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MAGYARSÁG ÉS KERESZTÉNYSÉG
SZENT ISTVÁN ELŐTT

A pannóniai és moráviai szlávok apostola, Szent Metód, 881-ben ta
lálkozott Arpád vezérrel a Közép-Dunánál, valahol Futak vagy Baja tá
ján. Szent Metód útban volt Konstantinápoly felé, esetleg onnét volt visz
szatérőben, Arpád pedig, az "ugrok királya", az etelközi őshazából idáig
kalandozott el seregével vadászat vagy kereskedés céljából. Mikor értesül
Metód ittlétéről, magához rendeli őt. Metód környezete fél a pogány
magyaroktól és óvja a főpapot, hogy el ne fogadja a meghívást. Metód
nem hallgat rájuk, elmegy a magyarok táborába. És Arpád fényesen, ün
nepéllyel fogadta Metódot, elbeszélgetett vele, majd megajándékozván őt

megölelte, megcsókolta és ezzel bocsátotta el: "Emlékezzél meg rólam
szentatyám imáidban l"

Arpád vezérnek ez a szinte színkeresztény viselkedése Metód érsek
kel szemben csak addig lesz számunkra meglepő, amíg szemügyre nem
vesszük a honfoglalás előtti magyarság történetét, a magyar őstörténetku

tatás és bizantinológia nem is egészen új, de közönségünk előtt korántsem
köztudomású adatait. Kiváló történettudósaink, Karácsonyi János, Váczy
Péter, Tóth Zoltán, Balogh Albin, Csóka Lajos és nagy bizantinológusunk.
Moravesik Gyula kalauzolásával kísérjük végig a honfoglalás előtti ImJ.

gyar népet az őshazákon át és nézzük meg, hol találkozik már ezekben a
századokban, nemzetté érésének idején a kereszténységgel?

A Kr. u. V. században sodródik a magyarság a Káspi tó feletti első

őshazából dél felé és századokon át a Kaukázus felett, a Don alsó folyá
sánál la Meotisz tó (ma Azóvi tenger) keleti partjain, a Kubán folyó mel
lékén tanyázik. Itt, a Fekete tenger északi partvidékén különböző nép
mozgalmak következtében egyre nyugatabbra tolódik, a IX. század végén
már a mai Besszarábia területén találjuk az etelközi őshazában, majd a'
Bölcs Leó bizánci császár (886-911) szövetségében vívott balsikerű bol
gár háború és besenyő támadás következtében elhagyva Etelközt 896-ban
elfoglalja mai hazáját. A magyarság élete tehát közel négy évszázadon át
azon a területen folyt le, amely az Uraltól és Kaukázustól aKárpátokig
terjed, vagyis a Fekete tenger északi partvidékén. Itt a többféle török,
iráni (perzsa), arab és normann hatások mellett a legállandóbb hatásnak
Bizánc részéről volt kitéve, amelynek politikai és kulturális érdekszférá
jába tartozott a magyarság néppé válásának bölcsője, a Fekete tenger
északi partvidéke. Keresztény hatás a magyarságot a honfoglalás előtt

csak Bizánc részéről érhette. Kérdés: érte-e itt ilyen hatás? - van-e em
lékünk az erre irányuló bizánci misszíóról, térítő tevékenységről?

A hagyomány szerint Szent András apostol térített elsőnek a Fekete
tenger északi partvidékén, Scythiában (Eusebius, IV. sz.). Történeti ku
tatás állapította meg: a III. században, a Diocletianus-féle üldözés vérta
núi közt szerepelnek a krimi Cherson város vértanúi. A niceai zsinaton
(325) már jelen van a Meotisz tavat a Fekete-tengerrel összekötő tenger
szoros partján fekvő Bosporos (ma Keres) püspöke. A Kaukázus-vidéki
és krimi kereszténység különösen erőre kap a VI. században, amikor Jus
tiniánus császár (527-565) birodalom-fenntartó törekvésének szolgálatába
állítja a térítés művét is.

A Fekete tenger északipartvidékén tanyázó törökfajú hun, bolgár,
kazár népekre vonatkozóan, akikkel együtt élt ott a magyarság is, a kö-·
vetkező adataink vannak:
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Szent Jeromos írjá egyik levelében: "A hunok tanulják a zsoltá
rokat." Justiniánus korában a bizánci hadsereg tele van barbárokkal, akik
keresztények. Barbár előkelőségek Bizáncban megkeresztelkedve, ott ma
gas állásokba jutnak. Kaukázus vidéki hunok közti térítésről tudnak em
lékeinka VI. századból. Elfogott türkök homlokán a kereszt jeIét talál
ják beégetve: édesanyjuk jelölte meg őket a járvány ellen. A térítés köz
pontjai a krimi városok, ahol a kereszténység a VI. .században gyökeret
vert.

Egyenesen a meotiszi őshazában történt térítési kisérletről értesít a
VI. századi Joannes Malalas krónikája. Justiniánus császár uralkodásának
első évében (527) a krimi Bosporos környékén tanyázó "hunok" fejedel
me, Gordas, Bizáncban megkeresztelkedik. Justiniánus maga lett a ke
resztapja s gazdagon megajándékozva Gordast, visszaküldi hazájába, hogy
mint keresztény védje a bizánci uralom fontos erősségét, Bosporost a
barbárok támadása ellen. Ez a Bosporos a mai Keres, a meotiszi tavat a
Fekete tengerrel összekötő boszporuszi, ma keresi tengerszoros mellett,
a krimi bizánciak és a Kaukázus feletti, Kubán melléki "hunok" csereke
reskedésének volt a színhelye, A "hun" népnév, éppúgy mint a "türk"
vagy "bolgár", gyűjtőnév volt, amely jelentette ezeknek a népeknek ural
ma alatt élő kisebb népeket is. Gordas hazatérve erőszakosan lép fel a
kereszténység érdekében, a bálványokat beolvasztatja és ezekért Bospo
rosban bizánci pénzeket kaptak. A pogány papok azonban összeesküsznek
Gordas ellen és egyetértve Gordas testvérével, Muageris-szel, Gordast
megölik.

Muagerís nevében. kutatóink egyértelműen a magyar népnevet lát
ják. Tehát két olyan fejedelemről van itt szó, akik a magyarságon, vagy
a magyarságót is magábanfoglaló törzsszövetségen uralkodtak. A magyar
ság tehát a VI. században ki volt téve a bizánci térítő tevékenység hatá
sának.

A VII. században Irniknek, Attila fiának egyik ivadéka, Kurt (Kuvrat)
egyesíti bolgár fejedelemségében a magyarság meotiszi őshazáját is magá
ban foglaló Kaukázus-vidék népeit. Előzőleg Kurt hosszabb ideig tartóz
kodott Konstantinápolyban, ahol 619-ben megkeresztelkedett és Herak
leios császárral (610-641) jó viszonyban volt. Visszatérve hazájába, a
hun-nak nevezett bolgár és ugor népet, legalább részben, a keresztény hit
re térítette s ezek Mihály szir pátriarka krónikája szerint keresztények is
maradtak mindaddig, míg 680 táján kazár uralom alá nem kerültek. Ebbe
a bolgár birodalomba beletartoztak a magyárok is.

Egy VIII. századi püspökjegyzék, amelyet a párizsi Nemzeti Könyv
tár őriz, felsorolja a konstantinápolyi pátriarka alá tartozó metropolitá
kat és az alájuk rendelt püspökségeket. A metropoliták egyike a krimi
Doros érseke, a hozzá tartozó hét püspökség közül pedig az egyik a "hu
nok", a másik az .xmogurok" püspöke. Egyéb adatok tanúsága szerint a
hunok a Kaukázus vidékének lakóit, az onogurok pedig a Meotisz keleti
partján, a Kubán folyó mentén lakó onogur-bolgár népet és a rneotiszi
őshazában onogur uralom alatt élő magyarságot jelentik. Az onogurokkal
egyébként már a Káspi tó feletti első őshazában került kapcsolatba a ma
gyarság őse, az előmagyar nép. Egyesek a Közép-Volgánál, ennek mellék
folyói, az Oka, Káma és Bjelája mentén, a mai Baskiriában keresik ezt
az őshazát, mások viszont az Ural keleti lejtőin, Nyugatszibériában, az
Ob és Irtis folyók vidékén. Ebben az őshazában találkozik a finnugor ős

nép keleti ága, benne az előmagyarság, az altáji törökség nyugatra sodró
dott, ugor néven ismert ágával, .az onogurokkal (on-ugor = tíz törzs),
vagy későbbi nevükön bolgárokkal. A fejlettebb kulturáj u ogur törökök
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uralmuk alá vetik .ezeket a keleti finnugorokat és az V. század közepén
együtt kerülnek a Kubán-menti, meotiszi őshazába. Ennek az együttélés
nek eredménye, hogy a magyarság nemcsak a földművelést és állatte
nyésztést tanulja meg és ezeknek török műszavait veszi át török uraitól
az eddigi kezdetlegesebb zsákmányoló, halász-vadász finnugor életmód
helyett, de még nevet is kap az onoguroktól. A volgai törököt, vagyis
bolgárt jelentő onogur népnév ongur, ungur alakjából származik a ma
gyarok ungre, ungar neve, amely mindmáig él a nyugati nyelvekben,
míg a bizánci írók legtöbbször türk-öknek nevezik uraikról a magyarokat,
hazájukat Turkiának, mígnem a IX. századi arab iróknál megjelenik
magyar nevük is.

A VIII. századi püspökjegyzék szerint tehát a bizánci kereszténység
ebben a században is folytatja térítő tevékenységet a Meetisz-part lakói
közt, sőt már hivatalos szervezete is van. Minthogy ebben az időben a
Meotisz keleti partja és a Kubán vidék kazár fennhatóság alatt állott, az
említett két püspökség - arnint elnevezésük is sejteti - rnísszíós püs
pökség lehetett úgy, mint Hierotheos erdélyi püspöksége.

A magyarok a IX. század derekáig élnek a meotiszi őshazában, Eköz
ben felszívja magába a magyarság a századok folyamán hozzácsatlako
zott onogur és egyéb török elemeket, ethnikailag egységes nemzetté érett,
úgy, hogy mikor a IX. század közepéri besenyő támadás következtében
kénytelen elhagyni meotiszi hazáját, a Don és Dnyeper közti új hazájá
ban, Lebediában már a magyarok első vajdája, kiről új hazájukat is el
nevezték, Lebediasz áll kazár fennhatóság alatt a törzsszövetség élén. Ez
időtájt történik, 861-ben, hogy egy Krimben felbukkanó magyar csapat
Cherson közelében összetalálkozik Szent Metód testvérbátyjával, Cirillel,
akit a görög császár a kazárok térítésére a kazár kagánhoz küldött. Amint
Szent Ciril életírója előadja, Ciril kíséretével megpihenve imádkozott,
amikor a magyarok meglátva őket, rájuk rohannak. De arnint látták,
hogy Szent Ciril nyugodtan imádkozik, megszelídültek, tisztelettel meg
hajoltak előtte és társaival együtt békességben elbocsátották.

A bizánci keresztény térítésnek a honfoglalás előtti magyarságra gya
korolt hatását egy tárgyi bizonyíték is tanúsítja: már hazai földön, hon
foglaláskori pogány magyar sírból került elő a bezdédi tarsolylemez, pal
mettás keretben állatmotívumokkal, közepén indás keretben a bizánci
kereszttel.

Az előadottak mutatják, hogy a kialakuló magyarságra a bizánci ke
reszténység hatása intenzivebb, erősebb lehetett, mint ezt a ránk maradt
pozitív nyomok sejtetik.

A nyugati, latin kereszténységgel csak mai hazájában jut először

érintkezésbe a honfoglaló magyarság az itt talált szláv népek révén. Ide
még bizánci emlékek kísérik. Tanúja ennek a pilini ezüst gomb, amely
szintén egy honfoglaláskori. magyar sirból került elő, ezzel a görög fel
írással: "Kyrie boéthci Joanné amen" - Uram segítsd meg Jánost amen.
A latin kereszténység egyelőre csak a meghódolt szlávokkal való együtt
élés révén lesz a magyarság ismerősévé, lassú felszívódással készíti azt
elő a keresztség felvételére. Térítésről a nyugati, latin egyház részéről

a honfoglalast követően a kalandozások korában nem lehet szó, a félelem
elzárta nyugat felől a térítők útját. Az első nyugati térítő, Szent Wolfgang
971-ben vagy 972-ben jön 'hazánkba, a térítés szervezett munkája pedig
csak 973-han indul meg, miután Géza fejedelem követei útján Quedlin
burgban hódol I. Ottó császár előtt. Ennek nyomán jön Magyarországba
Verdeni Szent Brunó, aki kiilföldi forrásaink szerint Géza fejedelmet és
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fiát is István névre kereszteli. 973 után jönnek hazánkba Piligrim passaui
püspök papjai is.

Sebben az elég hosszú időszakban, 896-tól 973-ig, amig a magyarság
hozzáférhetetlen volt a nyugati térítés számára, Bizánc az új hazában is
kapcsolatot talál a magyar néppel és jelentős térítő munkát fejt ki kö
rében, És ez nem az itt talált szláv népek latin kereszténységének az
együttélésből folyó észrevétlen hatása volt. Bizánc tudatos, felülről jövő,

fejedelmi térítéssel vetette meg a lábát ebbena korszakban a honfoglalók
közt az erdélyi Gyula, Bulcsú horka és Árpád dédunokájának, Tormásnak
konstantinápolyi megkereszteléséyel. Ismert fogása ez a bizánci politiká
nak, melyet a Fekete tenger partján tanyázó barbár fejedelmeknél lát
tunk: magához igyekszik kötni, barátságossá, esetleg szövetségessé tenni
a nyugtalan és a birodalmat háborgató barbár szomszédokat. A X. szá
zadi görög források alapján dolgozó Joannes Skylitzes történeti munká
ja, amelynek idevonatkozó tudósítását átvették a XI. századi Georgius
Kedrenos és a XII. századi Joannes Zonaras krónikái és amelynek hi
telességét alátámasztják ó-orosz és egyéb Iorrásck, így értesít erről az
eseményről: A türkök (magyarok) mindaddig dúlták a rómaiak (bizánciak)
területeit, amíg vezérük, Bulcsú, Konstantinápolyba nem jött és ott fel
nem vette a kereszténységet. Maga Konstantínos császár lett a kereszt
apja, aki patriciusi rangra emelve és gazdagon megajándékozva bocsá
totta őt vissza hazájába. Nem sokkal utóbb a császári városba jött Gyula
is, szintén a türkök fejedelme, ő is megkeresztelkedett és ugyanazon jó
téteményekben és megtiszteltetésben részesült. Ö magával vitt egy jám
borságáról híres szerzetest, Hierotheost, akit Theophilaktos pátriarka
Turkia (Magyarország) püspökévé ezentelt s aki odaérkezve sokakat ki
vezetett a barbár tévelygésekből. Gyula - írja tovább Skylitzes - hű

maradt hitéhez, nem támadta többé a birodalmat. Nem így Bulcsú, aki
megszegvén az Istennel kötött szövetséget, népével többször a rómaiak
(bizánciak) ellen ment s midőn ugyanezt forralta a frankok ellen is, fog
ságba került és Ottó császáruk által fára húzatott.

Megemlékezik a magyar vezérek konstantinápolyi látogatásáról maga
a császár is, VII. Konstantinos Porphyrogennetos (945-59), aki "De admi
nistrando imperio" című művében azt írja: "Tudnivaló, hogy Teveli meg
halt és az ő fia, Termacsu (Tormás), a mi barátunk, aki nemrég jött fel
(t. i. Konstantinápolyba) Bulcsúval, Turkia (Magyarország) harmadik fe
jedelmével és karchájával."

Konstantinos császár idejében, 948 táján történik a két magyar ve
zér konstantinápolyi látogatása és megkeresztelkedése. Bulcsúval nem
sokra mentek, de Gyula megtérése őszinte volt. Amint egy ó-orosz forrás
írja: "Egyike a két vezérnek, az István nevű (Gyula keresztneve) igaz ke
resztény hittel eltelve meghala, aki sok Istennek tetsző cselekedetet mí
velvén, békén tért a mennyei birodalomba." Hierotheosnak az ő támoga
tásával végzett térítése a quedlinburgi követjárásig. tehát legalább húsz
évig tarthatott Gyula országában, így a görög ritus jócskán megerősöd

hetett a Maros-Tisza vidékén, de biztosra vehetjük, hogy Bizánc módot
talált arra is, hogy befolyását a többi törzsekre is kiterjessze.

Tényként kell tehát megállapítanunk, hogy a magyar kereszténység
megszervezését Bizánc kísérelte meg először, Turkia missziós püspöke,
Hierotheos volt a magyarság első püspöke.

Ennek a térítő és egyházszervező tevékenységnek alkotásai azok a
magyarországi bazilita, görög monostorok,amelyek már Szent István
korában megvoltak, azon túl is fennmaradtak, s bár alapításuk évét a
ránk maradt gyér adatok miatt megállapítani nem tudjuk, fennáll a le-
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hetősége annak, hogyeredetükkel korábbi időbe nyúlnak vissza. Ilyen
görög monostort találunk Ajtony székhelyén, Mamsvárott, amelyet Ajtony
alapított Ker. Szerit János tiszteletére görög szerzetesek számára, akiket
Ajtony legyőzése után a Csanád vezértől Oroszlánoson Szent György tisz
teletére alapitott monostorba telepítettek át. Görög monostor állott Vi
segrádon, Szávaszentdemeteren (Mitrovica, a római Sirmium), görög apá
cazárda Dunapent,elén és Veszprémben. Tehát öt görög monostorról van
tudomásunk az Arpádkorból, ami azonban nem zárja ki azt, hogy jóval
több is lehetett. Egész sereg, közel ötven olyan árpádkori apátságról. mo
nostorról van tudomásunk, amelyekről nem tudjuk megállapítani, milyen
rendűek voltak. S hogy ezek kőzt bazilita monostorok is voltak, mutatja
III. Ince pápának 1204-ben Imre királyunkhoz intézett levele, amelyben
azt írja, hogy Magyarországon "licet unum sit ibi Latinorum coenobium,
quum tamen ibidem multa sint Graecorum" - vagyis Imre király orszá
gában csak egy latin szertartású idegen nyelvű monostor van, a somogy
vári francia bencéseké, de görögnyelvű sok van.

Ezek k,özüla görög monostorok közül nagy keresztje volt történet
tudósainknak immáron kétszáz éven át a veszprémvölgyi görög apáca
zárda. Hogy miért éppen ezzel verejtékeztek annyit, annak az a magya
rázata, hogy Kálmán király 1109-i átírásában ránk maradt ennek a mo
nostornak görög nyelvű alapítólevele. S mert a legújabb időkig makacsul
tartotta magát még tudományos berkekben is az a vélemény, hogya ma
gyar kereszténység Szerit Istvánnal kezdődött s ehhez még az alapítólevél
István-t mondja a monostor alapítójának, természetes, hogy a veszprém
völgyi monostort is szentistváni alapításnak tartották. Itt kezdődött aztán
a verejtékezés! Hogyan, miért alapítot1 Szent István feleségének, a ba
jor Gizellának városában görög monostort, hisz Gizella a gandersheimi
zárdában benedekrendi apácának készült? Azután: ha nézzük a szent
istváni térítő és egyházszervező munka teljesen nyugatról való irányított
ságát és nyugat felé irányulását, ha nézzük Szent István munkatársait
ebben a tevékenységében: a már korábban itt működött Wolfgang, majd
Piligrim papjai után Szent Adalbertet, Astrik pécsváradi apát, később

kalocsai püspököt, Anasztáz esztergomi érseket, a velencei Szent Gellér
tet és nem utolsó helyen a bajor Gizellát: hogyan hihető, hogy a nyugati
kereszténységnek Cluny szellemében való XI. századi megújulását sugár
zó magyar térítő tevékenység egy nagyon érzékeny ponton, a nőnevelés

kérdésében és az apácák mineműségében éppen keletre szorult volna?
Ezek az ugyancsak nyomós meggondolások indították Karácsonyi Jánost,
utána Békefi Remiget és másokat, hogy elejtsék az apácák görögnyeívű

ségét és Gizella királynéval jött bajor bencés apácákkal népesítsék be a
"görög monostor"-t. Hogy aztán Szent István miért szerkesztetett a bajor
apácák részére görög alapítólevelet, ezt Karácsonyi úgy próbálja magya
rázni, hogya monostor alapításakor épp egy a görög nyelvű hivatalos
iratok formuláiban járatos görög pap tartózkodott Szent István udvará
hanvahol természetesen szervezett kancelláriáról ekkor még nem lehet
szó, Ez a görög pap - mondja Karácsonyi - írta a veszprémvölgyi alapí
tólevelet. Semmiképp sem elfogadható magyarázat különösen 1005-1015
körül, amikorra Karácsonyi a monostor alapítását teszi, hiszen akkor már
igazán bővében lehetett a szent király latin írásművekhez értő papi sze
mélyeknek.

A veszprémvölgyi görög apácazárdában. magunkévá téve Melich Já
nos és Balogh Albin véleményét, mi is a Hierotheos-féle keletmagyarcr
azági térítés nyugatra, a fejedelmi törzs szállásbirtokára vezető nyomát
látjuk, és a monostor alapítását a X. századba, Géza fejedelem, keresztény
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nevén István korába helyezzük. Ide, a Dunántúl szivébe is utat találhatott
a görög kereszténység .a Konstantinápolyban Bulcsúval együtt megke
resztelt Tarmács (Tormás), Arpád dédunokája útján is, kinek nemzedék
rendje: Arpád - Tarkács (Tarhos) - Tevel - Tarmács (Tormás). Tevel
nek, Tarmács atyjának nevét két veszprémmegyei község, Adásztevel és
Nagytevel őrzi, tehát Tarmács is veszprémmegyei honos volt. Az a Tar
mács, aki Konstantinos császár fentidézett szavai szerint talán legköze
lebb jutott a tudós császárhoz s aki a császárt a magyar fejedelmi család
ról informálta. S ha forrásaink szerint Bulcsú csak színleg lett is keresz
tény, mégiscsak tartsuk számon, hogy ennek a bizánci patriciusnak nem
zetsége nemcsak Veszprém szomszédságában, a zalai Balaton-parton volt
honos, de a veszprémi káptalani levéltár egy 1269-ben kelt oklevele sze
rint az ő nemzetsége adta Veszprém egyik legelső püspökét, a Vérbulcsú
vagy Lád nembeli Bulcsút. Egy másik, 1320-i oklevélünk szerint pedig a
Vérbulcsú nemzetség benn Veszprém városában is birtokos volt: Vérbul
csú nembeli Amadé fia, Pál 1318 május 26-án adja el Beder ispán fiának,
Péter sümegi várnagynak a veszprémi váralján fekvő telkelt és egyéb
veszprémvárosi javait.

Mégis a görög kereszténységnek igazi meghonosítója a nyugati ré
szeken Sarolta volt, Géza fejedelem felesége, .a Konstantinápolyban meg
keresztelt és hitében állhatatos erdélyi Gyula leánya. Amazonalkatú eré
lyes nő, aki az egykorú Thietmar merseburgi püspök krónikája szerint
versenyt tudott inni és katonák módjára lovagolt. Amikor Szent Adalbert
levelet küldött Géza fejedelemnek, ajánlatosnak tartotta, hogy annak fe
leségét is megkeresse soraival: " ... quae totúrn regnum manu tenuit,
virum et quae erarit viri, ipsa regebat" - egészen kezében volt az ura
lom, férjét és férje ügyeit ő kormányozta. Vagyis mai nyelven szólva ő

viselte akalapot. Saroltáról, akit minden valószínűség szerint Hierotheos
keresztelt meg, azt írja személyes ismerőse, Querfurti Szent Bruno: "qua
duce erat christianitas cepta" - ő volt a magyar kereszténység elindító
ja. Ez a Sarolta, Szent István királyunk édesanyja, plántálj a át az Arpád
házba a görög kereszténységet s az ő révén létesül tartózkodási helyén,
Veszprémben a görög bazilita monostor. Még pedig azokban az években,
amikor még nem áll ennek az alapításnak útjában az erőteljesebbé váló
nyugati térítés, tehát 995 előtt, Szent Adalbert munkatársainak megjele
nése előtt. Bizánc monostorokat létesítő hitéLeti befolyása ekkor ugyanis
már megszűnik Magyarországon; Koppány Iázadásakor, 997-ben már Pan
nonhalmán vannak a brewnowi bencések, Radla, Szent Adalbert tanuló
társa, Géza családjának nagybefolyású udvari papja.

S amint Géza korának alkotása a veszprémvölgyi görög monostor, a
török időkben elpusztult esztergomi Szent István vértanú egyházának
1397-ben kelt egyházlátogatasi jegyzőkönyve szerint ezt az egyházat, Esz
tergom első egyházát is Géza fejedelem - amint a jegyzőkönyv mondja,
"Géza király" építteti. Szent István maga mondja a pannonhalmi alapí
tólevélben, hogy a pannonhalmi monostort atyja, Géza kezdi építeni. És
Géza fejedelem alapítja a veszprémi püspökséget és Szent Mihály veszp
rémi székesegyházát is. Szóról-szóra ezt állapítja meg már 1777-ben Pray
György a Gizella királyné veszprémi sírja körüli vitában. A királynésírok
fölé síremléket állíttató Isvalies Péter veszprémi püspök (1503-11) ezt
véseti a síremlékre: "Huius sacri templi fundatrici Geslae ..." - e szent
egyház alapítójának, Gizellának. Amire Pray ezt jegyzi meg: "Ignoravit
enim, ut omnes alii, illud a Geisa cum episcopatu conditum fuisse" - nem
tudta ugyanis, mint mindenki más sem, hogy Géza alapította azt a püs
pökséggel egyetemben. Pray György a pannonhalmi alapítólevél alapján
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állítja ezt, amely szerint Koppány lázadásakor, amikor még sehol másutt
nem volt püspökség, 997-ben a veszprémi püspökség és Szent Mihály szé
kesegyháza már fennállott. Ugyanezen az alapon tartják történetíróink is
a veszprémi püspökséget hazánk egyik legrégibb püspökségének. Ma már
többet tudunk. Kezünkben van V. István feleségének, Kun Erzsébetnek
1276-ban kelt oklevele, amelyben ezt írja: " ... sancta Vesprimiensis eccle
sia, prima omnium kathedralium regni sedium" - a veszprémi szentegy
ház, az ország minden székesegyházának elseje: vagyis a veszprémi szé
kesegyházaz első az ország összes püspöki székesegyházai közt, Azután
IV. László 1277-ben kelt oklevele, amely megbélyegezve Csák Péter Vesz
prémet l276-ban felduló hordáit ezt írja: "Hy prorumpent.esnuper videli
cet in sanctissimi principis angelorum venerandam valde priorem et anti
quiorem inter pontificales sedes Hungarie regni Vesprimiensem basilicam"
- a minap megrohanták ezek az angyalok fejedelmének Magyarország
püspöki székei között legelső és nagyon régi veszprémi bazilikáját.

S hogy Magyarország első és legrégibb püspökségének és székesegy
házának alapítása - úgy, amint ezt a pannonhalmi oklevél sejteti és
Pray György határozottan állítja - Géza fejedelem műve, megerősíti

Szent Istvánnak 1002..:ben kelt veszprémi oklevele, a veszprémi püspökség
ún. alapítólevele is. Ha szemügyre vesszük a Szent Istvántól eredő, vagy
neki tulajdonított többi alapítólevelet, mindegyikben egész világosan meg
találjuk a szentistváni alapítás tényét: "fundavimus", "construximus""
"per nos fundate", "erectionem episcopatus statuimus". Ezekkel szemben
a veszprémi oklevélben birtokadományra vonatkozó bevezetés után a püs
pökségről, mint fennállóról beszél a szent király: " .. quatuor civitates.
nominibus Wesperen, in qua ipsius episcopatus sedes est constructa" 
négy város, Veszprém nevű, ebben szervezte meg magának a püspökség
nek székhelyét. Egy szóval sem állítja oklevelében Szent István, hogy a
veszprémi püspökséget ő alapította! Innen van, hogy a fehérvári káptalan
1342 augusztus 22-én kelt oklevelében Szent Istvánnak veszprémi okle
velével foglalkozva nem nevezi azt alapítólevélnek, hanem adománylevél
nek: " ... unum (privilegium) sanctissimi Stephani quondam primi regis
Hungarie super dotatione possesionaria predicte ecclesie Wesprímíensís
facta confectum" - Szent Istvánnak, Magyarország egykori királyának
kiváltságlevele, melyet az említett veszprémi egyháznak juttatott birtok
adományozásról kiállított. Csak újabbkori történeti és oklevéltani irodal
munkban szerepel ez a kiváltságlevél azért, mert abban a szent királya
birtokadományok mellett az atyjától, Gézától alapított püspökség jogható
sági területét is megállapítja.

Szent István atyjának, Géza fejedelemnek ezek a templomépítő és
egyházszervező tényei természetesen nehezen illeszthetők bele Géza fe
jedelemnek abba a félpogány jellemrajzába, amely Szent István nagyobb
és kisebb legendája és Hartvik legendája nyomán belevésődött a magyar
történelmi köztudatba. Ezek az 1077-1116 közt írt legendák Szerit István
1083-ban történt szenttéavatásának jegyében készültek. Céljuk a szent
király glorifikálása. Ezért fakul el előadásukban Géza kereszténysége,
ezért igyekeznek az ,apa minden érdemét áthárítani a fiúra. Ranzanus Pé
ter, Mátyás király udvarában élt humanista és történetíró, Epitome rerum
Hungaricarum círnű művéből kítetszően Ranzanus Szent Istvánnak egy
ma már nem létező, korábbi keletű életiratát ismerte és ennek alapján
emlékezik meg Gézáról. Nagy érdeme Ranzanus művének, hogy megörö
kítette Géza fejedelem nagyjelentőségű történeti egyéniséget úgy, ahogy
ezt ő Szent István elveszett életiratában olvasta. A legendák, a magyar
sággal szemben nem valami jóindulatú külföldi krónikák nyomán ala-
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kult hagyomány félpogány Gézaja helyett Ranzanusnál a keresztény hi
tet meggyőződéssel felkarelő fejedelemről olvasunk. Kilencedik fejezetét
azzal kezdi, hogy Géza, Taksony fia különös kegyeltje volt az Úrnak, lé
vén minden magyarok közt az első, aki hitt Krisztusban és engedelmes
kedett az ő evangéliumának. Amint Szent István maga vallja a pannon
halmi oklevélben, hogy az ottani építkezést atyja kezdte, ugyanígy ír Gé
záról Ranzanus is: nemcsak az első öntudatos kereszténye volt a ma
gyarságnak, hanem az első templomok építője is és az egyházszervezés
alapvetője. Géza "pie ac religiose" hunyt el - írja Ranzanus - és fia,
Szent István "in illius opus successit", vagyis Géza jámborul halt el és
fia, Szent István folytatta az ő művét.

A quedlinburgi követküldéssel Nyugattal békét kötő Géza bölcs po
Iitíkájának és a nyugati térítést mindenképpen támogató, az első templo
mokat építő és egyházszervező munkájának köszönhetjük, hogy nagy fia,
Szerit István aránylag kevés küzdelem árán egy emberöltő alatt meg tud
ta szervezni a keresztény magyar királyságot és a magyar katolikus egy
házat.

Az viszont, amit a magyarságnak a kereszténységgel az őshazákban

való első találkozásairól előadtunk, úgy hat, mint az őskereszténység ka
techumenatusa, a keresztségre való előkészítő iskolája. A Gondviselés
intézte úgy, hogy a magyar nemzet bölcsőjében, néppé érésének idején
ott a Fekete tenger északi partvidékén megbarátkozzék a kereszténység
gel és megszerezze azt a lelki hajlandóságot, amely ezt a kis népet a ke
reszténység felvételére és ezeréves létre képesítette. A sokkal hatalmasabb
avar nép, amely Dél-Oroszországon és a Fekete tenger északi partvidé
kén át rohanásszerűenérkezett Azsiából hazánk területére, jóllehet több
mint két századon át élt és uralkodott itt keresztény környezetben, mind
végig idegen maradt európai hazájában, s mint a keresztény civilizáció
ellenségei ellen vezetett ellenük Nagy Károly a VIII. század végén meg
semmisítőhadjáratokat. A IX. század végén új hazájába érkező magyarság
pedig alig száz évi itt tartózkodás után áttér a neki már nem idegen és
nem ismeretlen keresztény hitre, beleilleszkedik a nyugati kulturkörbe,
mert megvolt ehhez a sorsdöntő lépéshez az őshazákban kialakult lelki
készsége.

•
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