
kor. JézWl arról beszélt Péternek, hogy a Sátán próbálja majd megrostální 6t. 1'\.
Keresztelő viszont Jézusról rnondja, hogy "szórólapáttal kezében kitakarítja szé
rtljét és csűrbe gyGjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti" (Mt 3,12).

"Ha embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék." Az ag
giornamento nem azt jelenti, hogy a kor emberi igényeihez minden áron s \min
denben alkalmazkodunk! Mi marad fenn az Idő rostáián? Nem a mi dolgunk. A
Sátán rostája ellen Krisztars imádsága védelmet ígért: "a Sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon, mint a búzát, én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne
fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megterve megerősítsd testvéreidet" (Lk
22,32). Végül is az a legfontosabb, hogy Krisztus szórólapátián papi életünk búzá
nak bizonyuljon.

PETROVICH EDE

SZENT M6R PÉCSI p{rSPÖK
Származása és ifjúsága

A pécsi egyházmegye második püspöke, Szent Mór halálának 900. évfordulóját
ünnepli.

Szűletésének évét nem őrizte meg hiteles feljegyzés. Életkörülményeiből követ
keztetve egyöntetű a nézet, hogy 1000 körül született. Nem ilyen egységes a véle
mény szülőföldje tekintetében. Volt, aki lengyelnek tartotta, mások olaszt láttak
benne. Fehérpataky Németországból bevándorolt hospes gyermekének vélte. Mad
zsar Imre is kételkedett a Pannonhalmi Rendtörténet és Vargha Damján megálla
pításában, hogy Mór magyar volt. Legújabban Kutnik József foglalkozott e kér
déssel és abból a föltevésből indult ki, hogy Zoerard, akinek legendáját Mór
megírta, sohasem hagyta el a zobor-hegyi kolostort. Következőleg Mór kijelentése
a legendában, hogy nevezett remetét puer scholasticus (tanuló) korában látta,
nem Pannonhalmára vonatkoztatandó, hanem a Nyitra környéki Zobor-hegyre. Ez
pedig annyit jelent a szerző szerínt, hogy Mór szlovák családból származott.

Az egyébként kitűnő szerzőnek ez a föltevése nincs kellően bizonyítva. Ha
ugyanis Zoerard barátja és a remeteségben utóda, Benedek, a legenda szerínt saepe,
azaz gyakran járt apátjával Pannonhalmán, nagyon is valószínű, hogy ugyanezt
megtette Zoerard is egy-egy pannonhalmi búcsú, ünnepség, rendi összejövetel
alkalmával. Egyébként a legenda mondatfűzése az említett helyen is azt a be
nyomást kelti, hogy az esemény a pannonhalmi Szent Márton monostorban történt.'
Nem valószínű továbbá, hogy Mór a zobor-hegyi konventben volt puer scho
tasueu», és csak később ment át a pannonhalmi konventbe. Igaz ugyan, hogy
mindkét konvent ugyanannak a Szent Benedeknek reguláját követte, de mínd
kettő önálló volt, és alig hihető, hogy noviciusok, méghozzá puer scholasticusok
szabadon léphettek át az egyik konventből a másikba.

De ha el is kellene fogadnunk, hogy Mór eleinte a zobor-hegyi
kolostorban nevelkedett, következőleg a Felvidéken született, ez még nem
jelentené, hogy nem magyar szülők gyermeke. Ismeretes ugyanis, hogy a Duna
bal partjától északra fekvő területet Huba és Lél törzse szállta meg föl egészen
Nyitráig. Tehát itt magyárok is laktak. Bizonyság erre, hogy amikor Szent Gel
lért magyarul is beszélő szerzeteseket kért az egyes monostoroktól, Zobor-hegyről
két bencés, Crató és Tasziló ment le Marosvárra. Szent István király az életére tö
rő és ezért megvakított unokatestvérét, Vászolyt Nyitra várában tartotta fogva. Ha
e vidéken akkor nem laktak volna magyarok, hozzá kírályhű magyarok, alig esett
volna a választás éppen Nyitrára. Mellékesen jegyezzük meg, hogy a Szent István
életét földolgozó Hartwík-legenda és a lengyel Dlugosz króníkája szerint Zoerard
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nem a zobor-hegyi monostorban jelentkezett, hanem Pécsváradon. Ez is arra mu
tat, hogy a lengyel vándor magyar környezetet keresett.

Szent Mór magyarsága mellett a legsúlyosabb bizonyíték saját nyilatkozata.
Legendájában ugyanis azt írja, hogy Zoerard de terra Poloniensium in hane pat
riam advenit (lengyel földről ebbe a hazába jött). A latin szövegnek "a ml ha
zánkba" való fordítása sem volna erőszakolt és túlzott, de a szó szerintí- is ér
zékelteti, hogy Mór Magyarországot saját hazájának tekintette, tehát magyarnak
tekintette magát. Ellenvetésül föl lehetne említeni, hogy Mór az előbbi szavakat
püspök korában, tehát csaknem 60 évvel később írta, amikor már megmagyaro
sedott. De ez esetben alig írhatta a következő mondatban, hogy Benedek zobor
hegyi szerzetes, aki neki elbeszélte Zoerard, illetve szerzetbe lépése után új ne
vén András sajátos vezeklését, ad nostrum monasterium jött . Pannonhalmára.
Igaz ugyan, hogy Mór bencés [ellegét megtarthatta halála órájáig, de egyházjo
gilag már nem volt a rend tagja, és körülbelül 30 esztendő elmoshatta a régi jel
leget. Ha tehát e szavak ad nostrum monasterium, nem az öregkornak vissza
vetitése az ifjúkorba, hanem fordítva a régi emlékek fölelevenedése, akkor e sza
vak: in hane patriam sem a későbbi fölfogást, hanem az ifjúkorit tükrözik.
Egyébként ha Mór csak elmagyarosodott volna, akkor azt kellene mondanunk,
hogy a nemzetiségek magyarra válása, az ország közepéri élő magyarsághoz tör
tént hozzásimulása már Szent István korában megkezdődött. Ez pedig ellenkez
nék Szent István szándékával. de a tényekkel is. Szent Gellért sem magyarose
dott meg, hisz még Aba Sámuelhez intézett dorgáló szeritbeszédét sem tudta ma
gyarul elmondani.

A benedekrendi szerzetes

'Amint a későbbi fejlemények igazolják, az egykori puer scholasticus tanul
mányai után nem mondott búcsút a pannonhalmi monostornak, hanem maga is
beállt Szent Benedek fiai közé. Mór egyszerű szerzetes korából két epizódot őr

zött meg számunkra a történelem: találkozásait Benedek zobor-hegyi bencéssel,
aki Mórnak elbeszélte a közben remetévé lett András vezeklését, és találkozását
Szent Imre herceggel. Szent Gellért Nagyobb legendája beszél ugyan még egy
Mórról, aki színtén szerzetes volt, de Bakonybélben. és akit Gellért később ma
gához vett marosvári székhelyére, s ott Gellért utóda lett a püspöki székben. Ez
tehát nem azonos a későbbi pécsi püspökkel.

A jelek szerínt mindkét találkozást Mór egyszerű szerzetesi életének későbbi

szakaszához kell rögzítenünk. A Mór által írt legenda ugyanis azt mondía, hogy
Benedek neki beszélte el András remete életét (mihi haec narravit). A közlés te
hát nem a közösség előtt, többek előtt hangzott el, hanem négyszemközt, kizárólag
Mórnak, Ez viszont azt sejteti, hogy Mór már kitűnt szerzetes társai közül, és
Benedek csak őt érdemesítette a vezeklés nagyon is eredeti médjának ismerteté
sére.

Szent Imre legendája, melynek elején a híres hét csók-jelenet olvasható, egy
szeruen frater Maurusnak nevezi Mórt. A jelenet tehát Mór apáti választása,
azaz 1030 előtt történt. Ugyanez a fejezet azonban Szent Imrét ismételten puer
nak nevezel, és ez arra utal, hogy legföljebb tizenhat éves Iehetett. Mivel egye
temes vélemény szerint Szent Imre 1007-ben született, a csók-jelenetet az 1023.
évhez kellene kapcsolnunk. Ezzel szemben a [elenetet befejező szavak szerint
Szent István nem sokkal ezután Mórt pécsi püspökké- nevezte ki. Ez azonban
a pozsonyi évkönyvek tanúsága szerint csak 1036-ban következett be. Követke
zőleg a pannonhalmi királylátogatásnak és a csók-jelenetnek 1035 körül kellett
történnie.

Feloldódik az ellentét, ha figyelembe vesszük a következőket: 1. A Szent
Imre legenda sorban következő, negyedik fejezete ezt írja: Post haec autem be
atus Henricus aetate proficiens per virtutum merita gloriosa sua semper augmen
tábat insignia. (Ezek után boldog Imre korban növekedvén, erényeinek érdemei
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által míndíg növelte dicsőséges kíválöságát.) Tehát előzőleg még ifjú volt, aki
nek korban és bölcsességben még növekednie kellett. 2. Mór saját maga írta le
gendájában, hogy apát is volt. Ennek ugyancsak püspökké történt kinevezése
előtt kellett bekövetkeznie. Nem kell tehát a paulo post szavakat szó szerintí ér
telemben vennünk. Elvégre a legendairónak nem az évszám, hanem főhőse egyé
niségének kiemelése volt a fontos. De éppen ez a kérdés: a Szent Imre legenda
azobanforgó második fejezetének ki a főhőse, Szent Imre-e vagy Szent Mór?

Egy alkalommal - írja az Imre legenda - István király fiával és nagyobb
kísérettel elment Pannonhalmára, hogy ott az ünnepeket imádságban töltse. A
szerzetesek körmenetben vonultak a király elé, de míelőtt az üdvözlő szavak el
hangzottak volna, Imre előreszökött, és a szerzeteseket sorjában békecsókkal kö-,
szöntötte. Egyeseket egyszer, másokat háromszor, ismét másokat ötször, sőt egyet
hétszeres csókkal üdvözölt. Szentmise után a király megkérdezte fiától, mí volt
saj'átos magatartásának oka. Imre válaszában fölsorolta az egyes 'szerzetesek érde
meit, és hozzáfűzte, akit hétszer csókolt meg, az volt közöttük a legtisztábo éle
tű. Az ünnepek után a király eltávozott, de rövid idő múlva csupán két szolga
kiséretében titokban visszament, és a szarzeteseket az éjjeli istentisztelet alkal
mával ellenőrizte. Azt kellett látnia, hogy a zsolozsmázás után többen visszasiet
tek cellájukba, hogy folytassák megszakított alvásukat. Akiket azonban Imre több
szörös csókkal tisztelt meg, azok a templom különböző helyein tovább imádkoztak.
Mikor a király őket egyenként megszólította, félbeszakították imájukat, és a király
nak hódoló tisztelettel válaszoltak. Egyedül Mór nem engedte magát megzavartat
ni, és sem a király kedves, sem fenyegető szavaira nem szegte meg a Regula ál
tal előírt hallgatást. Másnap a király maga elé rendelte a szerzeteseket, és mind
nyájuk jelenlétében szerzeteshez nem illő (religioni contraria) vádakkal illette Mórt,
Mór nem védekezett, nem tiltakozott, hanem minden bizaimát az emberi lelket jól
ismerő Istenbe helyezte. Magatartásából a király meggyőződött, hogy fia helye
sen ítélt, dicsérő szavakkal magasztalta Mórt, és nem sokkal később (paulo post)
pécsi püspökke nevezte ki. A legenda e jelenetének főhőse valóban Szent Imre,
ő vezeti be a jelenetet, és ha utána tüstént el is tűnik, mert nincs megemlítve,
mégis a későbbiek során szelleme jelen van, ez vezeti a király minden tettét, és
az író művészí lelkületére vall, hogy az események végén a király csak egy szóval
említi fia nevét. De Imréhez szorosan kapcsolódik Szent Mór személye; alakja
plasztikusan áll előttünk, és tökéletes szótlansága ellenére szinte főhőssé emel
kedik, mert hallgatása többet beszél, mínt ha hosszú védekezéseket mondana. Ez
a szoros kapcsolat Szent Imrével lehet az oka annak, hogy idők folyamán nem
keletkezett egyetlen Szent Mór legenda sem. Mert ahol fölolvasták az Imre-le
gendát - a ránk maradt kódexek, másolatok, Imre-beszédek, brevíáriumok ta
núsága szerint fölolvasták az ország mínden zugában -, ott megjelent Szent
Mór is, neve közismert lett, nem volt szükség új Mór-Iegenda megírására.

A tüzetesebb vizsgálat azt is tanúsítja, hogy e jelenet nem rninden ízében
költői alkotás. Nem akarhatjuk ugyan a legendát megfosztani sajátos díszeitől.

mert jól tudjuk, hogy a legendaíró hozzá sem fog munkájához, ha hősét nem éke
sítik csodás elemek. De ez nem jelenti azt, hogy a legendának nincs történelmi
háttere, történelmi magja, melyet az író vagy a nép fantáziája költött elemekkel
kiszínez. Igy a királylátogatás sem más, mínt az akkor szokásban lévő országjárás
egyik esete. Mór próbatételénél is az író mintha szem előtt tartaná a benedeki
Regula előírásait, melyek a rendtagok tisztaságát, az éjjeli szílencíum, tehát a
legértéktelenebbnek látszó szabály megtartását, azaz a tökéletes engedelmessé
get és az alázatosságot szorgalmazzák. A jelek szerínt e szavak: "szerzeteshez nem
illő cselekedetek" (religioni contraria) is egy német bencés szabályzatból vannak
átvéve. Ilyen háttér mellett az is valószínű, hogy Szent Imre nem most ismerte
föl Mór lelkületét, hanem már korábban is találkoztak, talán hosszabb-rövidebb
időt is együtt töltöttek, és most csak régi ísmerősét fedezte fel benne.

Bizonyára nem a csók-jelenet, hanem Mór kiváló egyénisége volt az oka an
nak, hogy a legközelebbi széküresedéskor a pannonhalmi bencések Mórt választot
ták meg apátjuknak. Sem az egykori krónikák, sem a bencések története nem
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hagyott ránk olyan adatot, amely Mór apáti tevékenységéről tájékoztatást nyújt
hatna. A választást mégis ténynek kell eUogadnunk, hisz maga írja legendájában,
hogy Fülöp zobor-hegyi apát akkor számolt be neki Benedek életéről és halálá
ról, amikor apát volt. Mível ugyanaz a Fülöp apát beszélte el az eseményeket,
mínt aki korábban Zoerardot a szerzetbe fölvette, a két esemény között legföl
jebb 20-22 év telt el, és ezért ez utóbbit Mór apáti éveinek kezdetére kell he
lyeznünk. Mai ismereteink szerínt apátta 1030 körül választották.

A pécsi püspök

A Pozsonyi Évkönyvben az 1036. évnél a következő bejegyzés olvasható; Ma
urus episcopus est effectus (Mór püspök lett). Nincs ugyan a név mellett kitéVE>
az apáti jelleg, hiányzik annak megjelölése is, hogy Pécsett lett püspök, mivel
azonban a szakértok szerínt az Evkönyvnek ez a része még Pannonhalmán író
dott, nyilvánvaló, hogy nevezett Mór bencés volt. S mível továbbá Szent Gellért
utódján kivül, aki korábban bakonybéli szerzetes volt, és aki csak 1046 után le.t
csanádi püspök, nem ismerünk más Mór nevű püspököt, indokolt a magyarázat,
hogy az emlitett bejegyzés a pécsi püspökre vonatkozik. Az azonosítás összhang
ban van a króníkákkaí, Iegendákkal és az alább ismertetendő oklevelek adatai
val is.

Meglepő azonban,' hogy négy sorral lejjebb az említett Évkönyv ezt a be
jegyzést tartalmazza az 1042. évnél: Bonipertus episcopus obiit (Bonipert püspök
meghalt). Ebből az időből ugyanis csak egy Bonipert püspököt ismerünk, és ez az
első pécsi püspök. Megoldódik a rejtély, ha arra gondolunk, hogy a francia szár
mazású Bonipert, akinek neve 1009-ben, a pécsi egyházmegye határainak leírá
sát tartalmazó oklevélben fordul elő, és aki később Fulbert Chartres-i püspök
től Priscianus latin nyelvtanát kérle, bizonyára a pécsi székesegyházi iskola szá
mára, vagy a királyi udvarba került, vagy - ami valószínűbb - előrehaladott

kora miatt lemondott püspökségéről, és a pannonhalmi monostorba vonult visz
sza. Egyébként két dátum azt is bizonyítja, hogy Mór közvetlen utóda volt Boni
pertnek, vagyis Bonipert és Mór között nem volt a pécsi egyházmegye élén más
ismeretlen püspök.

Szent Gellért Nagyobb legendája szerínt Gellért első útja Magyaországon
1015-ben Pécsre vezetett, ahol őt Maurus püspök fogadta, és magánál tartotta
június 29-ig, azaz a székesegyház búcsúnapjáig. Jelek szerint a legendaíró .Ma
urust írt Bonípert helyett.

Mór püspöksége idejére esett a vallási mezbe bújtatott, de lényegében poli
tikai fölkelés, az ún. Vatha-féle lázadás. Ennek a fölkelésnek lett áldozata 1046-

, ban Szent Gellért. A jelek szarint ez nem terjedt ki Dél-Dunántúlra, és így Mór túl
élhette a nehéz napokat. Egy 1093-ra keltezett forrás ugyan azt mondja, hogy
Mórnak menekülnie kellett, de a vonatkozó oklevél nem hiteles, közlésében ké
telkedni tehát jogos és indokolt. Hogy a fölkelés Pécsett nem okozott nagyobb
zavarokat, következik abból is, hogy a megvakított Péter királyt később, Vajay
Szabolcs szerínt 1059 táián Pécsett temették el, sőt a legnagyobb valószínűség sze
rint az új királyt, 1. Endrét megkoronázó három életben maradt püspök közül az
egyik Szerit Mór volt. Az idevágó források ugyanis egyöntetűen vallják, hogy Pé
ter király Pécsett kapta végső nyughelyet, abban a templomban, amelyet ő ala
pított (Iundaverat), Kérdés tehát, mí volt Péter király szerepe a székesegyházzal
kapcsolatosan: ő építtette, vagy csak alapította, azaz bizonyos összeget (birtokot)
adott erre a célra. Mert itt a vélemények még a magyar források között is elté
rők. A legrégibb Kézai Simon krónikája, mely szerínt: Cum vero in quadam vil
lam etrcc Albam pe1"venisset, subito exercitus. ipsum circumdedit, ubi capLiva~u,

oculi eruuntur, licetque superviveret, in moerore animi finiens vitam suam
Quinqueecclesiis subtermtur, quam fundasse perhibetur (Amikor Péter egy Székes
fehérvár körüli faluba érkezett, a sereg hirtelen körülvette őt, és megfosztva sze
me világától még tovább élt, de bánatában befejezve életét, Pécsett eltemették,



melyről azt mondják, hogy ő alapította.) A szakemberek véleménye szerint Kézai
Simon krónikáját 1282-1285 között írta, és a Szent László-kori Gesta Hungaro
rumból merítette adatait. Kézaí azonban csak Péter pécsi temetését állítja kate
góríkusan, de a templom építésére vonatkozó megjegyzése ingadozó, bizonytalan.
A későbbi források, a Képes Krónika, 'I'uróczí, Bonfini, Zsámboki, Thomas de
Haselbach, a Knauz-kódex már nem bizonytalankodnak, mert egyöntetűen azt
állítják, hogy Péter király alapította, fundaverat, azaz legalább az alapokat, a
fundamentumot rakatta le. De ez esetben kérdéses, .hogyan temethették el a ki
rályt már 1047-ben, ebben a csak megkezdett templomban? Ranzanus ezzel szem
ben határozottan állítja, hogy Péter építtette (struxerat ecclesiam), Gerecsei Já
nos pedig arról beszél, hogy a székesegyházat befejezte, cathedralem absolvit.
Hivatkozni lehet arra is, hogy Péter király viharos uralkodása nem volt 'meg
felelő idő ilyen nagyszabású templom fölépítésére nyolc évalatt.

A krónikák szövege azt a benyomást kelti, hogy előzőleg a pécsi püspöknek
még nem volt temploma, mert a székesegyházat csak Péter idejében kezdik épí
teni. A fölfogás azonban teljesen hihetetlen és ellenkezik az okmányszerűen iga
zolt ténnyel. Hihetetlen ugyanis, hogya hosszú ideig uralkodó Bonipertnek ne
lett volna székesegyháza. Hihetetlen, hogy az a Szent István, aki elrendelte, hogy
minden tíz falu építsen egy templomot, eltűrte volna, hogy a délvidék legfonto
sabb és egyik legrégibb városában ne legyen a püspöknek saját temploma. De e
fölfogás ellenkezik azzal is, amit Szent Gellért kapcsán elmondottunk, hogy ti. ő

a pécsi székesegyház búcsúnapján. június 29-én itt tartotta a prédikációját. És
ellenkezik a pécsi egyházmegye határait leíró 1009. évi hiteles oklevéllel. mely
ben e szavak olvashatók: Aki a fölsorolt határokat megsérti, magára vonja
Szent Péter apostol haragját, akinek tiszteletére létesült a pécsi püspökség (in
cuius honore constructus est episc.opatus). Nem téveszthet meg az oklevélnek az' a
kítétele, mely püspökségről beszél és nem templomról vagy székesegyházról. Le
het, hogy az oklevélíró, vagy még inkább az 1404. évi másoló bicsaklott meg a
íogalmazásban, és mivel a szenvedő alakú állítmányt előre vette, és hímnemben
ragozta, a hozzátartozó alanyt nem templummal vagyecclesiaval fejezte ki, ha
nem a szintén hímnemű episcopatus szóval, De ha ezt a megbícsaklást el is kel
lene ejtenünk, a mai szövegből is lehet egy püspöki templomra következtetnünk.
Mert a püspökség, illetve az egyházmegye csak akkor lehetett Szent Péter apostol
ról elnevezve, ha már állt a Szent Péter tiszteletére szentelt főtemplom. Az 1009.
évi oklevél már önmagában is cáfolja azokat a nézeteket, hogy a pécsi székes
egyház nem Szent Péter apostol tiszteletére volt és van szentelve, hanem egy IV.
századi őskeresztény Péter nevű vértanú püspök, illetve Péter király dédatyjá
nak, I. Orseolo Péter velencei doge emlékére, akit ott szentként tisztelnek.

Nem terjeszkedhetünk ki e helyen a pécsi székesegyház történetének rész
letes leírására, de az előadottak nyomán azt kell mondanunk, hogy volt már Pé
csett 1047 előtt is egy templom, ezt bővítették vagyalakították át Péter király szor
galmazasára. De hogy ez a templom azonos-e a mai templom alapjaival, annak el
bírálásához figyelembe kell vennünk az alább tárgyalandó 1064. évi adatot, és
egy féloszlopfejezetet, mely a mai napig is ott áll a székesegyház kötárában.

Mór püspök egyénisége nemcsak a legendák színes képeiben mutatkozik, ha
nem a történelem is megőrizte emlékét, sőt kezevonását napjainkig. Ismeretes,
hogy I. Endre király 1055-ben Tihanyban bencés monostort alapított, melynek
alapító oklevele ma is féltett kincse a pannonhalmi apátságnak. E híres okleve
let többek között Mór püspök is aláírta e szavakkal: Signum Mauri episcopi. A
szöveg tizennyolc aláírója között csak négy püspök volt, közöttük az egyik a ki
rályi nótárius, Miklós püspök. Ez nem azt jelenti, hogy 1055-ben csak négy püs
pök volt Magyarországon, de azt igen, hogy az új király és Mór között szoros
volt a kapcsolat. Ezért a tihanyi látogatás arra jogosít, hogy Mór jelenlétét téte
lezzük föl Szekszárdon is, amikor ott I. Béla király 1061-ben az új bencés rno
nostort fölszentelte. De bízonyosra vehető az is, hogy két év múlva, amikor a hir
telen meghalt királyt Szekszárdon eltemették, a temetést az egyházmegye püspö
ké, Mór végezte.
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Nincs értelme annak, hogy Radó nádor 1057-re keltezett oklevelénél hosszabb
időt töltsünk, mível az oklevél hamis, és Mór püspök nevét csak említi, minden
különösebb egyéni vonás nélkül. Annál behatóbban kell szemügyre vennünk a kró
nikák 1064. évi leírását, mert az itt közölt események rendkívül fontosak a pé
csi székesegyház történetében éppúgy, mínt Szent Mór életében. Az említett év
húsvétján ugyanis a székesegyház majdnem elpusztult, másrészt ekkor fogam
zott meg Mór lelkében a gondolat, hogy elkészítse a magyar földön termett el
ső irodalmi alkotást: Zoerard és Benedek legendáját.

Közísmert, hogy Péter király bukása után a magyarok a megvakított Vá
szoly száműzetésben élő fiait visszahívták és Endrét emelték trónra. Endre lát
va az eléje tornyosazló nehézségeket. még míndíg külföldön élő öccse, Béla segítsé
gét kérte azzal az ígérettel, hogy fiúgyermek hiányában halála után Béla lesz a
magyar király. Később azonban Endrének fia született, Salamon, akit - meg
szegve előbbi ígéretét - ötéves korában megkoronáztatott. Urügyül azt hozta föl,
hogy a német császár csak akkor nem támadja meg az országot, ha Salamon, aki
egyidejűleg eliegyeete a császár leányát, király lesz. Az önérzetében megsértett
Béla herceg lengyel segítséggel fegyverkezni kezdett. A nyílt polgárháború kitö
rését azonban meggátolta Endre király hirtelen halála. A közbizalom Béla felé
fordult, így ő lett a magyarok királya (1060-1063). Ebbe viszont Salamon és a
mögötte álló német császár nem tudott belenyugodni, és nagy sereggel az ország
ba tört. A trónviszályba ismét beleszólt a halál, mert Béla dömösi lakában vá
ratlanul elhunyt. Fia, a mélyen vallásos és békülékeny lelkületű Géza elismerte
Salamon igényét, és a két fél 1064 elején Győrött kibékült. "Majd - írja tovább
a Képes Krónika - együtt ünnepelték meg a húsvétot (plena curia) Pécsett. Ott az
tán húsvét napján Géza herceg tisztességgel, a maga kezével tette fel a koronát
Salamon király fejére, az ország főembereinek jelenlétében (assistentibus regni
proceribus), és úgy vezette be dicsőséggel Szent Péternek, az apostolok fejedel
mének királyi baziLikájába (in regiam ba,silicam). A következő éjszakában azonban
hirtelen tűzvész támadt és elborította az egész egyházat, miJnd a palotákat és többi
épületeket és mindazt, ami hozzájuk tartozott; a szörnyű tűzvész mindent elemésztett
(universa vastante incendio corruerunt). Miridnyájan megrémültele a lángok hatalmas
zúgásától és a szörnyű robaj tól, amint a harangole lezuhantak a tornyokból",

Az eredeti forrást, a Képes Króníkát szólaltattuk meg, mert a leírt esemény
elénk vetíti Mór püspök tevékenységének egyik legfontosabb mozzanatát: a pécsi
székesegyháznak immár másodszori újraépítését. Az elsőt ugyanis Péter király
szorgalmazására kellett elvégeznie, a másodikra a leírt tűzvész kényszerítette. Bi
zonyos, hogy a templom megnevezése: regia basilica, mely egyedül itt fordul elő

a Krónikában, jelző, mellyel az író a templom szépségét akarta érzékeltetní. De
bizonyos az is, hogy itt ez a jelző nem a székesegyház 1064. évi tűzvész'előtti ál
lapotára vonatkozik, hanem a Krónika írásának idejére, a XIV. századra.

Az 1064. év másik, nagy jelentőségű eseményét nem a Képes Krónika je
gyezte föl, hanem arra következtetni tudunk a Mór által írt legenda szövegéből.

Mór maga beszéli el, hogy e látogatás alkalmával Géza herceg - akit egyébként a
Szent László legenda így jellemez: vallásos és teljes lélekkel katolikus, és annyi
ra kivált tíszteletreméltó erkölcseivel és jócselekedeteivel, hogy már régen szent
ként tisztelték volna, ha nem gátolta volna ezt meg a közte és Salamon közti
viszály - meglátva Mórnál Zoerard remete vezeklőövét, azt esengve elkérte tő

le és meg is kapta. Ekkor határozta el Mór,. talán éppen Géza herceg kérésére,
hogy irásba foglalja a két remete legendáját. A székesegyház helyreállitása bi
zonyára sok időt vett igénybe, de nem gátolta meg Mórt, hogy kis művét meg
ne írja. .

A legenda keletkezésének hátterében nem kell tehát nosztalgiát keresni az el
hagyott szülőföld után, mlntha ugyanis az idős püspök vísszavágyott, vagy leg
alábbis élénken visszaemlékezett volna rég elhagyott otthonára. Eléggé megin
dokolja ezt a későbbi király, Géza herceg meleg érdeklődése, főként kérése. Más
kérdés természetesen, mi ihlette meg Mórt, a legendának mely része ragadta meg
leginkább, hogy annak leírásához fogjon. Van ugyan ebben a legendában is ván-
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dormotívum, mely másutt is előfordul, de legföljebb csak kettő: a nagyböjt me&
ülése negyven szem dióval, és a sas keringése a holttest fölött. Ezzel szemben ere
deti és szellemes az ébrenlétet biztosító koszorú és a korongra függesztett négy
kó, (melyek mintha a Szentkorona négy lecsüngő díszére emlékeztetnének). Legen
dának nevezzük ma Mór írását, pedig kissé történet is. Az író éles különbséget
tesz a között, amit maga látott, és amit másoktól hallott. Sőt még itt sem feled
kezik meg a történeti pontosságról és hűségről. mert külön kiemeli, mit hallott
remete társától, Benedektől. és mít a halála után a zobor-hegyi apáttól. Fülöp
től.

De szólaljon meg helyettünk (kivonatosan) maga a legenda: "Abban az idő

ben, amikor a már buzgó kereszténység István király apostolkodására az igaz Is
ten neve és tisztelete Pannoníában, bárha még csak zsengén, de csírázgatott, a
jóságos uralkodó híre hallatára idegen földekről sok pap és szerzetes gyűlt köré
je mint édesatyjához. Ilyen volt a paraszti nemből - mínt rózsa tövisekből 
származó Zourád, aki lengyel földről jött hazánkba. Fülöp apátúr, akinek Szent
Ipoly tiszteletére szentelt Zobor nevú monostora Nyitra vidékén állott, szerzete
si ruhába öltöztette és Andrásnak nevezte, de ő remete életre szánta el magát.
Eltökéltem magamban, hogy mindazt, amit erre vonatkozólag a vele élő Benedek
tanítványa elbeszéléséből megtudtam, röviden Irásba foglalom. Én Maurus, most
Isten kegyelméből püspök, akkor azonban még iskolás gyermek, láttam ezt a jó
embert (Zoerardot), azt azonban, hogy milyen volt az élete, nem láttam, csak
hallottam. A mi Szent Márton tiszteletére épült monostorunkba ugyanis a már
említett Benedek szerzetes gyakran ellátogatott, nekem (Zoerard) életéből mindazt
elmondta, ami itt alább következik. Ez a boldog emlékezetű András a böjtöt szí
gorúan megtartotta. AmikoIr a nagyböjt ideje elérkezett, Fülöp atyától, aki szer
zetes ruhát adott volt rá, negyven diót kapott, és ezzel az élelemmel beérve, bol
dogan várta a szent feltámadás napját. Fejszét ragadva, az erdő valamely elha
gyatott helyére ment, hogy ott dolgozzék. A napi rmrnka után olyan éjszakai nyu
galmat engedett meg magának, amely inkább nevezhető kínzásnak, mint pihenés
nek. Laposra vágott tölgyfatöriköt sövénnyel vett körül, és a sövénybe minden ol
dalról éles nádszálakat szurkált, ő maga pedig a tönkön helyet foglalva úgy pi
hentette fáradt tagjait, hogy ha az álmosságtól elnehezedett teste valamelyik ol
dalra dőlt, az éles nádszálak súlyosan megsebesítették. és rögtön felébredt. Azon
felül még egy korongót is helyezett a feje köré, és ennek négy oldalára köveket
akasztott úgy, hogy ha feje félálmában bármilyen irányban elhajolt, kőbe ütődött.

Benedek tanítványa maga ls elhatározta mestere halála után, hogy ugyanazt
az elhagyott helyet választja lakóhelyül. Már három esztendőn át szigorú önmeg
tagadásban töltötte életét, amikor rablók törtek rá, lehurcolták a Vág folyó part
jára, ott megölték és vízbe dobták. Testét soká keresték, de reménytelenül, ekkor
egy álló esztendőn át a Vág partján ülő sas volt látható, mely mintha valamire
figyelne. Ebből biztosra véve, hogy test van ott, egy embert a víz alá küldtek,
és megtalálták a testét, mégpedig egészen épen, 'míntha csak rnínap halt volna
meg. Amikor András halálát érezte, a jelenlevőknek meghagyta, hogy addig egyet
len ruhadarabját se húzzák le róla, míg Fülöp apát, akiért már elküldött, meg nem
érkezik. Amint az apát odaérkezett, és az elhunytnak testét levetkőztette, hogy
megmossa, rézláncot talált rajta, mely már a belső részekig hatolt. A lánc a húst
belül megevesítvén, kívül bőrrel vonódott be. A vértanúságnak ezt a nemét soha
sem lehetett volna megtudni, ha a köldöknél megkötött lánc csomója ki nem
látszott volna. Ennek a láncnak a felét Fülöp apát kérésemre nekem adta, és
míndeddíg megőriztem, azonban a jámbor és keresztény Géza herceg esengő ké
résére tőle megtagadni nem tudtam".

Nincs megadva az év, amikor a legenda íródott. Mível azonban a szöveg Gézát
hercegnek nevezi, nyilvánvaló, hogy Mór a legendát a cserhalmi ütközet, tehát
Géza trónra lépte előtt (1074) írta és fejezte be. De a legenda egyúttal Mór hattyú
dala is, mert a későbbi évekből nincs róla a forrásokban megemlékezés. Cili és
egyöntetű hagyomány, hogy 1070-ben halt meg.
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Mór emlékezete

Mór személyileg kilépett a történelemből, de emléke tovább élt a később író
dott Szent István és Szent Imre legendákban. Meglepő azonban, hogy tiszteletének
a legendákori kívül semmi nyoma, sem az országban, sem pedig a pécsi egyház
megyében. (A Bakonyban lévő Mór község nem Szerit Mór, hanem Mauricius és
vértanú társainak emlékét őrzí ') Neve nem fordul elő az 1083. évi szentté-avatáskor,
amikor pedig Gellért Nagyobb legendája szerint nemcsak István királyt, Imre her
ceget és Gellértet avatta szentté állítólag VII. Gergely pápa, hanem mindazokat,
akik a kereszténység elterjedésében hazánkban fáradoztak. Mórnak nincs ünnepe a
Szent László által fölsorolt kötelező ünnepek jegyzékében.' Nem találjuk még ne
vét sem a középkori pécsi egyetemnek a szeritekről szóló beszédsorozatában, sőt

Temesvári Pelbárt is csak mellékesen, a Szent Imre napjára készült beszédben
említi. Ismerjük a pécsi középkori székesegyház 27, a mai Belvárosi templom előd

jének, a Szent Bertalan templomnak 12, a híres Aranyos Mária-kápolnának 8 ol
tárát, de egyik sem volt ezek közűl Mór tiszteletére szentelve. Nem ismerünk az
egyházmegyében olyan helységet, melynek temploma Szent Mór nevét viselte volna.
Még az 1499-ben Velencében nyomtatott híres Pécsi Missale sem tartalmazza Szent
Mór ünnepét. Teljesen elmosódott volna a századok folyamán emléke még egy
kori egyházmegyéjében és székesegyházában is?

Erre a sötét, lehangoló képre szórt derítő fényt Cs. Tompos Erzsébet:J dolgozata,
melyben kimutatta, hogy a középkori pécsi székesegyházból az 1882-1891 évi átépí
tése során előbukkant és így ránk maradt féloszlopfejezet, mely a székesegyház
mel1etti kötárban ma is látható, nem a bibliai Adárnot ábrázolja, hanem Zoerard
remetét, és egyes részletei Benedek vértanú emlékét őrzik. Következőleg az egész
oszlopfő visszaemlékezés Szent Mór működésére.

Szőnyi Ottó 1906-ban még így írta le a szóbanforgó oszlopfőt é "A félhen
gertörzs és kehely közt volt gyűrűből kinövő kehelynek az abacus alatti két sar
kán két, félköríves pikkelyes tollazatú sas ül. A jobb felölinek feje rongált.
Köztük elöl Adám magas domborművű alakja, ágyékán fügefa helyett szalaggal,
mely azonban meztelenül hagyja. Felemelt bal kezében az almát tartja, jobb kezé
ben felismerhetetlen tárgyát (ágat) emel. Az egész alak aránytalan rövid törzsé
vel, idomtalan fejével, vésője primitív képességeiről tanúskodik. A kehely jobb
oldalán gyűrűző testű kígyó ölti nyelvét a sarki sas nyaka felé; feje fel van for
dítva. A baloldalon lótestű és domború malléből következtetve, női kentaur, fej
szével vág a másik sasra, de fejét előre és nem a vágás irányába fordítja."

Ezzel szemben Cs. Tompos Erzsébet azt állítja, hogy az oszlopfejezet fő

alakja nem Adám, hanem a nyitrai remete, Zoerard. Teste nem aránytalanul rö
VId, mert nem áll, hanem fatőnkön ül. Meztelen testét cilicium (vezeklőöv) fedi,
és csomója a köldök pontjától lefelé csüng. Bal kezében nem almát, hanem diót
tart, míg jobbjában az ág emlékeztet arra az ágból font koszorúra. melyet egykor
a remete a feje fölé függesztett. A sarkokon lévő sasok már Benedek vértanúsá
gára utalnak. A fejszét tartó kentaur Benedek gyilkosait szimbolizálja. Egyedül
a kígyó szorul még magyarázatra, ha ugyan kigyó, és nem a kísértésekre emlékeztet.

-Nehézsége e magyarázatnak, hogy a féloszlopfejezet nagyon magasról, a szen
télyválasztó déli pillérköteg déli oldaláról került elő. Itt a faragvány részletei nehe
zen voltak kivehetők, és ezért aligha tekinthető a Mórra való emlékeztetésnek. De
ki biztosíthat arról, hogy a kő nem volt-e itt másodlagosan elhelyezve? Vagy nem
létezett-e egykor a legendának olyan változata, melyben a kentaur és a kígyó
elfogadhatóbb magyarázatot kapna? Bármi legyen ise kérdés nyitja, tény, hogy
Cs. Tompos Erzsébet elmélete valószínűbb, mint az Adám-magyarázat, sőt meg
győző. Ha igaz ez az elmélet, akkor annyit is jelent, hogy a legendaíró Mór emléke
nemcsak kemény kövön élt tovább, hanem a sokkal fogékonyabb szívekben is. Jó
nyomon haladt tehát Szcitovszky püspök, amikor 1847-ben kivívta Rómától Mór
püspök nyilvános kultuszát.
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A tárgyalt oszlopfő nemcsak irodalmi titkokat rejt magában, hanem új fel
adat elé állítja a pécsi székesegyház történetével foglalkozó kutatókat is. Nem
szorul ugyanis magyarázatra, hogy ez az oszlopfő összefügg a székesegyház építésé
vel, és hogy csak Mór halála után készülhetett el. A kő kidolgozása korai román
formákat mutat. Tehát nem lehetetlen, hogy kapcsolatos az 1064. év utáni építke
zéssel. Ez esetben nemcsak Szerit Mór ünnepli 900 éves jubileumát, hanem ez a kő

is, sőt vele együtt a' pécsi székesegyház is.

Je!l'Yzetek: Jozef Kutnik: KotaZlke pövodu páteukosto'Iského Maura. vtasnvednv soorník Spi,; H. 1968.
2 Figyelm€l11 kivül kell hagynunk aet a Mór püspök ünnepet, meíyet egy XILI. századi, ma
gyar egyházmegye részére !késmtett kéztratos Misekönyv tüntet fel október 12 és 9 között.
Bizonytalan ugyanis, hogy a jelzett Misekönyv a Pécsi egyházmegye ~'észére késl1:ült és
hogy az em1.itett ünnep a pécsi Mór püspök emléket őrzi-e (Rad·ó: Libri Líturgící ... 6. sz.
Mi&sale). 3 Müvé'stzlettörténeti értesítő 19613. 2--3. szám. 1113. oldal. 'Szőnyi: A Pécsi Püspöki
Múzeum Kőtára. Péc.'>. 1906. 5'2. oldal.

BENKO ISTVAN

MAURICE BLONDEL BÉKE-FILOZÓFIÁJA
A béke j'lIJkább erkölcsi rendü valóság. mint
sem okos egyezmérryek és kényszerítő erő.

Hogy elérjük a bé!két, mtndenktriek a saját
egyéni békéjét kell megteremtenie és egyesí
tenünk kell a jóakaratú embereket.

M. B 1 o n d e I

Húsz éve hunyt el Maurice Bloridel, a francia katolikus filozófiai irodalom
egyik legkiválóbb egyénisége. Világosan látta a fenyégetően közeledő katasztró
fát a II. világháború bekövetkezte előtt. A háború kitörésének előestéjén a kato
likus és nem katolikus értelmiséghez is fordult, hogy felhívja figyelmüket az eset
leg megelőzhető veszélyre. Ezt a Küzdelem a civilizáoióért és a bé/ce filozófiája
(Lutte pour la cívílísatíon et philosophie de la paix. Paris, Flammarion, 1939.
Bíbliotheqíre de Philosophie scientifique sorozatban) cím ű, nálunk nemigen is
mert könyvét szeretnénk itt bemutatni. Többi művéről, filozófiai rend- és rnódsze
réről egyébként két kitűnő tanulmány áll olvasóink rendelkezésére, Szabó Ferenc
S. J.-től Maurice Blondel és a cselekvés dialektikája' és Tarnay Brunótól A régi
és új Maurice B'londel gondolkodásában:

Ismertetésünk során nem érintjük a teológiai részeket, valamint azokat sem,
amelyek az idő múlása következtében mint a békét zavaró problémák már nem
érdekesek. Nem törekszünk teljességre; csak olyan kérdésekkel foglalkozunk, ame
lyek segítségére lehetnek a béke fenntartása fontosságát átérző személyeknek és
míndazoknak, akik hisznek az emberi akarat szabadságában legalább annyira, hogy
az embert békére nevelhetőnek is tartják. Tehát azokat a gondolatokat emeltük ki
munkájából, melyek közelebb hozhatják a békét keresők nagy táborának tagjait.

A civilizáció válsága és annak megoldása

A bevezetőben rámutat az 1939-es állapotok mélyén rejlő tényre: a cívílizácíó
veszélyben van. Espedíg azért, mert eszméje nem az egyetértés és békés együttmű

ködés, hanem az elméleti s gyakorlati konfliktusok forrása az egymást kizáró el-

I Vigilia, XXXIV. évr. 8. sz., 1969. aug. 5'1,'-512'1. p.

'Teológia, 1. évf. 2. sz., 1967. dec. 72-86. p.


