkat is 
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pappá szentelte, saját káptalani iskolájának növendékeivel együtt. A tanulás ideje 
alatt ezek a falusi scholarisok, ifjú- és fiatalemberkorú iskolások fontos szerepet 
játszottak a falusi templomban a pap vezetésével végzett szertartások 
bemutatásában is. 

Már Gellért püspök is tudatosan kettős céllal szervezte meg csanádi 
iskoláját. A növendékek egyik részét, az előkelőbbek fiait hosszabb tanítás után 
papokká szentelte és az egyházmegye vezető testületének tagjaivá tette; a másik 
részét pedig a falvakba küldte plébánosnak. Erre utal a Gellért-legenda további 
részlete is: 

„A püspök pedig gondos figyelemmel kísérte a szegények közül származó 
iskolások, a szerzetesek és az idegenek sorsát.  

 A gyermekeket az ő házához kísérték [a szülők] és rábízták az iskolára, 
ahol oly serény oktatásban részesültek, hogy az éjszakák is szinte nappaloknak 
számítottak... De megbízottait elküldte a Dunán túli [azaz szerémségi] területekre 
is, és egybegyűjtötte a [plébánosok mellett tanult] iskolásokat. Összegyülekezésük 
után papokká szentelte és a plébániás falvak templomainak lelkészeivé tette 
ezeket. Német, cseh, lengyel származásúak, frankföldről valók és mások ugyan-
csak jöttek hozzá, őket is felszentelte s egyházmegyéjének plébániáit bízta rájuk.” 

A csanádi falvak első plébániáit azonban már ennek előtte megszervezték 
Gellért püspök bencés térítő munkatársai, akik közül – a Gellért-életrajz szerint – 
ketten Pécsváradról, ketten Zalavárról, ketten Bakonybélből, négyen pedig 
Pannonhalmáról jöttek. Felszentelt papok voltak ők és tanult férfiak – „presbyteri 
et viri literati” – s tanultságukat nyilván azokban a kolostorokban szerezték, ahon-
nan jöttek. 

De nemcsak a latin nyelven tanult szövegekben és énekekben voltak 
járatosak. A Gellért-életrajz ugyanis megjegyzi, hogy az említett tíz szerzetesből 
heten magyarul prédikálták „az Isten igéjét a népnek”. Nyilván a latin szentírás 
szövegeit magyarázták saját anyanyelvükön a falvak lakosságának. Első kolostori 
és káptalani iskoláinkban alighanem a konkrét aktuális feladat – a térítés – 
követelte fontos tananyag lehetett ennek a készségnek az elsajátítása is. E 
magyarul szóló klerikusok szava által „az egész csanádi tartományt elárasztotta a 
szent Igének folyama” – írja a Gellért-életrajz, a biblia magyar nyelvű történeteivel való 
ismerkedés első nagy hullámát indítva el hazánkban a nép között, Csanádban is, s a többi 
kilenc egyházmegyében is. 

 

* 
 

Valter magiszter említett problémája – a csanádi káptalani iskolai tanulók 
számának tömeges növekedése – a XI. századi magyar klerikusképzettség szét-
terülését jelzi. Egyre több pap kellett a sokasodó falvakban szervezett plébániákra. 

Ennek az új életpályának jelentős vonzása lehetett, bizonyára azért is, mert 
István király törvénnyel erősítette a papság tekintélyét. Rájuk vonatkozott első 
törvénykönyvének 5. pontja: „Tudjátok meg valamennyien, hogy a pap többet 
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dolgozik mindnyájatoknál. Közületek ugyanis mindenki a saját munkáját végzi, ő 
pedig a magáét is, másokét is. És ezért, amint ő tiértetek, éppen úgy ti is mind 
őérte a legkészségesebben tartoztok dolgozni, olyannyira, hogy ha szükség lenne 
rá, életeteket is adjátok érte.” 

Arról is szólt Szent István törvénye, hogyan kell biztosítani – akár 
erőszakkal –, hogy a falvak népe igénybe vegye papjai nevelő munkáját. „A papok pedig 
és az ispánok rendeljék el az összes falu bírái számára: parancsolják meg azok, 
hogy vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és 
asszonyok, az [otthoni] tüzet őrzők kivételével. Aki azonban – őket [a falusi 
bírókat] figyelmen kívül hagyva – nem tűzőrzés végett maradt távol, azt 
vesszőzzék meg és haját nyírják le.” 

A falusi pap csakis magyar nyelven, illetőleg anyanyelvükön tudott a falusiakkal 
beszélni, ezért egyházi feladatainak végzése során is igénybe kellett vennie az 
anyanyelvet. Ezen a nyelven olvasta fel (vagy mondta el) a vasárnapi és ünnepi 
mise szentírási olvasmányait, ezen a nyelven szólt a prédikáció. Ezért írta elő a 
törvény: „Azok, akik misehallgatásra a templomba menve, ott a misék szertartása 
idején egymás között sugdolóznak, és másokat zavarnak, pletykákat fecsegve és 
nem figyelve a szent olvasmányokra, s [így nem élnek] az egyház által nyújtott 
[lelki] táplálékkal, - ha idősebbek, akkor megdorgálva, szégyenszemre küldjék ki 
őket a templomból; ha viszont ifjabbak és közrendűek, akkor meggondolatlansá-
gukért a templom előcsarnokában mindenki jelenlétében meg kell kötözni és szíj-
jal, valamint megnyírással kell büntetni őket.” 

 Törvény írta elő mindenki számára a gyónást is, ami nyilvánvalóan anya-
nyelven ment végbe. Ha pedig valaki gyónás nélkül halt meg, hozzátartozóinak – 
egyéb kötelességek teljesítése mellett – imádkozni kellett az elhunytért, nyilván 
saját nyelvükön, a pap által tanított imádságokkal. Ha viszont valaki saját aka-
ratából nem gyónt meg halála előtt, azt tilos volt egyházi szertartással eltemetni. A 
továbbiakból kitűnik, hogy a temetés szertartásában is része volt az anyanyelvnek. 

 A falusi pap feladatainak végzése közben tehát kikerülhetetlenül kénytelen 
volt használni a magyar nyelvet, illetőleg hívei anyanyelvét. Ez – az oktatás-
nevelés történetét kutatva – azért fontos, mert ebből az következik, hogy a magyar 
nyelvű szövegeket és énekeket is mint tananyagot kellett átadni a plébánosi oktatás 
során a papi pályára készülő ifjaknak, már a XI. század elejétől kezdve. 

 
A világi úri ifjak nevelése 
 

A magyar társadalom XI. századi világi vezető rétegébe tartozó urak gyer-
mekeinek – akárcsak nyugat-európai kortársaiknak – általában nem volt 
szükségük különösebb szellemi-tudományos műveltségre. A társadalmi életben 
nekik szánt szerepet, az előttük álló, felnőttkorukban megvalósítandó feladatokat 
akkor tudták a legjobban betölteni, ha jól forgatták a fegyvert, értettek a harchoz, 
hadvezetéshez. E „tanulmányok” legfőbb anyaga tehát a gyakorlati fegyverforga-
tás, színtere pedig a harc, a háború volt. 
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Az uralkodók, valamint a tekintélyesebb feudális urak egyike-másika 
azonban olyan udvari papot tartott maga mellett, akinek fő feladata e főúri-
nemesi gyermekek nevelése volt. Ez a nevelés elsősorban vallási-erkölcsi jellegű 
volt, de nem nélkülözte bizonyos művelődési alapelemek megtanítását sem. 

Az 1077 körül keletkezett Szent Imre-életrajzban, valamint az 1109 körül írt 
kisebb Szent István-életrajzban például egyformán ez a kifejezés jelzi a világi 
oktatás legmagasabb szintjét: István királyt is, Imre herceget is „már gyermekko-
rában teljességgel átitatta a grammatika tudománya”8. A latin nyelvű szövegekkel 
tehát valamilyen szinten illett megismerkedniük már ebben az évszázadban is a 
királyi családok gyermekeinek, hogy azokat olvasni tudják. 

Erre utal az 1077 körül szerkesztett nagyobb Szent István-életrajz: „S hogy 
ilyen nagy uralom kormányát majd erősebben kézben tarthassa, rávette [Szent 
István Szent Imrét], hogy az igazhitű férfiak tanítását mindkét füllel hallgassa 
mindennapos olvasás által.”9 

Hét-nyolc esztendős volt Imre herceg, amikor édesapja az itáliai bencés 
szerzetest, Gellértet tette „mesterévé”, azaz nevelőjévé „sok napokra”. 

 

Korának tipikus tudós klerikusa volt Gellért, a király kedvelt embere. 
Élettörténete írja róla: ifjú bencés szerzetesként a velencei Szent György-
kolostorból, ahol életének első felét töltötte, az elöljárók egyik rendtársával együtt 
magasabb tanulmányokra a hírneves bolognai káptalani iskolába küldték, „ahol 
igen kiválóan és kitűnően kiképezték őket a grammatika, a filozófia, a 
zeneelmélet, az egyházjog, az összes szabad tudomány ismeretköreiben”. Öt 
esztendő elteltével – „magukkal vive a tanult tudományok könyveit is” – tértek 
vissza kolostorukba. 

  

15–16 éves koráig foglalkozott Imre herceggel Gellért, s munkájának leg-
főbb eredményeként látta, hogy növendéke „növekszik az erényben és az ember 
ellenségét [a bűnt] Krisztus segítségével férfimódra legyőzi”10. Emellett nyilván ő 
tanította meg neki a grammatika tudományát is, hogy a fent említett 
„mindennapos olvasásra” is alkalmassá váljék. 

 A Nagyobb Legendában olvassuk: maga István király „erkölcstanító 
könyvecskét szerkesztett” fia számára11. Ennek a Libellus de institutione morum ad 
Emericum ducem című „erkölcstanító” könyvecskének első része ránk maradt. Ez a 
magyar pedagógiatörténet első nevelési-nevelői célzattal készített írásműve. 

A szent király gondolatai alapján állította össze szövegét egy tudós udvari 
klerikus az esztergomi várban 1013-1015 között. Ennek segítségével elsősorban 
etikai szempontból kívánták felkészíteni a trónvárományost – nyugat-európai 
mintákat követve – későbbi felnőttkori feladatainak minél tökéletesebb elvégzé-
sére, az uralkodásban való mindenirányú helytállásra. De lényegében a világi úri 
ifjak nevelésének 11. századi alapvető pedagógiai elveit tartalmazza. A latin nyelvű 
irat XV. századi hiteles másolatban maradt ránk. 
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Az irodalomtörténészek az „Intelmek” nevet adták ennek az iratnak; ez 
azonban téves, mert nem fegyelmezési szabályok gyűjteménye. Az is félrevezető, 
hogy általában mindig csupán egyetlen tételét idézik, de azt is félreérthetően: hogy 
a magyarság mindenkit, bárkit befogad országa tagjává. Ez helytelen értelmezés. 

 

Vajon mi volt az István király által megkívánt erkölcsi nevelés tartalma? Milyen 
célokat, feladatokat tűzött fia, és országa összes világi nemesi fiatalja elé? 

 A legelső, a legfőbb: őrizze az Isten kegyelméből kapott krisztusi hitét, élje azt 
át; nyilvánuljon meg minden cselekedetében, magánéletében éppen úgy, mint 
közéleti tevékenységében. Felnőtté érve legyen szilárd vallási elkötelezettsége, 
legyen mély hite, minden körülmények között ragaszkodjon Krisztus tanításához 
és Krisztus igaz egyházához. Legyen minden tekintetben katolikus ember; ő, aki a 
hatalom csúcsán áll, s a többi úri ifjú ugyanígy, a társadalom más pontjain és 
posztjain. 

 Tehát Krisztus tanítása, ahogyan azt Krisztus igaz egyháza magyarázza: ez 
az alap, amely erkölcsi magatartását meghatározza, amely minden cselekedetét – a 
magán- és a közéletben egyaránt – áthatja. 

 Ennek alapján tanulja meg az ifjú férfi az emberi, emberies kapcsolatteremtés 
készségét, képességét szűkebb-tágabb környezetével: 

  becsülje munkatársait, a különféle alacsonyabb és magasabb rangú 
tisztségviselőket, alárendeltjeit; 

  legyen igazságos, amikor az emberek ügyeit intézi, fölöttük bíráskodva 
ítéletet mond, róluk dönt; 

  ugyanakkor tanúsítson mély megértést irántuk (mai szóval: legyen benne 
kellő empátia); 

  kerülje a tétlenséget, tunyaságot; szüntelenül tevékenykedjen alattvalói 
érdekében; 

  háborúzzon, ha erre kényszerítik a körülmények, de csakis annak 
érdekében, hogy alattvalói békében élhessenek; 

  az ősöket, az elődök hagyományait, azok alkotásait, szokásait nagyra 
becsülje, őrizze, tanuljon belőlük. 

 Nem lenne azonban jó, ha bezárkózna gondolatainak, terveinek és 
szűkebb környezetének megszokott körébe: mindig távolabbra is nézzen, a másutt 
történtekre is; szívesen fogadjon munkatársai közé, népe körébe másokat is, más-
honnan jötteket is, friss és új erőket; vegye igénybe mindenkinek jóindulattal 
felajánlott szakértelmét, értelmi képességeit, fizikai munkáját; mérlegelje az új 
gondolatokat, terveket, elképzeléseket, akárhonnan származnak, határainkon 
belülről vagy kívülről egyaránt. 

 

 István király tehát minden olyan idegent örömmel befogad országába, aki 
a vezetése alatt álló nép érdekében kész itt tevékenykedni; aki közös javainkat 
szellemileg, tudással, fizikai erővel, tapasztalattal gyarapítja; aki a közösség egyre 
feljebb emelkedését szolgálja. Megtarthatják nyelvüket és szokásaikat, de 
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természetesen el kell fogadniuk ennek az országnak a törvényeit, azok szerint kell 
itteni életüket élni, be kell illeszkedniük. Nem nyitja meg azonban határait a 
bűnözők, a kártevők előtt; nem tárja ki az ország kapuját azok előtt, akik az itt 
élőket ki akarják szorítani saját otthonukból, akik e nép érdekei ellen dolgoznak, 
akiket csupán saját meggazdagodásuk szándéka vezet hozzánk. 

 
 

 De hogy a fiatalember, a későbbi felnőtt mindenkivel szemben kialakít-
hassa a helyes, humánus kommunikációs és együttműködési készséget, ennek 
alapvető feltétele: legyen példamutató az egyéni élete. Gyakorolja tiszta szívvel az 
erényeket; tegye a jót mindenkivel, főként az arra legjobban rászorulókkal, a 
szegényekkel. És mind a politikában, mind magánéletében tartson ki állhatatosan a 
helyesnek megismert elvek mellett. Saját példája így átsugárzik másokra is. 

  Jól látható: a „Könyvecske az erkölcsi nevelésről” lapjain egy világos 
komplex pedagógiai program bontakozik ki: Szent István szerint ilyen az erkölcsös 
ember, a keresztény-katolikus ember. 

 István király – az esztergomi udvari pap megfogalmazásában – alapvető 
tennivalókat tudatosított fia lelkében, hangsúlyozva: felelős apai kötelessége ez. Ily 
módon a szülők alapvető kötelességét is érzékeltette az erkölcsi nevelés terén. 
Elsősorban neki, az apának a feladata, hogy fia nevelését irányítsa, számára 
tanácsokat, utasításokat adjon. De energikusan aláhúzza ezt is: a fiú kötelessége az 
apa iránymutatásának követése, ellentmondás nélküli teljesítése, hiszen az az ő, a fiú 
saját érdekeit szolgálja. Ehhez István király felajánlja apai segítőkészségét; ígéri, 
hogy ebben is támogatólag áll fia mellett, hiszen a keresztény erkölcsben való 
előrehaladás nem kényelmes, nem könnyű út; ez férfias erőfeszítést kíván mindenkitől, 
fiataltól, felnőttől egyaránt. 

 Határozott tekintélyelvűség, autokratizmus hatotta át – a középkori pedagó-
giának megfelelően – István király apa-pedagógiáját. Lényegi belső indítéka 
azonban ez volt: „az atyai szeretet lángjától ösztönözve” fogalmazta meg elvárásait, 
igényeit, parancsait fiával szemben. Bensőséges apai szeretete, féltő gondoskodása 
átüt, átsüt „könyvecskéje” sorain: 

„…Én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben 
tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a 
magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a Legfőbb Hatalom enge-
délyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván, 
eszedbe véssed apád parancsait… Fogadj szót, fiam: gyermek vagy, gazdagságban 
született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és 
nevelve; nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s különféle népek támadásait, 
melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha 
kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság 
elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; „hanem itassanak 
meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi…”12 
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A vallási-erkölcsi elvekkel való megismerkedés, a grammatika elsajátítása, a 
könyvek olvasása mellett ugyanis még más „tanulnivaló” is várt Imre hercegre, 
akárcsak a többi úri ifjúra. Erről könyvecskéje 7. fejezetében beszélt édesapja: „... 
Ki-ki életkorának megfelelő dolgokban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a 
vének a tanácsban…”13 
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