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BOGUMILIZMUS MAGYARORSZÁGON A XI. SZÁZAD ELEJÉN, 
GELLÉRT PÜSPÖK „DELIBERATIO"-JÁNAK TÜKRÉBEN 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1956. évi első számában ifj. Horváth János tanul
mányt írt ,.Legrégibb magyarországi latin verses emlékeink" címmel. Az alábbiakban nem 
ehhez a kitűnő és meggyőző tanulmányhoz kívánok hozzászólni; csupán egy benne fölvetett 
problémához szeretnék olyan megjegyzést fűzni, amely e kérdéshez más oldalról is nyújt 
talán némi világosságot. 

Ifj. Horváth János megállapítja, hogy az úgynevezett koronázási palást kézimunkája 
nem a mennyei Jeruzsálemnek, hanem a Credónak az ábrázolása — nem szolgai módon kora
beli minták után, hanem bizonyos függetlenséggel, helyi, magyar módosítással. S ezzel nem 
valaminő „időtlen" liturgikus szimbólum került rá az eredetileg a fehérvári Szűz Mária templom 
számára készült kazulára, hanem mai szóval élve „aktuális" kép. „A Credónak, mint a keresz
tény hit foglalatának — írja ifj. Horváth János — megvan a magyarság számára István király 
korában a maga fontossága, mivel az új hittel, a keresztény egyház elfogadásával a magyarság 
társadalmi és politikai fejlődésének új szakaszához érkezett el. Társadalmi szempontból a 
feudális fejlődés útjára lépett, amelynek ideológiáját éppen az egyház szolgáltatta és kép
viselte. Ennek az ideológiának pedig rövid foglalata valóban a Credo." Időszerűségét azonban 
— folytatja ifj. Horváth János — alátámasztják külföldi események is ; éppen a mi István 
királyunk sógora, II. Henrik német—római császár szorgalmazta a Credónak a szentmise 
liturgiájába való felvételét. 

Hogy azonban a Credónak még más „időszerűsége" is lehetett a friss magyarországi 
kereszténységben, arra Gellért püspök „Deliberatio supra hymnum trium puerorum" című 
művéből következtethetünk.1 Ez a nyugtalan, valósággal „expresszionista" stílusban, a siet
ség lázas lendületében írt munka a Dániel próféta könyvében szereplő három ifjú énekéhez 
(illetve énekének egy részéhez) írt kommentár, elmélkedés a korabeli, skolasztika előtti szent
írásmagyarázás hármas : reális (szó szerinti), allegorikus és misztikus szempontjából. Hogy 
ennek a műnek milyen egykorú nyugati, nevezetesen franciaországi kapcsolatai vannak; 
hogy milyen úton és milyen erősen hatott a művet író Gellért püspökre az Areopagita Dénes 
teológiája; hogy a „Deliberatio" alapján gyaníthatólag István király és Gellért püspök korában 
Magyarországon is volt Dionysios-kézirat, s ez valószínűleg a franciaországi Dionysios-
kultusz valamelyik központjából kerülhetett hazánkba, pontosabban Szent Gellérthez, aki 
a maga művének megírásakor azt állandóan használta : mindennek s a rokon kérdéseknek 
a fejtegetése ezúttal túl messzire vezetne. Még csak annyit jegyezzünk meg : a „Deliberatie", 
éppen erősen szubjektív és „expresszionista" jellegénél fogva megérdemelné, hogy kibányásszuk 
a benne rejlő igen sok, mind a kor szellemére, mind az egykorú magyar állapotokra érdekes 
fényt vető megjegyzéseket; megérdemelné, hogy belehelyezzük a korai magyar kereszténység 
szellemi képébe és európai összefüggéseibe. 

Rátérve most már az ifj. Horváth János cikkében felvetett Credo-időszerűség kérdé
sére : a „Deliberatio" alapján úgy látszik, nemcsak arra volt szükség, hogy a kereszténység 
új ideológiáját minél szemléletesebben állítsák az új hívők szeme elé, s nemcsak arra, hogy 
a dogmatikus tartalmakat könnyebben felfogható képes ábrázolásokban szemléltessék ; úgy 
látszik, ennek az új ideológiának mindjárt kezdetben voltak Magyarországon „belső" ellen
felei is — nemcsak pogányok, akik hallani sem akartak róla és adandó alkalommal föl is keltek 
ellene, hanem keresztény eretnekek is, akiknek a vallásról és dogma-rendszeréről más véleményük 
volt. S a Credo, a katolikus, az ortodox Credo hangsúlyozását szükségessé tette ezeknek a 
másként vélekedőknek, ezeknek az eretnekeknek a jelenléte is. Hiszen végeredményben 

1 Deliberatio supra hymnum trium puerorum, Batthyan Ignác erdélyi püspök terjedelmes „disser-
látio praevia"-jával, 1790. Máig az egyetlen, nem elég pontos szövegű és jegyzetanyagában úttörő érdemei 
mellett is természetesen elavult kiadás. Utalásaim erre, ennek lapjaira vonatkoznak. 
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minden herezis, minden vallási vita a kereszténységen belül a hit egy-egy (ágazata, a Creda 
egy-egy) tétele körül forog. 

Köztudomású dolog, hogy a „Deliberatio"-ba, melyet Gellért püspök a Vata-féle 
fölkelés előtti időben írt, már — mint hangzatosan mondani szokták — „belemorajlik a 
pogány lázadás fenyegetése". Ez valóban így is van. De Gellért püspöknek nagykiterjedésű 
csanádi egyházmegyéjében nemcsak ezek a pogány, a kereszténységgel szemben „renitens"' 
magyarok adtak gondot, élükön Vatával és híveivel — s az is gyanítható, s éppen megint a 
„Deliberatio"-ból is, hogy Vatáék esetében nem olyan elsősorban politikai ellenállásról volt 
szó, mint akár Koppányéban, akár Ajtonyéban; itt — krónikáinkból kivehetően is — a 
keresztény-ellenes fölkelést erős pogány vallási indítékok fűtötték. 

A „Deliberatio" azonban a pogány ellenállás mellett még egy olyan erőt feltüntet, 
amely a friss katolikus kereszténységre veszedelmes : valamilyen eretnekségei. Gellért püspök 
terminológiája ugyanis világosan megkülönbözteti a pogányt meg az eretneket. Amikor 
például azt fejtegeti, kik azok a gonoszok, akik, mint Színt János apostol mondja, az ördögtő 1 
valók és porukat elfújja a szél, így ír : „Ergo impii haeretici et judei et pagani admittendi" : 
az eretnekek, a zsidók és a pogányok azok (Deliberatio, 209). Nos, egy helyütt azon panasz
kodik, hogy „ma is sokan vannak, akik újra hozzáidomulnak ahhoz, amiről egykor lemond
tak" (Delib. 149); másutt a „kárhozatos bálványok tiszteletét" ostorozza, mert „ez minden 
baj oka, kezdete és vége"; említi a bűnök : gyilkosság, tolvajlás, hűtlenség, lázongás, lelki 
nyughatatlanság és egyebek elharapózását, nem feledkezve meg a házasság tisztasága elleni 
vétkekről sem, továbbá bálványok emeléséről és imádásáról, az istenüknek hasukat tartók 
tobzódásáról és pogány éjszakai lakmározásokról. Mindez világosan pogányokra vonatkozik 
(Delib. 152—53). 

Csakhogy beszél Gellért püspök egyébről is. Mégpedig arról, hogy vannak, akik a 
halottak lelkéért keresztény módra felajánlott alamizsnákat visszakövetelik. Miről van itt 
szó? Célzás volna Aba vagy Péter egyes hatalmaskodó tisztviselőire, akik egyes, az egyház 
javára tett alapítványokat és adományokat visszavettek, ahogyan Karácsonyi János, Gellért 
püspök életírója értelmezte?2 Vagy ez is a pogányokra utalna? A kereszténység — ez köz
tudomású — ha lehetett, mintegy „megkeresztelte" a pogány szokásokat: megtartotta őket, 
de új értelmet, keresztény tartalmat adott nekik. így történt például a pogány temetkezések
nél szokásos lóáldozatok esetében is. A lovat, melynekrészeit azelőtt a halottal együtt a sírba 
tették, most már nem ölték le, hanem az egyháznak ajándékozták.3 Talán a pogányságra 
visszatérők az ilyen alamizsnákat követelték vissza? 

Mindez igen elképzelhető volna, ha Gellért püspök az adományok visszakövetelésével 
kapcsolatosan nem említene világosan eretnekséget. „Omnibus saeculis inaudita haeresis"-
nek, eddig soha nem hallott eretnekségnek minősíti ezt az eljárást. Pár sorral odább pedig 
azt mondja : „Majdnem egyhangúlag tagadják a test föltámadását, amely gonoszságnál 
vétket a világon soha nagyobbnak nem tarthatunk" (Delib. 98—99). Ezek szerint tehát a 
déli—délkeleti részeken, Gellért püspök egyházmegyéjében a pogányság nyugtalankodásán 
kívül még egy, a test föltámadását tagadó, s mint az író mondja, a Balkánról, „a tévtanok 
nélkül élni soha nem akaró Görögország felől" beszivárgott herezis is fölütötte a fejét. 

„Dogmatikai tartalmából" a „Deliberatio" mindössze ennyit említ; ám ennyiből 
is — abból, hogy tagadják a test föltámadását — „azonosítani" tudjuk az eretnekséget: 
nyilván manicheus-gnosztikus színezetű herezis ez, s aligha más, mint a Balkán északibb 
részein éppen ez idő tájt terjedni kezdő bogumilizmus. 

A tanok, melyek ellen Gellért püspök felemeli szavát, azonosak a bogumilizmuséival, 
illetve azzal a manicheista felfogással, melyet némi enyhítéssel a bogumilok is vallottak : 
hogy a világ a jó és a rossz, azaz Isten és Sátán kettős elvén épül fel. A kettő viszonyára vonat
kozólag kezdetben magában a bogumilizmusban is két árnyalat élt egymás mellett: az egyik 
az abszolút dualizmusé, mely szerint a rossz öröktől fogva való és "a Sátán teremtménye; 
a másik a relatív dualizmusé, mely szerint a rosszat az Atya teremtette, illetve az ő idősebbik 
fia, Satanael alkotta, a lázadó nagyobbik istenfiú által létrehozott rossztól pedig az Atya 
kisebbik fia, Krisztus vált meg. Kosmas presbiter írta a X. század végén, három évtizeddel 
Bogumil után : „Némelyek azt mondják, hogy az ördög az ember és a test teremtője, mások 
bukott angyalnak, ismét mások a világ helytartójának tartják őt". Tagadták a bogumilok 
Krisztus emberségét és kereszthalálát, a szentségeket s köztük is elsősorban a házasságot; 
lenézték a testet, mint az ördög teremtményét s a gonosz isten eszközét arra, hogy a lelket a 

2 Karácsonyi János : Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete, 1925, 128 — 29. A kérdéses latin 
szöveg (Delib. 98 — 99) így hangzik : „Omnibus inaudita saeculis haeresis repetere elemosynas pre animabus 
defunctorum christianorum more expensas. Non estimes Fráter charissime minorem persecutionem et haeresim 
antiquioribus hanc esse . . . Omnes une pene simul ore carnis negant resurrectionem, qua iniquitate nulla un-
quam in munde major iniquitas arbitranda". 3 László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete, 1944, 455—56. 
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jó istentől elrekessze.4 Tagadták következésképpen a test föltámadását is. Gellért püspök 
megjegyzése kétségkívül, rájuk vonatkozik, és semmiképpen sem valamiféle „elvont", idő
szerűtlen teologizálás, hiszen félreérthetetlenül vele egykorú, jelenlevő, nem pedig holmi 
régi eretnekségre céloz : „Ez időben átkozták nálunk — mondja — nemcsak a szent szer
tartásokat, az egyházat és papjait, hanem magát a mi urunkat, Jézus Krisztust is" — „hoc 
tempore maledixerunt apud nos" (Delib. 98—99). 

Van végül a „Deliberatio"-nak még egy részlete, amely arra mutat, hogy a Csanádi 
egyházmegyében Gellért püspöknek bogumil eretnekek is gondot okoztak. A mű utolsó fenn
maradt, nyolcadik fejezetének elején ugyanis, a dánieli „benedicite omnes Spiritus dei, Domino" 
sor magyarázatában felsorolja (részben az Aeropagita műveire, főként a „De divinis nomini-
bus" es a „De coelesti hierarchia" címűekre támaszkodva) a jó szellemek, az angyalok nevét 
és rendjeit, s köztük az arkangyalokét: Michaelt, Rafaelt és Gábrielt. S hozzáteszi: a görögök 
ezeket tisztelik, és még egyet, Urielt, aki Isten tüzének neveztetik — és akihez állítólag külö
nösen az eretnekek szoktak folyamodni. E négy arkangyal gyakran szerepel együtt bizonyos 
apokrif ószövetségi iratokban, márpedig ezek, elsősorban Hénok könyve, a bogumilok kedvelt 
olvasmányai közé tartoztak. Mikor tehát Gellért püspök Uriellel kapcsolatban heretikusokat 
emleget, feltehetőleg itt is a bogumilokra céloz.5 

Hogy ez a szekta akkortájt a déli részeken valóban felüthette a fejét, azt a történeti 
események is hihetővé teszik. A bogumilizmus főfészke ugyanis Bulgária volt, s a görög egyház 
elkeseredetten küzdött ellene. Sámuel bolgár cár 1014-ben bekövetkezett halála után öt 
esztendővel viszont egész Bulgária görög uralom alá került. Maga Sámuel meglehetősen türel
mes volt a bogumilok iránt; a görög uralommal viszont elkezdődött a gyűlölt szekta fokozott 
üldözése. Könnyen elképzelhető — különösen Gellért püspök megjegyzéseinek világánál — 
hogy a bogumil tanok hirdetői nem csupán a Balkán magas hegyei közt kerestek menedéket, 
hanem a távolabbi szomszédos görög hűbéres, és ráadásul vallásilag teljesen közömbös, inkább 
talán a pogánysághoz szító Ajtony birodalmában is. Annál is inkább, mert ez a terület már 
múltjánál fogva kedvezőnek mutatkozhatott : régi bolgár és görög kapcsolatai, és részben 
bolgár lakossága révén.6 

Magyarországon tehát a Credót (melynek egyik tétele a „hiszek a test föltámadásában") 
időszerűvé tette az ifj. Horváth János által jelzett okokon kívül bizonyára a Credo egyes téte
leit mereven tagadó eretnekek jelenléte is. 

De Gellért püspök nemcsak a „Delibaratio"-ban foglalkozik, itt ilyen utalásszerűén, 
eretnekekkel, illetve olyan problémával, ami éppen a manicheus-bogumil tanok folytán 
mintegy különösen időszerű volt. A „Deliberatio"-ból kiderül, hogy más műveket is írt: 
kommentárt Szent Pálnak a zsidókhoz írt leveléhez, talán egy számmisztikái munkát bizonyos 
Dodo presbiternek, s egy művet „De divino patrimonio" címmel. A „Deliberatio" egy helyén 
ugyanis a Szentháromság teljességéről értekezve, azt mondja : minderről nemrégiben részle
tesen megemlékezett András „testvérnek" — talán püspöktársának — küldött művében 
„de divino patrimonio", s ezért most nem tartja szükségesnek, hogy ezeket a dolgokat bővebben 
fejtegesse (Delib. 258). Másutt, azzal kapcsolatosan, hogy Krisztus lemeztelenítve függött a 
kereszten : „Azon kisded könyvben, melyet Krisztusban rokonunkhoz, András presbiterhez 
írtunk de divino patrimonio, s mely most Krisztus feddhetetlen szolgájánál, a teológiai dolgok
ban kiválóan művelt Richard apátnál van — (Richard verduni apát, s a vele való kapcsolat 
ugyanarra a tájra irányítja a figyelmet, ahonnét valószínűleg a kezdődő magyar kereszténység 
sok ösztönzést, liturgiánk pedig döntő hatásokat kapott)7 az ilyesfajta lemeztelenítésről és 
föltárásról az elmúlt évben bőségesen értekeztünk, most tehát nem szükséges hosszasabban 
időznünk a tárgynál, annál is inkább, mert kezünk már belefáradt az írásba" (Delib. 296). —• 
s ebből az is kiderül, többek között, hogy nem diktált, hanem saját kezével írt. 

4 Hodinka An ta l : Egyházunk küzdelme a boszniai bogomul eretnekekkel. Munkálatok, kiadta a 
budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája, 50. évfolyam, II . 1887. 

5 Ivánka E n d r e : Szent Gellért Deliberatiója, problémák és feladatok, Századok, 1942, 499—500. 
Az Urielre vonatkozó szöveg (Delib. 233): „Nomina malignorum spirituum funditus ignorantur, quemad-
modum et bonorum, excepto triurr^fortium divinitus inspiratis, Michael nimium, Gabriel et Raphael. Graeci 
autem haec, et unum utique Uriel, ui ignis Dei dicitur, quem specialius haeretici invocare dicuntur . . . " 

6 Hodinka Antal i. m. és Moravcsik Gyula : Görög nyelvű monostorok Szent István korában, Szent 
István Emlékkönyv I. 3 9 1 - 4 0 6 . 

7 Richard a verduni Saint Vannes bencés reform-kolostor apátja volt. Két ízben is megfordult Magyar
országon : 1026-ban és 1035-ben ; mindkét alkalommal zarándok-sereget vezetett a szentföldre. Lehet, hogy 
e zarándoklatok alkalmával ismerkedett meg Gellért püspökkel, de az is lehet, hogy már hazájában, Francia
országban, Gellért ugyanis, mikor, nem tudni, talán már Pannóniába jötte után valami követségben, de ta lán 
még velencei tartózkodása idején jár t Franciaországban, mint egy nyilatkozatából kiderül : „Állítom, hogy 
hajdanában Galliában jártomban olvastam Piátóban néminemű eszmefuttatásokat a zsidók Istenéről és az 
égi lelkekről" (Delib. 84). — Richard apátról Manitius : Geschichte der lateinischen Literatur des Mittel
alters, 1911,1. 75. — A liturgia eredetéről Radó Polikárp : Hazánk legrégibb liturgikus könyve, a Szelepcsényi 
kódex, 1939, jegyzetekben az addigi irodalommal. 
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A „De divino patrimonio" ezek szerint Gellért püspök utolsó eló'tti, a „Deliberatio"-t 
közvetlenül megelőző', annál egy évvel korábbi, tehát alighanem 1044—45-ből való munkája; 
Témája minden valószínűség szerint a Szentháromság volt, Krisztus megváltásának tana és 
a kinyilatkoztatás isteni öröksége — a cím „Patrimonium" szava isteni hagyatékot, örökség
ként kapott birtokot jelent, de jelenti a Szentháromság lényegét, állagát is.8 

Ha ezt a rekonstruálható tartalmat egybevetjük a manicheizmus—bogumilizmus taní
tásával, jó-rossz eredendő, abszolút dualizmusával, a manicheizmus isten-tanával: látnivaló, 
hogy Gellért püspök ezúttal is olyan témát ragadott meg, amely a friss magyar kereszténység
ben „aktuális" volt — éppen úgy, mint a Credo, és részben ugyanolyan okokból, amilyenek
ből a Credo. 

KANYAR JÓZSEF 

BERZSENYI ÉS A SOMOGY MEGYEI OLVASÓTÁRSASÁG 

Ebben az esztendőben volt Berzsenyi Dániel születésének (1776. máj. 7.) 180 esztendős 
és halálának (1836. febr. 14.) 120 esztendős fordulója. A kettős emlékezés alkalmából nem lesz 
érdektelen néhány olyan adatot közölni az olvasó Berzsenyiről abból a „Reversalis protocollum-
ból" (1832—1870), amelyet nemrégiben találtak meg a Kaposvári Állami Levéltárban a feudális
kori anyag rendezése közben. A „Reversalis Protocollum" lényegében a megyei könyvtár 
kölcsönzési naplója. Teljes címe : „Az olvasó szobából könyveket kivivő uraknak Reversalis 
Protocolluma", amelyet 1832. január 1-től 1870 márciusáig vezettek. 

A kötet lapjainak forgatása közben a somogyi reformnemzedék kulturálus életére 
vonatkozóan sok értékes adatot találunk. Tiszta képet nyerhetünk arról: mit olvastak az 
emberek a XIX. század derekán Somogyban, kik voltak rendszeres kölcsönzői a megyei könyv
tárnak, valamint kataszterszerűen összeállíthatjuk belőle azoknak a lapoknak és folyóiratok
nak a jegyzékét, amelyekkel egy megyeszékhelyi könyvtár rendelkezett több mint száz esz
tendővel ezelőtt. 

Lássuk először, kik voltak a megyei olvasótársaság leghűségesebb kölcsönzői ? Berzsenyi 
Dániel, Xantus János, a világhírű kutató és felfedező, Sommssich Pál, a nagynevű politikus 
(az 1860. évi niklai ünnepségek főrendezője), a két levéltáros : a Csokonait istápoló Szokolay 
Dániel és utóda, a jeles levéltárrendező : Nagy Lajos, Madarász József, a magyar függetlenség 
nagy somogyi harcosa és megyei követe, Mocsy János, Noszlopy Gáspár demokrata szellemű 
tisztikarának (amelynek alispánja : Berzsenyi Farkas volt, „az elhunyt koszorús költő fia, 
demokrata érzelmű, tiszta jellemű hazafi") „veterán magyar"-ja, aki testvérével a jeles Phaed-
rus-fordító Antallal rendszeres kölcsönzője és olvasója volt a könyvtárnak (Mocsy Antal: 
Phaedrus meséi öt könyvben 1855. Fordította Kötcsén Somogy megyében 1854-ben). 

A leghűségesebb kölcsönző Berzsenyi volt. Ismeretes körülmény, milyen nehezen 
tudott Nikláról gyakori betegsége miatt kimozdulni. Hatalmas lelkierő kellett ahhoz, hogy 
sok családi gondja (idősebbik fia : szolgabíró távol a háztól, Antal fia katona, ugyancsak távol 
a háztól, kisebbik fia iskolás), gazdasági bajai (földjei többnapi járásra : Niklán, Gombán, 
Polányban és Vas megyében) és gyakran fellépő súlyos betegsége ellenére, szinte két havon
ként vállalja a csaknem 60 kilométeres Nikla—Kaposvári kocsiút nehézségeit. Amikor Antal fia 
felmentéséért instanciázik a megyén (eredetije a levéltárban), Bogyay főbíró „éltes idejére" 
és „törődött egészségére" hivatkozik, „aki napjainak nagyobb részét a szobában kénytelen 
tölteni, több betegségeknek ki lévén téve, minden kis időváltozásba a külső levegő egészségé
nek ártalmas lévén" — mindezek ellenére sűrűen megfordult a megyeszékhelyen és ezeknek 
az utaknak minden egyes alkalommal a könyvtár volt a végső állomása. 

A Protocollumban sajátkezű bejegyzései és aláírásai bizonyítják, hogy mit olvasott, 
mi érdekelte a könyvtárban. Aláírása mögötti rovatbejegyzései pedig azt bizonyítják, hogy 
a kölcsönzési díjat minden alkalommal lefizette. (Egy kötet kölcsönzési díja 1 krajcár volt.) 
Hacsak egy napra jött is a megye székhelyére, első dolga a kölcsönzött művek hiánytalan 
visszaszármaztatása volt. Visszamaradt könyvadóssága soha sem volt. 

Mit olvasott rendszeresen Berzsenyi ? Kövessük nyomon bejegyzéseit a kölcsönző 
könyv kronológiai sorrendjében. 1832. január 22-én kölcsönözte ki a Német Minerva (1831), 

8 Batthyan szerint a cím „de divina paternitate"-nak értelmezendő, ez azonban Szent Gellértnek a 
műre vonatkozó ,,Deliberatio"-beli utalásai alapján aligha helytálló : abban lényegesen többről volt szó, 
mint „az isten .atyaságról". 

474. 


