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"PANNONIA QUAE ET UNGRIA"*
Pannóniából Hungariát István király alkotott. Az országába vezető utak azo

nosak voltak az egykori római Pannónia főútvonalaival. Ezeken az utakon érkez
tek meg azok, akik am a kulturálís "doctrinat" hozták magukkal, malyből a XI.
század végére, az egységes lítteratúrát tekintve, Hungarta az összes itt lakó népek
számára létrejött. A fiatal István országát uralkodása kezdetén délről a bolgár
cárság, később a kelet-római császárság, nyugatról és délnyugatról a német-római
császárság és ezen belül északnyugatról a morva őrgrófság, északról és északkelet
ről pedig lengyel és orosz területek környezték. A déli határokat érintő és a kelet
felől határos területek az új Róma, a bizánci kereszténység vonzásához tartoztak,
míg az ország egyéb határai a latin kereszténység területeivel érintkeztek. A ke
reszténységelőször délről jutott be az országba, éspedig bizonyára színte egyszerre
hitelesen görög és bolgár-szlav indításokra. Az erdélyi Gyula területe számára
Theophylaktos személyében Bizáncban szenteltek püspököt, viszont a Maros alsó
folyása és az alsó Tisza-vidék a bolgár achrídaí metropolíta alá tartozott, A Duna
mentén relfelé szintén kell valamelyes bizánci keresztény mísszíóval számolnunk,
mely a fejedelmi törzs szállásterületeit is elérte, mínt Paritaleon-Pentele helyne
vekből, továbbá e vonal mentén gyakori Miklós Védőszentből. patrociniumból, leg
inkább pedig az Arpadok egyik legkorábbi kolostor alapításából, az Istenszülő

Veszprém-völgyi metropolitai monostora létrejöttének körülményeiből következtet
hetünk. A Konstantinápolyba vezető nagy, nyugat-kelett útvonal, a Via Egnatía érin
tette a mindíg jelentős kereskedő várost 'I'hessaloníkét, s a város szentje, Demeter,
mélyen be az Arpád-kori Magyarország területébe, patrocíníumokkal jelölte a bi
zánci területekről Magyarországba tartó kereskedő és megtelepedő görög kalmárök
nyomait.

Az észak-nyugati cseh-morva, az északi lengyel és a keleti orosz keresztény
ségele még friss palánták voltak, melyek maguk is gondozásra szorulván, István
kezdeményezésének gondját nem viselhették. Jj:gés:zJen más volt a helyzet a nyugati
és délnyugati határainkat elérő területek tekintetében. Itália, a "provinciarum Ma
ter" a latin kereszténység és civilizációja számára is "Mater" volt. Az itáliai
hierarchiaból a még míndíg hatalmas aquileiai pabríarkátus legészakibb nyúlványai
értek el nagyjából 'a Mura-közíg. Aquileia "Reichsitalien" egyik egyházi fejede
lemsége volt és szorosan fűződött a birodalom feudális egyházi szervezetéhez. Be
lőle származott le a salzburgi érsekség. De míg Aquileia a longobárd évszázado
kon át is megőrizte késő antik-kori keletkezésének sajátosságait, Salzburg az ír
kelta, majd angolszász míssziósok alkotása volt, mint püspökség. Mind a két fő

egyházmegye szlavon nyelvű archípresbyteratusokkal rendelkezett, a mai Szlové
nia, illetőleg Karmthia és Stajerország területén. Egyházi terrrunológíánk nagy
részben - mint Kníezsa István kimutatta - szlovén eredetű. Ez míntha egy erő

teljes, szlovén nyelvterületről érkező és a hazai pannonszláv lakosság vallásos szó
használatával már találkozó missziós hullámra mutatna, mely képes volt a mísz
szíós munkához szükséges első hitoktatási és homilétikus szóanyagot megalkotni.
Salzburg legalább a Dunántúl déli felét a Somló hegy-Balaton vonaltól délre Pé
esig joghatósága alatt tartotta. Egy salzburgi archiprssbyter, szláv nevén esperes,
székelt Mossaburgban (Zalavár), Pribína hűbéres fejedelem székhelyén, frank hely
őrséggel. A salzburgi érsek közvetlen joghatósági területe sehol nem érte el a Du-
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nát, ;1anem a Duna völgyét leghatalmasabb szutragáneusának engedte át. A pas
saui püspök joghatósága a Duna rnentén egészen a XVIII. század végéig Bécsig,
sőt a Dunabalpartján egészen a magyar határig terjedt. A passaui dórn-patrocí
nium, István vértanú a bécsi dóm, a győri legrégibb plébániatemplom és Eszter
gom ősrégi, bizonyám a székesegyházat megelőző társasegyházának patrociníumá
ban is jelen van. Nem kevésbé jelentős az a sok liturgikus és szervezeti egyezés,
ami Passau és Esztergom középkorí életében megállapítható. Pilgrim passaui püs
pök a X. század végén arra törekedett, hogy nagy területű püspöksógót a salzburgi
metropolíta joghatósága alól kiszabadítsa és magát legye meg egész Pannónia ér
sekévé. hiszen területén volt ezeknek a provinciáknak (állítólagos) egykori egyházi
központja. Laureacum (Lorch). Célja elérése érdekében, kora szokása szerint, ok
levélhamisítástól sem riadt vissza. Mindazonáltal állításai között szerepel egy,
amely - úgy látszik - hitebt érdemel. Azt mondja, hogy a magyarokat az ő püs
pöki egyháza térítette meg, és ezért megilleti őt a joghatóság az új kereszténység
fölött. Azt is állítja továbbá, hogy a mag"'lrok egyházát úgy szervezte meg, aho
gyan azt Beda Venerabílds az angolok egy(lázi történetében az angolszász. egyház
megszervezéséről elmondja. Pilgrim állításának első része a már elmondottak alap
ján is erősen kétségbevonható, ami nem jelenti azt, hogy Passau részesedését a
magyarországi misszíós munkában kétségbevenjuk. vagy akár lekicsinyeljük. A má
sodik állítása viszont, ami az egyházi szervezet passaui, egyáltalában bajor min
tára történő megalapozására vonatkozik, már több igazságot tartalmaz. Mi is lát
hattuk, hogy az angolszász. egyház székesegyházai bencés közösségek gondozásában
voltak, és Gergely pápa az általa megbízott rnissziós vezetővel, Agostonnal jól meg
érttette a papság közös életét,ek fontosságát. A Bonifác-féle püspökség-alapítások
ban ez az angolszász egyházi gyakorlat átkerült bajor földre is. A püspök ;;zinte
apát médjára áll székesegyháza klerikusi és szerzetesí közössége élén, ezt a szer
vezetet nevezték Domklosternek, A dómkolostorok az ezredik év előtt nem sokkal
kezdtek megszűnní oly módon, hogy a klerikusok és szerzetesek külön, íntézrné
nyekbe szervezkedtek: önálló káptalanokba (dómklérus) és apátságokba. Ez úgy
történt, hogy a bencéseket a székesegyház mellctt (Salzburg) a püspöki városban
(Regensburg, Freising), vagy amellett (Passau) külön apátságokba telepítették le.
lü28-ban a regensburgi st, Emmeran egy szerzetese Esztergomban járt, és az ér
seket klerikusai és szerzetesei közös társaságában tanította meg a kelta míssziós
vértanú, Emmeran ünnepének "cantusára", zsolozsmájára. A dómkolostor, mírit az
első magyar katedrálisokat ellátó egyházi közösség egykori meglétére következtet
hetünk azokból a Iiturglatörténetí sajátosságokból, amelyek a legrégibb reánk ma
radt antifonás könyvünk, a Codex Albensís szövegtörténetéből kiolvashatók.

Ebből világossá válik az is, hogy a magyarországi kereszténység megalapozá
sában, első szerény épületének felemelésében egyaránt részt vettek vílágí kleriku
sok és szerzetesek is. Hogy a világi és szerzetes klérus részvétele arányokban ho
gyan oszlik meg, pontosan talán sohasem lesz megállapítható, de attól az állítás
tól, mely a magyar egyház megalapítását kizárólagosan a bencések 'munlcijának
tudja be, búcsút kell vennünk. Az ország területéhez közelebb eső, közel egykorú
egyházszervezési munkából adódó analógiák segítségével alkotható képbe, ez egy
általán nem illeszthető bele. Ha figyelmünket először az időrendben korábban
jelentkező, bár teljes sikert el nem érő keleti egyházi viszonyokra fordítjuk, a már
említett achridáí bolgár egyházszervezés tanulságai jöhetnek számba. Midőn Si
meon bolgár cár birodalmát a "bolgárölő" Basileios megdönti, a bolgár egyházat
székvárosa patriárkátusától függetlenül újra megszervezi, az, egyes eparchiák szék
helyét és terűletüket - kastronok szerírrt - kijelöli, megállapítja a hozzájuk tar
tozó egyházi személyek számát is. Az utóbbiak mínd klérikói. Máné alig talált

'. említésre a nagy klterjedésű metropolíában. De ez, a bizánci egyház életéből vett
tájékozódó analógia a végül is latin magyarországí egyházi viszonyok megítélésé
ben - talán - nem sokat jelenthet. Ha az Ottó-kor végén végbement hierarchí
kus alapításokat nézzük, időrendben és a körülményeket tekintve is a legtöbb ha
sonlóságot István király egyházszervező munkásságával a felső szászországi egy-
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házmegyék : Naurnburg, Merseburg és Meissen alapításának körülményei mutat
nak fel.

E terület német kolonizációja főként a nemesség részéről, valamint a szorb
őslakosság térítése párhuzamosan folyt. Ezt a munkát együtt végezték a régi szász
terület birodalmi egyházai, püspökségek és apátságok. Klerikusok és monachusok
együtt hatoltak be az úiszász területekre és alapították meg a püspöki székhelye
ket, mint a nevekből kitűnik, kárályí várakban, és a plébániákat - eleinte
igen kis számban - biztonságosabb helyeken. És ez a missziós klérus, sehol nem
volt nagy létszámú. Még a már korábban kereszténnyé lett és Basilelos által csak
újjászervezett bolgár kereszténység eparcniáiban is lO-15-től 30-40-ig emelkedő

a klerikusok száma, akik nem is mind mísés papok. Az említett felső-szászországi

püspökségekben több mínt egy évszázaddal az alapítás és a szervezés munkájának
elkezdése után, 1100 körül - W. Schlesinger adatai szerint - a plébániák sza-na
így alakul. Naumburg: 38, Merseburg: 30, s az Elbán túl is hatalmas területet
magábafoglaló meíssení püspökség: 54. Hasonló pontos képet a magyarországi égy
házmegyék szervezetéről, akár száz évre is az István-féle kezdetek után, egyház
történetírásunk még nem volt képes - akár megközelítőleg is - létrehozni. De a
XI. század folyamán, különösen a század első felében az István-féle 10 püspökség,
élén anyjával és mesterével, az esztergomi egyházzal, szervezetben, külső megjele
nésében, intézményekben vagy akár épületekben is, és természetesen a klérus lét
számában, inkább szerény képet mutat. Azok az eredmények, amelyek a magyar
országi főesperesi intézmény kezdeteire vonatkozólag folytatott kutatásokból ren
delkezésünkre állnak, mindenesetre csak 'ilyen következtetést tesznek lehetövé.
István király törvényeiből az tűnik ki, hogy a püspöki székhelyen kívül pap álta
lában csak a comes, a királyi ispán társaságában és bizonyára ez utóbbi székhe
lyén tűnik fel. Az ispán lehetett vánispán, vagy valamelyik királyi gazdaság (cur
tis), vagy erdőbirtok ispánja. EJnnek megfelelőerr az első presbiterek Magyarorszá
gon a püspöki székhelyeken kívül, a nekik legbiztonságosabb helyeken, a királyi
várakban és egyébként a királyhoz közvetlenül tartozó helyeken működhettek biz
tonságosan. Utódjaikat László király törvényei már archi-presbytereknek nevezik,
azaz espereseknek. jeléűl annak, hogy lassanként már a várakon kívül is létesülni
kezdenek keresztelő egyházak Abból viszont, hogy egyes kir'ályd városok plébá
niái részben még a XVIII. században is az esztergomi érsek közvetlen joghatósága
alá tartoznak, arra következtethetnénk, hogy ez utóbbiak alapítása megelőzte a hie
rarchikus szervezet 'létrejöttét, tehát e királyi plébánosok esetleg régebbiek lenné
nek, rnint 'a püspökségek. Egészében tehát a magyarországi egyházszervezés a ki
rályi magánbirtok központjaiból kiindulva (ezért Veszprém a legrégibb püspökség),
általában a királyi, katonai és gazdasági hatalom központjaiban szervezkedhetett.
Mivel ezeknek a központoknak száma az ország egész területén viszonylag nem
nagy, nem lehetett nagy a püspöki egyházakon kívül a "plebs baptismalísok" szá
ma, valamint az őket kiszolgáló klerikusok létszáma sem. A falusi papok, presby
terek mellett már a Vata-féle pogánylázadás leírásában ott találjuk a klerikusokat
is, akiket később majd clericus parochi(.l-lis néven látunk viszont. A klerikus réteg
elhelyezkedése a korai magyar feudális társadalomban világosabban áll előttünk,
ha figyelembe vesszük egyrészt, hogy ez a papság 'még nős, családos emberekből

áll, másrészt, hogya Nyugatról jött térítők magukkal hozták a germán keresztény
ség sajátos [ogintózményét, az Eigenkirchet is. A királyi alapítású egyházak mel
lett, az ezekből ki induló térítő munka eredményének mértéke szerint, jelennek meg
a nem királyi, magánegyházak, és ezeknek száma bizonyára csak a kereszténység
megszilárdulásával, a század második felében kezd annyira szaporodni, hogy a
nagy magyar egyházmegyék már vidéki igazgatási egységek szerínt, esperességekbe
lesznek oszthatók. Ez a folyamat László király idejében ér el abefejeződéshez.

Ugyancsak László idejéből van az első biztos adatunk külön kanonoki testű

letről. Ez megfelel ama kor általános törekvésének, mely a vita canonica felújítá
sát a VII. Gergely által lendületbe hozott reformtörekvések bázisaként használta
fel. Így a század végére alakul ki teljesen a magyarországi világi klérus szerve
zete: esperességekre osztott püspökségek, káptalanokkal. .'Hogy a klerikus szereplése
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a XI. századi magyarországi feudalizmus számára nemcsak azorosan vett egyházi
rendeltetésben volt elképzelhető, a későbbiekben világosan fog előttünk állni. Sze
repük, az állam és egyház szervezésében nem is maradhat tovább abban az ár
nyékban, amit a régebbi, polgári történetírás örökségeként. még eddig tudomásul
vettünk.

István király uralkodása idején a következő bencés monostorckról tudunk:
pannóniai Szent Márton (Pannonhalma), Pécsvárad, Zalavár, Zobor, Bakonybél ki
rályi alapítások, Tata és' Csanád (Boldogasszony) magán, illetőleg püspöki alapítá
sok. Ezekhez lehet számítani a somlóvásárhelyi Szent Lambert apácakolostort,
amelyet István király - egy XVI. században éht apátnő állítása szerínt - "egy
sánta atyjafia kedvéért rakatott vala." A XI. század folyamán az említettekhez já
rult még r. Endre tihanyi alapítása, majd egymás után az Arpádok Tolna msgyeí
birtokain: Szekszárd (I. Béla), Báta (Szent László), Biharban Szerit Jobb és a
somogyi Szent Egyed (Szent László), Kolozsmonostor Erdélyben és Garamszentbe
nedek (I. Géza), Mogyoród (I. Géza és László) királyi monostorok, Százd és Szent
jakab a Zelleségben nemzetségi alapítások. A Szerit István-kori nyolc bencés mo
nostorból hat, az utódai idejében fundált kolostorokból - számuk tíz - öt a Du
nántúlra esik. A püspöki székhelyekkel leginkább megrakott (4) és az Árpádok
családi birtokainak nagyobb részét magába ölelő országrészre. A Hl kimutathatóan XI.
századi bencés alapításnak tehát nagyobb része esik a magyar kereszténység kiin
dulási területére, és az alapítások csak GéZJa és László idejében újra növekedő

száma színte az ország kereszténnyé válásának irányát és ütemét, és benne a ben
cések szerepét mutatja,

Es ezek a XI. századi magyar bencések még csak nem is helyezhetők el egy
egységes rendi szervezetbe. Ha Szent Benedek apátúr reguláját követték is vala
mennyien, e regula interpretálása olyan különbözőségekct okozott, hogy színte
annyiféle bencésről lehet beszélni, ahány apátság volt, de mindenesetre ahányféle
irányzat (a középkor végétől kongregáció) volt ismeretes a bencés szerzetességben,
mert bencés rendről a szó legszorosabb értelmében sem akkor, sem most nem lehet
beszélni. Aszerint, hogy a regula mílyen előírásait és hogyan értelmeztek, változott
az egyes bencés irányzatok viszonya a klerikatúrához (ezen papságot és művelődést

egyaránt értve), aszkézishez és liturgiához, teljes kontemplációhoz és mísszíós
munkához, kultuszhoz és kultúrához. De változott a bencés szerzetesség viszonya a
különböző felfogások szenint államhoz és társadalomhoz is. A rnagyarországí ben
cés rendi történetírás e problematikát vagy nem ismerte, vagy nem vetette fel,
mindenesetre attól a rendkívül mozgalmas képtől, amely az ezredik év körüli ben
cés történelmet [ellemza, merőben eltérően, egy színte már absztrakt módom stati
kus "bencés" fogálomba sűrít bele minden elképzelést, mely egy utólag re
konstruált rendi múlttal kapcsolatban éppen alkalmasnak látszik.

Különböző bencés irányzatok, ha úgy tetszik tipusok találkozóhelye lehetett
Pannónia. Különböző utakon jöttek ebbe az országba. Pannonhalma Brevnovori ke
resztül a római Sant Alessio e Bonifacío llltin-görög szerzetesházából származott le,
legalább részben. Pécsvárad apátja Gellért érkezésekor olasz, olasz apátról tudunk
Szekszárdon is. A tihanyi apátság alapítólevele színtén valamelyes itáliai relációkat
sejtet. Bakonybél patrociníuma és az ott remetéskedő Günther, Nieder-Altaich felé
mutat. Talán szintén a Reichsmöchtum irányába kellene tájékozódni Zalavár
(Salzburgt) és Zobor (St. Pölten-Híppolyt) alapításának kezdeteit illetően. A többi
eknél még ilyen halvány utalások sem állnak rendelkezésre. Az bizonyos, hogy a
XI. századi bencésség talán mégis uralkodó csillagzata, az .;,imperium Cluníacense"
(Somogyvár kivételével, mely anyamonostora révén Cluny periféríáján jelenik meg);
a magyarországi beneésaéget nem befolyásolta. Cluny vetélytársa, a lotharingiai
reform, azaz Gorze, talán inkább. Benediktinusaink hajlékonyabb magatartása a
királyi hatalommal és a nemzetségek helyi hatalmával szemben valóban hasonló
ahhoz a feudalizmussal rníndenben kiegyező magatartáshoz, mely az Eigenkírchét
- szerzetesí vonatkozásokban - általában kímélő lotharingiai reformereket jel
lemzi. Egy jelentéktelennek látszó, de mégis fontos szervezeti különlegesség figyel-
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münket szintén Clunytől el és az Imperium szerzetessége felé irányítja. A magyar
országi bencéseknél a XIV. századig az apát után első tisztségviselő a dékán, és
nem a perjel, mint a francia, angol bencésségben. De Gorze nem egyedül jelentette
a XI. századi bencés alternatívát Clunyvel szemben. Számításba kell venni a bajor
országi reformot is, mely már helyzeti oko knál fogva is legközelebb férkőzhetett

a magyarországi fejlődéshez. Szent Benedek hazája, Itália meg éppen ekkoriban
görög hatások alatt erőteljesen a remeteség, az anachoretísmus irányába látja for
dulni a benedeki cönobitákat. Camaldoli, Vallombrosa, Fonte Avellana rokonok
Günther, Godehard bajorországi, remeteséget kedvelő irányzatával, de annál radi

-kálisabbak. Gellért, bár a távoli clunysta hatásoknak kitett San Giorgio Maggiore
kolostorának neveltje és apátja, bizonyára ismerte, és közelről ismerte a ravennai
mocsarakban és attól délre, a közép-itáliai hegyekben élő remetetelepek életét. Sőt

talán ha azt a valótlan, nem helytálló állítást, hogy Gellért Rossanóban volt' szer
zetes, ebben az összefüggésben méríegro tesszük, legalább a görög Nílus apát ros
sanóí remeteikolostorának valamiféle eszmei hatását megengedhetjük. A jövendő

csanádi püspök bakonyi remetéskedése mintha erre utalna. Egyébként az itáliai
remete-bencésség legnagyobb előharcosa, Romuáld maga is felkerekedett 24 szerze
tesével, kik közül kettőt míssziós érsekké szenteltek, hogy Magyarországra jusson.
Romuald visszafordult, de szerzetesei közül sokan eljutottak az ország földjére.
Mindezekből arra következtethetünk, hogy a XI. századi magyarországi bencések a
lotharingtai, a bajor és az itáliai bencés irányzatok követőihez tartozhattak. A
Kulturmönchtum és a Kultmönchtum hamis alternatívárát nem akarjuk és nem is le
het minden további nélkül a hazai bencések és hazai kultúránk kezdeteinek viszo
nyát vizsgálva alkalmazásba venni. Hiszen e szembeállítás egyik tagja, Cluny ná
lunk kiesik. De lehet-e ebből arra következtetni, hogy az első benedíktinusok Ma
gyarországon magától értetődően csak az ún. Kulturmönehtum képviselői lehettek?
Ez az utóbbi szóval kifejezett kép nem foglalhatja magába, még a német terüle
teken sem, a bencés kolostorok egészét. Joggal alkalmazható a vele kifejezett gon
dolat, a nagy birodalmi apátságokra. kevésbé viszont a kisebb (és ezek voltak na
gyobb számmal) magánalapításokra, családi kolostorokra, Jelentősebb kulturális
munkát és hatást nyilván csak népesebb szerzetesí közösség tudott kifejteni. A mo
nasztíkus kultúrának olyan tekintélyes, számban, intézményben, sőt építkezésekben
is századokra imponáló centrumaít, mint aminőket Nyugaton ismerünk, nálunk
hasztalan keresünk. Az Árpád-kort Pannonhalma kicsiny méreteí ma is előttünk

állnak. S ez az épületként kis monostor XIII. századeleji virágzásában még mínt
egy 40 fogadalmasát sem fogadta mínd falai közé. Pedig ez a létszám valóban
nem nagy. Zalavár és Pécsvárad kisméretű építkezések; bizonyára nem BO-lOO
szerzetes befogadására készültek. Pedig ezek nagy, kiterjedt birtoktestekkel rendel
kező királyi apátságok, melyek a következő századtól kezdve hiteles helyet vezet
nek, külső iskolát tartanak fenn, kiváltságos területük plébániáit irányítják és azok
számára papokat nevelnek. :De mint művelődésí központok a legjobb esetben is
csak a püspöki székhelyek mellett említhetők, de nem azok előtt. A kisebb nem
zetiségi kolostorok létszámvíszonyaí természetesen még messzibb maradtak el a
királyi monostorok mögött, Az a két ekealja föld, amit Kálmán király idejében az
esztergomi zsinat egy szerzetes eltartására rendel, bizonyára csak a királyi apát
ságok birtokaiból kerülhetett ki. Altalában a magyar bencés kolostorok túlnyomó
részében kicsiny Iétszámot. 6-10 szerzetest tételezhetünk fel, mint az itáliai ben
éésségben. Az nem téveszthet meg, ha a román kori monostorépítkezések megra
gadó példáira gondolunk. Ják vagy Vértesszentkereszt alapító nemzetségeik tehetős

ségét, egyik-másik főpap,i székbe emelkedett nemzetségtagnak (Ugrtn érsek) hozzá
értését és ízlését dicsérik. A gyenge monostorí dotáció ilyen hatalmas építkezést,
ilyen művészí kivitelt soha el nem bírhatott volna.

A birodalmi bencés reform mellett, melynek "Kultul'mönchtum" jellege csak
óvatosan applikálható a hazai bencésekre, az itáldaí remete bencésség hatásával
kell még számolni. Ez az itáliai anachoretísmus nem fordult szembe a világi mű

veltek, a "sapientes" kultúrájával, de erősen ezotérikus szemlelete nem is engedi
őt a közelükbe. Ennek hatását a Magyarországra kerülő olasz bencések nagy része
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