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GUBÁS JENŐ  

A Szent István-i Aracs 

Ezeréves történelmünk dics ő  jelképe, Aracs. 
Hozzá zarándokolunk gyökereinket, múltunkat keresve, 
s a jövőnkhöz, megmaradásunkhoz er őt, hitet gyűjtve, 
most őt faggatjuk eredetér ől, keletkezésérő l és tárjuk fel 
a titkát, a magyarságukhoz még ragaszkodó népünk 
előtt. 

Msgr. Huzsvár László, nagybecskereki szé-
kespüspök ezzel kapcsolatban a következ őket tudatja: 
„Az Apostoli Szék Aktái szerint, (Acta Apostolicae Sedis 
62/1970/, 578—  580.) őszentsége VI. Pál pápa 1970-
ben apostoli levelet írt, amelyet az Egyház Magyaror-
szágon történt alapításának, s egyben Szent István szü-
letésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma al-
kalmából adott közre. Ebben a következ őket írja: „Szent 
István, Pannóniának ez a ragyogó csillaga, ... népének 
hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és 
mindenkitő l független legyen. Arra törekedett, hogy azt 
egy és egységes nemzetté forrassza össze. Önálló ál-
lamformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, 
amelyek a keresztény szellemiségb ő l fakadtak. Egyide-
j ű leg megszervezte királyságának határai között az els ő  
egyházi intézményeket, megvetve ezzel a jogi és lelki-
pásztori fegyelem alapjait, s ezzel el őmozdította az 
Egyház termékeny növekedését magyar földön. Az esz-
tergomi érsekségen kívül, amely Magyarország prímási 
székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget 
és nyolc más egyházmegyét. Külön el őjogokkal erősí-
tette meg az akkor már meglév ő  pannonhalmi, Szent 
Mártonról nevezett monostort, létrehozta a veszprémi  

és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székes-
fehérvári káptalanokat, és  el ősegítette  a zalavári, 
bakonybéli, aracsi, oroszlámosi, sári, tatai és jáki mo-
nostorok felépítését.  Ezek az egyházi intézmények, 
amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segít-
ségére voltak, olyan központokká váltak, amelyek-
ben virágzott az istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdet ő  
munka, s otthont találtak bennük a keresztény szel-
lemű  tudományok és m űvészetek, sőt gazdasági, 
szociális téren is, különösen a földm űvelés terén, a 
haladás előmozdítói voltak." 

Mindehhez Huzsvár püspökúr hozzáf űzte még a 
következőket: „Pápai dokumentum állítja tehát, hogy az 
aracsi monostor már Sz. István idejében állt. Ez csakis 
1034-ben következhetett be, (illetve az ezt követ ő  köze-
li években,) mert Sz. István 1030-ban küldte csanádi 
püspöknek Szent Gellértet, aki el őbb Imre fia nevel ője 
volt. Szent István 1038-an, Szent Gellért 1046-ban halt 
meg. Csanádi püspökként Sz. Gellért építkezésekbe 
kezdett, az első  négy éven belül épült fel az oroszlámosi 
monostor. Ekkor kerülhetett sor az aracsi monostor 
építésére is."  

Mindez azt bizonyítja, hogy az aracsi monostort 
Szent István építette, s már ezer éve, dacolva a termé-
szeti csapásokkal, valamint a betolakodók, s ellenséges 
elemek pusztításával, büszkén és kitartóan hirdeti ittlé-
tünket, s ennek jogosságát. Óvjuk és becsüljük meg ezt 
a páratlan, az összmagyarság szempontjából is jelent ős 
emlékm űvünket. 

2002/3. 11. évf. 
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E számunk képzőművészeti anyagát Gyurkovics Hunor munkái alkotják, 
amelyeket az aracsi Pusztatemplom ihletett. 




