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A HONFOGLALÓ MAGYAROK
ÉS A BIZÁNCI KERESZTÉNYSÉG

(IX-X. század)

A magyarság egy része nemcsak ismerte már a kereszténységet, amikor mai
hazáját elfoglalta, hanem sora ban telteterezetten számosan lehettek olyanok, akik
a bizánci kereszténység hívei voltak. Tudunk például az alánok töredékeiről. akik
nek egyes csoportjait már a IV. században letelepítették Pannóniában; más tör
zsekről, akik a honfoglalókkal érkeztek Tarhosnak, Arpád fiának vezéri kísérete
ként; végül azokról az alánokról is van értesül~sünk. ak k később a kunokkal együtt
érkeztek az új hazába. Ezen utóbbiakat (osetek) kell a későbbi jászek őseinek tekin
tenünk, akik sokáig megőrizték keleti szertartásukat. Hasonlóképpen bizánci rítust
hoztak magukkal a Fekete-tenger északi részein elterülő szálláshelyeikről akabarok,
'valamint a magyarokkal részben együtt érkező, részben a honfoglalás után is még
több hullámban az országba bevándorolt besenyők.!

Népek, amelyeket a magyarság új hazájában talált

Az új hazában talált népek közül különös figyelmet érdemelnek az avarok,
mert a honfoglaló magyarság kereszténységének további alakulásában ezek jelen
tős szerepet [átszhattak, Justinianos crászár telepíti le őket Pannóniában még 562
hen. A VII. században Mauriki~s császár támadó hadjáratot indít ellenük. A
század végére és a' VIII. század eleiére tehető az az időszak, amikor a ,.késői

avar", vagy "fehér-magyar" bevándorlás megtörténik. Ezeket nevezik a források
hol "onogurok"-nak,' "kuturgurok"-nak, hol pedig .,onogundurok"-nak,

A VIII. században ugyan az avarok Nagy Károly hatalma alá kerülnek, aki
latin misszionáriusokat küld közéjük. Bizonyosan maradtak azonban a bizánci rítus
híveiből is, mert a VII-VIII. századból származó avar sírokból sok olyan lelet
került napvilágra, amelyen felismerhető a "b'zánci kereszt't-díszítés.s

Anonymus szerint a honfoglalás idején Erdély déli részén és a Bánátban Glád
bolgár-szlav fejedelem uralkodott, aki a birodalmat szervező Kubratnak - a
meotiszi bolgárok és onogurole fejedelmének - unokája lehetett. Glád - a kró
nkás híradása szerint - Bogorís bolgár fejedelemnek is segítséget nyújtott népe
keresztény hitre térítésében, és ezért jutalmul kapta bánsági birtokait. Öt ken
tekintenünk hun-avar alattvalói megtérítőjének is: 36Ó és 370 között. Az Erdély
irányából és a Körös-vidék felől, valamint a Duna-Tisza oldaláról egyszerre
támadó magyaroknak nem állt ellent, hanem önként adta át nekik Keve várát.
jt~zért tovább uralkodhatott népe felett békességben megtartva bizánci hitét i3.3 Ha
htelt lehet adni Anonymus - ugyan forrásértékűnek nem mondható - híradá
sának, akkor Glád egyik késői leszármazottjának kell tekintenünk Ajtonyt, a
Maros-vidék görög szertartást követő urát. A hagyományból annyi igaz, hogy a
honfoglalás után az ország déli részein élő hun-avar-bolgár népek összeolvadtak a
magyarsággal. akiknek átadták keleti rítusukat is.

A pannóniai szlovének és a morva-szlávok keresztény szempontból három
hatás alatt állottak: Róma, Bizánc és a Frank Birodalom egyképpen befolyása alá
akarta vonni őket.! Pribina pannónszláviaí a IX. sz. közepéig lat-n szertartásúak
voltak, Szent Adorján temploma a későbbi Zalavár helyén, vagy annak közelében
állhatott. Rastislav morva fejedelem Bizánc fele orientálódott, A Konstantinápoly
ból küldött két misszionárius, a makedóniai Kyrtllos (t369) és Methodios (t88:J)
ismert története tanúsítja, hogy a hithirdetés eredményeként a kereszténység
pannón-rnorva területen latin rítusban maradt meg. Keleti [ellegét szláv liturgikus
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nyelve és bizánci-bolgár szelleme jelent~tte csak. Methodios ugyan még folytat
hatta egy ideig tevékenységet Prib'ma fiának, Kocelnek udvarában, de halála után
VI. István pápa (885-891) szigorúan tilalmazza a szláv nyelv liturgikus használatát. A
"M~th9d-Legendá"-ban olvashatjuk, hogy a szlávok vapostola azoknak a magya
roknak hirdette az evangélíumot, akik az Al-Dunánál Arpádvezetésével érkeztek a
Vaskapu felől. Más híradások úgy tudják, hogy Methodios a Duna alföldi szaka
szán találkozott a honfoglalókkal, amint Vereeke felől jövet azok a Dunához érkez
tek. Mivel voltak olyan csoportok is,ame1yek a Borgól-hágón át érkeztek Új hazá
jukba, a találkozás helyét biztonsággal megállapítani nem lehet. A legenda a 885.
évet jelöli meg, amikor a szlávok megtérítője a magyaroknak prédíkált/'

Róma és Bizánc találkozásának és küzdelmének szfnterén

A római császárság bukásáig (476) főképpen a nyugati kereszténység érvénye
sítette hatását azon a területen, amelyet magyar eleink a IX. század végén elfog
laltak. Az V. és a VIlI. század között eltelt időszakban azonban a Kárpát-medence
Bizánc érdekkörébe került. Az akkor itt átvonuló, egy időre, vagy véglegesen meg
telepedő hunok, gepidák, avarok, keleti-gótolt és a bolgárok inkább Konstanti
nápollyal kerültek kapcsolatba, mínt Rómával. A VIII. századtól ismét változik a
hatalmi befolyás helyzete. Létrejön a Frank B'rodalom, amely megtöri az avarok
uralmát a Kárpátok térségében. Annak ellenére, hogy Pannóniában uralkodóvá
vált a latin szertartású kereszténység, az Al-Duna (Ister) mellett, továbbá a Tiszán
túlon és Erdélyben élő népek, továbbra is a keleti szférában maradtak és meg
őrizték bizánci szertartásukat is. A frank uralom ezekre a területekre tartósan ki
terjeszkedni nem tudott. Időszakos jelenlétének egyetlen emlékét a "Fruskagora"
(franska gora) , a frank hegy elnevezése őrzi délen. A Duna-Tisza köze és a'felső

tiszai síkság szintén bolgár vazallus! terület lett. Zalánnak, a bolgár uralkodónak
története is így került a magyar honfoglalás mondájába.

A IX. században a Kárpát-medence újra Kelet és Nyugat harca feszült
ségekkel telt sztnterévé vált. Ennek a versengésnek egyik szomorúan tanulságos
részlete zajlik le ahban a vísszahatásban, amelyet a szláv apostolok nemzeti
nyelvű, bizánci [e'Iegű, térítési tevékenysége vált ki Nyugaton. A Német-Római
Császársúg - saját politikai szempontjából - helyesen értékelte a keleti szellemű

szláv térítés [elentőséaét, mert felismerte abban Bizánc egyházi és polít'kaí befo
lyásának erősödő tendencíáiát Közép-Európa térségében. Ennek megfelelően egy
házoolltikailag is hangolta Róma állásfoalatását. Védekező-elhárító akciója skerrel
is járt, mert ugyanebben az időben élesedett ki - sőt részleges egyházszakadást is
okozott (Photios) - a pápaság é.s bízánr-í patriarchatus között az egyre növekvő

ellentét. A kelet-római császár, Bizánc ura is éreztette a pápasásgal tiltakozását a
nyugat-római császárság felállítása miatt (800). A korabeli egyháznol'tikai helyzet
ismerete mazvarázatot ad arra is, - míért hivatkozott Róma olyan hevesen a
"lr;~loss;a-elv"-re, megengedhetetlennek [elentve ki a szláv nyelv oltári haszná
latát. Ennek az elvnek lényege az, hogy az istentiszteletek vézzésénél csak a
"három szent nvelv" használata megenzedett, ti. a héber, a görög és a latin nyelvé.
A nyugntí ecvház általában elítélte a keleti egyház türelrnességét a nemzeti nyel
vek szertartásí használatával k~csolatban, amint helytelennek tartotta azt az
igyekezetét is, hogy a megtérített népek nyelvére lefordította a Szentírást és a
zsoltárokat. Ez a mísszíós gyakorrlat különben Bizánc hittérítő sikereinek egyik
legfontosabb mozzanata volt. Ugyanebben az időben alakul ki Nyugaton az a fel
~ogás is, hogy a Iat'n nyelv közös és általános használata az egyház univerzaliz
musának és egységének a lényegről tanúskodó, külső jele. Abban bízonvosak
voltak Nyugaton, hogy a héber, vagy a görög nyelv használatának engedménye
Róma joghatósági területén gyakorlatilag nem akadályozhatja a Iatn általános
ságát, A "triglossia" hangsúlyozása tehát Róma nyelve kizárólagosságának bizto
srtására szolgált,
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A Keletről jött hithirdetőknek viszont egészen természetes volt - anélkül,
hogy politikai, vagy egyházpolitikai érdekeket akartak volna azzal szolgální -,
hogy a megtérítendő nép nyelvét használják az igehirdetésben és a szartartások
végzésében is. Ha ezeknek a népeknek nem volt írott nyelvük, megteremtették
annak a misszíonálására alkalmas formáját. A szlávok apostolai ezért alkottak
áhc-t, a ;,glagolicá"-t, hogy a szentírás-fordításhoz megvessék az írásbeliség alap
ját. Művük jelentősége nem kisebb mnt a gót Wulfila-é. Ma már - Kyrillos
(Konstantinos) halálának 1100 éves [ub leuma után (1969) - megállapíthatjuk,
hogy a pannón- és morva-szláv népek két apostola, a mísszíós küldetését teljesítő

történelmi egyháznak olyan humánus és ökumenikus vonásait mutatta be a valóság
ban, amelyek korai megnyilatkozásainak emlékét méltán ünneplik Keleten és
Nyugaton is a II. vatikáni zsínat szellemében.

Amit bizánci krónikásoktól tudunk a honfoglaló magyarokról

A bolgárok 894-896 között szövetséget kötöttek Bizánccal. A magyarokkal ellen
tétbe kerülve - Konstantinápoly hozzájárulásával - a besenyőket hívták segít
ségül eleink ellen. A besenyők olyan eredményesen dúltak fel a magyar szállá
sokat, hogyatörzseknek el kellett Etelközt hagyniok. Új hazájukba érkezve,
annak főleg keleti és déli részein megtelepülő honfoglalők ismét Bizánc érdek
szférájába kerültek.

A kelet-római császár minden népet, amely az egykori nagy római birodalom
területére érkezett, és ott megtelepült, alattvalójának tekintett, akár elismerte az
alárendelt helyzetét, akár nem. Ha e népek fejedelmei, vagy vezérei szövetséget
kötöttek és annak feltételét is teljesíte.ték: felvették a kereszténységet, akkor a
birodalom "barátai"-vá (philo:) lettek, udvari rangokat és címeket nyertek el
és a császár szövetségeseínek tekintette őket és népeiket. Ez a tény azonban nem
változtatott alárendelt helyzetükön. Igy történt ez a magyárok esetében is, akik
új hazájuk területén is részben bizánci érdekkörbe kerültek," A magyarök vezé
reit sértették a császári követek által hozott parancsoló levelek. Ferlángolt régi
haragjuk is a bolgár szövetség támogatásával ellenük támadó besenyő pusztítás
míatt, amely Bizánc szándéka szerínt történt. Sértettségüle tettekben is meg
nyilvánult és nemegyszer hadi erővel is betör.ek a birodalomba sőt a fővárost is
megostromolták. Ilyen barátságtalan látogatások emlékét őrzi a magyar króni
kások feljegyzésében éppen úgy, mínt a görög történetírók annaleseíben, például
a marosmentí GyuLa IJJ4-943 közöttí első; a somogy-zalai Horka 948-955 és a
baranyai Botond által 959-ben vezetett további két hadjárat leírása."

A betörések során számos magyar eshetett fogságba, mert a 943-ban meg
kötött - de csak öt esztendeig tartó - béke után is, Bizánc sok túszt tartott
víssza," Később voltak az érin.kezésnek barátságosabb formái is. A császári írások
hangneme megváltozik. Ezek már nem alattvalókhoz küldött rendelkezések, hanem
szövetségest kereső, vagy szövetséget már megerősítő baráti írások. Bizánc - szo
kása szerínt - második taktikai módszerére tért át, amely megfelelő fogadtatásra
talált a magyárok között ís,? A X. század végéről már van híradásunk arról,
hogy magyar követségek keresik fel a császárvárost. A küídöttségek névsorából
nem hiányoznak a fejedelmi és a vezéri családok tagjai sem. Többen megkeresz
telkednek Bizáncban és szövetségesekként térnek haza. Ezekről a látogatásokról
hiteles feljegyzések szólnak.l?

A Bíborbanszületett VII. Konstantinos (Porphyrogennetos, 912-959) a "Biro
dalom kormányzásáról" írott munkája becses forrás-anyaget őrzött meg nemcsak a
magyarság honfoglalása előtti, hanem új hazájában letelepedése utáni történetéről.

szálláshelyei Iöldrajzáról, a nép szokásairól és elnevezéséről. A császári író is 
mínt a görögök általában - "turkoi"-nak (türkök, törökök) nevezi eleinket, elfog
lalt hazájukat pedig "Turkia"-nak (Törökországnak). Feljegyzése-nek és adatainak
túlnyomó része Erdély déli részére vonatkozík, hiszen a bizánci követek leginkább a
Gyula-törzs szállásterületein fordultak meg, Művében leírja többek között az Arpád-
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törzs geneológiáját, Ezeket az adatokat, feltételezhetően, a Bizáncban megfordult
előkelő látogatók elbeszéléseiből merítette, Ebben az írásában, - amely fiához
Romanoshoz intézett Intelmeit. is tartalmazza - elmondja, mílyen nagy áldozatot
kíván a biredalomtól a barbárokkal kötött szövetség és hogya magyarokkal létre
jött kapcsolatok jelentős kiadásokat jelentenek a császári kmcstárnak!',

Magyárok bizánci látogatásairól számolnak be Joannes Ski/itzes XI. századi
görög történetíró írásai, amelyek előző korok adatait gyűjtik össze; ezeket később

Joannes Zonaras aninalista egészíti ki. 12 Ezekből és a Bíborbanszületett említett
művéből állíthatjuk össze a Bulcsú karcha és Erdély, valamint a Tiszántúl ura:
Gyula látogatásairól és megkeresztelkedéséről szóló történetet.

Bulcsú és Gyula

Bulcsú karchával, - a magyarok rangban harmadik' méltóságával, a Horka
törzs fejével - együtt jelenik meg 948 tá,án Bizáncban Arpád fejedelem egy.k
unokája: Termacsu (Tolmács) is. A Bíbcrbanszületett e látogatás leírásában a
fejedelmi sarjat "barátjának" (philos) nevezi, ami azt is jelenti, hogya nevezett
nemcsak a szövetséget megpecsételő hűsegesküvel, hanem a kérszténység felvé
tele után a hit megtartásának ígéretével hagyta el a birodalom fővárosát. Bizo
nyosan ebben az esetben is, a császár maga vállalta a keresztapaságot és a vezéri
törzshöz tartozó új keresztény a császári család tiszteletbeli tagja lett.

Bulcsú karcha is "patrikios" (patricus) méltóságot nyert." Öt nem nevezi
"philos"-nak a császár és emögött a megkülönböztető hiány mögött az a törté
nelmi igazság húzódik meg, hogy Bulcsú - mint m nden .barbár' - tudta, hogy
a szövetséghez a keresztségen át vezet az út Bizáncban. Hogy benne mennyi volt
a számítás és később rníért történt hitszegése, ezekre a kérdésekre feleletet adni
nem tudunk. Élete további történetéből csak azt tudjuk, hogy később mégis betört
'görög földre. Más hadi kalandozásai során azonban Augsburgnál 955-ben csatát
vesztett I. Ottóval szemben, aki elfogta őt és Lél vezérrel együtt felakasztatta 14.

Bármilyen volt Bulcsú kereszténysége, hit szerintí meggyőződése, amely más
érdekek próbáját nem állotta ki; - ő volt a magyar történelemben a honfoglalás
utáni első törzsvezér, aki (bizánci szertartás szerint) kereszténnyé lett. Gyula,
Erdély és a Tiszántúl ura 952-ben érkezett a császári városba, Megkeresztelkedése
és megkötött szövetsége maradandóbbnak bizonyult, mint Bulcsúé és messzebbmenő

következményekkel is járt, hatékonyabbá is lett a keleti szertartású magyar keresz
ténység további történetét illetően is, mint a karcha első próbálkozása a bizánci
kapcsolatok felvételével. Gyula, a keresztségben a ,.Stephanos" nevet nyerte el. A
gazdag ajándékokat osztó császárt keres 'tapa is elérkezettnek látta az időt arra,
hogy szövetségese népének körében eredményesebb legyen a keresztény hit ter
jesztése. Theophylaktos komtantinápolyi patriarcha (933-956) egy fnerotheos neve
zetű szerzetest püspökké szentelt és' mínt "Turkia püspökét", missziós felhatal
mazással, Gyula kíséreteként a Maroi-vidékre kü'dte". Az első magyarhoni püspök
tehát görög szertartású volt, Koristantnápoly joghatósága alá tartozott és mísszíós
küldetése "Turkia" területére szólt. Az országnak abban a részében, ahol e
hierarchia működését elkezdte - mnt már említettük - a honfoglalás után is
olyan népek laktak, akik a keleti szertartás szerint ismerkedtek meg a keresz
ténységgel. Gyula szállásterületen és azok szornszédságában éltek azok a bolgárok
és avarok is. akik már a honfoglalás előtt bizánci rítusú keresztényekké lettek és
amelyek lassan összeolvadtak a honfoglalókkal.

Gyula hű maradt felvett hitéhez és a' megkötött szövetsézhez, Beszüntetett
minden ellenségeskedést Bizánccal szemben.' Hazaengedte a foglyokat és támogatta
Hierotheos és papjai míssziós tevékenységet.

A "Theophylaktos-pecsét" és az orosz krónikák tanúsága

A Hierotheos-féle püspökség ténye és működése szervesen hozzátartozik a
magyar kereszténység honfoglalás-kori történetéhez. A keleti szertartás kezdeti
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jelenlétének és tovabbi- bar egyre csökkenő - együtthatásának - [elentőségét

régebbi történetírásunkban úgy értékelték. hogy vagy kétségbevonták a Híero
theos-féle püspökség történeti hitelességet, vagy, ha azt történetinek el is fogadták,
működését epizódjellegűnek mínősítették, Hierotheos püspöksége létezett, mert
tovább is folytatódott az első missziós-püspök halála után. Utódjának, Theophylak
tosnak pecsétjét századunk 40-es éveiben, egy New-Yorkban rendezett régészeti
kiállításon bemutatták. A pecsét jól olvasható görög felírása az: "Urarp, segítsd
meg Theophylaktost, a türkök püspökét'~.16

Az orosz króri'kák is jelentős adatokkal járulnak hozzá a honfoglalás-kori
magyar keleti kereszténység történetének ismereteihez és a keleti szertartású he
rarchla meglétének btzonyításához'". Az ún. "Nikon-féle Krónika" és a "Kromcaja
Kniga" néven ismert, latin-ellenes polemizáló irat emlékezik meg' a honfoglalás-kori
magyar kereszténységről. Mindkét Iorrásban szó van arról, hogya "peonok", akik
magukat "ugrianok"-nak, vagy "magerianok"-nak nevez.k, a görög hitet vallják.
Fejedelmüket. Stephanosnak (Gy.as = Gyula) hívják és országukban saját püspök
ségük van. Mivel azonban ezeknek a keresztényeknek nem volt írott nyelvük,
jöttek a latinok és őket saját h.tükre térítették.

A Skilitzes-féle krónikában említett "Gylas" és a szláv források "Stephanos"-a
nem más, mínt az erdélyi Gyula. A forrásuk arról a bizánci rítusú, Konstantinápoly
joghatósága alá tartozó, szervezett püspökségről beszélnek, amely a Maros két
partjáról k'indulva végezte térítésének munkáját, Gyula szállásterülete volt tehát
az az országrész, ahol a korai magyar kereszténység történetének első fejezete
hazánkban lejátszódott.

A "Hierotheos-féle misekönyv" és a "Halotti Beszéd"

Hierotheos nevével akartak kapcsolatba hozni egy állítólagos "Misekönyv"-et
is, amely - a keleti szertartású m.sszíospüspök alkotásaként - az első magyar
nyeívű Iíturg.a-fordítást foglalta volna magába. Ismerve a keleti egyháznak a térí
tések támogarásában szokásos népnyelvi engedrnényeit, gyakorlatilag feltételezhető,

hogy ilyen fordítás valóban létrejött. Ennek a nagyon valószínű feltevésnek azon
ban tárgyi bizonyítékai nincsenek. Bár 1867 óta többen akadtak, akik az 1200"as
évek elejéről származó Pray-Kódexban található első magyar nyelvernlékünket,
a "Halotti Beszédet és Könyörgést" görög, esetlég ószláv eredetűnek és Hierotheos
"Misekönyve" egy, - a bizánci rítusban használatos - részének gondolták. Ennek
igazolására többféle bizonyítéket fel is soroltak.f Meg kell azonban állapítani,
hogyabizonyítások belső érvei nem elégségesek a nevezett szöveg bizánci szer
tartású eredetének alátámasztásához ; a külső érvek pedig éppen ellene szólnak. A
Halotti Beszéd egész környezete - mint ahogyan legutóbb Molnár Nándor ezt
kutatásai alapján bebizonyította - latin, és közvetlen forrásai már a "Sacrumen
tar.um Geiasianum't-tól (VI., sz.) kezdve szamos nyugati "Ordo"-ban és "Plena
numr-ban megtalálhatók (VI-IX. SZ,);9. A "Pray-Kódex" maga is bencés konsti
túción alapuló .plenarium', amely egységesítő római tendenciákat mutat, sőt annak
hatására készült. Valószínűleg a pannonhalmi monostorban írták 1195-ben és
különböző szerzetes-házakban és plébániákon volt az a latin rítusban használatos.
A bizánci liturgiával való hasonlatossága inkább az abban az időben még keve
sebb eltérést mutató, közös liturgikus szövegkíncsre vezethető vLssza2o.

Az erdélyi székelyek és a bizánci szertartású kereszténység

igen valószínű, hogy a honfoglalás-kori avar (esetleg "késői avar" = "fehér
magyar") és besenyő néptöredékeket kell részben az erdélyi székelyek őseinek tar
tanunk?'. Ezeket később, a XI. század folyamán, katonai közösségekbe, ún.
"székek"-be szervezték Erdélyben. Megszervezésük elsősorban a Maros és a
Küküllő mentén, Szent László királyunk intézkedésére történt. Telepítésük és
rnegszervezésük fő oka az volt. hogy határvédőkként álljanak az ismételten be-
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törő kimokkal szemben. A székelyek kőzött folyamatos volt a bizánci szertartású
kereszténység, különösen a Kézdi-Székben. Ennek nyelvezete - a székely nyelv
járások között - a legarchaikusabb réteg képviselője. A székelység a magyar
honi keleti kereszténység fenntartója és folytatója azokban a századokban is,
amikor a bizánci rítus - legalábbis magyar nyelvű formájában - látszólag
eltűník." '

A "Gellért-legenda" híradása Ajtony keleti-szertartású keresztén)"ségéröl

Gyula földjén nem szűnt meg végleg a keleti kereszténység akkor sem, mikor
a latin rítus vált térhódítóari általánossá. A XIV. századtól folytatását - sokrétű

politikai és egyházi oko k miatt - nemzetiségek veszk át. Fél évszázaddal Gyula
bizánci megtérésé után, családjának egyik tagja: Ajtony (Ohtum, Achtum), a
bulgár Viddinben (Bodony) megkeresztelkedik. A keresztelkedéséről úgy tudósít
a "Gellért-Legenda", hogy az secundum l'itum graecorum •• .2:3 történt.

Ajtony, szövetségesének, a bizánci császárnak segítségével és jóváhagyásával,
uralmának határait a Köröstől a Dunáig, déli irányban Szörényig (a mal Turnu
Sever n) és Viddinig teriesztette ki. A dél-kelet-magyarországl bIzánci keresztény
ség ezzel közvetlen szornszédságba került Bizánccal és a keleti szertartású Bulgá
ríával. A Szerémség volt később is - egészen a XIV. századig - a bizánci rítus
közvetítésének és Bizánc Magyarország felé irányuló politikai tendenciátnak híd
fője.

Ajtony székhelyén, Marosvárott, Keresztelő Szent János tiszteletére monos
tort épít és templomot emel bizánci szertartású szerzetesek számára. A közösség
élére apátot rendel és meghagyja, hogy rníndnyájan saját szertartásuk és egyházi
törvényeik szerint éljenek. Feltehető, hogy az előbb görög, majd bolgár szerzete
sek között egyre többen lesznek a \magyarajkúak is - és mint missziós tevékeny
séget folytató közösségnél - a liturgiában is helyt kap a hívek által is érthető

magyar oltári nyelv. Ez annál valószínűbb, mert ezek a szerzetesek voltak a Hlero
theos-féle mísszró folytat6i.

Bár időrendben ez már a következő, - a szent-tstváni- korszakra - tartozik.
mégis itt kell megemlékezni Ajtony és Csanád összeütközéséről. -mert harcuk
rnögött - a személyes ellentéten túl - az egységes állam megszervezésének poll
tikai és az azzal szorosan összefüggő egyházpoitlkai helyzet változásának előjá

tékát ismerhetjük fel. A vezér-törzs és a honfoglaló törzsek viszálya vége felé
közeledik. A honfoglaló magyarság Géza fejsdelem, különösen pedig Szent István
király, uralkodása idején, az egységes magyar állam rnegszervezésének korsza
kába lép.

Csanád Gyulával is, így Ajtonnyal iS rokonságban volt. Ellenségeskedés támadt
azonban Ajtony és Csanád között, valószínűleg féltékenység miatt. Ajtony elől

Csanád István király udvarába menekült és egységesítő politikájának szelgátatába
állva - de személyes haragtól is fűtve - vállalta Ajtony leverését. Győzelme

után Marosvártól nem messze: Oroszlámoscn új kolostort alapít és oda telepíti át
a görög szertartású szerzeteseket. Az új templomot a katona-szerit György tiszte
letére szenteltetí és abban temetteti el hadjáratának hőseit is. Marosvárt átadja
a latin szerzeteseknek.

Oroszlámos alapításával és a szerzetesek bizánci rftusa meatartásának b'zto
sításával fennmaradhatott továbbra is a keleti kereszténység. Megindult azonban
a latin szartartás térhódítása azon a területen is, ahol eredetileg Bizánc isten
tiszteleti formája volt otthonos.

Géza fejedelem egyházpolitikája Nyugaton keresi a szövetségest

A "Kromcaja Kniga" - a peon-ugrtnokról szóló híradásában továbbra is erős

lat'n-ellenes hangsúllyal - számol be a magyarországi bizánci szertartás további
sorsáról: " ... a latinok pedig Rómából Ielkerekedve a peonokat, akiket ugrinok-
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nak neveznek, a többi velük szomszédos népekkel együtt: minta hunokkal és a
gepidákkal ... saját hitükre térítették ..." Ez a folyamat természetesen nem egy
szerre és nem is ilyen egyszerűen zajlott le.

Ajtony kortársa - Arpád fejedelem déd- vagy ükunokája, a vezértörzs
feje - Géza fejedelem is megkeresztelkedett. A keresztségben, mint apósa, az
erdélyi Gyula, ő is a "Stephanos" nevet kapta. A két "Stephanos" és a későbbi

"Stephanus" (Szent István) sok nehézséget okoz a történeti események és intéz
kedések azonosításában. Numizmatíkaí érvek is támasztják alá azt a feltevést,
hogy még "Geysa=Stephanos" hozta azokat az intézkedéseket, amelyeket, - a már
teljesen latin szellemben és nyugati ritus szerint nevelkedett fiának: - "István=
Stephanus"-nak tulajdonítunk.

Géza jó politikai érzékkel mérte fel az európai politika színterén megjelenő

és a bizánci császársággal szemben egyre nagyobb hatalmat mutató német-római
császárság erejét és [elentőségét. Bizonyosan jól ismerte és helyesen értékelte
Nyugat és Kelet hatalmi küzdelmeinek erövíszonyaít és a Róma és Bizánc között
egyre élesedő viszály kírnenetelenek eshetőségeit. A túlsúlyra jutóban, a hatal
.naoan Ielrelé ívelőben .Ismerte fel a szövetségre alkalmasat, és döntő lépésre hatá
.ozta el magát: 913-ban e.kuldte követe.t Quedllnourgba és szövetsége ellenében
iatin rnisszionariusokat kért a császártel. 1. Or,o szrvesen fogadta az ajánlatot és a
szorosabb szevetsegí kapcso-at érdekeben leányát, Gizellát feleségül adta Géza
Iianoz, Vajkhoz. Puígrirn, passaui é.seatöl nyert keresztségben, Vajk a családban
hagyományos "Stephanus" nevet vette feU.

Szent Istvan nemcsak nevet örökli apjától, Gézától a keresztségben, de egy
házpolitikájában a keretr kereszténység ismeretét és értékelését is. Ennek megálla
pitása szüxseges ahhoz, hogy valóságában értékeíhessük Géza fejedelem elhatáro
zását és magatartását, később ped.g Szent István király Kelet és Nyugat között
egyensúlyt biztosítani akaró políukáját,

Igen valószínű, hogy a krónikasnak az a jellemzése, amely szerint Géza feje
delem elég gazdagnak és hatalmasnak érezte magát ahhoz, hogy "két Istennek
áldozzon" - nem azt jelenti, hogy szinteg lett csak keresztény (mint Bulcsú) és
közoen megőrtzte ragaszkocasat az ŐSl sámánnithez is. A vele kapcsolatos meg
állapításnak inkább az az értelme, hugy a kereszténységnek azt a formáját, amely
ben keresztelkedett, - vagyis a bízánett - éppen úgy tisztetetben tartotta továbbra
is, mint azt - a nyugati lát.nt - amelyhez a politikai elkötelezés szükségessége
míatt csatlakozott. A magyar nyelvben ugyanis az "óhit" nemcsak, (és később

nem eísosoroan) a sámánhitet jelenthette, rianern a "blzánci hitet" (szertartáshoz
tartozást) is. Ez a megkülönböztetss továbbra is megmarad hazánkban. Még szá
zadunk elején is gyakuri Kelet-Magyarországon a görög szertartású = ,óhitű' meg
különböztetés a latin szertartásúval szemben.

Bár Géza fejedelem politikájában Nyugat felé fordul, felesége, Gyula leánya:
Sa.rolta (Saroldu = fehér sas) megmaradhatott keleti ezertartásában. Ot valószinűleg

még Hierotheos keresztelhette meg. Kisereteben és udvarában bizonyosan voltak
görög papok is. Legközelebbi rokonai: Míhály, vagy Vászoly (Basílíos, Vazul) is
megmaradtak eredeti szertartásukban.

A keleti szertartású szerzetesség

Vagy maga a fejedelem-asszony, Sarolta, vagy rokonsága valamelyik tagjának
kezdeményezésére történt Veszprém-völgyben a keleti szertartású szerzetesnők, a
bazilisszák zárdátának alapttása.ö Az Istenszülő tiszteletére (Theotokos) szentelt
zárdát Sarolta fia, István kirá~y, görög alapítólevéllel látta el és gazdagon felruházta
adományokkal és kiváltságokkal is, hogy mindevvel családja és népe üdvösséget
szclgálja.v' Ez az alapítás egyik történeti bizonyítéka a keleti szertartás tovább
élésének és megbecsülésének abban az időben, amikor a szükségszerűség és az
elkötelezés egyre inkább a nyugati kereszténység terjedése számára nyitja meg
az országot. .
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Vannak olyan feltevések - és ezek nem minden alap nélkül valók -, hogy
Géza fejedelem idejében keleti szertartású (görög vagy esetleg szláv) remete-szar
zetesek éltek a későbbi Pannonhalmán és a Tihanyi-félsziget oldalában ma is lát
ható barlangokban. Bizonyosan a rövidesen ugyanezeken a helyeken megtelepedő
bencések nem űzték el a keletieket, hanem azok közösségel kihaltak, vagy a meg
szervezett coenobiumoktól új remete-telepekre húzódtak (pl. Bakony, Pilis).27

Honfoglalás-kori bizánci leletek

Hazánk ókeresztény-korí leletei igazolják, hogy területén, a római kortól
kezdve, élt a kereszténység. A két irányból érkező, váltakozva érvényesülő keleti
és nyugati hatásokról is hű képet adnak a régészeti emlékek. A pannóniai ásatá
sok arról tanúskodnak, hogy itt a nyugati jellegű kereszténység csak jóval később

vegyül a bizáncival. A népvándorlás korában a két hatás egyképpen hagyja hátra
emlékeit, amelyek a XIV. századig az együttélés és a viszonylagos békesség
mellett szélanak. Végül - a jelzett időben - a bizánci jellegű kereszténység
nyomai végleg eltűnnek, mutatva, hogy az emlékeket hagyók kihaltak.

1868-ban, egy városi rekonstrukciós munka során a marosvári Csanád-téren
napvilágra került egy görög-stílusú templom alapépítménye. A X. századból szár
mazó épület-maradvány közelében keresztelő-medence töredékre bukantak.
Nagyszentmiklósori - 1899-ben - a régészek ásója tárta fel a közlsment "Attila
kíncs't-et'". A leletek között számos olyan arany-edény is volt, amelyen a felírások
szövegeí megegyeztek a bizánci szertartású vízszentelés szavaival. A bolgár ere
detű emlékek közül többről megállapították, hogy IX. századiak, mégpedig annak
második feléből származnakw, Az ásatások is azt bizonyítják, hogya honfoglalás
korában nemcsak a Maros-vidéken, hanem a Temes táján is jel~ntős volt a
görög szertartású kereszténység [elenléte'",

"Epizód" csak, vagy lényeges momentum
a bizánci hatás magyar kereszténységünk kezdetén

Történetírásunk azt mindig elismerte, hogy a magyarságot érték bizánci hatá
sok meotíszí, lebédiai és etelközi tartózkodása idején. A honfoglalás-kori magyar
sággal kapcsolatban azonban tönténetíróínk csak azokat a vonásokat hangsú
Iyozták, vagy azok [elentőségét domborították ki régebben, amelyeket népünk új
hazájába érkezve a nyugati, latin kereszténységtől kapott. A korai kereszténység
összképét úgy raj zol ták meg, hogy azon inkább csak a nyugati eredetű és német
jellegű vonások nyertek hangsúlyozottabb kontúrokat. Még ma is igen gyakran,
a magyar kereszténység történeti kezdetei [ellemzésénél, csak felületesen ható és
jelentéktelen epizódnak értékelik a bizánci kereszténység hatásait, amelyek a
szentistváni korban már elvesztették jelentőségüket, sőt nyomtalanul el is tűntek. .
Az utolsó évtizedek történetírásában és küiönösen a bizánci kapcsolatok kutatásá
ban elévülhetetlen érdemei vannak a világhírű magyar bizantinológusnak, Morav
csík Gyulának.

Géza fejedelemmel ugyanis - és ezzel a megállapítással éppen a történeti
igazságnak tartozunk - valóban Iezáródik a magyar-bizánci kapcsolatoknak és
egyben a magyar keleti szartartású kereszténységnek is első és egységes perió
dusa. Szent István királyunk uralkodása idején a keleti és nyugati rítus hazánkban
még a békés együttélés korát éli. Az Arpádok alatt azonban egyre inkább meg
indul az a folyamat, amely a bizánci szertartás elsorvadását, majd - az adatszerű

ellenőrzés szempontjából - egy időre eltűnését eredményezi. A IX. századtól
ki élesedő, majd a XI. században az egyházszakadáshoz vezető (1054) ellentétek
Nyugat és Kelet között siettetik ezt az elhalást hazánkban is. A kialakuló egy
házpolitikai tendenciák nálunk sem kedveztek a keleti szelltartású keresztény
ségnek. Az univerzalitás képviseletében fellépő latin szellem, ebben az időben félre-



téve az ökumenitás szempontjaít, elóbb visszaszorítja a keleti rítust Magyar
országon is, majd megszüntetí a hagyományokat őrző forrásait, a kolostorokat is.
A szerzetesházak lassan elnéptelenednek és a görögök helyét latinok töltik be.
A khalás, a megszűnés és a felszámolás folyamata a XIV. században éri el sze
morú beteljesedését.
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BITTEl LAJOS VERSEI

VAS VANITATIS

Magamba téptem én.
A bűnt gyökere fogta.
Vétkemmel szívem is
kiszakítottam volna.

Azóta egyre fáj
és nem szűn '.k a kínom,
tehetet'en vagyok,
elen{ledni se bírom,

forgok magam köriLl
tébo7u f tó iramba.n.
A gőgöt átkozom,
a ma.gamért, miattam

fel1iabzó serleget,
mákonyos hiúságot:
tisztán ítélni meg'
mást, mindent, a vilá{lot ...

DÚDOLGATÓ

Lehet-e még keserűbben

siratni most a nyarat?
Zokog a rőzse a tűzben,

füstje a szemünkbe csap,

és már sírunk vele együtt.
ki1cé~yszeríti a gyászt,
mint hűtlen szívű szerelmünk
a fi6k-takarítást.
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