megyét létrehozni. Erre majd csak a 11. század közepe táján kerül sor. A kialakuló vármegyék területe magában foglalta a vár határain belül fekvő királyi — udvari és vár — birtokokat, valamint az egyházi és magánföldesúri
tulajdonú földeket is. Ezzel szemben a megyén belül létrejött várszervezet
csupán a várnépeket és azok földjét fogta össze.
A 10—11. században jelentős társadalmi változások is lezajlottak. Ezek szoros összefüggésben voltak az állam kialakulásával és működésével. Az alávetett
osztály zöme a 11. század során már a hajdani szabadságát vesztett magyar
népességből került ki, szemben a 10. századdal, amikor a szolgasorba taszítottak túlnyomó részét a behurcolt idegen rabszolgák, s a honfoglalást megélt „őslakók" (szlávok, avarok) tették ki. A lesüllyedés elől menekülő szabadok számára a Kárpát-medence gyéren lakott peremterületei nyújtottak átmeneti menedéket. Ezzel a folyamattal párhuzamosan átalakult az uralkodó
osztály is. A Szent István politikáját elfogadni nem tudó törzsi-nemzetségi
előkelők egy része elesett az államszervező harcok során, az életben maradottak pedig kihullottak a kiváltságosok közül. Ugyanakkor viszont a királyt
támogató idegen származású főemberek és lovagok bekerültek az uralkodó osztály tagjai közé. Az egyházszervezet kiépítésével kialakult és megerősödött az
egyházi társadalom is. Ennek fejei, a püspökök és érsekek, szintén betagozódtak a feudális állam vezető osztályába. István a jogi viszonyokat a tényleges
vagyoni állapotokhoz igazította. Törvénykönyvei alapján tudjuk, hogy a társadalom szabadokra (liber) és szolgákra (servus) tagozódott, de a két kategória
között nem létezett áthághatatlan határ. A különböző vétségekért kirótt büntetések mértéke arra utal, hogy a jogi értelemben vett szabadok között lényeges vagyoni eltérések voltak. A törvényekben különböző elnevezéssel — közrendű (vulgáris), szegény és alacsony rendű (pauper et tenuis) — illetett közszabadok megléte azt mutatja, hogy az István kori társadalmat még nem tekinthetjük tisztán osztályalapokon álló társadalomnak. Az ősközösségi társadalom maradványelemeinek a lesüllyesztését a feudális állam erőszakapparátusa majd csak László és Kálmán uralkodása alatt végzi el.

KOSZTA LÁSZLÓ

Egyházszervezés Magyarországon
Kelet-Európában a 9—11. század a kereszténység felvételének történelmi
ideje. A bolgár, kijevi orosz, lengyel és cseh állam létrejöttével párhuzamosan,
azzal szoros öszefüggésben a vallásváltás is szükségessé vált e népek számára.
A 9. század végén a Kárpát-medencében új hazát foglaló magyarság is hasonló probléma elé került. Az egyre lazuló kötelékekkel összekapcsolódó törzsszövetséget vagy egy új erős politikai intézmény, az állam váltja fel, és a magyarság az alakulóban levő keresztény Európa részévé lesz, vagy osztoznia kell
a rómaiaknak pannóniai kivonulása után itt élt népek sorsával: politikai függésbe kerül, s előbb-utóbb önálló kultúráját is elveszti. Ahogy az államalapítás, úgy a kereszténység fölvétele és a sikeres egyházszervezés sem egyszerűen
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néhány vezető elhatározásának kérdése. Megkívánja a társadalom, illetve a
vallási képzetek fejlettségének bizonyos szintjét, az újnak legalábbis elemeiben való jelenlétét.
A honfoglalók vallásáról igen kevés biztos információnk van. A különböző
tudományágak — történelem-, néprajz-, zenetudomány, a nyelvészet és a régészet — eredményeinek együttes figyelembevételével sem tudunk pontos képet adni róla. Fontos kiemelni, hogy a 10. század közepétől meginduló és rendszeressé váló keresztény térítés előtt is kimutatható, a magyarság megismerkedett már a monoteista vallásokkal, sőt az ősvallása is ilyen irányba fejlődött. Ez a két tényező megkönnyítette a kereszténység átvételét.
A honfoglalást megelőzően a magyar törzsek a Kelet-európai síkság déli
zónájában, a Fekete-tenger északi partvidékén éltek. A területen élő népeket a
kereszténység, a iráni mohamedán hit, sőt a zsidó vallás felől érték hatások.
A terjeszkedő iszlám és a Bizánci Birodalom határterületén a Kazár Birodalom
vezetői a politikai függés elkerülése végett a zsidó vallást vették föl. Nem kizárt, hogy a kazár fennhatóság alatt élő magyar törzsek előkelői közül egyesek
ezt a hitet választották, vagy legalábbis megismerték. Bizonyítani látszik ezt
a honfoglalás kori temetőkben talált néhány olyan gyűrű, melyekre héber
betűket véstek. A szakirodalom szerint inkább a hét magyar törzshöz katonai
segédnépként csatlakozott kabarok között kereshetjük a zsidó vallásúakat, de
megfogalmazódott olyan vélemény is, miszerint éppen a zsidó vallás előtérbe
kerülése okozta a kabar törzsek kiválását a Kazár Birodalomból.
A mohemedán hitet iráni és arab utazók, vándorkereskedők terjesztették
a vidéken. Legerősebb befolyása azonban a bizánci kereszténységnek volt, különösen a kazárokhoz nem tartozó területeken, ahol a keresztény misszió a 9.
századra már nagy múlttal rendelkezett, és így állandó egyházszervezetet hozott létre. Ehhez megfelelő hátteret biztosítottak a Fekete-tenger partvidékén
levő bizánci kereskedővárosok. A magyar törzsek közé indult misszióról nincs
tudomásunk, de a szlávok apostolaként tisztelt Konstantin-Cirill legendája beszámol arról, hogy a Krím-félszigeti bizánci városokba hol békés, hol rabló
szándékkal lejáró magyar csapatok találkoztak térítő szerzetesekkel. Egyszer
Cherson város közelében az éppen imádkozó Cirillt lepték meg a farkas módra
üvöltő magyarok, el akarván venni életét, de a szerzetes lecsendesítette a pogányokat. Ugyanezen legenda egy másik fejezete szerint egy bizánci várost
ostromló kazár fejedelmet, akiben talán magyar előkelőt sejthetünk, Cirill
megbékítve keresztény hitre térítette. Közvetlenül a honfoglalást megelőzően
— 880—881 táján — talán az Al-Duna környékén Cirill testvérével Metóddal,
Pannónia érsekével vette föl a kapcsolatot egy kalandozó magyar csapat vezetője. A kereszténység korai emlékei a honfoglalók tárgyi kultúrájában is
megtalálhatók. Számos sírból került elő olyan ereklyetartó mellkereszt, amelyet
hajdani tulajdonosa minden bizonnyal talizmánként viselt. A legismertebb lelet egy pogány harcos sírjából előkerült, a még Levédiában készült ún. bezdédi tarsolylemez, melyen a kereszt közepén a palmettaindák óvó ölelésében helyezkedik el, bizonyítva ezzel készítőjének, de valószínűleg viselőjének
is ismereteit a keresztszimbólum jelentőségéről. A ránk maradt emlékek ellenére a Kárpát-medencébe költözés előtt a magyarságot ért keresztény hatásokat nem szabad túlértékelni. Nyelvünk szókészletében egyedül talán a kereszt
szó őrizhette meg ennek az emlékét. Szövetségeseként őseinket jól ismerő Bölcs
Leó bizánci császár Taktika című munkájában, a magyarokat összehasonlítva
a bolgárokkal, a fő különbséget népünk még meglevő pogányságában látja.
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Hasonlóan vélekedik az arab Dzsajhani is, aki tűzimádónak — pogánynak —
nevezi elődeinket.
Diószegi Vilmos kutatásai nyomán bizonyos, hogy a magyarság fő vallási
formája a sámánizmus lehetett, de ez már nem volt azonos a Nyugat-Szibériában élő vogul és osztják nyelvrokonainknál még a 20. században is megfigyelhető sámánhittel. A türk-kazár mintára a magyarságnál is bevezetett kettős fejedelemség intézménye ezt már önmagában is mutatja. A törzsszövetség
élén kündü méltóságban a főfejedelmet alattvalói szentként tisztelték, és egyre
inkább háttérbe szorult a csak kisebb közösségek érdekében tevékenykedő sámánok szerepe. A magyarok vallási képzetei is a dualisztikus, sőt nem egy
vonatkozásban a monoteisztikus felfogás irányába fejlődtek. A keresztény hit
számos elemének megnevezésére nem kellett idegen kifejezést átvennünk, hiszen a 10—11. század fordulóján meglevő szókészletünkben voltak olyan elemek, melyek az új fogalmakhoz közelálló jelentéstartalommal bírtak (pl. Isten,
ördög). A források csekély száma mellett is tapasztalható vallási sokszínűség
bizonyítja, hogy a magyarság mi-tudatában nem volt jelentős identifikációs
tényező a vallás, s a törzsszövetség összetartásában is igen csekély szerepe lehetett. Az ősvallás merev dogmákat és szertartási szabályokat nem ismerő felfogása mellett a vallási képzetek változatossága is hozzájárult ahhoz, őseink
türelemmel viseltettek a máshitűek iránt. Megerősíti ezt a két szláv apostollal való találkozás mellett, hogy a magyarság megkeresztelése sem követelt sok
mártírt. Viszonylag könnyen fogadták be a társadalom akkuiturációját megkövetelő új vallást.
895—896-ban a magyar törzsek a Kárpát-medencében jobbára már keresztény avaroszláv lakosságot találtak. A latin és a bizánci rítusú kereszténység s
egyben két különböző kultúrkör itt érintkezett egymással, és így megosztották a Közép-Duna-medencét. A Dunától keletre, délkeletre élők részben a bolgár, részben a Nagymorva Birodalom politikai érdekszférájába tartozva a bizánci rítust követték. A hajdani Pannónia viszont a frank bizoralom részeként a német egyházi központok vallási fennhatósága alapján Róma alá tartozott. A terület etnikai, politikai és vallási képéről a 870 táján keletkezett
Bajorok és karantánok megtérése című munka tájékoztat. A salzburgi érsekség jogainak érdekében született mű bemutatja az érsekség egyházszervező
munkáját. A frank vazallusterület politikai központjában, Pribina fejedelem
székhelyén, Mosaburgban (Zalavár) két templom is állt, az egyik Keresztelő
Szent János, a másik pedig Szent Adorján tiszteletére. A fenti forrás szerint
további 28 helységben szenteltek föl egyházközségeket. Ezeknek nagy részét
már nem lehet pontosan lokalizálni, de közöttük van a Szent István-i egyházszervezésben püspöki székhellyé lett Pécs is Quinque basilicae néven. A város
latin nevének fordítása — öt templom — magában is bizonyítja a keresztény
kultuszközösség jelenlétét, melyet a régészet eredményei is megerősítenek. Az
egykori ókeresztény kápolnákat, köztük az ún. háromkarélyos kápolnát újból
használatba vették. A magyar honfoglalással természetesen az egész Kárpátmedencében megszűnt az egyházszervezet. Az itt élő keresztényeknek megszakadtak kapcsolataik a távoli egyházi központjaikkal, de vallásukat továbbra is szabadon gyakorolhatták. Hitbeli meggyőződésükkel hatottak is elődeinkre. A nyugatról érkező első misszionáriusok tudósításából tudjuk, hogy
csaknem 20 évvel a dunántúli területekről indított utolsó kalandozó hadjárat
(955) után is éltek még az országba behurcolt keresztény hadifoglyok is.
Az új hazában az első szervezett keresztény térítőakció Bizáncból érte a
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magyarságot. A 940-es évek közepétől hosszabb békés periódus köszöntött be
a bizánci—magyar viszonyban, gyakoribbak lettek a diplomáciai érintkezések.
Az évtized második felében a délen elhelyezkedő törzs vezére, Bulcsu és a fejedelmi család egy előkelője, Termacsu, Árpád dédunokája járt Bíborbanszületett Konstantin császárnál. A Kelet-római Császárság a jól bevált évszázados
taktikájának megfelelően ajándékokkal és különböző méltóságok címeivel igyekeztek megnyerni a birodalom ellenségeinek vezetőit. Cserében és egyben a
kapcsolatok megerősítése érdekében nekik viszont meg kellett keresztelkedniük. Bulcsut is patrikiosi ranggal tüntették ki, keresztapja pedig maga a császár lett. Néhány évvel ezután az Erdélyt megszálló és a délkeleti politikában
szintén nagy szerepet játszó törzs vezetője, Gyula tett látogatást a konstantinápolyi udvarban, ahol ő is felvette a bizánci szertartású keresztény hitet.
Bulcsu nem maradt meg Bizánc iránti jó indulatában, sőt újabb rablóhadjáratokat vezetett a birodalom területére. Az egyik forrás egyenesen istenítéletet
lát abban, hogy a kereszténységet elhagyó törzsfőt az augsburgi csata után I.
Ottó német király kivégeztette. Gyula viszont valóban keresztény maradt, szabaddá tette keresztény foglyait, s bizánci látogatásának eredményeként Theophylaktos patriarcha egy Hierotheos nevű szerzetest Turkia (Magyarország)
püspökévé szentelt.
Az első magyar missziós püspökről keveset tudunk. Annyi azonban bizonyos, hogy az egész Magyarország főpapjának tekintett püspök tevékenysége
csak Gyula törzsének szállásterületére, Erdély északi és középső részére terjedt
ki. Sikert elsősorban a törzsfő közvetlen környezetében ért el, s mivel Szent
István anyját, Saroltot az erdélyi törzsfő leányát is ő keresztelte meg, munkája közvetve a királyi udvarban is hatott. A kelet-magyarországi evangelizáció Gyula korai halála miatt lelassult, de a missziós püspökség egészen
1003-ig fent állt, amikor István birtokba vette a területet, és latin rítusú egyházmegyét alapított. Egy pecséttöredék alapján valószínűsíthető, hogy főpapja
ezután egy Magyarországgal határos bizánci püspökség székhelyére költözött,
ahol még egy ideig szenteltek Turkia számára püspököt.
A nyugatról érkező evangelizáció első jele: 963-ban Rómában XII. János
pápa Zacheust a magyarok püspökévé szentelte. Az indítékokról nem szólnak
a források, az is kétséges egyáltalán, hogy a főpap eljutott-e missziós területére, mivel a felszentelését követő évben is még Rómában említik, mint a pogányok püspökét. A kutatók nagy része Taksony fejedelemben keresi a kezdeményezőt, aki így, egyenesen a Szentszékhez fordulva próbálta volna elejét
venni a német egyházak irányából érkező és várhatóan politikai függést is
jelentő térítésnek. Zacheus Magyarországra jövetelét pedig szerintük Nagy
Ottó akadályozta volna meg. Valójában a magyar külpolitikában az augsburgi
csatavesztés után a teljes elzárkózás dominált. Kerültek minden kapcsolatot
Nyugattal. A 955-ös katasztrófát legkevésbé érző fejedelmi törzs vezetői megkezdték hatalmuk kiterjesztését a katonailag meggyengült nyugat-magyarországi törzsek fölé. Megindult a magyar állam megszületéséhez elvezető központosító foiyamat.
A nyugati nyitás a következő fejedelemhez, Gézához fűződik. A magukat
a hajdani Római Birodalom örökösének tekintő, addig egymással rivalizáló
bizánci és nyugati császárság egymást kölcsönösen elismerve szövetségre léptek, melyet 972-ben II. Ottó és Theophanu bizánci hercegnő házasságával dinasztikusán is megpecsételtek. Fennállt a veszély, hogy a két birodalom közé
ékelt magyar törzsek kettős szorításba kerülnek. Ilyen helyzetben az elzárUt,

kózás nem volt tovább tartható, legalább az egyik féllel ki kellett egyezni.
Géza és környezete a nyugati orientáció, és ezzel a latin rítusú kereszténység
mellett döntött. A választásban nem a két keresztény rítus között mutatkozó
különbségek és egyházszervezeti sajátosságok domináltak, s mint láttuk, az
Árpádok között is voltak hívei a keleti kereszténységnek. Sokkal inkább reálpolitikai indítékok motiválták a fejedelem döntését. Gézát Bizáncban már a
kelet-magyarországi törzs vezetője, Gyula megelőzte, s az ottani szigorú protokoll szerint az Árpádok csak a második helyre szorultak volna. Géza ellenben első és kezdeményező akart lenni, így nem is választhatott mást a nyugati orientáción kívül. Emellett szóltak a földrajzi tényezők is. Az Árpádok
hatalmi területe a Német-Római Birodalommal volt határos.
Géza 972-ben elküldte követeit Nagy Ottó császár udvarába, és térítőket
kért tőle. A magyar követek valahol Sankt Gallen közelében érték el az Itáliából Németországba utazó császárt. Az alig ötven évvel korábban még a kalandozók által kifosztott nagyhírű Sankt Gallen-i birodalmi apátság egy Brúnó,
más néven Prunward nevű szerzetesét a mainzi érsek a magyarok püspökévé
szentelte. Brúnó azonnal útnak indult a kijelölt missziós területére. Ottó császár ezzel egy időben kérte a magyarokkal szomszédos passaui egyházmegye
főpapját, hogy támogassa Brúnó küldetését és adjon a térítéshez papokat.
A keleti misszióban már tapasztalatokkal rendelkező püspökség vezetője, Piligrim megérezte a lehetőséget. A Sankt Gallenből induló térítés, noha Brúnó
maradt a vezetője, azonnal Passau hatáskörébe került. Piligrim leveleiből tudjuk, hogy jelentős sikereket értek el. Rövid idő alatt a fejedelemmel együtt,
aki az István nevet vette fel a keresztségben, ötezer magyart térítettek
meg. Felépítették Géza esztergomi várában a passaui egyházmegye patrónusának tiszeletére a Szent István protomártír templomot. Piligrim a térítés eredményeit püspökségének érsekséggé és ezzel együtt a kialakítandó magyar egyházszervezet fölötti joghatóság megszerzésére akarta fölhasználni. Először a
közvetlenül Brúnó után a Sankt Gallen melletti einsiedelni bencés monostorból Magyarországra induló Wolfgang missziós terveit hiúsította meg azzal, hogy
visszahívatta a császárral. Ezt követően hamis oklevelekkel püspökségét az
ókeresztény laureacumi érsekség jogutódjának beállítva akart megszabadulni
a salzburgi érsekségtől való függéstől. Frigyes salzburgi főpap viszont válaszul
egy hamis pápai bullával kinevezte magát Pannónia apostoli vikáriusának, és
számos dunántúli településsel kapcsolatban hangsúlyozta egyházmegyéjének tulajdonjogát. A viszálykodás rádöbbentette Gézát arra, hogy ez a térítés inkább a birodalmi egyházét, mintsem a magyar érdekeket szolgálja. A német
császár és a bajor herceg ellenségeskedése viszont egyre inkább lekötötte mind
Salzburgot, mind Passaut. A magyar térítés lelassult, de Thietmár merseburgi
püspök tudósításából kitűnik, hogy Géza udvarában továbbra is tartózkodott
egy missziós püspök.
A német térítés kedvezőtlen tapasztalatai után ismerkedett meg a fejedelem a politikamentes kereszténységet hirdető Adalbert prágai püspökkel.
Adalbert, világi nevén Vojtech, a cseh Slavník dinasztiából származott. Tanulmányait a szlávok megkeresztelésének érdekében létrehozott magdeburgi érsekség dómiskolájában végezte, s korán elkötelezte magát a pogány népek közötti missziós tevékenység mellett. 982-ben a csehek fölötti főhatalom megszerzéséért rivalizáló Premsylek és a Slavníkok között létrejött politikai kompromisszum eredményeként a mainzi érsekség alá tartozó prágai püspökség vezetője lett. Valószínűleg ezekben az években szerzett tudomást a magyarorUt,

szági térítésről és Géza fejedelemmel is felvette a kapcsolatot. Adalbert aszketikus életfelfogásával kivívta környezetének ellenszenvét. A Premyslek előretörése pedig lehetetlenné tette a helyzetét Prágában. 944-ben el kellett
hagynia egyházmegyéjét, és Magyarországon keresztül Rómába utazott.
Nem tudjuk, mennyi ideig tartózkodott Géza esztergomi várában, és milyen eredményeket ért el. Forrásaink nagyon ellentétesen mutatják be
szerepét. A később mártírrá lett püspök életrajzát megíró, hazánkban is
megfordult, így bizonyosan jól tájékozott Querfurti Brúnó szerint a magyarok tévelygésein alig tudott változtatni. A száz évvel későbbi nagyobb István-legenda viszont az ő érdemének tüntette föl Szent István megkeresztelését is. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy kezdeményezésére építette föl Géza Esztergomban a prágai várkápolna mintájára a Szent Vid körtemplomot. Adalbert jelentőségét valószínűleg nem a térítésben elért eredményeiben kell keresnünk, hanem a fejedelemre és fiára, Istvánra tett hatásában.
Különösen pedig abban, hogy példáját követve számos tanítványa érkezett az
országba, akik fontos szerepet vállaltak a 11. század elején az egyházszervezésben.
A fejedelem környezetének a nyugati orientáció mellett megmaradtak a
kapcsolatai a bizánci kereszténységgel is. A 972-es döntés, jóllehet végleg elkötelezte az Árpádokat, de nem jelentette a latin egyház kizárólagosságát.
Már azért sem, mert Róma és Bizánc az egyre mélyülő ellentéteik ellenére
sem szakított még véglegesen egymással. Rómában az Aventinus dombon a
Szent Elek és Bonifác kolostorban még együtt éltek a bencés és a bazilita szerzetesek. Géza udvarába a bizánci kereszténységet elsősorban felesége közvetítette, akit Hierotheos keresztelt meg. Számára alapították veszprémi udvarháza közelében a veszprémvölgyi bazilita apácakolostort. A magyar egyház
liturgiájában a korai időtől megfigyelhető nem egy keleti elem tanúsítja a bizánci egyház jelenlétét.
összességében a Géza alatti kereszténységet átmeneti korszaknak kell tartanunk. A fejedelem kezdeményezésére fölülről megindult krisztianizáció lendülete a német—magyar viszony függvényében alakult. Az ország legfőbb központjaiban álltak már templomok, de egyházszervezet még nem jött létre,
amely a térítés eredményeit biztosan megőrizte volna. A politikai megfontolásból kereszténnyé lett Géza fejedelem is csak fokozatosan ébredt annak tudatára, hogy az egyház partnere és megbízható támasza lehet az Árpádok központosító harcának. Ideológiát adva hatalmukat isteni eredetűnek tüntetve föl,
s Európa számára is elfogadhatóvá teszi a nemrég még fosztogató törzsek jelenlétét a Kárpát-medencében. Nem csekély szerepe lehetett a fejedelem udvarában élő klerikusoknak, némely kutatók szerint egyenesen Adalbertnek abban, hogy István és Gizella bajor hercegnő házassága létrejöhetett. E jelentős
külpolitikai siker az Árpádok németországi tekintélynövekedését mutatja.
Először találtak méltónak egy kelet-európai dinasztiát a császárral rokonságban levő hercegnő kezének elnyerésére. Az eseménnyel a magyarországi térítés újabb lendületet vett, s egyben egyengette a királyi korona elnyeréséhez
vezető utat is.
A koronázást és a független magyar egyházszervezet megteremtését a kedvező nemzetközi helyzet segítette. Az ezredfordulón II. Szilveszter pápa és egykori tanítványa, III. Ottó a német császárságtól eltérő új, a különböző dinasztiák hatalmi törekvésétől független, egyetemes keresztény birodalom megteremtésén munkálkodott. A császár Adalbert hatása nyomán nagy figyelmet
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fordított a kelet-európai népek megtérítésének mielőbbi sikeres befejezésére.
A német birodalmi egyházi központok, különösen a salzburgi és passaui egyházmegyék és a magdeburgi érsekség törekvéseivel szemben az önálló lengyel
és magyar érsekségek — a gnieznói és esztergomi — felállítására. Politikai
elképzelése érdekében hozzájárult ahhoz, hogy Szent István követe, Astrik
apát az 1000. esztendő végén királyi koronával térjen vissza II. Szilveszter
pápa udvarából. A koronázással a keresztény világ szemében törvényessé vált
István uralma, és ezzel együtt fontos jogokat nyert a király az egyházi ügyek
irányításában is. A püspökszentelés mintájára felépített koronázási szertartással az uralkodót mintegy főpappá kenték föl. Szimbolikusan kifejezve a
gregoriánus reformok előtti politikai felfogást, miszerint a király nem az egyház feletti, de nem is mellette, hanem benne létező hatalom, akinek jogában
áll az egyház ügyeiben is eljárni. Püspököket nevezhet ki és tehet le, új templomok és egyházi intézmények létrehozását kezdeményezheti, és fölöttük felügyeletet gyakorolhat. A korabeli uralkodókhoz hasonlóan Szent István a királyi hatalmával együtt járó jogok szerint hozzákezdett a magyar egyházszervezet megteremtéséhez.
A közel száz évvel későbbi hagyomány alapján a nagyobb István-legenda
tíz püspökség alapítását köti a szent királyhoz, melyek közül az első, a veszprémi egyházmegye létrehozása már a koronázás előtt megtörtént. Veszprém koraiságát a 13. századi oklevelek mellett területi kiterjedése is bizonyítja. A Dunántúl nagy része északkelet—délnyugat irányban a fennhatósága alá tartozott, de a zágrábi püspökség megalapításáig (1091) vezetője a Dráván túl egészen az országhatárig gyakorolt joghatóságot. így az egyházmegye valóságosan
kiszorította a később létrehozott érsekséget a Dunántúlról. Veszprém alapítójának számos kutató Géza fejedelmet tekinti, mások viszont a nagyobb István-legenda és egy 1232-es oklevél alapján Gizella királyné szerepét látják benne. Az 1002-ben kiadott pannonhalmi alapítólevél az utóbbi álláspontot látszik
igazolni, mivel tudósítása szerint Koppány lázadása idején (997) még nem
voltak püspökségek az országban. Megfontolandó, hogy az egyházmegyét Szent
Mihály arkangyal oltalmába ajánlották. A szent tisztelete erre az időre nyugaton is kialakult, de kultusza igazán erősen a keleti területeken jelentkezett.
Nem kizárható, hogy a patrocinium Veszprém korábbi urára, a bizánci keresztény Saroltra is utalhat. Bárki is legyen a püspökség alapítója, főpapja az
egész középkoron át szoros kapcsolatban maradt a királynővel, és ha az uralkodónak és feleségének a koronázása nem egyszerre történt, a királynő koronázása jog szerint csak őt illette meg. Az egyházmegye 1009-ben kiadott és átiratban ránk maradt adománylevele szerint területén négy megye — Visegrád,
Veszprém, Fejér és Kolon — alakult ki, de 1002-ig a legyőzött Koppány somogyi területei is alá tartoztak.
Az István koronásásához időben közel esett az esztergomi érsekség létrehozása. Rómából 1000 őszén királyi diadémmal visszatérő Astrik hozhatta az
alapításhoz szükséges pápai engedélyt. Az esztergomi egyházmegye védőszentje
a hazánkba költözött, tanítványai kezdeményezésére a 997-ben a poroszok térítése közben mártírhalált szenvedett Szent Adalbert püspök lett. A patrónus
kiválasztását támogatta az egykor Magyarországon is megforduló szentről személyes élményeket őrző uralkodó és a kultusz európai elterjedésén fáradozó
II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár is. Felvetődik a kérdés, vajon miért
nem a már működő veszprémi püspökséget emelték érsekséggé? A bizánci haUt,

gyományokkal is rendelkező Veszprémet esetleg így akarták háttérbe szorítani, de inkább az látszik valószínűbbnek, hogy Szent István saját és nem a
királynő várában akarta létrehozni a magyar egyháztartomány vezető intézményét. A keresztény kultusz már Esztergomban is több évtizedes múltra tekintett vissza. Az első templom a 970-es években felépült. Az egyházmegye területe a Felvidék nyugati felére terjedt ki, a Duna jobb partján csak a székváros tartozott alája.
Az első magyar érsek személye kérdéses. Az egykorú források számos főpapot említenek közel egy időben érsekként. A szakirodalom az 1002-es pannonhalmi alapítólevélben említett Domonkost tartja a magyar egyházszervezet első vezetőjének. Személyéről többet nem tudunk, valószínűleg csak rövid ideig kormányozhatta az esztergomi egyházmegyét, mert nem sokkal az
alapítás után már Sebestyén, Adalbertnek Géza idején hazánkba költözött tanítványa az érsek, aki korábban a pannonhalmi bencés monostor élén állt.
Az 1007-es frankfurti zsinat viszont már a német vagy burgundiai származású
Astrikot — szerzetesi nevén Anasztázt — említi a magyarok érsekeként. Astrik
szintén Adalbert klerikusaként tűnt föl. Elkísérte mesterét Rómába a Szent
Elek és Bonifác kolostorba, majd 996 után az első lengyel monostor, a meseritzi apátság vezetője lett. 1000 körül érkezhetett Magyarországra. István őt
küldi a koronázás ügyében Rómába, ahonnan mint a pápa legátusa tér visz-r
sza. Beutazta csaknem egész Európát, megismerte korának egyházi reformelképzeléseit, s nagy szerepet játszott István egyházpolitikájának megvalósításában. Műveltségét bizonyítja, hogy az 1020-as években Arnolf regensburgi
szerzetes vele is átolvastatta és kijavíttatta Szent Emmerámról írt munkáját.
Astrik hosszú, az első évtized közepétől az 1020-as évek végéig tartó főpapi működésének emlékét a mai napig őrzi nyelvünknek a nevéből kialakult „érsek" szava.
Az első kelet-magyarországi egyházmegyének, az erdélyinek is csak megközelítőleg tudjuk megadni létrehozásának dátumát. Istvánnak nagybátyja,
Gyula törzsi állama ellen indított hadjáratáról tudósító Hildesheimi Évkönyv
híradása azonban csaknem bizonyossá teszi, hogy a püspökség megszervezése
röviddel a katonai győzelem (1003) után történhetett. Az erdélyi püspökség
legkorábbi területe, nevével ellentétben, nem terjedt ki Erdély egészére, hanem csak a középső és északi részekre, a legyőzött törzs szállásterületeire. Első
központja bizonytalan, de főpapja már a 11. század folyamán Gyulafehérvárra
költözött, ahol a század harmadik harmadára felépült a háromhajós székesegyház. Talán a korai székhelyváltoztatás az oka annak, hogy a többi magyar
püspökségtől eltérő módon nem főpapjának központjáról, hanem a joghatósága
alá tartozó területről nevezték el. így a 10. század közepén létrejött és egészen
1003-ig működő missziós egyházmegyére utaló nevet vitte tovább a latin püspökség.
Egyike a legkorábbi alapításoknak a győri püspökség is. Győr a 950-es
évek után az Árpádok fennhatósága alá került. Központi jelentőségét mutatja,
hogy 997-ben István ide küldte a lázadó Koppány felnégyelt testének egyik
részét. Az egyházmegye megalapítása 1009 előtt történt, mert ebben az évben
már a győri várban állítják ki a pécsi püspökség alapítólevelét. Korai megszervezését az is indokolta, hogy az esztergomi királyi udvart nyugattal összekötő dunai útvonal mellett feküdt, melynek jelentősége különösen megnőtt a
regensburgi bajor hercegi udvar és az Árpádok között létrejött dinasztikus
kapcsolat után. Főpapjának fennhatósága alá tartoztak a nyugat-dunántúli
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határispánságok. A kabar törzsek nádorispánná lett vezetőjének, Aba Sámuelnek és István húgának 1005 és 1010 közé helyezhető házasságával lehet
kapcsolatban a győri püspökség után létrejött egri egyházmegye megszervezése. Alapításkori területe a Mátra vidékére eső kabar szállásterületeken túl
a bihari püspökség kialakításáig egészen az Alföld déli részéig, Ajtony territóriumának határáig terjedt. A hajdani joghatóság emlékét az egész középkoron át megőrizte a bihari és a csanádi püspökségek közé ékelődött, de
mindvégig a távoli Egerhez tartozó zsombolyi vagy pankotai főesperesség.
A Szent János evangélista oltalmába ajánlott egyházmegye északi határait
pontosan nem jelölték ki, hanem a lakatlan területek benépesülésével párhuzamosan tolták ki az ország határáig.
A többszöri átiratban máig fentmaradt alapítólevélnek köszönhetően
pontosan tudjuk a pécsi püspökség létrejöttének időpontját. Felszentelését
1009-ben Azo pápai legátus végezte. A Duna Tolnától a Szerémségig húzódó
szakaszán élő fekte magyarok között Querfurti Brúnó kezdte meg a térítést.
Sikertelen missziója után Istvánnak a fekete magyarok fölött aratott győzelme
és az általa fegyveresen is támogatott térítés adott lehetőséget az egyházmegye létrehozásához. Központjának, Pécsnek a kiválasztásában a város keresztény hagyományai játszották a fő szerepet. A városban még álltak az
egykoron a frankok által is használt római kori kápolnák. Székesegyházát a
hajdani Sopianae ókeresztény temetőjében építették föl. A háromhajós bazilikás templom Péter király alatt készült el, patrociniuma Szent Péter apostol
lett. Az apostolfejedelem kiválasztását a pápai legátus jelenléte indokolja,
másrészt István királynak a pápaság irányába mutatott gesztusát is látnunk
kell benne. A püspökség alapítólevele pontosan leírja az egyházmegye határait. A határok azonban nem alkotnak egymásba visszatérő vonalat, mivel délre a zágrábi püspökség megalapításáig egészen az országhatárig, illetve az
utolsó lakott településig ért főpapjának befolyása. Területén később négy vármegye szerveződött; Tolna, Baranya, Valkó és Pozsega. Mindkét Szent Istvánkori püspökét ismerjük. Az alapítás után 1036-ig a német vagy burgundiai
származású Bonipert vezette az egyházmegyét, ö t a pannonhalmi apátból
püspökké választott, már magyar származású Mór követte. Értékes művelődéstörténeti híradás szól a székesegyház mellett megszervezett iskoláról.
A dómiskolában folyó oktatás színvonalának emelésére Bonipert püspök a
franciaországi Chartresből kérte meg a kor legszínvonalasabb latin nyelvtankönyvét, a Vergilius-idézetekre épülő Priscianus-féle grammatikát.
A Szent István-i egyházszervezés talán legproblematikusabb kérdése a kalocsai egyházmegye létrejötte, különösen pedig jogállása. A pécsi püspökség
keleti határai már sejtetik a kalocsai egyházmegye meglétét. így ennek alapítását is 1009 körűire tehetjük. Kérdéses viszont, hogy püspökséget vagy eredendően érsekséget hoztak-e létre Kalocsán. Figyelemre méltó, míg más népek megtérését követően sokáig legfeljebb csak egy egyházmegye, az is nem
egyszer hosszú politikai küzdelem után kapott érseki rangot, addig Magyarországon már igen korán két érsekséggel találkozunk. A kutatók egy része
szerint Szent István a kelet-magyarországi térítések irányítása végett hozott
létre Kalocsán érsekséget. Cáfolni látszik ezt az álláspontot, hogy a missziós
egyházmegyék nem egy település alapján, hanem a működési területről kapták nevüket. Györffy György ellenben azt feltételezi, hogy az egyházmegye
püspökségként létrejőve a Tisza bal partján, a Marostól délre eső területekre
is átnyúlt. A temesi részt a csanádi püspökség megalapításával elveszítette, és
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ennek kárpótlásaként érseki rangra emelték. Legújabban Kristó Gyula kísérelte meg megoldani a problémát, Pécshez hasonlóan Kalocsa létrejöttét is a
fekete magyarok megtérítéséhez kötve. Elképzelése szerint a csak néhány forrásban felbukkanó — rejtélyesen feketének nevezett — másik magyar etnikum
nagy létszáma és krisztianizálásának jelentősége indokolta, hogy azonnal külön érsekséget is létrehoztak számukra. Kalocsa esetében annyi mindenképpen bizonyos, hogy főpapját 1050-ben egy külföldi, tehát a magyar egyház hatalmi viszonyaiban pártatlan forrás már érseknek nevezi. Nehezíti viszont a
tisztánlátást, hogy később elvétve újra püspökként említik a kalocsai egyházfőt. Az érsekség későbbi története is eltérő a szokványostól. Központját a
jelentéktelen Kalocsáról Szent László idején a délebbre fekvő Bácsra helyezték át, de a korábbi székhely sem sorvadt el. Bizonyos időszakokban újra a
kalocsai központot helyezték előtérbe az érsekek. Az egyházmegye területéhez
a Duna—Tisza köze déli része és a Szerémség keleti fele tartozott.
Az 1009-es esztendőre lezárult az egyházszervezés első, legtöbb eredményt
felmutató szakasza. Kialakult a nyugati országrész püspökségi szervezete, sőt
már a Dunától keletre is három egyházmegyét szenteltek föl. Az episcopális
szervezet kialakítása az évtized végére gyorsulhatott föl, bizonyítja ezt Azo
pápai legátus itt-tartózkodása is. Ezután mintha megtorpant volna a krisztianizáció. Két évtizedig nem tudunk újabb püspökség megszervezéséről, csak
a bencés apátságok létrehozásáról szóló bizonytalan tudósítások utalnak arra,
hogy az egyházszervezet továbbépítése nem szakadt meg, hanem lassan, jó
ideig látványos eredmények nélkül folytatódott.
Az utolsó kétség nélküli Szent István-i egyházmegyét, a csanádit 1030ban, röviddel az Ajtonyon aratott győzelem után hozták létre. A Maros vidékén már korábban megjelent a kereszténység. Ajtony 1002 után Vidinben a
bizánci rítus szerint megkeresztelkedett, és székvárosban Keresztelő Szent
János tiszteletére bazilita monostort alapított. Lépése mögött a hitbeli meggyőződés helyett politikai indítékok húzódtak meg, hiszen pogány szokás szerint több feleséget tartott. A csanádi püspökség első főpapjául a velencei származású és a Bakonyban remetéskedő Szent Gellértet nevezte ki a király.
A szerveződő egyházmegye Ajtony hatalma alatt állt, területe a Körös—Maros
köztől az Al-Dunáig terjedt.
Szent Istvánhoz szokták kötni a váci és a bihari püspökségek alapítását
is. Vác esetében a 14. századi magyar krónika homályos híradása okozza a
fő problémát, amikor az egyház létrehozását Géza hercegnek 1074-ben a mogyoródi csata előtti csodás látomásához köti. Az említett krónikarész kétféleképpen értelmezhető. Egyfelől az egyházalapításon érthetjük a püspökség
felállítását, de lehet, hogy csak a székesegyház felépítésére vonatkozik. A garamszentbenedeki bencés apátság 1075-ös alapítólevele viszont már említi az
egyházmegye határait. A legtöbb kutató István uralkodásának végére teszi a
váci püspökség megszervezését, de újabban Péter királyt is számba vették
alapítóként. A másik későinek tartott püspökség a bihari. Először I. András
uralkodása alatt említik, vezetője a francia származású Leodvin a király egyik
bizalmasa. Az egyházmegye az egrihez képest mindenképpen másodlagos alapítású, mivel területét az utóbbiból alakították ki. Györffy György szerint
1031 előtt, Imre herceg általa feltételezett bihari dukátusa idején szervezték
meg. Nagyobb a valószínűsége azonban, hogy István uralkodásának végén,
vagy a Vata-féle lázadás (1046) leverése után hozták létre, ugyanis csak ekkor fejeződött be a bihari és békési részek pacifizálása.
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Az egyházszervezet teljes kiépüléséhez hozzátartozott a székes- és társaskáptalanok, főesperességek, plébániatemplomok és szerzetesi kolostorok létrejötte is. A kutatómunka még nem tudta minden kétséget kizáróan, eldönteni,
hogy a püspökök mellett egyebek között tanácsadói feladattal működő székeskáptalanok megszerveződése visszavezethető-e Szent István korára. Élt-e annyi
klerikus a püspökök környezetében, hogy szükségesnek látszott őket külön intézménybe szervezni, vagy első lépésként a későbbi káptalani tisztségeket —
olvasó-, éneklő- és őrkanonok — hozták csak létre az iskola, a gazdasági
ügyek irányítása, a kegytárgyak megfelelő őrzése és a liturgia pontos betartása érdekében önálló egyházi hivatalként? Esetleg folyamatosan szerveződtek meg a 11. század során, vagy a század végén egy konkrét egyházpolitikai célkitűzés hívta létre őket? Ezek még mind eldöntendő problémák.
Az első társaskáptalan megszervezése viszont Szent István idejére esik. Az
1010-es évek közepén vették használatba a Magyarországon átvezető, NyugatEurópát a Szentfölddel összekötő zarándokútvonalat. Az útvonal politikai és
gazdasági jelentősége indokolta, hogy a félreeső Esztergomból a zarándokok
érintette Székesfehérvárra tegyék át a királyi udvar székhelyét. Itt építtette
föl az uralkodó — Nagy Károly aacheni palotakápolnájának mintájára. — a
Szűz Mária prépostságot saját királyi kápolnájaként. Az intézmény egyházi
jelentőségén túl az államéletben is fontos szerepet kapott. Az udvari papság
központja lett. Trónszéket állítottak benne, és a királyi felségjelvényeket is itt
őrizték. Halála után pedig ide temették el az alapító szent királyt és fiát,
Imre herceget. Az egyház később koronázótemplomként működött, számos
uralkodó temettette magát ide, és évszázadokon keresztül az ország szakrális
központjának tekintették.
A 11. század elején a középszintű egyházi igazgatás szerveire, a főesperességekre még nem volt szükség. A plébániahálózat sűrűsége csak a század végére teszi indokolttá ezek megszervezését. Az ősplébániák, amint az a koronázás után kiadott első törvénykönyvből is kitűnik, álltak már az ezredforduló előtt. A legkorábbi templomok a királyi központok, az uralkodó udvarházai és az ispánsági várak mellett jöttek létre. A plébániahálózat létrehozásának első eredményeit követően István király második törvényében már elrendelhette, hogy minden tíz falu építsen templomot, könyvekről és alkalmas papokról az illetékes püspöknek, míg egyéb felszerelésekről a királynak kell
gondoskodnia. Az államszervezés idején a világi és az egyházi igazgatás párhuzamosan, egymás eredményeikre kölcsönösen építve alakult ki. A püspökségek határai pontosan követik a korabeli vármegyék határait. A törvények
szerint pedig számos ügyben az ispán és a mellette működő pap közöseri járt
el.
Korai egyházszervezetünk részét képezték a szerzetesek monostorai is. Az
első bencés kolostornak, a pannonhalmi apátságnak építését még Géza fejedelem idején elkezdték. Az 1002-ben felszentelt templomát Szent Márton
oltalmába ajánlották, és a Szent Benedek alapította Monté Cassinó-i apátság kiváltságait kapta, így elöljárója a püspökökhöz lett hasonló. Privilégiumához illően birtokokkal is bőkezűen javadalmazták. A Koppány ellen még
fejedelemként hadba induló István Szent Márton segtíségét kérte, majd a
győzelem után a lázadó vezér somogyi területeinek tizedeit adta a szent tiszteletére létesített apátságnak. Pannonhalma feladata lett a térítést végző papság utánpótlásának kinevelése.
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A többi bencés monostor létrejöttéről keveset tudunk. A zalavári apátságot 1019-ben hozták létre az egykori frank fejedelmi központban. Röviddel
ezután Gizella királynő Magyarországon is többször megforduló rokonának,
Szent Günternek a kezdeményezésére alapították meg a b a k o n y b é l i apátságot. Astrikkal szokták kapcsolatba hozni a pécsváradi kolostort, melynek templomát a Pozsonyi Évkönyvek szerint 1038-ban szentelték föl. Szent István
pedig az ottani udvarházával adományozta meg. Korai monasztikus egyházaink
közé tartozik a Nyitra melletti zobori aptáság, és a hagyomány szerint ide
kell venni a somlóvásárhelyi apácakolostor létrehozását. Egy Monté Cassinó-i
feljegyzés szerint István további bencés monostor alapítását tervezve szerzeteseket kért Itáliából, de a halál már megakadályozta ebben. Az első bencés
egyházak kivétel nélkül az ország nyugati felén jöttek létre, tanúsítva,
hogy az egyházi szervezet leginkább ezen a területen épült ki. A szerzetesek
a korai időben a világi papokhoz hasonlóan pasztorációs tevékenységet is
folytattak, nem zárkózhattak el kolostoraikba. Bencésekkel az egyházi igazgatás minden szintjén találkozhatunk, számos püspökünk közülük került ki.
A latin rítusú szerzeteseken kívül természetesen baziliták is éltek az országban, szerepükről sajnos még annyit sem tudunk, mint a bencésekéről. A veszprémvölgyin kívül csak a Csanád ispán alapította oroszlámosiról állíthatjuk
bizonyosan, hogy keleti apácák, illetve szerzetesek lakták.
A hagyományos, csak lassan változó társadalomtól eltérő, finoman hierarhizált és a feudális földtulajdonra és járadékokra épülő egyház helyzetét törvényekben szabályozták. Saját ügyeiben — immunitást élvezve — világi bíró
nem ítélkezhetett felette. Vagyona a király védelme alatt állt, és a nemzetiségi jogot megtörve mindenkinek szabad lehetőséget adtak arra, hogy birtokadományt tegyen az egyháznak. A püspökségek jövedelmeinek nagyobb részét
a második törvénykönyvben kötelezővé tett tized biztosította, melyet a társadalom minden tagjának kötelessége volt megfizetni. A dézsma felhasználását
a szokásostól eltérően szabályozták, mivel az ország még missziós terület volt.
Teljes egészében a püspök rendelkezhetett vele. Az egyházi birtokok jövedelme a püspökségek ellátásában még másodlagos volt. A kolostorok bevételeit viszont döntően ezek adták, de Pannonhalma Somogyban rendelkezett tizedszedő joggal.
A magyar egyházszervezet kialakításának bemutatásánál felvetődik a
kérdés, vajon milyen példák befolyátolták Szent Istvánt és környezetét. A 11.
század elején közel egy időben három nagy szerzetesi reform — a clunyi, a
lotharingiai és az itáliai — bontakozott ki. Elsősorban a bencés monostorok
életét akarták különböző módokon megjavítani, de hatással voltak az egész
egyház életére. A király és udvarának klerikusai ismerték ezeket az irányzatokat, kapcsolatot tartottak fönt a reformok központjaival. Példaként az egyházszervezésnél is, mint az államélet néhány más területén, a bajor viszonyokat tekintették, és így a német egyházra leginkább befolyással levő lotharingiai reform hatásával számolhatunk. István sógorához, II. Henrik császárhoz hasonlóan magánegyházaként kezelte az egyházat, tevékeny szerepet vállalva a püspökségek alapításától egészen a falusi plébáiák létrehozásáig.
A királyon kívül viszont más világi személy nem szólhatott bele az egyházi
ügyekbe. Az itáliai keresztelőegyházi rendszernek megfelelően a plébániatemplomokat közvetlen püspöki felügyelet alá tartozó társulási egyházként
építették föl a falvak.
Szent István uralkodásának negyven éve alatt, támaszkodva apja munUt,

kájára, megvetette a magyar egyházszervezet alapjait. Az elért eredményeit
nagyra értékelte a korabeli Európa számos egyházi vezetője, s leveleikben
m á r életében szentnek nevezték államalapító uralkodónkat, akit a keresztény
egyház 1083-ban szentjei sorába emelt. A történelem igazolta a kialakított
szervezet életképességét, nem egy általa alapított egyházi intézmény a mai
napig működik, s a klasszikus műveltséget közvetítő kereszténység népünk
k u l t ú r á j á t gazdagítja.

Ut .

