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Szent István a söröscímkén 
avagy történelmi lecke mai magyaroknak 

A népszerű ABC-áruház sörösrekeszei között új márka rendeznek, s tudományos ülések, fennkölt ünnepségek, 
kínálja magát. Nem is akármilyen. Jubileumi. Szent István istentiszteletek, díszes és tartalmas kötetek, a „Szent Jobb" 
névre keresztelték a fél literes, 12 fokos, 20 forintos köbá- országjáró útja, évfordulós cikkek és jubiláris versek, emlék-
nyai világos sörkülönlegességet. A milleniumra kibocsátott estek, kiállítások fémjeleznek. De biztos vagyok abban, 
sör első királyunk halálának 950. évfordulójára is tiszteleg a egyik sem jut el olyan széles tömegekhez, mint a Szent István 
maga demokratikus és populáris módján. Kéretlenül állt sör, ám egyik sem oly futó élmény, mint a hideg nyári nedű. 
abba a programsorba, mely et az alkalomra létrehozott Szent Ez is adja Kristó Gyulával, a történettudomány doktorával, 
István Emlékbizottság, az egyházi és társadalmi szervek egyetemi tanárral folytatott beszélgetésünk apropóját. 

— Vajon milyen szándék nemzi az 
ilyen és ehhez hasonló torzszülemé-
nyeket? Rehabilitálhatja-e az utóbbi 
évtizedek rövidlátó politikáját egy 
népszerű sörmárka? Gondolom, az 
olvasók is érzékelik majd a konkrét 
jelenség mögött az általános viszonyt 
történelmünkhöz, annak az elvará-
zsolt kastély béli tükörteremnek torzí-
tásait, mely akár történelmi tudatunk 
labirintusa, jelképe is lehetne. 

— Ez a nemzet ma sem képes 
kulturáltan gondolni történelmének 
eseményeire és kimagasló személyi-
ségeire. Vagy megfeledkezünk ró-
luk, átengedjük óket a feledés ho-
mályának, esetleg szégyellnivaló, 
épp hogy megtűrt figurákká minő-
sítjük őket. Vagy kampányainkkal a 
legjobb szándékú érdeklődőkben is 
csömört keltünk. Ilyenkor válogatás 
nélkül idézünk, népszerűsítünk, 
emeljük szobraikat, ragasztjuk pla-
kátjaikat — ahogy mondani szok-
tuk, még a vízcsapból is az emléke-
zés folyik. Mintha ezzel törleszte-
nénk emészthetetlen töménységben 
mulasztásainkat! Nem tartom túl 
szerencsésnek, ha történelmi ese-
ményeink jelszavakká válnak, ha je-
les személyiségeink — a költő sza-
vaival — áru védjegyekké. Ez mind 
pótcselekvés, a valódi tettek elma-
radásának elkendőzései, olcsó és ál-
demokratikus megnyilatkozások. 
Egy nemzet lelkiismeret-furdalásai. 
Ha történelmünk és történelmi 
alakjaink nem épülnek be szerve-
sen, értelmesen, komplex össze-
függésrendszerükben gondolkodás-
módunkba, mindennapi mun-
kánkba, cselekvéseinkbe, magatar-
tásunkba, erkölcsi normatíváink 
közé, akkor nevezünk el új söröket 
és állítunk sebesen szobrokat. Szent 
Istvánt én a magyar és az európai 
történelem legnagyobb egyéniségei 
között tartom számon, s szeretném, 
ha halálának évfordulója nem válna 
pótcselekvésünkké, hanem beépül-
ne a világról és önmagunkról alko-
tott képbe. S a kegyelemdöfést nem 
egy sörgyár mérné rá! Hogy miért 
tartom én ezeket a jelenségeket pót-
cselekvéseknek? Mert felszínesek, 
olcsón behízelgóek, s éppen a lé-
nyeg, a mélység, a tartalom hiányzik 
belőlük. 

— István alakját meglehetősen 
óvatosan kezelte az elmúlt négy évti-
zed. Egykori történelemkönyveimet 
hozhatnám tanúként, miként volt ál-
lamalapító, I. István első király, első 
forradalmára a magyar népnek. De 
hogy Szent lett volna, hogy a keresz-
ténység magyar megteremtője, arról 
csak jóval később szereztem ismere-
teket. Kisajátította egyik arcát az egy-
ház, másikat az aktuálpolitika, az 
ideológia. S a két szék között — 
ahogy már lenni szokott — elveszett a 
király. 

— Egy múltkori beszélgetésünk 
alkalmával azt mondtam, s ez a 
mostani kérdésre is igaz, hogy nem 
lehet egyszerre félni is történel-
münktől, meg büszkének is lenni rá. 
István alakját minden kor a maga 
képére igyekezett formálni. Ma ta-
lán minden eddiginél közelebb já-
runk az igazsághoz. István minde-
nekelőtt király volt. Király-voltát 
kétségbe vonni dőreség, s hogy ki-
rályságok még ma is léteznek Euró-
pában is. igazolhatja a tény elfoga-
dását. Nem is szólva arról, hogy aki 

királyságát elleplezni igyekszik, a 
kort tagadja meg. A saját korában, a 
XI. században egy személyiség szá-
mára ez volt a csúcs. S még ráadásul 
szentté is avatták. Tudni kell, hogy 
abban a korban a világ szakrális 
részének tudatában a hitbeli meg-
nyilatkozás legmagasabb foka a 
szentté avatás volt. Két olyan krité-
riummal állunk tehát szemben, 
amelynek tartalmat és mércét a kor 
adott. Paradoxon tehát, hogy olyas-
valamit vetünk szemére, ami kiváló 
képességeit, a kor szükségességéből 
következő tetteit dicséri, azt, hogy 
első volt a legjobbak között is. Nagy 
figurája a gyakorlati cselekvésnek és 
a szellemnek egyaránt. Amíg ma-
gyarság lesz a földön, a nemzet pan-
theonjában a helye. Igen. Király 
volt és szent, történelmünk egyik 
legnagyobb alakja. 

— Tapasztalhattuk, a magyarság 
meglehetősen ellentmondásosan 
ítélte meg alakját, személyiségét, tet-
teit. Vajon ez az ellentmondás csu-
pán abból adódott, hogy minden 
történelmi kor igyekezett saját céljai-
nak megfelelően bemutatni az istváni 
művet, vagy lehetőséget teremtett 
erre Szent István ellentmondásos 
egyénisége és cselekedeteinek össze-
tettsége is? 

— Természetesen mindkét felté-
telezés igaz. Az előbbire számtalan 
hiteles példa sorakoztatható fel. Ist-
ván életére és munkásságára vonat-
kozóan adataink, főleg írásos doku-
mentumaink csekélyek. De minden 
eddigi ismeret birtokában állítha-
tom, ellentmondásos alakja volt tör-
ténelmünknek. Hadd említsek most 
csak két körülményt ennek érzékel-
tetésére. Géza fiaként Vajk nevű 
pogány gyermeknek születik, ki-
rállyá koronázása, az István név fel-
vétele formai és tartalmi pecsét a 
kereszténység felvételére, a nyugati 
keresztény-feudális világhoz való 
csatlakozásra. Úgy keresztelkedik 
Istvánná, hogy nem elsősorban saját 
belső élménye és meggyőződése, 
hanem egy nép érdeke lebeg szeme 
előtt. S ezáltal egy népet bír rá és 
kényszerít a kereszténységre. Ví-
vódnia kellett, győzködnie és dönte-
nie. Hiszen családjában, udvarában 
és széles e hazában ott éltek a pogá-
nyok, napi konfliktusokat teremtve, 
véres összecsapásokat, családi viszá-
lyokat szítva. Rákényszerült, hogy 
anyai nagybátyja, az erdélyi Gyula 
ellen hadat vezessen, majd győ-
zelme után börtönbe vétesse. Ahon-
nan megszökik, s ekkor István — a 
korabeli szokások ellenére, melyek 
szerint a szökevény tettét otthonma-
radt hozzátartozóján torolják meg 
— feleségét utánaküldi. Miféle lelki 
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indítékok, belső vívódások eredmé-
nye egy ilyen döntés?! Ez az említett 
történet annyira szokatlan a kora-
beli Európában, hogy különleges-
sége révén jegyzi fel egy német püs-
pök. De a kor is telis-teli ellentmon-
dásokkal. István — így szól a törté-
nészek egyöntetű megállapodása a 
pontos dátum ismeretének hiányá-
ban — 970 táján született. Nem élte 
meg a kalandozó hadjáratokat, de 
felmenői okán, elsősorban nagyap-
ja, Taksony révén ismerhette a ka-
landozó magyarok tetteit, sikeres és 
nyomorúságos viszonyaikat, az eu-
rópai helyzetet. Felfoghatta, hogy 
ha a magyarság meg akar maradni, 
mégpedig itt, ezen a tájon, akkor 
erőteljes váltásra van szükség. Ez 
pedig nem lehet más, mint a pogány-
ságot felváltó kereszténység akár 
erőszakos elterjesztése. Nagy felis-
merése, hogy merte vállalni annak 
ellenére, hogy fél évszázadon át a 
szemére hányták — ez történészi 
következtetés ugyan, de alaposnak 
ítélhető. Szabad magyarok ellen lé-
pett föl, nyakukba ültette az adó- és 
dézsmaszedóket, szigorú rendet (ál-
lamot) hozott létre, törvényeket al-
kotott, kemény igazságszolgáltatást 
vezetett be (ha kellett, akasztott 
pogányokkal szegélyezte az utakat, 
elrettentésül) az ügy érdekében, a 
magyarság megmaradásáért. Azt is-
merte fel, hogy itt a Kárpát-meden-
cében hozzá kell idomulni ahhoz a 
környezethez, amelybe a magyarság 
került a honfoglalás révén. Három 
oldalról feudális társadalmak vették 
körül a magyarságot, s ebben a hely-
zetben a kalandozások kudarca után 
fel kellett sorakozni melléjük. Eb-
ben az értelemben Szent István a 

magyarság elmaradottságának első 
számú felzárkóztatási képviselője. 
A mai Magyarország előképét te-
remtette meg, s ebben hitet és re-
ményt az adott neki, hogy vigyázó 
szemét Európára vetette. Nagyon 
tudatosan járt el, következetes lépé-
sek igazolták tettei helyességét. 

— Az is illusztrálja István és a kor 
ellentmondásosságát, hogy bár Ist-
ván idegen minták alapján teremtett 
államot, de reálpolitikus lévén soha-
sem tévesztette szem elöl a magyarság 
érdekeit. 

— Ez nagyságának egyik legjel-
lemzőbb ismérve. Amit meg akart 
valósítani — élőképek híján — kül-
földi minták alapján tette. így pél-
dául pénzt veretett, okleveleket al-
kotott, megyerendszert teremtett, 
bevezette a törvényhozást, az egy-
házi liturgiát és sorolhatnám. Első-
sorban német sémák alapján terem-
tett kereteket, hiszen magánéletében 
is — Gizella bajor hercegnő révén — 
a német kultúrkörrel került köze-
lebbi kapcsolatba. Sót, sógorának, 
II. Henriknek német-római csá-
szárrá választását követően a kor 
első számú hatalmasságával került 
rokoni kapcsolatba. Mindebből kö-
vetkezően született a vád István el-
len, miszerint idegen érdekeknek 
szolgáltatta ki az alakuló magyar ál-
lamot. Ez mélységesen téves megíté-
lés. Istvánnak valahonnan kölcsö-
nöznie kellett a modellt. Tények bi-
zonyítják, hogy ezeket a kereteket 
mindig magyar tartalommal töltötte 
meg. Az oklevélforma nyugati 
minta, a nyelv latin, ám kemény 
magyar problémáról szól. A törvé-
nyek szerkezete, nyelvezete, termi-
nológiája, cikkelyei, kodifikációja 
idegen minta, de tartalmában ott 
sűrűsödik a kor magyar valósága. 
Hogy sohasem lett a magyar érdekek 
kiárusítója, arra fényes példa, hogy 
sógorának halála után ellene szegült 
II. Konrád inváziós kísérleteinek, s 
megvédte az ország függetlenségét. 
Nem lett az országból német hűbé-
res, s ezért is tisztelhetjük Istvánban 
a szuverén és független magyar állam 
megalkotóját. Ez a megállapítás tör-
ténelmi távlatban sem túlzás. A ma-
gyar államképződmény születése Ist-
ván nevéhez fűződik, az új, európai 
ország államiságának politikai kép-
ződménye István munkájának ered-
ménye, általa vált Magyarország Eu-
rópa integráns részévé. 

— Az utóbbi évtizedekben - elő-
ször csak a szakmai berkekben, majd 
a széles közönség legkülönfélébb ré-
tegeiben és generációiban — megnőtt 
az érdeklődés a történelem, s néhány 
munka nyomán István király és kora 

iránt is. Melyek voltak ennek a folya-
matnak legértékesebb és leglátványo-
sabb állomásai? 

— Úgy gondolom, a felszabadu-
lást követő elhallgatás vagy forra-
dalmi elszínezés után a fordulópont 
1970. István születésének 1000. év-
fordulójára nem országos csinnad-
rattával, országos és szakmai körök-
ben ünnepséget rendeztek, a rehabi-
litáció ekkor vette kezdetét. Bónis 
György 1956-ban megjelent István 
király című könyve, melyben megle-
hetősen dogmatikus sémákat hasz-
nálva népünk első forradalmárának 
nevezte Istvánt. A hetvenes évek-
ben felélénkült kutatómunka látvá-
nyos eredménye Györffy György-
nek 1977-ben megjelent, majd má-
sodik kiadását is megért könyve, az 
István király és műve. Sok vitapont-
jával együtt ma is a legteljesebb 
monográfia. Aztán az István király 
emlékezete című könyv forrásközlé-
seket, legendákat, intelmeket gyűj-
tött egybe. Az általam írt Levedi 
törzsszövetségtől Szent István álla-
máig című munka 1980-ban jelent 
meg. A széles körű érdeklődést éb-
ren tartotta a magyar koronázási 
ékszerek hazajövetele, mely a nem-
zetközi figyelmet is hazánkra és az 
államiság kezdeteire irányította. Bi-
zonyára így lesz ez a Szent Jobb 
esztergomi bemutatásával és több 
vidéki városba, így Szegedre zarán-
doklásával is. Az irodalomban és a 
társművészetekben is született né-
hány figyelemre méltó mű. így min-
denekelőtt Szabó Magda Az a szép 
fényes nap című drámája, mely ma-
gas szinten mutatta be eleink kilába-
lását nagy kálváriájukból, s a méltán 
nagy sikerű rockopera, az István, a 
király, mely széles tömegek, első-
sorban a fiatalok figyelmét irányí-
totta történelmünk eme szakaszára 
és István személyére. Vallom, hogy 
sugallata, üzenete, történelmi vo-
nalvezetése tárgyilagos, alapos és 
megnyugtató. Az ebből készült film 
szintén sokakat segített közelebb 
kerülni a témához. 

— Hogyan szemléli mindezek is-
meretében és a történelmi kutatások 
eredményeinek birtokában a mos-
tani ünnepségeket? Lehet-e és tu-
dunk-e még mesterséges homályok 
nélkül és görögtüzektól mentesen 
emlékezni? 

— Csak remélem, hogy igen. El-
szakították ugyan tőlünk az ünne-
pek bensóségességét, de az embe-
reknek mind nagyobb szükségük 
van a belső békére, az önmaguk 
helyét kijelölő nemzeti tudatra. Hi-
szem, hogy a koronázási jelvények 
közelében, a Szent Jobb látványára, 
a székesfehérvári királysírok között 
eljut az emberekhez az István-i gon-
dolat, a tárgyiasult emlékek között 
felidézhető egy nép drámája a meg-
maradásáért, egy nemzet születésé-
nek vajúdásokkal terhes csodája. 
Nagy fájdalmam, hogy ezek az él-
mények éppen az iskolai oktatásban 
válnak tantervi feladatokká, s Szent 
István csupán egyórányi lecke a tör-
ténelemkönyvekben. Nem egy 
életre szóló élmény, a magyarságtu-
dat meghatározó és mércét jelentő 
része. Ennek ellenére én igyekszem 
optimista lenni, hiszen történész va-
gyok és tanár. 

TANDI LAJOS 

SIMÁI MIHÁLY: Vajk megkeresztelése 
Talpamra föld 
térdemre kő 
kínokkal átizzó bazalt 
mellemre virradatnyl pajzs 
madárfáklyás 
vérsugaras 

zuhogj fejemre homlokomra 
te négy függőleges folyó 
megtartó istentől való 
víz ha az élet vize vagy 
zuhogj 

állok a szent víz harangjában 
zengek 
mert nyelve én vagyok 
megindul a föld bujdokolnak 
sámándobok varázsdobok 

ja] már a madártollas ruháknak 
a madárkarmos táncoló lábnak 
a bácsoknak a harsányoknak 
rlvalkodóknak regölőknek 

szólalok ón a harang 
véres misére szólítom megölöm óket 
ón testem ez a felnégyelt 
szörnyű például vegyétek 
én karom ez a levágott 
eliszonyodva lássátok 

én sebem ez a behegedt 
vessétek rám a keresztet 
templomutálók magyarok 
sámánok bicsok dallacsok 

fonód] fejemre homlokomra 
te négy függőleges folyó 
fehér vörös zöld kék folyó 
te istentől való 

zuhogj 

zengek a szent víz harangjában 
Vajk meghalt 
István élni fog 


