
TANU LMÁNYOK  
Az egri püspökség kezdetei  Galambosi Péter  
Miután Szent István a korona birtokában keresztény uralkodó lett, hatal-mának elsődleges támaszává az egyház vált, s ennek megfelelően királyi hatalma az ország azon területein érvényesült, ahol létre tudta hozni a latin rítusú egyházszervezetet. Magától értetődő módon az első püspökségek azokon a területeken jöttek létre, melyeken már az államalapítás előtt is a fejedelmi törzs uralma érvényesült. Azt, hogy az Árpádok fennhatósága alatt álló területeken István már koronázása előtt egyházmegyéket alapí-tott, Thietmar merseburgi püspök krónikájának sokat idézett sorai tanúsít-ják, melyek szerint „a mondott császár [III. Ottó] kegyelméből és biztatásá-ra pedig Henriknek, a bajorok hercegének sógora, a saját országában püs-pöki székeket felállító Vajk, koronát és áldást nyert”.1 Thietmar szavai to-vábbá nem hagynak kétséget afelől, hogy több főpapi szék is létesült már a koronázás előtt. Bizonyos, hogy Veszprém és Győr püspökségeit alapították a legkorábban, melyeket aztán Esztergom érseksége követett István király-lyá szentelése idején, s noha éles viták tárgyát képezi a kalocsai egyházme-gye alapításának ideje, korai létét az valószínűsíti, hogy az Árpádok eredeti szállásterületén hozták létre.2 Ez a szisztéma, melynek lényege szerint az egyes egyházmegyék föld-rajzi kiterjedése egy-egy törzs szállásterületével kerül átfedésbe, a keleti országrész püspökségeinek létrehozása során az egyházszervezés vezérel-vévé vált, ugyanis ezzel vette kezdetét a keresztény monarchiába újonnan 

 
1  Catalogus fontium historiae Hungaricae I–III. Collegit Albinus Franciscus Gombos. 

IV. Index. Composouit Csaba Csapodi. Bp., 2011.2 (továbbiakban: CFH) III. 2203. p.: 
„Imperatorem autem predicti gratia et hortatu gener Heinrici, ducis Bawariorum, 
Waic in regno suimet episcopales cathedras faciens, coronam et benedictionem 
accepit.” 

2  A veszprémi püspökség korai létét bizonyítja, hogy az 1002. évi pannonhalmi oklevél 
már említi Szent Mihály egyházát: Diplomata Hungariae antiquissima. Edendo operi 
praefuit Georgius Györffy. I. (1000–1131). Bp., 1992. (továbbiakban: DHA) 39–41. p. 
Győr korai alapítását elsősorban földrajzi kiterjedése támasztja alá, minderre 
legújabban ld.: THOROCZKAY GÁBOR: Néhány megjegyzés a Szent István-i 
egyházszervezés folyamatához. In: UŐ: Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, 
krónikák. Bp., 2016. 79–89. p. (továbbiakban: THOROCZKAY, 2016.) 80. p. Püspöki 
Nagy kánonjogi megközelítésből felvetette, hogy Esztergom érseki rangját az alapozta 
meg, hogy 963 körül mint az Árpádok székvárosában, itt jött létre az első magyar 
térítőpüspökség: PÜSPÖKI NAGY PÉTER: Szent István egyházszervezete. Előzmények és 
kánonjogi háttér. In: Szent István és kora. Szerk.: Glatz Ferenc – Kardos József. Bp., 
1988. 59–80. p. (továbbiakban: PÜSPÖKI NAGY, 1988.) 68., 73. p. Elméletét azonban 
mind kronológiai, mind forráskritikai tények egyértelműen cáfolják, ld.: GERICS 
JÓZSEF – LADÁNYI ERZSÉBET: A magyarországi keresztény egyházszervezés 
forráskritikájához. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan 
esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc – Szabados György. Szeged, 
2000. 187–196. p., 191–196. p. A Kalocsával kapcsolatos vitás kérdésekre átfogóan 
ld.: KOSZTA LÁSZLÓ: A kalocsai érseki tartomány kialakulása. Pécs, 2013. 11–33. p. 
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bevont területek integrációja.3 Az egri egyházmegye alapításának időpont-ját illetően nem alakult ki konszenzus. Általánosan elfogadott vélemény, hogy az Aba-törzs területének egyházi kereteit hivatott megteremteni, s mindebből adódóan feltételezni szokás, hogy létesítése az Árpádok és az Abák kiegyezésével állhat összefüggésben. Ennek kapcsán azonban több kérdés újragondolásra szorul és tisztázásra vár. A 14. századi krónikaszerkesztmény úgy írja, hogy Aba Sámuel Szent István király sororiusa volt, mely kifejezés meghatározatlan fokú nőági rokonságot jelöl.4 Elsősorban Györffy munkássága nyomán jelent meg a mérvadó szakirodalomban az az álláspont, hogy a szent király és Aba kö-zött nagybáty-unokaöcs viszony állhatott fenn, azonban ahogy arra Kristó felhívta a figyelmet, a krónikában összesen négy helyen fordul elő a sorori-us kifejezés, s mivel a másik három esetben bizonyíthatóan a nőtestvérrel kötött házasságon keresztül létrejött rokonsági kapcsolatot írja le, ezért a negyedik esetben is minden bizonnyal a nőtestvér férjére értendő.5 A közelmúltban Szabados foglalt állást amellett, hogy Aba Sámuel mégiscsak unokaöccse lehetett Istvánnak. Érvelését a Tarih-i Üngürüsz vonatkozó szöveghelyére építette, mely szerint Aba, Erdély bánja, István király leánytestvérének fia volt. Felfigyelt ugyanis arra, hogy a török króni-ka Pétert mint István fiát említi, s mivel álláspontja szerint ez összhangba hozható az Altaichi Évkönyvek azon bejegyzésével, mely szerint István király Imre herceg halála után fiává fogadta Pétert, úgy véli, hogy az a kró-nikavariáns, mely alapján a török fordítás született, még a korai Árpádok hiteles leszármazását ismertette, ellentétben a korunkra maradt középkori latin krónikákkal.6 A török krónika adatainak súlyozása kapcsán azonban 

 
3  A törzsi szállásterületek és az egyes püspökségek területének átfedésére ld.: HÓMAN 

BÁLINT: A honfoglaló törzsek megtelepedése. In: UŐ: Magyar középkor I–II. 
Máriabesnyő–Gödöllő, 2003. (2. kiad.) I. 77–80. p. 

4  Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum. I–II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Az Utószót és a 
Bibliográfiát összeállította, valamint a Függelékben közölt írásokat az I. kiadás 
anyagához illesztette: Szovák Kornél és Veszprémy László. Bp., 1999. (2. kiad.) 
(továbbiakban: SRH) I. 325. p. Röviden érdemes megjegyezni, hogy a Szent István és 
Aba Sámuel közötti rokonságról a legkorábbi hazai elbeszélő források, többek között 
a Pozsonyi Évkönyvek és a Zágrábi Krónika vonatkozó részei nem tesznek említést, 
de még a rokoni kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektető Anonymus sem vélte fontosnak 
Abát a szent királyhoz kötni, leányági Árpád-rokonságáról csupán az udvari 
történetírás emlékezett meg: Kézai Simon mester, a 14. századi krónikaszerkeszt-
mény, s az utóbbi alapján megírt késő középkori országtörténetek. 

5  Györffy arra alapozta álláspontját, hogy Aba király Orseolo Péter kor- és vetélytársa volt: 
GYÖRFFY GYÖRGY: István király és műve. Bp., 2013. (4. kiad.) (továbbiakban: GYÖRFFY, 
2013.) 286. p. Érveinek cáfolatát és a szöveghely helyes értelmezését ld.: KRISTÓ GYULA: 
Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. In: Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József Nominatae. Acta Historica, 1992. 25–27. p. 

6  SZABADOS GYÖRGY: Magyar államalapítások a IX–XI. században. Szeged, 2011. 
(Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 26.) 306–309. p. A török krónika vonatkozó 
szöveghelyét ld.: Nagy Szülejmán udvari emberének magyar krónikája. A Tarih-i 
Ungurus és kritikája. Fordította és a bevezető tanulmányt írta: Hazai György. Bp., 
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nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, amit Szabados is hangsúlyoz, hogy a szöveg rendkívül későn, a 16. század derekán keletkezett. Azt a felvetést pedig, mely szerint a török krónikás a niederaltaichi szerzetes feljegyzései alapján írta Pétert István király fiának, noha mindenképp elgondolkodtató, csak egy átfogó kutatás erősíthetné meg, amely elvégzi a török krónika, a magyar írott hagyomány és a nyugati elbeszélő források magyar vonatko-zású adatainak összehasonlító elemzését. Úgy vélem, ennek hiányában a török krónika adatainak nem lehet perdöntő jelentőséget tulajdonítani, a bántó anakronizmusok pedig, melyre az idézett szöveghely is jó példát statuál, komolyan megkérdőjelezik, hogy a fordítás alapjául szolgáló törté-neti mű mennyire hitelesen mutatta be a korai Árpád-kor történetét.7 Azt pedig, hogy Abát már a legrégibb magyar krónikák is István király sógoraként szerepeltették, Mügelni Henrik erősíti meg. A 14. században élt szász mesterdalnok a magyar nép történetéről egy középfelnémet nyelven írt prózai és egy latin nyelven szerzett ritmikus krónikát hagyott az utókor-ra. Munkája során a magyar udvari gesztairodalom egy korunkra nem maradt, a 12. századból származó archaikus darabját vette alapul, s a latin és középfelnémet szövegek összevetéséből megállapítható, hogy a sororius kifejezést következetesen swogernek fordítja, ami a der Schwager közép-felnémet megfelelője. Mivel Henrik mind anyanyelvén, mind latinul egy-aránt magas szinten alkotott, tudatos fogalomhasználata további érvként hozható fel a Szent István és Aba közötti rokonsági fok megítélésében.8 Abban a kérdésben, hogy mikor került sor az egri püspökség alapítá-sára, a kutatók rendre az Árpád–Aba-szövetségből indultak ki, s abból az előfeltételezésből, hogy az egyházmegye létrehozása mintegy betetőzte az Aba-törzs meghódolását és territóriumuk beolvasztását István monarchiá-jába. Tekintélyes kutatók, többek között Font, Kristó és Török úgy foglaltak állást, hogy az alapításra legkésőbb 1009–1010 folyamán került sor.9 Kosz-
 

1996. 93. p. Az Altaichi Évkönyvek vonatkozó szöveghelyét: CFH I. 93. p. Péter 
származását a magyar hagyomány tudatosan torzította el: SRH I. 323. p. 

7  Feltűnő torzítás Aba erdélyi bánsága. Az Árpád-kori írott hagyomány szerint Szent 
István idejében egy bizonyos Zoltán állt Erdély élén: SRH I. 315–316. p.; VESZPRÉMY 
LÁSZLÓ: Zoltán. In: Korai magyar történeti lexikon. (9–14. század) Főszerk.: Kristó 
Gyula. Bp., 1994. (továbbiakban: KMTL.) 747. p. Szent Gellért nagyobb legendájából 
azt is tudjuk, hogy Aba Sámuel palotaispán volt, mikor 1041-ben megdöntötték Péter 
uralmát: SRH II. 500. p.; SZŐCS TIBOR: A nádori intézmény korai története. Bp., 
2014. 26–28. p. A török krónika jellemzően Erdély kormányzóiként mutatja be a 
korai Árpád-kor trónkövetelőit, így Béla, Géza és Álmos hercegeket, s köréjük a 
királyi hatalomtól független, közvetlenül az ő irányításuk alatt álló főúri társadalmat 
vízionál. Mindez a 16. századi török krónika keletkezési idején fennálló politikai 
helyzet, az önállósuló Erdély és a Magyar Királyság elkülönülésének történetietlen 
visszavetítése. 

8  Vö.: SRH II. 259. p. és Uo. II. 154. p. Mügelni Henrik fogalomhasználatának 
megbízhatóságára ld.: VÁCZY PÉTER: A Vazul-hagyomány középkori kútfőinkben. In: 
Levéltári Közlemények, 1941. 313. p. Henrik személyére és munkásságára: BAGI 
DÁNIEL: Az oroszlán, a sas, a szamár és az igaz mester: Mügelni Henrik két magyar 
krónikájának keletkezési körülményei. In: Századok, 2018. 3. sz. 591–622. p. 

9  FONT MÁRTA: Államalapítás 970–1038. Magyarország Története. Szerk.: Romsics 
Ignác. II. Bp., 2009. (továbbiakban: FONT, 2009.) 52. p.; KRISTÓ GYULA: A vármegyék 
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ta a pécsi, a kalocsai és az egri egyházmegyék patrocíniumai között felfe-dezni vélt összefüggésre alapozva dolgozta ki elméletét, mely szerint a há-rom egyházmegyét egyaránt 1009-ben hozták létre.10 Ugyanakkor egy má-sik elképzelés szerint, melyet az elmúlt évtizedekben elsősorban Györffy és Püspöki Nagy képviselt, az egri egyike volt a legelső püspökségeknek, me-lyeket a koronázás körüli években alapítottak.11 A hagyományos koncepcióktól eltérően a köztörténeti összefüggések jelentőségét hangsúlyozta Zsoldos, aki abból a szemszögből közelítette meg a kérdést, hogy az Abákkal való szövetség milyen szerepet játszhatott az Árpádok politikájában, s ennek fényében mikor lehetett annak aktualitása. Felvetése szerint a Gyula-törzs Erdélyben fekvő területének akadálytalan megközelítése csak szövetséges vidékeken keresztül volt lehetséges, ezért az egri püspökség létrehozására már a 11. század első éveiben sor kerülhe-tett.12 Noha javaslata mindenképpen támogatandó, mindebből nem hatá-rozható meg sem a két törzs szövetségkötésének, sem az egri egyházmegye alapításának időpontja, csupán az válik egyértelművé, hogy az Abák törzsi területe legkésőbb 1003-ban, az erdélyi hadjárat idején már István király keresztény monarchiájának részét képezte, így önálló püspöksége ekkor már minden bizonnyal állt. A szövetségkötés aktualitásának pontosabb tisztázásához érdemes volna megfordítani a kérdést, s abból a szempontból is vizsgálni a problé-mát, hogy az Abáknak mikor és milyen érdeke fűződött a szövetségkötés-hez. Tekintetbe véve azt, hogy Aba sógora volt Szent Istvánnak, inkább tűnik valószínűnek, hogy a két törzs még Géza fejedelem korában lépett szövetségre egymással az Árpádok azon politikai programjának keretei között, mely során a bomló törzsszövetséget házassági-diplomáciai kapcso-latok révén igyekeztek egységesíteni.13 Azután ugyanis, hogy Géza fejede-

 
kialakulása Magyarországon. Bp., 1988. (Nemzet és Emlékezet) (továbbiakban: 
KRISTÓ, 1988.) 395. p.; TÖRÖK JÓZSEF: A tizenegyedik század magyar egyháztörténete. 
Bp., 2002. (Keresztény Századok) (továbbiakban: TÖRÖK, 2002.) 41. p. 

10  Koszta érvelése szerint e három püspökség védőszentjeit az első ezredforduló 
Európájában népszerű imitatio Romae gyakorlatának megfelelően választották ki, 
melynek lényege, hogy egy újonnan alapított egyház felszentelésekor tudatosan 
valamely nagy jelentőségű római templom védőszentjére kívántak utalni. Ezek szerint 
a Szent Péter- (Pécs), a Szent Pál- (Kalocsa) és a Szent János-patrocíniumok (Eger) a 
vatikáni, a városfalakon kívüli és a lateráni bazilika titulusaira vezethetők vissza. 
Bővebben, nemzetközi analógiákkal kiegészítve ld.: KOSZTA LÁSZLÓ: A püspökség 
alapítása. In: A Pécsi Egyházmegye története. I. A középkor évszázadai 1009–1543. 
Szerk.: Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 13–42. p. 
(továbbiakban: KOSZTA, 2009a.) 24–30. p. Thoroczkay meglátásait Koszta 
elméletével kapcsolatban: THOROCZKAY, 2016. 80–82. p. 

11  GYÖRFFY, 2013. 179. p. (Térkép); PÜSPÖKI NAGY, 1988. 74. p. 
12  LENKEY ZOLTÁN [ZSOLDOS ATTILA] – ZSOLDOS ATTILA: Szent István és III. András. 

Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból. Bp., 2003. 65–66. p. A 
felvetéssel kapcsolatos meglátásokat ld.: THOROCZKAY, 2016. 82–83. p. Az erdélyi 
hadjáratra a magyar írott hagyomány szerint 1002-ben került sor: SRH I. 314. p. A 
pontos dátumot a kortárs Hildesheimi Évkönyvek tartották fenn: CFH I. 141. p. 

13  Géza házassági politikájára ld.: GYÖRFFY, 2013. 100. p.; KRISTÓ GYULA: Levedi 
törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp., 1980. (Elvek és utak) (továbbiakban: 



 Az egri püspökség kezdetei      7 

 

lem házasságot kötött Sarolttal, az erdélyi Gyula leányával, az Abák törzse harapófogóba került, hiszen területüket nyugatról az Árpádok, kelet felől pedig a Gyulák, mint két egymással szövetségben álló törzs fogták közre, így amennyiben nem akartak arra a sorsra jutni, mint ami a nyugati or-szágrészben megtelepedett törzseknek jutott osztályrészül az augsburgi vereséget követően, saját érdeküknek kellett tekintsék, hogy alkalmazkod-janak a megváltozott belpolitikai légkörhöz. Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy az olyan sztyeppei törzsszövetségekben, mint amilyen a magyar is volt, a fejedelem kíséreté-ben nem a szövetséges törzsek vezetői voltak jelen, hanem jellemzően a szövetséges törzsekből származó előkelő fiatalok, akiknek mindenekelőtt két szempontból nézve jutott kulcsszerep. Egyrészt a fejedelem túszként használhatta fel őket abban az esetben, ha valamely törzs lázadni akart volna, másrészt a kíséret tagjait a fejedelemhez láncoló személyes kötelék garantálta a fejedelmi politika érvényesülését a törzsi érdekekkel szem-ben.14 Valószínű, hogy a fiatal Aba Sámuel is így került Géza kíséretébe, ahol elnyerte a fejedelem egyik leányának kezét, mindez pedig az Árpádok udvarában betöltött jelentős szerepét mutatja. A köztörténeti összefüggések tükrében tehát sokkal inkább az tűnik valószínűnek, hogy az Árpádok és az Abák szövetségének megkötésére már a 10. század utolsó harmadában sor kerülhetett, legalábbis a belpolitikai erőviszonyok eltolódása alapján az egyértelműen indokolt volt. Így azon-ban a két törzs szövetsége nem állhatott közvetlen összefüggésben az egri püspökség létrehozásával, nem lehetett annak közvetlen előzménye. Ismét hangsúlyozni szükséges, Szent István korona híján csak az Árpádok törzs-fői hatalma alatt álló területeken tudta letenni az egyházszervezet alapjait, az Árpádokkal rokonságban álló törzsek földjén erre nem volt lehetősége. Mindezt jól példázza Erdély esete, ahol az intenzív konstantinápolyi kap-csolatok eredményeként a 10. század közepétől kezdve egy görög rítusú térítő püspökség működött a Gyulák védnöksége alatt, egészen addig, amíg a szent király fegyverrel uralma alá nem hajtotta a területet.15 Mindebből világossá válik, hogy az egri püspöki szék semmiképp sem tartozhatott azok közé, melyekre Thietmar utalt. Államelméleti szempontból nézve ugyanis a keresztény királyság alapkövét Szent István királlyá avatása során tették le. A koronázási szer-tartás legfontosabb mozzanata az ószövetségi mintát követő felkenés volt, mely révén a megkoronázott uralkodó egyházi személlyé, népének főpapjá-
 

KRISTÓ, 1980.) 480–483. p. Font is hangsúlyozza, hogy a sororius kifejezés 
pontatlansága és többféle értelmezési lehetősége miatt nem jelenthető ki biztosan, 
hogy István király és Aba Sámuel voltak-e azok, akik megkötötték a két család 
szövetségét: FONT, 2009. 32. p. 

14  A nomád fejedelmi kíséret felépítésére ld.: RÓNA-TAS ANDRÁS: A honfoglaló magyar 
nép. Bp., 1997. 268–269 p. 

15  A Gyulák megtérésére ld. Ioannés Skylitzés híradását: MORAVCSIK GYULA: Az Árpád-
kori magyar történet bizánci forrásai. Bp., 1984. 85–86. p. A Gyulák Erdélyére: BÓNA 
ISTVÁN: A magyar honfoglalástól a tatárjárásig. In: Erdély története. I. A kezdetektől 
1606-ig. Szerk.: Makkai László – Mócsy András. Bp., 1986. (továbbiakban: BÓNA, 
1986.) 268–279. p.; KRISTÓ GYULA: A korai Erdély. (895–1324) Szeged, 2002. 
(Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 18.) (továbbiakban: KRISTÓ, 2002.) 80–92. p. 
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vá lépett elő, kinek küldetése, hogy alattvalóit az üdvösség felé vezesse. E felfogásban az ecclesia, melynek élén a papi funkciót betöltő király áll, azonosul a populusszal, melyet az kormányoz.16 A keresztény vallás tehát biztosította Szent István államának eszmei egységét, s egyúttal feljogosítot-ta, mi több, kötelezte a megkoronázott uralkodót arra, hogy az Árpádok főhatalmát ekkor már csak névlegesen elismerő törzseket mint az üdvösség felé vezetendő alattvalóit tényleges kormányzása alá vonja. E szellemben látott hozzá István a térítéshez és az egyházszervezet alapjainak kialakítá-sához a Kárpát-medence keleti felében, magától értetődő módon először azon törzsek területein, melyekkel a rokoni kötelékek miatt szorosabb kapcsolatban állt. Az Abák törzsének önálló külpolitikai és azzal összefüggő vallási ori-entációjáról hallgatnak a források, s a terület integrációja István keresztény monarchiájába a jelek szerint akadálymentes volt. A két törzsfői család feltételezhetően szoros kapcsolata, valamint a Szent István korában érvé-nyesülő politikai elmélet és gyakorlat egyaránt azt a feltételezést erősítik, mely szerint az egri püspökség alapítására közvetlenül a koronázást köve-tően, már 1001 és 1003 között sor került. Az észak-keleti országrészt uraló Abák családjának azon ága, mely be-házasodott a fejedelmi dinasztiába, mindenben támogatta István törekvé-seit, amit tanúsítanak a térség korai egyházi emlékei, többek között a Fel-debrőhöz és Tarnaszentmáriához kapcsolódó hagyományok, melyek a leg-régibb időkbe vezetnek vissza.17 A szent király kiemelt támogatását élvező bencés szerzetesek már a magyar kereszténység hajnalán megjelentek ezen a vidéken. Bencés monostor létesült többek között Abasáron is, melyet maga Aba Sámuel, a régió ura építtetett, s ahol később a dicstelen véget ért király végső nyughelyére lelt. A magyar írott hagyomány jelenete Aba Sá-muel kihantolásáról és második temetéséről tükrözi a lakosság vallásossá-gát, mert noha az elbeszélés eredetét minden bizonnyal a néphagyomány-ban kell keresni, a keresztény szentéletrajzok jellegzetes motívumai is meg-jelennek benne.18 

 
16  A teokratikus királyság eszmeiségének általános jellemzőire ld.: CANNING, JOSEPH: A 

középkori politikai gondolkodás története, 300–1450. Bp., 2002. 76–93. p. Magyar 
vonatkozásban Szent István koronázása kapcsán: GYÖRFFY, 2013. 148–162. p.; 
KRISTÓ GYULA: A magyar állam megszületése. Szeged, 1995. (Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár, 8.) 326–327. p. 

17  A feldebrői és tarnaszentmáriai román kőtemplomok építését a legújabb 
művészettörténeti kutatások csupán a 11–12. század fordulójára datálják, ld.: MAROSI 
ERNŐ: A romanika Magyarországon. Bp., 2013. (Stílusok – Korszakok) 56–63. p. 
Mindez ugyanakkor nem teszi kétségessé, hogy igen korai előzményekkel 
számolhatunk, hiszen a magyar kereszténység kezdeti szakaszában a templomok 
többsége fából épült, s még a legfontosabb királyi alapítású apátságok egynémelyike 
is csak a 11. század végén kapott kőépületet. Minderre kiváló példa az 1080-as 
években alapított szentjobbi apátság, melynek első temploma a hagyomány szerint 
szintén fából épült: DHA I. 302–303.p. 

18  SRH I. 332. p. Az abasári monostorra bővebben ld.: GYÖRFFY GYÖRGY: Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza, I–IV. Bp., 1963–1998. (továbbiakban: GYÖRFFY, 
1998.) I. 130. p. Ugyancsak a néphagyomány köszön vissza Anonymus szűkszavú 
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A korai Árpád-kor tekintélyes kutatói, többek között Koszta, Kristó és Szegfű akként vélekedtek, hogy Aba Sámuel csupán politikai megfontolás-ból támogatta István törekvéseit, s a szent király halála után a trónt elfog-lalva tudatos pogány restaurációba kezdett.19 Meglátásom szerint azok a forráshelyek, amelyek ezt a képet látszanak alátámasztani, tudatosan elfo-gultak, s kései keletkezésük nyomán elsősorban az utókor által a történeti személyekre kimondott értékítéletet tükrözik. A Gellért-legendák közis-mert húsvéti jelenetének tudatos megkomponáltsága joggal ébreszt kételyt az elbeszélés hitelével kapcsolatban, a krónikákban arisztokratikus szem-szögből láttatott, a közszabadok rétegének kedvező társadalompolitika pedig hihetően katonai célokat szolgált.20 A közel egykorú források azon-ban ennek éppen ellenkezőjét bizonyítják. A magyar krónikák igen korai hagyományt tartottak fenn, amikor Aba monostoralapításáról és keresz-tény gyakorlat szerinti temetéséről szólnak. Ez utóbbi különösen annak fényében érdemel figyelmet, hogy a magyar krónikák hangsúlyozzák: a nyíltan pogány Levente herceget pogány rítus szerint temették el.21 Fontos kiemelni a kortárs Altaichi Évkönyvek azon bejegyzését, mely szerint a trónra lépő Aba király zsinatot tart, s a korszellemnek megfelelően együtt-működik az egyházzal.22 Mindennek fényében azokat a véleményeket tar-tom jobban megalapozottnak, melyek szerint Aba Sámuel teljesen magáévá tette a szent király politikai alapelveit.23 Ugyanakkor ezzel összefüggésben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes törzsek élén álló családok különböző ágai gyakran eltérő politikai orientáció hívei voltak. Az Árpádok családja is megosztott volt a kereszténység különböző irányzataihoz fűződő viszony kérdésében, hiszen míg a Géza-ág a latin rítusú nyugati, addig a Mihály-ág a görög rítusú keleti kereszténységre tért, s közben a Koppány-ág mindvégig kitartott az ősi pogány hit mellett.24 Az Aba-nemzetség esetében ugyancsak törésvonalak 

 
jellemzésében: SRH I. 73. p. A kutatásban népszerű álláspont szerint Aba Sámuel 
eredeti nyughelye Feldebrőn volt: KOVALOVSZKI JÚLIA: Feldebrő. In: KMTL. 216. p. 

19  KRISTÓ, 1980. 486. p.; KOSZTA LÁSZLÓ: Válság és megerősödés (1038–1196). 
Magyarország Története. Szerk.: Romsics Ignác. III. Bp., 2009. (továbbiakban: 
KOSZTA, 2009b.) 15. p.; SZEGFŰ LÁSZLÓ: Eretnekség és tirannizmus. In: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 5. sz. 501–516. p. 

20  A Gellért-legendák vonatkozó szöveghelyeit ld.: SRH II. 476., 500. p. Kritikájukra: 
GERICS JÓZSEF: Középkori források elbeszélésének értelmezése napjainkban. (Szent 
Gellért Aba királyról) In: UŐ: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a 
középkorban. Bp., 1995. (METEM-könyvek, 9.) 77–87. p. Aba társadalompolitikáját a 
14. századi krónikaszerkesztményben: SRH I. 329. p. Helyes értelmezését: MAKK 
FERENC: Szent István és utódai. In: Európa és Magyarország Szent István korában. 
Szerk.: Kristó Gyula – Makk Ferenc. Szeged, 2000. 337–338. p. 

21  Levente temetését ld.: SRH I. 344. p. 
22  CFH I. 94. p. 
23  Az Aba Sámuel személye körüli viták áttekintésére: TÖRÖK, 2002. 108–109. p. 
24  A Géza-ág nyugati orientációjára ld.: VARGA, GÁBOR: Ungarn und das Reich vom 10. 

bis zum 13. Jahrhundert. Das Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und 
Emanzipation. München. 2003. 57–81. p. A Mihály-ág kijevi kapcsolatairól 
tanúskodik, hogy Szár László felesége de Ruthenia származott: SRH I. 344. p. 
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rajzolódnak ki a vallásválasztás kapcsán. Az 1046–47. évi pogány szellemi-ségű lázadás zászlóbontására Abaújvárott került sor, ami arra utal, hogy a család valamely ága a megmozdulás mellé állt, ugyanakkor ezzel szemben a nemzetség egy másik tagja, Péter ispán, mély vallásosságáról tanúbizony-ságot téve, 1067 körül Százdon alapított monostort.25 A magyar történetírásban régóta jelen van, s az egyháztörténeti kuta-tásban sokak által elfogadott az a nézet, mely szerint az egri egyházmegye területe, magában foglalva az Alföld tekintélyes részét, egészen a Marosig húzódott, s ezzel magyarázzák azt, hogy a Zaránd vármegyében fekvő zsombolyi, későbbi nevén pankotai főesperesség már az Árpád-kortól kezdve az egri püspökséghez tartozott. Mindezt első látásra igazolni is lát-szik IV. Béla 1261. évi oklevele, mely szerint a zarándi Zsomboly és Nevegy falvak, tartozékaikkal együtt, Szent István adományából jutottak az egri egyház kezére. Ebből következik az a népszerű elképzelés, mely szerint a bihari püspökség területét az egykor hatalmas kiterjedésű egri egyházme-gyéből szakították volna ki.26 A bihari püspökség korai történetét szinte teljes homály fedi, s ennek következtében a korai magyar egyháztörténettel foglalkozó kutatók válto-zatos koncepciókat dolgoztak ki az egyházmegye létrehozásának ideje, okai és körülményei vonatkozásában. Ezen elméletek közül Koszta gondolatai érdemelnek külön figyelmet, aki egy olyan képet vázolt fel, mely szerint a Szent István által alapított egri egyházmegyének a püspöki központtól távol eső területeit I. András király szervezte önálló püspökséggé, azonban a két egyházmegyét a Szent László-kori egyházszervezeti reformokig együtt igaz-gatták. Mindezt azon megfigyelésekre alapozta, hogy az 1046–47. évi po-gánylázadás eseményeinek elbeszélése során a krónikák nem tesznek emlí-tést bihari püspökről, s az egyházmegye első ismert főpapja, a vallon szár-mazású Leodvin a liégei székeskáptalan nekrológiumában mint egri püs-pök szerepel.27 

 
Értékelésére: FONT MÁRTA: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 
2005. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 21.) 127. p. 

25  Az abaújvári jelenetet ld.: SRH I. 337. p. A százdi monostor alapítólevelét: DHA I. 
183–185. p. Egyes elképzelések szerint Péter ispán Aba Sámuel fia volt: TÓTH PÉTER – 
CSORBA CSABA: A századi alapítólevél 1067. Oklevéltár. Miskolc, 1986. (továbbiakban: 
TÓTH–CSORBA, 1986.) 11–12. p. Azonosítani szokás azzal a Péter vitézzel, aki az 1074. 
évi kemeji csatában a hercegek oldalán harcolva esett el: SRH I. 385–386. p. Arra, 
hogy Péter ispán az Aba-nemzetség tagja volt: PAULER GYULA: A magyar nemzet 
története az Árpádházi királyok alatt I–II. Bp., 1899.2 (Reprint 1984.) (továbbiakban: 
PAULER, 1899.) I. 124. p., 251. sz. jegyz. 

26  IV. Béla 1261. évi oklevelének kétnyelvű, latin-magyar közlését ld.: Árpád-kori 
oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Válogatta, fordította, bevezetéssel, 
jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Kondorné Látkóczki Erzsébet. Eger, 1997. 
(továbbiakban: ÁOHML.) 23–29. p. (A Zaránd megyei adományokat: 27. p.) A 
zsombolyi esperesség azonosítására és az abból levont következtetésekre ld.: KANDRA 
KABOS: A somboly-pankotai főesperestség. In: Századok, 1883. 6. sz. 582–592. p. 

27  KOSZTA LÁSZLÓ: A bihari püspökség alapítása. In: Nagyvárad és Bihar a korai 
középkorban. Szerk.: Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. 41–81. p. (Tanulmányok 
Biharország történetéből, I.) (továbbiakban: KOSZTA, 2014.) 41–81. p. A szerző 
tanulmányában saját gondolatai kifejtése előtt a dualizmus korától kezdődően 
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Meglátásom szerint a püspökökről fennmaradt forrásadatok megté-vesztők lehetnek az egyes egyházmegyék alapítási idejének meghatározásá-ra irányuló kísérletek során, mivel a 11. század hiányos archontológiai is-meretei alkalmatlanok efféle következtetések levonására. A győri püspök-ség korai létét például kétségbe vonhatatlanul igazolja, hogy 1009-ben, Azo pápai legátus, valamint a magyar egyházi és világi vezetők jelenlétében, esetleg egy vegyes zsinat alkalmával, székhelyén keltezték a pécsi püspök-ség alapítólevelét. Ugyanakkor nemcsak hogy Szent István országlásának negyven esztendejéből nincs adatunk a győri püspökök kilétére, de az egész 11. századból is csupán két főpap személyéről, Miklósról és Hartvikról van tudomásunk az egyházmegye élén.28 Egy rendszerint mellőzött forráshely lehetséges értelmezése továbbá kétségessé teszi, hogy valóban Leodvin lett volna Biharvár első püspöke.29 Árpád-kori krónikáink elbeszélése szerint Szent Gellért egyik mártírtársa bizonyos Budli püspök volt. A források nem árulják el, hogy mely egyház-megye élén állt, ugyanakkor egy, a Váradi Regestrumban fennmaradt, 1214. évi Bihar vármegyei per jegyzőkönyvében a bíróság előtt megjelent tanúk között két, de genere episcopi Budlu származó személyt is említe-nek.30 Györffy e két névalak egybecsengésére alapozta azon feltevését, mely szerint a pesti révnél halálra kövezett főpap a bihari egyházmegye püspöke volt, akinek kultuszát nemzetsége még másfél évszázad múltán is ápolta.31 
 

ismerteti a bihari, később váradi püspökség kutatástörténetét. A pogánylázadás 
krónikás elbeszélését ld.: SRH I. 337–344. p.; Uo. II. 501–503. p. Leodvin személyére 
legújabban: TÓTH PÉTER: Vallon főpapok a magyar egyház újjászervezésében a 
pogánylázadás után. In: Tanulmányok a 950 éves tihanyi alapítólevél tiszteletére. 
Szerk.: Érszegi Géza. Tihany, 2007. 31–36. p. (továbbiakban: TÓTH, 2007.) 33–34. p. 
Leodvin bihari püspökségéről a namuri Szent Albán-egyház alapítástörténete 
tanúskodik: CFH II. 969–970. p. Említését a liégei székeskáptalan nekrológiumában 
mint egri püspök: MARCHANDISSE, ALAIN: L’obituaire de la cathédrale Saint-Lambert 
de Liège. (XI–XIVe siécles.) Bruxelles, 1991. 158. p. 

28  A pécsi alapítólevelet ld.: DHA I. 54–58. p. Koszta a szöveg azon szakaszára alapozva, 
mely szerint „in presencia eius nuncii Azoni episcopi et aliorum omnium nostrorum 
fidelium episcoporum, marchyonum, comitum necnon minorumque personarum” 
került sor az új püspökség felállításának elrendelésére, feltételezi, hogy Győrött egy 
előre meghatározott helyen és időpontban tartott vegyes zsinatra került sor. 
Bővebben: KOSZTA, 2009a. 26–30. p. Győr püspökeit: ZSOLDOS ATTILA: Magyarország 
világi archontológiája 1000–1301. Bp., 2011. (História Könyvtár – Adattárak 11.) 
(továbbiakban: ZSOLDOS, 2011.) 90. p. 

29  Megjegyzendő, hogy Kristó hívta fel a figyelmet először arra, ami Koszta 
kiindulópontja volt, hogy a krónikák nem tesznek említést vértanúhalált halt bihari 
püspökről: KRISTÓ GYULA: Megjegyzések az ún. „Pogánylázadások” kora történetéhez. 
In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 1965. 
53–54. p. 

30  SRH I. 339–341. p.; Uo. II. 501–503. p., Regestrum Varadiense examinum ferri 
candentis ordine chronologico digestum descripta effigie editionis a. 1550 
illustratum. Curis et laboris Joannis Karácsonyi et Samuelis Borovszky. Bp., 1903. 
188. p. 

31  GYÖRFFY GYÖRGY: Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig. In: 
Magyarország története I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk.: Székely 
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Noha közvetlen forrás nincs arra vonatkozólag, hogy a Biharban birtokos család valóban a vértanútól származtatta volna magát, kétségtelen, hogy a 11–12. századból nem ismerünk más, hasonló nevű püspököt.32 Ami Leodvin viselt egyházi méltóságait illeti, a 11. század közepi ma-gyar belpolitika mozgatórugóinak ismeretében egyszerű magyarázat adha-tó a forrásadatok látszólagos ellentmondására. Wazo liégei püspökről (1042–1048) még közvetlenül halála után jegyezték fel, hogy híre magyar földre is eljutott, s késő középkori németalföldi krónikák fenntartották azt az egri egyházmegyében élő vallonok körében is népszerű hagyományt, mely szerint Wazo idején a liégei egyházmegyéből többen Magyarországra vándoroltak.33 Mindennek fényében az tűnik valószínűnek, hogy Leodvin az Eger környékére betelepülő vallonokkal érkezett Magyarországra, s ebből következik, hogy az 1040-es évek végétől az egri püspökség élén állhatott.34 Azt követően azonban, hogy 1053-ban I. András királynak fiú-gyermeke született, megromlott viszonya öccsével, Béla herceggel, akit korábban, törvényes utód híján, örökösévé tett.35 Tudatában annak, hogy Leodvin püspök András király legszűkebb bizalmi köréhez tartozott, s fi-gyelembe véve azt, hogy a püspökök politikai szereplőkként gyakran közve-títettek a világi hatalmasok között, valószínűnek tartom, hogy András, miután megromlott a viszonya Béla herceggel, úgy kívánta öccsét szoro-sabb ellenőrzés alá vonni, hogy Leodvint, kinek hűségében nem kellett kételkednie, áthelyezte a bihari püspökség élére, mely egyházmegye nagy-részt átfedésben volt a Béla hercegi hatalma alatt álló területekkel.36 

 
György. Szerk.: Bartha Antal. Bp., 1984. I/1. 575–1006. p. (továbbiakban: GYÖRFFY, 
1984.) 795., 846. p. Egy, a modern kutatás által el nem ismert újkori hagyomány 
szerint Budli éppenséggel egri püspök volt: SUGÁR ISTVÁN: Az egri püspökök 
története. Eger, 1984. (Schematizmus Archidiocesis Agriensis 1.) (továbbiakban: 
SUGÁR, 1984.) 19–27. p. 

32  A régebbi szakirodalom Pauler nyomán elfogadta, hogy a Registrumban említett Budlu 
nem azonos Szent Gellért mártírtársával: PAULER, 1899. I. 423. p., 188. sz. jegyz. 

33  A vonatkozó forrásokat ld.: CFH I. 17–18., 297–298., 524. p.; Uo. II. 1395., 1713. p. Az 
adatok értékelésére: KOSZTA, 2014. 59–60. p.; TÓTH, 2007. 30–31. p. 

34  Györffy szerint Leodvin előbb volt Biharvár püspöke, akit András király később 
Egerbe helyezett át, továbbá a nevek vélt hasonlóságára alapozva felvetette annak 
lehetőségét, hogy Leodvin azonos lehet azzal a Hilduinnal, aki Bonipert pécsi püspök 
megbízásából járt Fulbert chartres-i püspöknél, s így feltehető, hogy már István 
uralkodása alatt Magyarországon tartózkodott, bővebben ld.: GYÖRFFY GYÖRGY: Szent 
István történeti kutatásunkban. In: Szent István és kora. Szerk.: Glatz Ferenc – 
Kardos József. Bp., 1988. 18–22. p., 22. p. Györffy ugyanakkor vélhetően olvasati 
hibára alapozott, ugyanis a nekrológiumban nem Hiduin, hanem Liudinus alak 
olvasható, véleményem szerint tehát nincs okunk megkérdőjelezi azt, hogy Leodvin 
1047 után érkezett magyar földre. Álláspontom szerint Leodvin nem azért szerepel 
egri püspökként a nekrológiumban, mert akként halt volna meg, hanem pont azért, 
mert Liégeben jól tudták, hogy amikor Magyarországra telepedett, Eger volt a 
célpontja. 

35  András és Béla viszályára ld.: SRH I. 351–357. p.; GYÖRFFY, 1984. 862–865. p.; 
KOSZTA, 2009b. 26–29. p. 

36  A legfrissebb archontológiai összefoglalók jellemzően 1050 körülre helyezik Leodvin 
bihari püspökségét, ld.: ENGEL PÁL – KOSZTA LÁSZLÓ: Váradi püspökök. In: KMTL. 



 Az egri püspökség kezdetei      13 

 

Koszta az egri és a bihari egyházmegyék együttes igazgatása mellett érvel azzal is, hogy Kálmán király az Árpád-kori írott hagyományban ugyancsak mindkét püspökséggel kapcsolatban említésre kerül. A 14. szá-zadi krónikaszerkesztmény ugyanis beszámol arról, hogy Szent László, minthogy fiatalabb unokaöccsét, Álmost szánta királyi utódának, Kálmánt egri püspökké akarta tenni, aki azonban lengyel rokonaihoz szökött; egy másik fejezetben ugyanakkor arról esik szó, hogy Kálmán trónra lépése előtt váradi püspök volt.37 Noha már ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a vonatkozó krónikahely nem bizonyítja Kálmán egri püspöki működését, csupán László egy végül meg nem valósult tervéről számol be, meglátásom szerint Kálmán rövid püspöki pályafutása a különböző krónikaszövegek összevetésével tisztázható.38 A 152. fejezetben ugyanis Kálmán váradi püs-pökségének említésekor a Képes Krónika-család kódexeiben olvasható „sicut quidam dicunt” beszúrás egyértelműen bizonyítja, hogy a könyves királyt Váradhoz kötő hagyományok archaikusabbak, s mindez összhang-ban áll az ugyancsak igen régi hagyományokat fenntartó Zágrábi Krónika elbeszélésével.39 Mindezzel szemben a kizárólag a Képes Krónika-család kódexeiben fennmaradt, a királyból egri püspököt kreálni kívánó 140. kró-nikafejezet információinak hitelessége erősen megkérdőjelezhető. A fejezet elbeszélése szerint ugyanis Szent László kijelölt örököse, Álmos herceg önszántából mondott le a koronáról Kálmán javára, ami köztudottan ké-

 
712–713. p.; ZSOLDOS, 2011. 97. p. Minthogy azonban Leodvin bihari püspökségéről 
kizárólag a namuri egyházalapításról szóló feljegyzés tájékoztat, ez az álláspont csak 
akkor lehetne helytálló, ha feltesszük, a bihari főpap ekkoriban látogatott el 
szülőföldjére. Meglátásom szerint a köztörténeti tények ellentmondanak ennek a 
feltételezésnek. Az András király uralkodása elején felállt püspöki kar az 1040–50-es 
évek elején bizonyosan minden erejét arra fordította, hogy a pogánylázadás után 
helyreállítsa a magyar egyházszervezetet. A püspökök az egyházi élet újraindításában 
oroszlánrészt vállaltak, egyrészt mint a király tanácsadói, másrészt mert a 
pogánylázadás pusztításai elsősorban a falusi plébániahálózatot sújtották, s a Szent 
István-i törvények az egyházi élet alsóbb szintjeivel kapcsolatos teendőket mindig az 
illetékes püspök hatáskörébe utalják. Leodvin hazalátogatására tehát csak az 1050-es 
években, leginkább az évtized második felében kerülhetett sor. A püspökök korabeli 
politikai szerepére legújabban ld.: HOWE, JOHN: Before the Gregorian Reform. The 
Latin Church at the Turn of the First Millenium. Ithaca, 2016. 237–239. p. 

37  KOSZTA, 2014. 62–65. p.; SRH I. 419., 432. p. 
38  A Kálmán által viselt egyházi méltóságokra vonatkozó adatok ellentmondásosságához 

azért is érzem szükségét hozzászólni, mert a kérdés tisztázatlanságából fakadóan még 
a legújabb archontológiai összefoglalók sem tudták elhelyezni a későbbi uralkodót a 
11. századi főpapok sorában: ENGEL PÁL – KOSZTA LÁSZLÓ: Egri püspökök. In: KMTL. 
180. p.; UŐK: Váradi püspökök. In: Uo. 712. p.; SUGÁR, 1984. 29. p.; ZSOLDOS, 2011. 
87., 97. p. 

39  SRH I. 432. p. Annak megállapítása, hogy az Árpád-kori krónikák azon helyein, ahol 
ellentétes hagyományok összevetéséről olvashatunk, mindig az a hagyomány a 
régebbi, amelyre az írnok mint másoktól származóra utal, Györffy érdeme: GYÖRFFY 
GYÖRGY: Honfoglalás előtti népek és országok Anonymus Gesta Hungarorumában. 
In: Ethnographia, 1965. 3. sz. 411–434. p., 417. p. A Zágrábi Krónika tudósítását ld.: 
SRH I. 209. p. 
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sőbbi, 12. század közepi torzítás.40 Mindezen körülmények figyelembevéte-lével nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a krónikás, aki a 140. fejezetet átdolgozta, azért Egerrel hozta összefüggésbe Kálmánt, mert onnan mond-hatni egyszerűbben szöktethette lengyel földre – mely eseménynek ugyan-akkor a középkori lengyel történeti irodalomban nem található párhuzama. A bihari egyházmegye a később Vata által vezetett törzs szállásterüle-tét fedte le, s mivel a kalocsai, az egri és az erdélyi püspökségeket 1003-ig már létrehozták, nem tartom kizártnak, hogy a Vata-törzs behódolására és ennek következtében a bihari egyházmegye megalapítására már ugyancsak a korai időkben sor kerülhetett. Vata területét ugyanis néhány év leforgása alatt, mintegy a keresztény térítés bástyái vették körül az István királyi hatalmát elismerő területeken létrejövő püspökségek, s Ajtony, a déli szomszéd törzsfői szuverenitása részben csakugyan egyházpolitikai alapo-kon nyugodott. Az ezredfordulót követő években a politikai légkör rendkí-vül gyors változásának lehetünk tanúi, ami sürgette a törzsfőket a konkrét politikai állásfoglalás mihamarabbi megtételére. Az egri püspökség dél-alföldi gyarapodásával kapcsolatban behatóbb vizsgálatot igényel IV. Béla említett, 1261. évi adománylevele. Az oklevél narratioja szerint az egyház levéltára a tatárok dúlásának következtében megsemmisült, ami szükségessé tette, hogy birtokait és kiváltságait újfent összeírják. Feltűnő ugyanakkor, hogy a különböző birtokok mellett rendre Szent István és Szent László neve merül fel donátorként, csupán az ugocsai és beregi adományokat kötik III. Béla és II. András nevéhez.41 Érdemes megfigyelni a felsorolt birtokok földrajzi szórását. A Hevesújvár, Borsod, Zaránd, Zemplén, Abaújvár és Szabolcs vármegyékben fekvő birtokok Ist-ván, míg a Szolnok, Csongrád, Békés és Veszprém vármegyékben található javak László adományaként vannak feltüntetve.42 Már mindebből feltűnő, hogy a zarándi falvak kivételével a Szent István nevéhez kötött adományok az Alföld északi és a hegyvidék déli részén lokalizálhatók. Még több következtetés vonható le az adományozott birtokok felsoro-lásából kirajzolódó geopolitikai irányvonalakból. A birtokok felsorolásában az István nevéhez kötött zarándi falvak László csongrádi, békési és veszp-rémi adományai után következnek, s rendre említésre kerülnek a Körösök 

 
40  Kálmán és Álmos hatalmi harcaira ld.: GYÖRFFY, 1984. 940–944., 956–960. p.; 

KOSZTA, 2009b. 64–69. p. A 140. krónikafejezet kritikáját: JOHANNES DE THUROCZ: 
Chronica Hungarorum. II. Commentarii. 1. Ab initiis usque ad anno 1301. Composuit 
Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó. Bp., 1988. 405–410. p. 

41  Az egri püspökség korai birtokviszonyaira ld.: KOVÁCS BÉLA: Az egri egyházmegye 
története 1596-ig. (Schematizmus Archidiocesis Agriensis 3.) Eger, 1987. 27–30. p. 

42  A szent királyok adományainak kivonatát ld.: DHA I. 60–61., 307–308. p. Györffy 
szerint az oklevél egy Szent István-i alapítólevél kivonatát tartotta fenn, s a 
vármegyék megnevezése miatt a veszprémi oklevél analógiájára rekonstruálhatónak 
tartotta az egri egyházmegye területén kialakítottnak vélt vármegyei hálózatot: 
GYÖRFFY, 2013. 183. p. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a birtokok 
lokalizálása a 13. század közigazgatási viszonyait tükrözi. Valószínűleg 
Szentpéterynek van igaza abban, hogy a szöveg nem királyi oklevelekre, hanem a 
királyi adományokat összeíró diplomákra utal: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Szerk.: Szentpétery Imre – Borsa Iván. I–II. Bp., 1923–1987. 
(továbbiakban: RA) I/1. 6. p. (sorszám nélkül) 
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mentén található halászó- és malomhelyek. A Dunántúlon fekvő Veszprém megyei birtokok beszúrása a felsorolás ezen szakaszán nehezen értelmez-hető, de ettől eltekintve a birtokokat elhelyezkedésük szerint a Fehér-Körös partvidékén, nyugatról kelet felé haladva sorolják fel.43 Tekintettel arra, hogy Szent László volt az, aki a Sebes-Körös partján fekvő Váradra helyezte át a dél-alföldi egyházmegye székhelyét, egyértelműnek látszik, hogy a Körös-vidék egyházpolitikai viszonyainak átszervezése is az ő nevéhez köthető.44 Van adatunk, mely arra utal, hogy László az átalakítások során felül-vizsgálta az egyházi birtokok helyzetét, amennyiben az szükséges volt. Imre király 1198-ban olyan körösi vámjövedelem élvezetében erősítette meg a váradi egyházat, melyet az Szent László adományából bírt, a hagyomány szerint az egyház alapításától fogva. Figyelembe véve azonban, hogy a csonka formában ismert szöveg szerint a vám Biharvár birtokában volt, s csupán a jövedelmek voltak a váradi püspök és a székeskáptalan számára biztosítva, valószínű, hogy a vámbevételek már az egyházmegyei központ áthelyezése előtt a püspök kezébe kerültek, az átszervezés során azonban szükségessé vált a birtoklási és használati jogok tisztázása.45 Mindebből látható, hogy a lovagszent az egyházszervezeti reformok keretein belül figyelemmel volt az egyházi kézen lévő birtokok és jövedelmek helyzetére is. Ebből a megközelítésből a zarándi falvak eladományozása az egri püs-pökségnek, egységben a csongrádi és békési donációkkal, sokkal inkább illene László egyházpolitikai koncepciójába. 
 

43  ÁOHML. 27. p.: „item villa Halaz iuxta Crisium triplicem in comitatu Changradiensi 
cum duabus piscinis vicissim positis Halaztoua et Asuantou vocatis cum omnibus 
piscaturis in Crisio et aliis locis piscationum intra suas metas existentibus, que simili-
ter per beatissimum regem Ladizlaum ipsi ecclesie Agriensi sunt donate et collate 
cum loco molendini; item villa Feyerem cum conditionariis; item villa Pispuky simili-
ter cum omnibus conditionariis et loco molendini iuxta Crisium album cum villa Ke-
tesd in comitatu de Bekes existentes; item villa Mour ultra Danubium in dyocesi 
Wesprimiensi cum omnibus conditionariis coqume episcopalis similiter per beatum 
Ladizlaum regem donate; item villa Sombol cum Sombolhege in toto, que villa est 
locus episcopalis curie; item Pecher cum Dusnukzoth et Dusnukbos usque ad Crisium 
ac pulsatoribus et conditionariis ecclesie; item Neueg iuxta Crisium album de duabus 
partibus Crisii cum loco molendini ac libero transitu Crisii in comitatu de Zarand 
existentes per beatissimum Stephanum regem collate”. 

44  Szent László egyházpolitikájára átfogó jelleggel ld.: THOROCZKAY GÁBOR: Szent László 
és az egyház. In: Európa és Magyarország Szent László korában. Szerk.: Bárány Attila 
– Pósán László. Debrecen, 2017. 47–56. p. A László-kori egyházigazgatási 
reformokra: KOSZTA LÁSZLÓ: Államhatalom és egyházszervezet a 11. századi 
Magyarországon: vázlat a keresztény magyar állam kiépülésének dinamikájáról. In: 
Valóság, 2010. 6. sz. 52–59. p., 56. p. 

45  Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Studio et opera Georgii 
Fejér. Budae 1829–1844. (továbbiakban: CD) VII/5. 149. p.: „tributum castri Bychor 
de Kewres ad usum episcopi et fratrum ecclesie waradiensis ex donatione beati 
Ladislai regis tempore sue fundacionis collatum” Értelmezésére ld. még: WEISZ 
BOGLÁRKA: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés a középkori 
Magyarországon a középkor első felében. Bp., 2013. (Magyar Történelmi Emlékek – 
Adattárak) 85.p. 
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Az, hogy azokat az oklevél mégis Szent István király adományának tu-lajdonítja, talán véletlen elírásnak tudható be. IV. Béla oklevele V. István 1271. évi átiratában maradt fenn, melyet vélhetően két írnok írt.46 Az egyes adománybirtokokhoz meglehetősen sablonos formában fűzik hozzá, hogy azok per beatissimum regem Stephanum, illetve Ladizlaum jutottak az egyház kezére, s az in comitatu de Zarand fekvő birtokokat a felsorolásban az in comitatu de Zemlen található javak követik. Nem kizárt, hogy az ír-nok, illetve írnokok, megtévesztve az erősen formulás szövegezéstől és az egymást követő vármegyék hasonló névalakjától, pusztán tévedésből tulaj-donították a Fehér-Körös mentén fekvő zarándi falvakat és azok tartozékait Szent István király adományának. Megjegyzendő továbbá, hogy az oklevél csupán a két falu adományozásáról szól, a középszintű egyházigazgatási körzetekről hallgat. A főesperes (archidiaconus) méltósága csupán Kálmán első törvény-könyvében kerül először említésre, s a korábbi időkből fennmaradt dek-retális források tanúsága szerint a magyar egyház történetének legkorábbi szakaszában a megyésispán a püspökkel volt köteles együttműködni.47 Mindebből látszik, hogy a főesperességek kialakulása hosszú folyamat volt, amely végigkísérte az egész 11. századot. A keresztény királyság létrehozása és a térítés idején keresztelőegyházi szervezet jött létre, s az egyházszerve-zet megszilárdulása során ezen egyházak papjai, akik közvetlenül a térítést irányító püspök alatt álltak, a kiforró esperesi körzetek vezetői lettek.48 A világi és egyházi közigazgatás kiépítésének összefüggései kapcsán szüksé-ges hangsúlyozni, hogy az egyházmegyék létrehozása megelőzte a püspök-ségek területén kialakított vármegyék megszervezését.49 Ezen általános tendenciák fokozottan érvényesek a keleti országrész egyházmegyéire, ugyanis a királyságba egy tömbben integrált területeken mind az egyházi, mind a világi közigazgatás alsóbb szintjeinek megszervezése több időt vett igénybe. Az egri püspök Zaránd vármegye feletti joghatóságának eredete jól el-helyezhető az egyházszervezeti fejlődés imént vázolt folyamatában. Zaránd 

 
46  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Fényképtár. 210 757.; 

ÁOHML. 33–34. p. Az oklevélkritikai megjegyzések: Uo.; RA II/1. 118–124. p. 2123. 
sz. 

47  Kálmán I/58–60.: ZÁVODSZKY LEVENTE: A Szent István, Szent László és Kálmán 
korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függelék: A törvények szövege) 
Bp., 1904. 191. p. A püspökök és ispánok együttműködésére az István-kori 
törvényszövegekben: JÁNOSI MÓNIKA: Törvényalkotás a korai Árpád-korban. Szeged, 
1996. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 9.) 58. p. 

48  A fejlődésre bővebben ld.: KRISTÓ, 1988. 208–235. p.; THOROCZKAY GÁBOR: A 
középkori Magyar Királyság egyházigazgatásának néhány kérdése. In: 
Egyháztörténeti Szemle, 2019. 4. sz. 3–10. p., 6–8. p. A keresztelőegyházi szervezetre: 
MÁLYUSZ ELEMÉR: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 2007. (2. 
kiad.) 18–21. p. 

49  Minderre bővebben ld.: KRISTÓ, 1988. 208–214. Ellentétes vélemény szerint Szent 
István királyságában az egyházmegyei határokat nyugati minta alapján a már 
meglévő világi közigazgatási határokhoz igazították: GYÖRFFY, 2013. 231. p.; PÜSPÖKI 
NAGY, 1988. 74–75. p.; VÁCZY PÉTER: A korai magyar történet néhány kérdéséről. In: 
Századok, 1958. 1–4. sz. 265–345. p., 335. p. 



 Az egri püspökség kezdetei      17 

 

az egykor organikus területi egységet képező bihari régióból szakadt ki és alakult önálló vármegyévé, s amint azt a Váradi Krónika tanúsítja, a terüle-tek földrajzi egységből fakadó kapcsolata még a 14. században is szoros volt.50 Zsomboly falu azonban még a 11. században, inkább László, mint István adományából, az egri püspök magánbirtokává vált, ami közvetlen ellenőrzést biztosított az egyházszervezet alsóbb szintjeinek kialakítása során. Így, amikor a dél-alföldi régió esperesi hálózata kialakult, s Zsom-boly az önállósuló Zaránd vármegye területét lefedő főesperesség központ-ja lett, az egri püspök és a helyi főesperes között fennálló személyes függő-ségi viszony maga után vonta Eger püspöki joghatóságát a főesperesség, s így Zaránd vármegye felett. Amennyiben viszont az egri egyházmegye eredeti kiterjedését a hegy-vidéken és az annak előterében húzódó észak-alföldi területeken lokalizál-juk, reális választ adhatunk arra a kérdésre, hogy miért éppen Egerben jelölték ki a püspökség székhelyét. Szent István király és körei a Kárpát-medence különböző vidékein mindig a helyi viszonyokhoz és lehetőségek-hez igazodva jártak el a magyar egyházszervezet kialakítása során, mindez jól tükröződik a püspöki székhelyek kijelölésének gyakorlatában is. Az Árpádok törzsi területén tudatosan világi hatalmi központokban állították fel az egyes püspöki székeket, e koncepció azonban az új területek integrá-lása során részben megváltozott. Pécset elsősorban az antik hagyományok továbbélése, a keleti püspöki székhelyek közül pedig Marosvárt és vélhető-en már ekkor Gyulafehérvárt, amellett, hogy egyúttal világi igazgatási köz-pontok is voltak, elsősorban az alacsonyabb szintű egyházi előzmények tették alkalmassá.51 Az észak-keleti országrészben létrehozott egyházmegye székhelyét az Eger-patak völgyében, a patak bal partján emelt várban alakították ki, melynek területén egy 10. századra keltezhető körtemplom és feltehetően egy törzsfői szálláshely emlékeit tárták fel. Feltételezni szokás, hogy ezen korai előzmények miatt választották ki Egert a felállítandó egyházmegye központjának.52 Láttuk azonban, hogy az Abák területén, több helyen már a legkorábbi időktől kezdve zajlott az egyházi élet, több helyen létesültek templomok, mindez tehát nem emelte ki Egert a többi helység közül. A település világi jelentősége pedig csupán évszázadokkal később, a török 

 
50  SRH I. 211. p. Értelmezését: KRISTÓ, 1988. 473–474. p. 
51  Pécsre ld.: KOSZTA, 2009a. 30–34. p. Csanádra: JUHÁSZ KÁLMÁN: A csanádi 

püspökség története alapításától a tatárjárásig. (1030–1242) Makó, 1930. 
(Csanádvármegyei Könyvtár, 19–20.) 23–36. p. Az erdélyi püspökség egyedülálló 
módon nem székhelyről, hanem tartományról van elnevezve, ezért többen azt 
feltételezték, hogy eredetileg nem Gyulafehérvár volt az egyházmegye székhelye.: 
BÓNA, 1986. 267–268. p.; KRISTÓ, 2002. 100–118. p. A kérdésre legújabban, a 
korábbi álláspontok áttekintésével ld.: HUNYADI SÁNDOR: Az erdélyi káptalan 
kezdetei. In: Magister Historiae III. Válogatott tanulmányok a 2016-ban és 2017-ben 
megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák 
előadásaiból. Szerk.: Borbás Benjámin – Kozák-Kígyóssy Szabolcs László. Bp., 2019. 
57–75. p., 58–60. p. 

52  KOVÁCS BÉLA: Eger. In: KMTL. 179. p. 
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háborúk idején értékelődött fel, Árpád-kori élete a püspöki székhely köré szerveződött.53 Az Árpád-kori írott hagyomány szerint a régió ura, Aba Sámuel, Aba-újvárott építette ki hatalmi központját.54 A Hernád partján emelkedő erős-ség Egertől 98 km-es távolságra, észak-keleti irányban épült, s talán nem véletlen, hogy a püspöki székhelytől nyugatra ugyancsak 98 km-re emelke-dett Nógrádvár. Ebben a hatósugárban mérve, keleti irányban kis híján ugyanekkora távolságra található Szabolcsvár (90 km), dél felé pedig ugyan Szolnok vára némileg közelebb épült (81 km), de megközelítőleg azonos távolságra található Várkony (94 km), mely a korai Árpád-korban szintén fontos erődnek számított. E várak jelentősége minden bizonnyal abban állt, hogy rajtuk nyugo-dott az Aba-törzs territoriális hatalma. Abaújvárott épült ki a törzset vezető család hatalmi központja, s Szabolcsvár esetében is erős a gyanú, hogy a törzs élén álló nemzetség valamely ágának fő erőssége volt. Péter ispán azon birtokai közül ugyanis, melyeket a százdi apátságnak adományozott, 9 a későbbi Szabolcs vármegye területén, 3 a későbbi Borsod vármegyének Szabolccsal határos Tisza-menti vidékén, 2 a későbbi Heves vármegye nyugati felében, 1 pedig a későbbi Zemplén vármegye legdélibb vidékén feküdt. Mint az látható, ezek a birtokok kitették Szabolcsvár korabeli szű-kebb és tágabb vonzáskörzetét.55 Nógrádvárral kapcsolatban nem csak az érdekes, hogy pontosan ugyanakkora távolságra létesült Egertől, mint Abaújvár, hanem az is, hogy a két erőd nevének magyar jelentése is ugyan-az: új vár. Ezen körülmények értelemszerűen vonják maguk után annak feltételezését, hogy a két erősséget azonos várépítési program során emel-ték.56 Várkonynál volt az egyik legfontosabb tiszai átkelőhely, jelentőségét 

 
53  Eger Árpád-kori történetére ld.: GYÖRFFY, 1998. III. 80–89. p. 
54  SRH I. 337. p.: „Novum Castrum, quod rex Aba construxerat” A krónikák soraiból 

úgy tűnhet, mintha a várat Aba uralkodása idején (1041–1044) építették volna, holott 
erre minden bizonnyal korábban sor került. A középkori magyar latinságban a 
castrum mint világi hatalmi központ csupán a 12. század közepén válik bevett 
fogalommá, ami egyértelművé teszi a szöveghely kései megfogalmazását. Bővebben 
ld.: KRISTÓ, 1988. 400. p. 

55  A százdi alapítólevélben felsorolt birtokok számbavétele során nem voltam tekintettel 
azokra, melyek a 13. században interpolált szövegrészekben kerülnek említésre, 
továbbá szándékosan hagytam figyelmen kívül a Pest megyei helyneveket, mivel 
Csabarákosa településnek az oklevélben olvasható névalakja egyértelműen 13. századi 
betoldás, könnyen elképzelhető, hogy a Pest megyei helyneveket említő összefüggő 
szövegrész szintén egységes interpoláció. Az oklevél kritikáját ld.: DHA I. 182–183. p. 
Az egyes birtokok részben eltérő lokalizálására: GYÖRFFY, 1998. I. 804–805. p.; 
TÓTH–CSORBA, 1986. 11. p. 

56  Györffy eltérő véleménye szerint, melyet alapvetően meghatározott, hogy a korai vár- 
és megyerendszerről kialakított koncepciójában rendkívül nagy hangsúlyt fektetett az 
Árpád-dinasztia vélt 10. századi abszolút hatalmára, Nógrád várát István király 
létesítette azzal a céllal, hogy lezárva a Verőce-patak mentén húzódó útvonalakat, 
észak-keleti irányból biztosítsa a fő udvarhelyek védelmét: GYÖRFFY, 1998. IV. 213. p. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy Nógrádvár esetében a régészeti kutatás, noha mind a 
mai napig nem tárt fel 10–11. századi rétegeket, ugyanakkor ennek ellenére a vár 
korabeli létét nem kérdőjelezi meg, minderre ld.: BÓNA ISTVÁN: Az Árpádok korai 
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jól mutatja, hogy itt jelölték ki a területi kiterjedésében csupán körvona-lakban felvázolható 11. századi hercegség egyik határpontját, amit az való-színűsít, hogy a krónikás hagyomány szerint kétszer is itt került sor kirá-lyok és hercegek találkozójára. Miután a század közepére, de legkésőbb utolsó harmadára kialakult a szolnoki várispánság és vármegye, Várkony elveszítette hatalmi funkcióit, s hosszú időre eltűnik a forrásokból.57 Mindezt összevetve egy olyan kép rajzolódik ki, mely szerint az Abák törzse által uralt országrész meghatározó várai minden irányban megköze-lítőleg azonos, 90–100 km-es távolságra helyezkedtek el a területen létre-hozott egyházmegye székhelyétől. Minthogy a magyarság csupán a 12. század elejétől kezdett északi irányban terjeszkedni a Bódva, a Hernád és a Tarcal folyók mentén, északon ekkor még nem épült hasonló jelentőségű vár.58 Ez a körülmény tehát abba az irányba mutat, hogy az Eger-patak partján épült erőd elsősorban központi elhelyezkedése miatt bizonyult alkalmasnak arra, hogy itt jelöljék ki az egyházmegye székhelyét. A püspökség eme területi kiterjedése még a 11. század során jelentő-sen megváltozott, ugyanis Nógrád és a Tisza alföldi szakaszán fekvő Szol-nok (a 13. századtól Külső-Szolnok) vármegyék területe később a váci püs-pökséghez tartozott, de annak létrehozása előtt az egri egyházmegye terüle-tét képezték.59 Áttekintve az egri püspökség korai történetének vitás kérdéseit a kö-vetkező megállapításokat tettem és következtetéseket vontam le. A politi-katörténeti összefüggések fényében úgy vélem, indokolatlan közvetlen kapcsolatot feltételezni az Aba-törzs behódolása és az egri egyházmegye megalapítása között, előbbire véleményem szerint már a 10. század utolsó harmadában sor kerülhetett, míg utóbbira csak a koronázást követő évek-ben, 1001 és 1003 között nyílt lehetőség. A régió egyházi szervezetének kialakításában István nagy segítségére volt sógora, Aba Sámuel, aki az Árpádok fejedelmi udvarában már fiatalon megismerkedett a keresztény-séggel, s később uralkodóként is igyekezett a szent király nyomdokain ha-ladni. Valószínűtlennek tartom azonban, hogy az egri püspökség területe egészen a Marosig nyúlt volna. Nem tartom indokoltnak a bihari egyház-megye létrehozását a 11. század első harmadánál későbbre datálni, az egri püspökség Zaránd vármegyei birtokgyarapodása pedig sokkal inkább tük-
 

várai. Debrecen, 1998. (2. kiad.) 58–60. p.; MORDOVIN MAXIM: A várszervezet 
kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban a 10–
12. században. Bp., 2016. (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, 5.) 17. p. 

57  A várkonyi találkozókat ld.: SRH I. 353–355., 422–423. p. A 11. századi hercegségre 
legújabban: BAGI DÁNIEL: Divisio Regni. Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus 
történetírás az Árpádok, Piastok és Přemyslek birodalmában a 11. és a korai 12. 
században. Pécs, 2017. A régészeti kutatás mindmáig adós a vár helyének pontos 
lokalizálásával és feltárásával. A helyi hagyomány szerint az erőd a Tisza-partján, az ún. 
Vár-dombon emelkedett. A település, mint villa, oklevélben csupán 1301-ben bukkan fel 
először: CD VI/2. 302. p. Szolnok vármegye kialakulására: KRISTÓ, 1988. 434–440. p. 

58  A Felvidék keleti területeinek magyar megszállására ld.: MARSINA, RICHARD: A mai 
Szlovákia területének betelepüléséről a 11. századtól a 13. század közepéig. In: 
Történelmi Szemle, 1984. 3. sz. 370–389. p., 385. p. 

59  A váci püspökség létrehozása körüli vitás kérdések áttekintésére ld.: THOROCZKAY, 
2016. 84–89. p.; TÖRÖK, 2002. 47–61. p. 
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rözi Szent László politikájának irányvonalait. Meglátásom szerint a zsom-bolyi (pankotai) főesperesség sajátos exklávé helyzete onnan eredeztethető, hogy az egri püspök még a korai időkben adományba nyerte a falut, minek következtében a település körül kialakuló egyházigazgatási körzet felett is realizálni tudta az egyházi joghatóságra vonatkozó igényét. Ennek fényé-ben az egyházmegye kezdeti kiterjedését az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségére lokalizálom, ahol a régió főbb váraitól nagyjából egyenlő távolságra fekvő Egerben jelölték ki a püspökség székhelyét.   


