
Irsa után említett csatári plébánia a megye északnyugati határában fekvő Csa
tárfalu Mária-templomára vonatkozik. Ez a templom Arpád-korí romokból újjá
építve ma is fennáll.

Ami .az építészeti részleteknek a XIII. század második felére való. datálását
illeti, ezt egy ásatásnak és műemlékkutatásnak kell eldöntenie. A magam részéről

azonban alaprajzát tekintve nem tartom ennyire problémamentesnek a templom
datálasát. Úgy tűnik, hogy mai legkorábbi részei átépítés eredményei, és bár ez
az átépítés történhetett a XIII. században - véleményem szerint 1263 után -,
de korábbi részletek felhasználásával.

Mérete miatt sem vethetjük el bencés eredetét. Csupán egyetlen példaként
említem a csanádi Márta-apátságot, amely gazdag királyi adományokból épült,
Gellért saját sírhelyének szánta és a templom - amelynek helyén ma a görög
keleti templom áll - semmivel nem volt nagyobb a csatárinál. És bizonyos, hogy
jóval kisebb terület állt rendelkezésre a hozzá kapcsolódó kolostornak, mint
itt, Csatáron lehetséges volt. Akik mérete míatt tagadják a mai templom bencés
erédetét, felhozzák érvként azt is, hogy az a bencés apátság, ahol olyan jelentős

Biblia készült, mint a csatári, sokkal reprezentatívabb egyházzal rendelkezett.
Ezt az érvet azonban el kell 'felejtenünk. Az új kutatás (Wehli Tünde: Az Admonti
Biblia, Bp. 1977.) világosan bebizonyította, hogy a Biblia salzburgi munka. Úgy
érzem, hogy" mindezek a megfontolások fölöslegesek az említett oklevelek bi
zonyító ereje mellett.

Másik kérdésünkre, hogy hol állhattak a IX. századi templomok, nem tu
dunk feleletet adni. Ismerve a terület pusztultságát, az ásatások lehetőségeit, a
datálás problémáit, színte a véletlenre kell bíznunk, hogy kiindulást találjunk
'a kutatás számára. Valaml meggondolás azonban ezzel kapcsolatban is említ
hető. Hahót déli részétől kissé keletre, a pölöskefői és a hahóti határ találkozá
sánál van a Sárkányszíget nevű dűlő, amely a Hahót nembeli Sárkány család
ról kapta nevét, s amelyet több kutató - magam is - az Arpad-kort Buzád
szigettel azonosítottunk. Ezen az egykori szigeten, amely a Piliske folyó mocsár
világából emelkedett ki, egy korai erődítmény nyomai látszanak. 1365-ben vár
helyként említi egy oklevél, ami kétségtelenül utal egy akkor már elpusztult
erődítményre. A helyszínen végzett megfigyeléseim olyan jelzéseket adtale, mintha
érdemes lenne itt alaposabb kutatásb végezni.

BOROVI JÓZSEF

A CSEH-LENGYEL ÉS A MAGYAR
EGYHÁZSZEH VEZÉS

A prágai püspökség alapításának ezeréves évfordulója, a lengyel poseni
mísszíős püspökség térítő tevékenységének megindulása és a magyarországi latin
rítusú keresztény térítés '.kezdetének ezeresztendős évfordulója - kiváló alkalmat
nyújt arra, hogy a három, egymással földrajzilag szomszédos nép egyházszerveze
tének folyamatát, egyezőségét és' különbözőségét megvizsgáljuk. Bár rövid idő

közökben követik egymást az egyházszervezet kíépítéseí, ezek a rövid időközök is
elégségesek arra, hogy a három egyházszervezet egymástól eltérő képet mutasson.

A cseh nép történetében a politikai és egyházi szervezet kiépítése a Német
-Római Birodalom keretében történt. A cseh nép földrajzilag annyira a Biro
dalomba ékelődött be, hogy nemcsak politikai és egyházi kapcsolatba,
hanem f ü g g ő s é g i v i s z o n y b a is került vele 973-ban, a prágai püspök
ség alapításakor. A cseh népnek sem politikai, sem egyházi függetlenségéről nem
beszélhetünk. A fejedelem hűbérese a császárnak, püspöke pedig a mainzi ér
sek suffraganeusa

A lengyel államalapítás is ugyanúgy ment végbe mint a cseheké: a tör':
zsekre osztott nép között egy család emelkedik ki német birodalmi segitséggel
és lett politikailag hűbérese a Német-Római Birodalomnak - egyházilag. rnísszíós
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területe, függvénye a magdeburgi érsekségnek. Amint a cseh II. Boleszláv fe
jedelem, úgy I. Mieszkó lengyel fejedelem is a Birodalom hűbérese volt. és az
általuk alapított prágai (973), illetve a posení (968) püspökségek a német érseki
tartományok részei lettek. A lengyel Posen egyházi függőségé a birodalmi
egyháztól, Magdeburgtól nem tartott sokáig, mert az 1000-ben Gnézen-ben ala
pított érsekség egyházfogllag, egyházszervezetileg függetlenítette a lengyel
egyházi élet szervezésének feladatát a német birodalmi egyháztól. Ami a cseh egyházi
életben csak 1344-ben következett be a prágai püspökség érseki rangra emelé
sével, az a lengyel egyházi életben már lOOO-ben bekövetkezett.

A magyar nép államszervezése és egyházszervezetének kialakítása egyidejű

folyamat volt, mert a királykoronázás és az egyházi szervezet kiépítésének
kezdete, egybeesnek. Ezáltal" a magyar állami szervezet és egyházi szervezet
kiépítése eltér rnind a cseh, mínd a lengyel állami és egyházi szervezkedéstől,

még ha részleteiben nagyon sok egyezőséget is találunk.
A magyárok a Kárpátok övezte területen maF úgy jelennek meg, mint nem-:

zet, ha kezdetleges formában is, amelynek vezetője az Árpád-házi fejedelem.
Az Árpád-nemzetséget sem a német-római császárok, sem a bizánci uralkodók'
nem segítették. nem gyámolították. nem támogatták abban, hogy a többi nem
zetség felett hatalmukat megerősítsék és megszílárdítsák, Az Árpád-nemzetség
tehát nem a keleti, nem a nyugati nagyhatalomnak a segítségével alapozta meg
hatalmát a Kárpát-medencében, biztosította uralmát a többi törzsek felett, mint
a cseheknél a Przernyslidák, vagy a lengyeleknél a Piastok. A magyar egyház
szervezés nem püspökség alapításával indul meg, hanem mindjárt érsekséggel,
tehát egyházjogilag is független joghatósággal. így Szent István 1001 után egy
független királyság és egy független magyar egyházszervezet kiépítését kezd
hette meg.

A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG. A magyarság a történelem nagy színpadán
a török népekkel együtt jelent meg. Ez a nép nyelvileg is elkülönült attól a
nagy szláv közösségtől, amely. az Északi-tengertől az Adriáig terjedő nagy terü
letet foglalta el. A magyarság vándorlása során először a kereszténységnek bi
zánci formájával t a l á l k o z o t t. Az írott források pedig arról tanúskodnak,
hogy a magyarság a Kárpát-medencében t a l á l k o z o t t először a keresztény
ség nyugati formájával, de ugyancsak itt i s m e r k e d e t t meg 948-952 között
a bizánci kereszténységgel, amikor Bulcsú és Termacsu, majd később Gyula
Bizáncba látogatott és ott megkeresztelkedett. (1) Ez a magyar kereszténység kez
detének első szakasza, amely Géza fejedelem koráig tart. (2)

A bizánci kereszténységgel való találkozás, megismerkedés, a megkeresztelke
dés, néminemű térítő tevékenység, bármilyen nagy területre terjedt is ki, bár
milyen nagy jelentőségű család állt is mögötte, nem volt az Árpád-ház kezdemé
nyezése. Ez megnyilvánult abban is, hogy a magyar törzsek a keresztény Európa
elleni magatartásukon jó néhány évig rnit sem változtattak.

A nyugati egyházzal való t a l á l k o z á s csak itt, a Kárpátok között történt
meg, amikor a régi római birodalomba tartozó Pannónia is a magyarok birtokába
került. A Fuldai Évkönyvek tanúsága szerínt a magyárok 900-ban már "Pan
noniába" tértek "haza",. ami a Dunántúl tartós elfoglalását bizonyítja. (3)

A kalandozó hadjáratok során a magyarságnak a keresztény államok egész
sorát sikerült évi adófizetésre bírni azért, hogy békességben hagyják őket.

Ilyen béke és adófizetés volt, szövetség a Bíborbanszü!etett Konstantin császár
és a magyar nagyfejedelem., Fajsz között, Az Augsburg melletti 955-ös csatavesztés,
Bulcsú és Lél kivégzése visszahatott a bizánci missziós tevékenységre is.

A 956. év végén Konstantin császár követeket küldött r. Ottóhoz. A követek
olyan információkat hoztak Bulcsú és seregének gyászos végéről, hogy a görög
császár beszüntette a további adófizetést. (4) Hiába indult Apor vezér sereggel
Konstantin ellen, az hajthátatlan maradt, és ezzel kezdetét vette egy fél évszá
zados görög-magyar ellenségeskedés. Ez persze a .görög térítés megszakadását
is jelentette.

Az új fejedelem, Taksony a megváltozott politikai körülmények míatt most
már nem Bizánc, nem Regensburg, hanem Róma felé tájékozódott. Az adott
helyzetben Bizánc is éppen olyan ellenséggé lett, mint a német birodalom,
amelytől oly súlyos vereségét szenvedtek, A megkeresztelkedés és a kereszténység
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további építése érdekében nem fordulhattak tehát I. Ottóhoz sem., mert láthat
ták, hogy a császár a megtérő szlávok felett politikai és egyházi felsőbbséget is
követel magának.'

Taksony fejedelem uralkodásának idejéből származik Liutprand. cremonai
püspök elbeszélése, amely első jele a keleti kereszténységtől 11 nyugatihoz való
fordulásnak, éspedig Rómához. Liutprand I. Ottó köréhez tartozott, és 958-ban
megkezdte saját kora történetének megírását. Az elfogult, de éles szemű író
XII. János pápa 'működésének bírálata alkalmával elbeszéli, hogy a pápa 961-62
telén püspököt szentelt Magyarország számára. Az előadásból az derül ki, hogy
Magyarországról egy Szalk nevű követ érkezett Rómába. XII. János pápa egy
Zacheus nevű papot a magyárok püspökévé szentelt és útnak indította az érte
jött követtel együtt Magyarország felé egy pápai bullával. I. Ottó császár em..
berei azonban hajóra szállás előtt Capuában elfogták a küldöttséget. Ottó csá
szár ezzel 'a cselekedetével kimutatta, hogy tudott a magyárok azon szándéká
ról, hogy a kereszténység felvételével akarnak beépülni az európai közösségbe.
O azonban mind a Bízáncból, mind a Rómából küldött missziós püspökök mű-

. ködésének megakadályozásával azt .akarta elérni, hogy a magyárok az általa
küldött püspökök révén épüljenek be a keresztényegyházszervezetbe. (5)

A magyarság először tehát a görög ..kereszténységgel i s m e r k e d e t t meg,
és először 953-ban Bizáncból érkezett 'missziós püspök Magyarországra. Hiero
theosz, akinek utóda volt Theofülaktosz, "Turkia püspöke", ahogyan fennmaradt
pecsétje említi. Missziós tevékenységük azonban a görög-magyar ellenséges
kedés kirobbanása után abbamaradt. Taksony fejedelem 961-ben Liutprand sze
rint sikertelen kísérletet tett arra, hogy közvetlenül Rómából kapjon térítő

püspököt Magyarország számára. (6)
Taksony nagyfejedelem békességben élt Nyugattal, de a bizánci kapcsola

tok nem javultak. A bizánci császár Nikeforosz Fokász és a nemrég még szö
vetségese; a kijevi (orosz) Szvjatoszláv fejedelem között 970-ben nagy össze
csapásra került sor. Szvjatoszláv oldalán magyar, bolgár, besenyő segédcsapa
tok is harcoltak. Az orosz-magyar-bolgár-besenyő sereg Arkadiopolisz rnel
lett súlyos vereséget szenvedett a bizánci császártól. A vereség következménye
lett, hogy II. Boris bolgár cár előbb csak elismerte országa felett a" bizánci
császár fennhatóságát, de később, 972-ben János bizánci császár a cárt és csa
ládját fogságba hurcolta, és az egész bolgár területet birodalmához csatolta. A
bizánci császárság az Aldunánál Magyarország közvetlen szomszédja lett. (7)

Az arkadíopolíszí vereség következtében beállott politikai helyzet kül- és bel
politikai problémáit már Taksony nagyfejedelem nem- tudta megoldani. Utádjára,
Gézára várt ez a feladat. Fegyveres megoldás nem jöhetett számításba, hiszen
a magát egyedüli római császárnak tekintő bizánci császár kihívást láthatott
I. Ottó elhatározásában, hogy 962-ben megalapította a Német-Római Birodal
mat. A. két császár között már csak a magyarság volt az ütköző nép 972 után.

Ebben a· politikai helyzetben Géza, az új nagyfejedelem a két rivális nagy
hatalommal 'O'aló békét tette politikája irányelvévé. A béke biztosításának zá
loga és kulcsa a belső központosítás és a kereszténység befogadása és terjesz
tése volt.

Magyarország Bizánccal ellenséges viszonyban volt, és látta Géza, hogy a
görögök miképpen foglalták el Bulgáriát, mint vitték Bizáncba fogolyként II.
Borist, mínt szüntették meg a politikai önállóság mellett az önálló bolgár patri
archátust is. Ilyen körűlmények között szó sem lehetett arról, hogy Géza Bi
zánchoz forduljon térítő püspökért, még ha ennek hagyományai voltak is. Vi
szont azt is látnia kellett, hogy az I. Ottó által terjesztett nyugati kereszténység a
szlávok között meghagyta a cseheknél a Przemyslidákat, a lengyeleknél a Pias
tokat. Géza nagyfejedelem tehát nem állt "válaszúton Kelet és Nyugat között".
Számára csak egyetlen út maradt: Nyugat. Amikor a két szomszédos uralkodó,
a bizánci és a német császár, János és I. Ottó egymással szövetséget kötött és
ezt a szövetséget házassággal pecsételték meg 972 húsvétján Rómában ,II. Ottó
társcsászár és Teofanu görög hercegnő között, Géza látta, cselekednie kell, vé
dekeznie kell. A nemzetközi helyzet alakulása, a két császárság politikáját

.összehangoló szövetség megismerése nem engedett időt arra, hogy közvetlenül
Rómához forduljon térítő püspökért, ahol különben is I. Ottó volt az úr. Igy
csak I. Ottóhoz fordulhatott, hogy keresztény hithirdetőket kérve a keresztény
ség felvételével szilárdítsa meg népe és családja helyét Európában.
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I. Ottó a fényes római esküvő után 972 nyarán kelt át az Alpokon Páviából
-Sankt Gallenbe. Még Páviából küldött követséget Lengyelországba és meghívta Miesz
ko lengyel fejedelmet a következő év húsvétján Quedlinburgban tartandó összejöve
telre. I. Ottó 972 augusztusában Sankt Gallenben tartózkodott és itt érhette őt' Géza
11zenete és megtérésí szándékának bejelentése, mert Sankt Gallenben egy Bruno
new szerzetest választott ki a "magyar királyhoz" küldendő térítő püspöknek. (8)

A missziós püspöknek kiválasztott Bruno Sankt Gallen-i szerzetes azonban
az egyházi jog szerint csak egy már- szervezett püspökséghez tartozó tagként
folytathatta a jog szerint is elismert tevékenységét. 1. Ottó tehát ajánló levelet
írt á magyarokkal szomszédos passaui püspöknek, Piligrimnek, Bruno utazása

. és küldetése érdekében. .
"Ottó - kezdődik a levél -, Isten kegyelméből felséges császár Piligrimnek,

a passaui egyház tisztelendő püspökének üdvözletünk és kegyelmünk, 'Bruno
püspököt küldjük hozzátok és kedveltségteknek ajánljuk azzal, hogy a legmesz
szebbrnenően segítsétek. bármire volna nálatok szüksége, és tiszteletteljesen és III

legkörültekintőbben vezessétek embereitekkel, valamint lovakkal és más úti szük
ségletekkel ellátva a magyárok végeire, amilyen' közel csak lehet. Ot azért dele
gáljuk oda, hogy királyukat (Gézát) minél előbb összeköttetésbe hozza hatal
munkkal. Nektek pedig. igen nagy gondotok legyen, hogy ez a követség a leg
biztosabban létrejöjjön, mert ha feltett szándékunk sikerrel jár, abból nektek
és mindnyájatoknak nagy hasznotok lesz. Isten veletek." •

Ez a levél az első érintkezés felvételéről tanúskodik, és kezdetét jelenti a
magyarországi keresztény misszionálás második, nyugati szakaszának. II. Ottó 972.
augusztus 14-én mint társcsászár is belekapcsolódott a magyarországi missziós
munkába, mert a jelzett napon a Sankt Gallennel szomszédos einsiedelni bencés
apátság szerzetesének, Wolfgangnak kiváltságlevelet adott, hogy apátjának en
gedélyével a magyárok megtérítésére induljon. O azonban nem tért be Passauba és
Rem kérte Piligrim támogatását. E mulasztásnak következménye volt, hogy alig
ért Pannonia határaira, Piligrim visszarendelte őt és Regensburg püspökévé ne
veztette ki. ~ császár levelével érkező Bruno püspököt azonban segítenie kellett
és támogatnia.

A missziós püspök mellé Piligrim adott papokat, akikkel azután a magyaror
szági térítés- megindulhatott. Magáról a térítés módjáról csak Piligrim püspök
leveleiból tudunk meg valamit. Ezek a hamis szándékkal írott levelek valós
tényeket is tartalmazhatnak. A lényeg az, amit a Sankt Gallen-i halottas könyv
mond el, hogy Bruno püspök megkeresztelte a "magyarok királyát".

Géza tehát már mint megkeresztelt nagyfejedelem, de nem mint keresztény
szertartással felkent király - még ha az akkori források királynak nevezik is
:- küldte el tizenkét főúrból álló követségát Quedlinburgba. Itt jöttek össze a
keresztény uralkodók és követeik 973. március 23-án. Az összejövetelen személye
sen jelent meg II. Boleszló cseh fejedelem, Mieszko lengyel fejedelem és fia;
BoleszIo, követeket küldött a magyar Géza nagyfejedeimen kívül VI. Benedek
pápa, a görög császár, a .dán király, a beneventJumi herceg és mások.

Az összejövetel, a "nemzetközi tanácskozás" jelenlevőinek személyei politikai
hovatartozást is kifejeztek. .

A quedlínburgí összejövetelen személyesen részt vett cseh és lengyel uralko
dók hűbéri függőségben voltak a Német-Római Birodalommal és" annak fejével
r. Ottó császárral. Géza nagyfejedelem sem maga, sem fia személyében nem vett
részt ezen a nemzetközi összejövetelen, ami kifejezte a középkori magyar állam
külpolitikai irányelvét és helyét: Magyarország a keresztény Európa része,' de

..független idegen hatalmaktól.
A, Géza nagyfejedelem által küldött követség a német-római császártól a szö

-..etség ellenében misszionáriusokat kért. Mint láttuk, a Sankt Gallen-í szerzetes
missziós püspök, Bruno és Piligrim passaui püspök papjai voltak azok, akik
Gézát és családját 974-ben megkeresztelték...-Géza nagyfejedelem a keresztségben
az István nevet nyerte, amellyel azonban nemigen élt. (9) "Kereszténysége" sok
kal inkább reálpolitikai, semmint meggyőződésbeli cselekedet volt. A .króniká
soknak az a jellemzése, hogy Géza elég gazdagnak és hatalmasnak érezte magát
ahhoz, hogy "két Istennek áldozzon" nemcsak azt jelentheti, hogy kereszténysége
mellett megőrizte az ősi magyar pogány sámánhitet is. Lehetséges, hogy a ke
reszténységnek nyugati és keleti formáját értik a krónikások e kifejezésen. (IO)
Géza felesége, Sarolta az erdélyi részuralkodó, Gyula leánya volt, és mint
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ilyet, valószínűleg Hierotheosz püspök keresztelhette meg keleti szertartás szerínt,
(11) bár Géza nagyfejedelem politikája egyre inkább Nyugat felé fordult. II
keleti _szertartású kereszténység, a. görög szellem hatása továbbra is érvénye
sült és együtt élt a részben feléledő, részben megújuló nyugati, latin keresz
ténységgel.

Ami a magyarországi missziós püspökök egyházjogi helyzetét illeti, az más
és más volt a keleti és a nyugati orientációjú keresztény térítés idején.

Amikor az erdélyi részfejedelmek - gyulák - elfogadták Hierotheoszt és
később Theophylaktost mísszíós püspöknek - 'I'urkía püspökének -, akkor el
kellett fogadniok a konstantinápolyi partiárcha joghatóságát is azon 'a területen.
amelyre a missziós püspök küldetése szólt. (12) Ez azonban a bizánciakkal való
ellenségeskedés miatt megszűnt. És Géza kezdeményezésével most új joghatósági
viszony volt kialakulóban.

Bruno míssziós püspök a császári udvar küldötte volt Magyarországon és
nem egy szomszédos német püspökség: Passau, Salzburg, Regensburg vagy Mag
deburg küldötte. Független volt tehát a szomszédos német egyházfőktől. amit
nem lehet elmondani sem a cseh, sem a lengyel missziós püspökökről. A. ma
gyarok püspökének kijelölt Sankt Gallen-i Bruno, mint a kíváltságos császári
monostor tagja, közvetlenül a mainzi érseknek, a császár főkáplánjának volt
alárendelve. így azután Magyarországot nem fenyegette az a veszély, hogy vala
melyik német püspökség vagy érsekség mísszíós területének tartja. Márpedig
abban az időben egy-egy missziós püspökség-érsekség a német politikai és gaz
dasági terjeszkedés kiindulópontja is volt. Amikor Piligrim passaui püspök Bruno
sikereit utóbb magának akarta kisajátítani és 974-ben azt kérte a pápától, hogy
püspökségét a salzburgi érsek joghatósága alól felmentse és őt érseki rangra
emelje, akkor a beolvasztás veszélye lépett elő. Piligrim okmányokkal akarta iga
zolni, hogy az egyházmegyéjéhez tartozó egykori laureacumi (lorchl) érsekség
hatósága egykor Magyarország területére is kiterjedt, és valójában ő Magyar
ország metropolítája, "térítő, szervező egyházi hatósága. A pápa azonban a salz
burgi érsek jogait erősítette meg Passau felett, és így Piligrimnek mind egyházi,
mind politikai céljai befejeződtek.

Az első magyarországi latin szertartású püspök tevékenységének nyomait
megtaláljuk a legkorábbi magyar egyházi szertartáskönyvekben is. Ezek nem II
szomszédos bajor terület, hanem a Rajna-vidéki szentek kultuszát és ünnepeit
tartalmazzák. Kiemelkedik az első Sankt Gallen-i apát Szent Othmár kultusza és
"Szent Gál", valamint a mainzi érsekség védszentje, Szent Márton kultusza. Fel
tehetően a Géza-kori udvarhelyek mellett Szent Gál tiszteletére templomok épül
tek. Ilyenek emléke a Veszprém, Székszárd és a' Kalocsa mellettiSzentgál. Ezen
kívül két Szeritgál is található Baranyában és egy Somogyban. (13)

Mint tudjuk, a falvak nevüket általában templomuk védőszentjéról kapták.
A védőszentet pedig a kora középkorban lehetőség szerint azon szent után vá
lasztották meg, akinek ereklyéjét az oltáron őrizték. Szerit Gál ereklyéi úgy ke
rülhettek Magyarországra, hogy Bruno püspök Sankt Gallenből hozta magával, mint
ahogyan az első cseh mísszíós püspök, Dietmár átplántálta Csehországba Szent
Vid kultuszát, hiszen Dietmár korábban a corvey Szent Vid-monostor szerzetese
volt. Hasonló módon honosították meg Magyarországon a Piligrim által küldött
papok a passaui Szent István diakónus, vértanú kultuszát, fgy a legkorábbi
alapítások közé sorolható a Géza fejedelem székhelyén, az esztergomi Várhegyen
épült, de nyom nélkül eltűnt Szent István protomártir temploma is.

A német belháborúnak és egymás közötti ellenségeskedéseknek az lett a kö
vetkezménye, hogy Géza nagyfejedelem egyházi utánpótlást nem a német szom
szédságból, hanem a cseh Szerit Adalbert közvetítésével különböző népekhez
tartozó tanítványai köréből kapott. Ök azután, főleg a fejedelmi udvarhelyeken
nagyobb birtokon épített szerzetesházakkal a keresztény térítés gócpontjait te
remtették meg. A Bruno püspökkel megkezdett és Szent Adalberttal folytatott
keresztény térítés többé 'már nem szakadt meg. A 972-ben lefektetett alapokra
épülhetett rá a magyar kereszténység harmadik állomása: Szerit István király
egyházszervezése,

A MAGYAR KERESZTÉNY EGYHAZSZERVEZÉS MEGINDULASA. A magyar
kereszténység fejlődésének harmadik szakasza Szent István király nevéhez fű

ződik. Ö nemcsak folytatója volt az édesapja által megindított misszionáló rnun-
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kának, hanem hozzáfogott a keresztény egy1).á,zszeJ:'Ve~ kiépítéséhez is. Nemcsak
-egy politikai .fejlődésben töltött be alkotó feladatot az államszervezet kiépí*
sével, hanem egyházilag is a hierarchikus szervezet kialakításával

Az államszervezés korának kiváló kutatója és írója István király emlékezete
-című munkájában azt írja, hogy a két császárságon kívül, maradt dánok, nor
végek, svédek, oroszok, csehek, lengyelek és magyarok közül kiváltképpen egye
zett három szomszédos nép történelmi útja. "A csehek, lengyelek és magyárok
nem csupán egyidőben, hanem egészen hasonló módon léptek az államalapítás
<és egyházszervezés útjára". (14) Győrffynek ez a megállapítása általánosságban
valóban az ~zonosság látszatát keltheti. A részletes kutatások azonban mind a
mísszionálásban, mind az ezt követő egyházszervezésben megnyilvánuló külön
bözőségeket is kimutatják.

A Magyarországon működő nyugati mísszíós. papok sem Géza nagyfejedelem,
'Sem Szent István király uralkodása alatt nem élveztek olyan egyházi és politikai
-előjogokat, mint a csehországi vagy lengyelországi mísszíonáríus társaik. Egyedül
Piligrim passaui püspök próbálta meg, hogy a magyarországi misszionálásnak
ugyanazt az egyházjogi és politikai alapot adja. meg, mint a cseh- és lengyel
országinak. Ugyanarra az eredményre akart Magyarországon is jutni: a magyar
egyházszervezetet a birodalmi egyházszervezet függvényévé tenni. Ez azonban
nem ment. Sem Róma, sem Regensburg nem támogatta azt, tehát sem a pápa,
sem a császár. De nem erőszakolta azt a német-római bírodaírni egyház sem,
élén a mainzi érsekkel, a császár udvari főpapjával.

A .magyarság megtérítésének munkájában a német birodalmi missziósközpontok,
mint "központok", mint "egyházi [oghatóságok" nem játszottak szerepet. A.,.
-ezekben nevelődött szerzetesek, világi papok részt vettek ugyan mínt egyének
.a míssziós munkában, de míndíg a magyarság vezetőinek joghatósága alatt, mint
vendégek és sohasem az illető missziósközpontok szervezői. A cseheknél, len
gyeleknél nem így volt. A magyar misszíós munka különleges jogállását iga
:zolják azok a tények is, hogy Szent István a magyar egyház megszervezésekor
nem kért engedélyt sem a salzburgi, sem a regensburgi, sem a magdeburgi
egyházhatóságoktól, amint azt megtették a Przemyslidák Csehországban és a
Piástok Lengyelországban. A magyar egyházszervezéseknél nincsen szó arról,
hogy az alapított püspökségeket egyik vagy másik birodalmi egyház joghatósága
alól kiveszik vagy sem, amint az a cseh és lengyel egyházszervezésnél történt.
A magyar egyházszervezet kiépítésének bölcsőjénél nincsen ott a német-római
császár, mint a lengyelországi érseki székhely, Gnesen alapításánál. ..

A középkor folyamán az egyházszerv-ezet kialakításának - új püspökségek
létesítésének - három szakaszát különböztethetjuk meg. Az első időszak mintegy
a VIII. .század végéig tartott, amikor is az új püspökségek létesítése, egyházszer
vezet kialakítása a tartományi zsinatok tanácsára a metropoliták, érsekek feladata
volt. A metropoliták ezt a tevékenységet a tartományi zsinatoktól függetlenül ön
állóan a VIII. század után kezdték gyakorolni. Legtöbbször Rómától nyertek
erre engedélyt, vagy általános privilégiumot. Ez a gyakorlat és a gyakorlathoz
való ragaszkodás még a X. században is érvényesült. A VIII, századtól kezdve,
rníután a .híttérítők Rómából jöttek, vagy legalábbis római felhatalmazással,
már arra törekedtek Rómában, hogy az új egyházszervezések kialakítása pápai
befolyásra, pápai jóváhagyással történjen. Ezt azonban a privilegizált érsekek,
főként, ha császári támogatásban is részesültek, iparkodtak így vagy úgy meg
akadályozni. Példa erre Taksony fejedelem követségének római útja és a küldött
ség elfogása 961-ben. Ekkor I, Ottó császár akadályozta meg a csak Rómától
függő magyar egyházszervezet kiépítését.

A XI. századtól kezdve pedig a püspökségek alapítása egyenesen az apostoll
szentszék kíváttsága lett, és azután a pápai követek vagy érsekek csupán min
denkori felhatalmazással tehettek ilyen jogcselekményt. (15)

A cseh, lengyel, magyar egyházszervezés a második korszakra esik, amikor a
pápai széken vagy német, vagy németbarát pápák ültek. Ezek elnézték és jóvá
hagyták, hogy II. Boleszláv Prágában alapítson püspökséget, és MieszkoPoznanban,
amint az szokás volt a német fejedelmeknél a német püspökségek alapításakor a
VIII.. IX. és X. században. (16) Fejedelmi jogaik alapján tették ezt és csak utó
lag jelentették Rómába. Szent István is hasonlóképpen cselekedett, sőt még in
kább cselekedhetett, mert ő nemcsak fejedelem volt, hanem ,,király" is, mégpedig
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"felkent" király, aki valamilyen formában a hierarchia tagja is lett. Ez is me~

különböztette Szent Istvánt és munkáját a szomszédos cseh és lengyel ural-
kodóktól és tevékenységüktől. . .

Amikor Szent István a pápához küldött követsége útján kifejezte eltökéli
szándékát egy államalapítás megszervezésére és a latin egyházszervezet. kialakítá
sára, annak még politikai és vallási akadálya volt. A törzsszervezet két tagja.
az erdélyi Gyula és a. marosvidéki Ajtony -'mindk.etten rokonok - a nem
zetségi társadalmat és a bizánci kereszténységet képviselte. Csak az ő legyőzésük

által lehetett megvalósítani a magyar államot és a latin egyházszervezetet. Ilyeri
akadály sem volt a lengyel és cseh egyházszervezetet kiépítő fejedelmek előtt,

hacsak az olmütci püspökség be nem töltése _ a prágai püspökség alapításakor
nem egy bizánci hagyományelnyomását szolgálta, De ez sem volt olyan [elentő
ségű, mint a Szent István előtt tornyosuló akadály.

Szent István. a törzsfők elleni harcban teremtette meg az előfeltételeit az
egységes állam- és egyházszervezet kialakításának. Az 'állam szervezése egy bel
ső társadalmi folyamat következménye volt, amelynek lelki hátteret, "ideológiát"
adott a királykoronázás. Egy "felkent" király nagyobb súllyal, az alattvalók
lelkére gyakorolt nagyobb hatással léphetett fel az új, a haladás érdekében. (17)

Amint tehát Szent István számára az állam megszervezése belső társadalmi
okok következménye és szükségszerűsége volt, ugyanúgy a magyar kereszténység
is egy belső, egyházi, egyháztársadalmi törvényszerűség következtében el kellett
hogy jusson az egyházszervezeti kialakulás stádiumába, _

A Kárpátok övezte terület egyes részeinek kerábban már volt egyházszerve
zete, A. dunántúli, felvidéki, déli püspökségek központjai mint jogfolytonosságot
élvező helyek nem maradtak fenn. Nincs egyházi jogfolytonosság mégakkor sem.
ha történetesen később ugyanazok a helyek ismét püspöki székhelyek lettek:
Pécs, Nyitra stb. Joggal mondhatjuk tehát, hogy Szent István kezdte meg a
magyar egyházszervezet kiépítését.

A "népek" térítését a misszíonáríusok természetszeníien az uralkodó udvará
ban kezdték meg és csak azután méntek a nép közé. A térítés nyomán' támadt
új keresztények és az újjáéledt őskeresztények között a papok és szerzetesek
közösségben éltek a fejedelmi szállásterületek nagyobb helyiségeiben (Esztergom.
Székesfehérvár stb.), vagy éppen. a számukra alapított kolostorokban (pannon
halma, Pécsvárad stb.),

Ez a jelenség teszi érthetővé Szent István királyegyházszervezetének sajátosan
udvari, szálláshelyi kezdeteit. A Szent István alapításának tulajdonított tíz püs
pökség csaknem mindegyikéről megállapítható, hogy ott. létesült, ahol a királyi
család tagjai állandöbb jellegű udvarhelyeket tartottak. Igy Esztergom a király,
Veszprém a királynő, Bihar a trónörökös, Marosvár (Csanád) a király egyik
unokaöccsének, Gyulafehérvár a másik unokaöccsnek a főhelye -volt, (18)

Az egyházszervezés kialakulásában tehát egy részről szerepet játszott az
"udvar", a szállásbirtok térbeli elhelyezkedése és az azon működő papság.

- Paul Fabre már a múlt század végén rámutatott arra, amikor. a lengyel
. egyházszervezet kezdeteit vázolta," hogy az első lengyel térítő' püspök, aki' 968-ban

Posrianban megjelent, még nem rendelkezett körülhatárolt területtel. S jóllehet
lOOO-ben Gnezdában érsekséget alapítottak, mégis a XI. század közepéri az
érsek Krakkóban székelt és VII. Gergely l075-ben még így jellemezte a lengyel
egyházat; "Episcopi terrae vestrae non habentes certum metropolitanae -sedís
locum", (19) .

Ifa ilyen volt Lengyelországban a XI. század második felében. akkor a kez
deti egyházszervezésnél nálunk is, lehetséges volt ez az állapot. Hiszen püspök
volt nálunk I. Ottó követe, aztán püspök volt a római Szent Elek kolostor annyi
nálunk rnűködő szerzetese: mlssziós püspök.

Nemcsak a püspöki székhelyekröl, hanem az Arpád-korí királyi monostorok
ról is egymás után derül ki, hogy eredetileg királyi udvarhelyek voltak, .amelyek-
hez egy-két királyi kápolna tartozott:. .

A magyar egyházszervezet kiépítése, Szent István mellett, Asztrik nevéhez
fűződik. Asztrik Szent Adalbert klerikusaként tűnik fel a magyar és lengyel
forrásokban. Lengyelországban a Mestris kolostor apátja lett, akit utóbb Sobottin
érsekké szenteltek, Szent István nagyobb legendája szerínt Magyarországba jött,
és itt megalapította a pécsváradi apátságot. Szerit István többször, de legalább
kéi ízben küldte őt Itáliába. Útja mindkét esetben II. Szilveszter pápához ve-
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zetett. A valószínűsíthető két út közül az egyik 1000 őszén volt, amikor Rómá
ba ment koronakérés .végett, a második útja 1001 áprilisában lehetett Ravennába,
a magyar egyházszervezet írásos megerősítése végett. (20)

A királykoronázásra és annak körülményeire nem térünk. ki. Tény az, hogy
III. Ottó császár 1000. október 7. és 1001. február 15. között Rómában tartózkodott,
tehát joggal írhatta a krónikaíró, hogy II. Szilveszter pápa "gratia et hortatu",
III. Ottó császár "jóindulatával és biztatására" koronát küldött Szent Istvánnak,
ami "benedictionis apostolieae litteris allatis", azaz II. Szilveszter levelének kísé
retében történt. A koronázás után négy hónappal később, 1001. április 4-én
Asztrikot ismét II. Szilveszter és III. Ottó társaságában találjuk, de Ravennában.
Nincs biztos tudomásunk arról, hogy ekkor miért volt Ravennában, de feltevés
szerűen ehhez az· eseményhez kapcsolhatunk egy másik okmányt, amelyről a
legendákban történik említés,

A nagyobbik legenda a pécsváradi és El pannonhalmi apátság alapításának
elbeszélése között beszél arról, hogy Szent István az országot tíz püspökségre
osztotta, az esztergomi egyházat pedig "per consensum et subscriptionem Romanae
sedis apostolici" - a többi egyházak fölé emelte. Ezt követően szól a legenda
a koronázásról. (21) A történelmi eseményeknek ilyen előadása Hartviknál hibás,
mert a pannonhalmi alapítás jóval hamarabb volt, mint a pécsváradi, a püs
pökségek alapítása pedig 1009-ben és1030-ban történt. (22)

A térítő püspökök bizonyára emeltek már templomokat a koronázás előtt is
a fejedelem és más főemberek főudvarhelyein. De ezek nem voltak püspöleségi
székhelyek, nem voltak egyházmegyei központok. Egy püspökség, különösen egy
érsekség felállítása ebben a korban nem ment ~gyszerre és írásbeli formaságok
nélkül. - .

Ha feltesszük, hogy Szent István kéreimét Asztrik Rómában előadta, és már
. 1000 végén hozott is rá írásbeli beleegyező választ, akkor is szükséges, hogy. az

alapítólevél csak. ezt kövesse. Az a· subscriptione Romanae sedis apostorici kiadott
irat, amellyel az esztergomi érsekség felállíttatott, a frankfurti zsinaton a bambergi
alapítólevélnek kell, hogy megfeleljen.

Formájában ez lehetett egy Magyarországon fogalmazásban kiállított alapító
levél is, amelyet a pápa és a Ravennában összegyűlt egyháznagyok 1001 áprili
sában aláírásukkal láttak el. De lehetett egy Ravennában kiállított irat is. Ezt
az alapítólevelet 1083 előtt, a nagyobb legenda írója Esztergomban még látta,
mint az irat formájának ismeretéből kiderül. így hát az esztergomi érsekség alapí
tása és ezzel együtt a provincia Un(}Tiae felállítása 1001 áprllísában Ravennában
nyerhetett szentesítést, és az azt aláíró Asztrik (Anasztazíus) csak még a régi
apáticímén szerepelhet,

A frankfurti zsinaton is, 1007-ben, még csak "a magyarok érseke" szerepelhet,
mert más püspökség akkor még nem volt. A nagylegenda és Hartvik jellemző

szavaival élve, Szent István elrendelte, hogy Esztergom vezére és tanítómestere
legyen minden más magyar püspökségnek. (23) 1001 áprilisától kezdve tehát
Esztergomban a király mellett már nem egy idegen círnű missziós püspök, hanern
az első magyar érsek működött, akinek "területe" -volt az egész akkori Szent
István által birtokolt terület. A kinevezett esztergomi érsek joghatóságának akö
rét az alapítólevélben bizonyára nem írták körül, mert a később alapított három
dunántúli püspökség: a veszprémi, pécsi és győri alapítóleveleiben nincsen szó
arról, hogy az alapítás az esztergomi érsekség területének bármelyik részére is
történt. Nincsen szó arról;. hogy az esztergomi érsek hozzájárul-e vagy sem az
új püspökség alapításához, de nincsen szö arról sem, hogy a szomszédos püspö
kök érintve voltak-e az új alapítással. Mindezekből arra lehet következtetni,
hogy az 1001 áprilisában alapított esztergomi érsekség területi elhatárolása csak
1009 körül következhetett be, amikor Szent István ha nem is egyszerre, de egy
idejűleg meghatározta az egyházmegyék határait. A második ilyen felosztásra
akkor került sor, amikor ·Gyula és Ajtony legyőzésével az erdélyi és dél
vidéki területek is kormányzása alá jutottak. Ez pedig 1030 körül történt.

Jeg~zetek: (1) Moravesik Gy.: Bizánc és a magyarság. Bp. 1953. i. - (2) Német
Gy.: A magyar kereszténység kezdete. Bp. Szemle. 1940. 30. l. - (3) Gombos Albin: Cata
Iogus Fontium Historiae Hungarícae, II. k. Bp. 1937. 1974. 1. - (4-6) Győr:ffy György: A
magyar kereszténység kezdetei. f:let és Tudomány. XXvII. évf. 13. sz. 612. l: - (7) Nieder
hauser Emil: Bulgária története. Bp. 1959. 40. 1. - (8) Fejér György: Codex Diplomaticus

303
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Evszázadai. r. Székesfehérvár 19~7. 64. l. - (10-11) Timkó Imre: Keleti Kereszténység, Keleti
Egyházak. Bp. 1971. 392. l. - (12) Vogt A.: Les regestes des aetes du Patriarchat de Con
stanttnbple, Fasc. r. 1933, Echo d'Orient, 36. évr, 278. 1. - (13) GyOrffy György: id. m, 636. l.
- (14) Győrffy György: István király Emlékezete. BP. 1971. 8. - (15) Thomasin: Vetera
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Léderer E.-Székely Gy.: M;agyarország története. Bp. 1961. i.· k. 60. - (18) Győrffy György:
Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp; 1958. I. l. - (l9) Fabre, Pa.uI: La pologne et
le Saint síege du x.e au XIII.e Paris 1895. 7-8. l. - (20-21) Győrffy György: A magyar
egyházszervezés kezdeteiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. MTA Filozófiai és
Történettudományi osztályának közíeményeí. 18/19. 18/1969. 216. 1. - (22) Fejér György:
Codex Diplomaticus. r. 291-292. - (23) Balanyi György: Szent István mint a magyar
keresztény egyház mega1apitója és szervezöíe. Szent István Emlékkönyv, Bp. 1938. I. k. 342. 1.

SOMLYÓI TÓTH TIBOR

JOCVLATOR DEI
Feltűnő különbség a két koldulőszerzet alapítójukhoz való viszonyában, hogy

Domonkos személye majdnem teljesen eltűnik a jól organizált szervezet mögött,
melyet rövid néhány év alatt elindít és önállósít. A dominikánus rendet j.alapítőja
kiépíti, és működése attól fogva programszerűen határozott. A ferences szerzet
mintha sosem tudott volna "késszé" válni: sosem voltak olyan objektívan körül
írt keretei, mint a másiknak. Lényegében az egyetlen norma Szent Ferenc egyénisége,
akit a Krisztus-követésben utánozni kell. De éppen ez a probléma: sikerül-e
utánozni? írt ugyan legalább három regulát,· sót élete végén Testamentumot is,
hogy félreérthetetlenül rögzítse az evangéliumi életforma alapelveit. Ezek azonban
legföljebb a vitákat szaporították az eszményről. A különbség oka a két alapító
alkotóhajlamának különbsége. Domonkos alkotótehetsége a szervezóé; Ferenc
alkotóhajlama a művészé. Domonkos jól megfogalmazott szándékait minden
értelmes keresztény ember magáévá teheti. Ferenc követéséhez azonban egy
adag költői rokonság szüksé,ges: mihelyt tömegszervezetté nó vállalkozása, bajok
lesznek. (Idővel különböző "agakra" .szakad a rend, és ezek- nem tudnak egymásra
túlságosan barátságosan néznj.)

Meglehetősen jellemző tünet, hogy Szent Domonkosról kezdetben nemigen
írnak legendát, mindössze a rendi króníkák szűkszavú közléseiből ismerhető,
mít csinált az alapító.. Utólagos legendáit azután a modern történetkrítíka bon
colóeszközei alaposan megnyirbálták. Kiderült, hogy hiteles adatként be kell
érnünk Jordanus de Saxoniának - egyszóval a vele kortárs - rendtörténeti
feljegyzéseknek az anyagával. Náluk tehát kezdetben van közösségí történet, de
az nem hagiográfia.

Fordított a sorrend a franciskánus történeti irodalom kezdetén. Itt kezdeti
és domináns múfaj a Szent Ferenc-legendáé. Halála után (1226) két évvel pápai
megbízásból már megjelenik Frate Tommaso da Celena első róla írt életrajza, a
Legenda prima. Alig másfél évtized múlva a generális rendi káptalan szólítja
adatközlésre a még élő régi társakat. Allftólag hárman (Fr. Leone, -Rufino, An
gelo) írnak össze számos addig rögzítétlen eseményt. Ezek nyomán született volna
Fra Tommaso m á s o d i k legendája, majdnem husz évvel az első után (1247).
De a három adatgyűjtő fráter nevében születík a vitatott eredetű- Legenda trium
sociorum is. (Kétségtelenül van beledolgozott eredeti régi anyag, ha a szerkesztője

nem is kortárs.) Harminc esztendő sem kell hozzá, máris bozóttá szövődik a
Szent Ferencről szóló életrajzirodalorg, belecsempészve az ellentétes rendi frakciók
vitáinak gyújtóanyagát is. 1260-ban a rendi káptalan a szerzet teológusára, Szent
Bonaventurára bízza, írja meg a hiteles és "hivatalos" Legendát. Alighogy el
készül, a legközelebbi káptalan minden eddigi és minden egyéb életrajzát el
akarja égettetni. Szerencsére nem hajtják végre a rendeletet. Sőt, még száz évig
íródnak seregével újabb legendák.
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