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Egyházszervezés és egyházkép
Szent István korában

Szent Gellért Nagy Legendájában viszonylag terjedelmes leírás található a csanádi
egyházmegye alapításáról. Annak ellenére, hogy Gellért legendái késői forrásnak számíta
nak és egymástól való függésük erősen vitatott, érdemes fölidézni az eseményt a legenda
szavaival,mert lehetséges, hogy a szerzö itt igen korai forrásra támaszkodott.

Szent István maga elé hívatja Szent Gellértet: .Haborgarlak téged, Isten embere,
alkalmatlan időben. Most ugyanis az az akaratom, hogy a tizenkét püspökséget, amelyek
felállítását elterveztem, püspökökkel betöltsem.... Vedd a püspökséget, mely - ahogy
ítélem - téged illet." Aszent király "más egyházakból és monostorokból" amegkezdendő
munkára "papokat és szerzeteseket" rendel Gellért mellé, s gondoskodik a szükséges
anyagiakról: "Én pedig meghagyom ispánjaimnak, hogy a néptől a maga idejében tizedet
szedjenek gabonából." A tíz egyházit "Csanád ispán szekérre ültette, és a csanádi
egyházmegyébe vitette őket."Másegyházmegye alapításáról szölö, hasonlóan terjedelmes
leírással a legendákban nem találkozunk. Az alapítások tizenkettes száma és egyidejúsége a
dramatizálás következménye, a többi elem viszont hitelesnek tekinthető.

A szervezés folyamata

Szent István 1077 táján íródott Nagy Legendája első királyunk egyházszervező tevékeny
ségéről a következő, szűkre szabott összegzése tartalmazza: "A legkeresztényibb fejedelem
tartományait tíz püspökségre osztotta, az esztergomi egyházat a római apostoli szék
jóváhagyásával és egyetértésével a többiek fejévé és felügyelőjévé tette. . .. Mindenfelé
megvetik a szent egyházak alapjait, emelik a kanonokok klastromait, virágzásnak indulnak a
szerzetesi regulában élő közösségek," Arövid megállapítás alig tükrözi négy évtized kemény
munkáját. Abekövetkezett változást valamivel jobban lehet érzékelni Szent István uralkodá
sa kezdetének és végpontjának fölidézésével. A fiatal fejedelem 997-ben kénytelen volt
hadba szállni a változások, térítések ellen lázadókkal (Koppány és társai) Veszprém és
Várpalota (vagy Tapolca?) között. Amikor 1038-ban "elérkezett az az áldott nap, melyet
halála csakhamar még áldottabbá tett", a legendák szerint a haldokló királyt keresztény
országának keresztény alattvalói vették körül, és ebben nincsen semmi túlzás. Az ország
megkapta azt az egyházszervezetet, amely lehetövé tette a hit meggyökerezésén túl annak
megerősödésétés a biblia-beli mustármag fává növekedését.

Szent István, amint a csanádi egyházmegye alapítástörténetéből kitűnik, a mindennapi
gondokkal (tized stb.) törődött. Másutt arról olvasni, miként halmozta el kincsekkel az
egyházakat. Ezért érdemes rákérdezni, vajon a király és munkatársai az egyházszer
vezesnél csak az intézményt látták a maga anyagivonatkozásaiban, vagyazon túl a lényegre
is figyelni tudtak? A válaszkeresés a négy évtizedes munka eredményeinek tükrében még
fontosabbnak tűnik. De miként történt mindez?

A térítők, egyházszervezők kiléte körül elég sok homály van. Egyeseknek még a nevét
sem tartotta fönn az emlékezet, mások viszont a források tanúsága szerint több névvel is
rendelkeznek. Csak mostanságra sikerült megnyugtató mödon tisztázni ezt a kérdést,
főként Györffy György kutatásainak köszönhetöen, A koronahozó Asztrik, szerzetesi
nevén Anasztáz, Szent Adalbert társa volt Rómában, mellőle került a meseritzi monostor
élére, majd innen hazánkba. Az ő személye biztosította az egyetemes egyházzal
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folyamatosan fönntartott kapcsolatot. Útjai: Róma - 1000 őszén; Dijon - 1001 előtt;

Frankfurt - 1007; Bamberg - 1012. Esztergom első érseke az ismeretlen származású
Domokos volt. Adalbert másik munkatársa, Radla, szerzetesi nevén Sebestyén, a szentmár
toni monostor (Pannonhalma) első apátja, rövid idő múlva Domokos utóda lett az
esztergomi székben. Ehhez a szerzetesi körhöz tartozik a szász Querfurti Brúnó 
Bonifác is. Gizella kíséretében bajor papok érkeztek, francia földrőlpedig a későbbi pécsi
püspök, Bonipert. Szent Gellért, aki a trónörökösnek inkább lelkivezetője, mintsem
betűvetőmestere, Veleneébőlszármazott. A munkatársakat nem egy nemzet (amint azt
régebben föltételezték), hanem az egész keresztény Nyugat küldte a hazai aratásba, ahol a
sok aratnivalóra kevés, de annál kiválóbb arató jutott.

EztermésZetes jelenség,mert a missziós papság sehol nemvolt nagylétszámú, így hazánkban
sem. Azidézett Gellért-legenda is gondosan ügyelannakhangsúlyozására, ami a kezdeti időkre
sajátos módon jellemző: klerikusok (világipapok) és monachusok (szerzetesek) együttesen
munkálkodtak.Apüspökszinte "apátmódjára"állta székesegyháza körül élő, világipapokból és
szerzetesekből összetevődő köZösségélén, Erről tudósít Arnoldus esete is.A regensburgi SZent
Emmerám-monostor szerzetese 1028-ban szátntalan veszély közepette lehajózott a Dunán
egészen Esztergomig, és ott néhány hétig Asztrik-Anasztáz érsek vendégszeretetét élvezte.
Kifejezettenemlíti, hogy az érseket klerikusai és monachusai vették körül Ez a "dórnkolostor"
szervezet német mintára vezethető vissza. Az ezredfordulóra a német egyházakban két,
különálló testületre vált szét, hazánkban azonban tovább létezett. Maga az eset, Arnoldus
látogatásaa térítőket küldő és azújonnan alapított magyaregyházakkapcsolattartásán túl arról is
tanúskodik, hogy az István szervezte Hungária teljes joggal a keresztény Európa részének
tekinthette magát

A klerikusok és monachusok munkájának eredményességét az előző évtizedekben
megteremtődött feltételek tették lehetővé. A hatalom központosítása már Taksony
fejedelemsége (955-972) alatt elkezdődött és Géza idejében (972-997) tovább
folytatódott. Ellenállás Szent István uralkodása alatt, sőt után is jelentkezett, ám a téritések
lassú, de biztos munkája szilárd alapokat rakott le a kíépítendö egyházszervezet számára. A
bírtokközéppontokban keresztelő egyházak (ecclesia baptismalis) létesültek Géza
nagyfejedelem egyet esztergomi udvarában építtetett Szent István vértanú tiszteletére,
egy másikat meg a fehérvári szálláshelyen. Nem kizárt, hogy ez utóbbinak kezdettőlfogva
Szent Péter volt a patronusa, Ilyen lehetett Győrben a Szent Ábrahám-egyház is.
Veszprémben a püspökséget megelőzőenszintén állt keresztelő egyház.

A koronázás szükségszerű következménye volt a magyar egyházszervezet felállítása,
amelynek jogi "alapkőletétele" 100 1 húsvétján Ravennában történt. Asztrik, aki a
koronázást követően hamarosan visszatért Itáliába, minden bizonnyal írásba foglaltan
vitte magával a magyar hierarchia felállítását célzó kérést. A pápa, II. Szilveszter és a
császár, III. Ottö húsvét ünnepén Ravennában tartózkodtak. Asztrik itt terjesztette a pápa
elé királya kérését, hogy (Hartvik szavaival élve) "a Pannónia tájain kivirult zsenge
kereszténységnek bő áldását elküldje, az esztergomi egyházat aláírásának tekintélyével
főegyházzászentelje, és a többi püspökségeket is áldásával erősítse." Így lett Esztergom a
király akaratából és a pápa áldásával érsekség, a magyar egyház feje és tanítója. Ezt a
veszprémi egyházmegye fölállítása követte, majd nem sokkal ezt követően a kalocsai
püspökség megszervezése, Kalocsa főpapja Asztrik-Anasztáz lett, aki Radla-Sebestyén
hároméves vaksága alatt Esztergomban működött. Ennek felgyógyulása után az érseki
címet megőrizvetért vissza Kalocsa székébe. Eza legvalószínűbb magyarázata annak, hogy
a szokásokkal ellentétben miért volt a magyar egyházban kezdettől fogva két érsekség.
Radla halála után Asztrik ismét Esztergomba került. Az egri püspökség az első évtizedben
került felállításra a győrihez hasonlóan. Ez utóbbi 1009-ben már állt, mert a pécsi
püspökség alapítólevelét Azo pápai legátus jelenlétében itt állították ki. Az erdélyi
püspökség létrehozására is ekkortájt került sor. Az első évtized végére hét egyházmegye
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tagolta az ország lakott vidékeit, s ez két évtized múltán még másik hárommal egészült ki.
A bihari dukátus központjában szervezték meg a bihari (majd később, Szent László
akaratábólváradi) egyházmegyét. Ehhez csatlakozott a már említett csanádi ( 1030), majd
végül a váci püspökség.

Ami az egyházmegyék patrónusait illeti, Szent István Esztergomban a vértanú Szent
Adalbert (t 997) tiszteletére építtetett székesegyházat. Érdekes, hogy a két apostolfejede
lem szomszédos egyházmegyékre őrködött, a pécsire Szent Péter, a kalocsaira Szent Pál.
Azon a három vidéken, ahol Szent Istvánnak határozottan, mi több, fegyverrel kellett
fellépnie a vele szembeszegülők ellen, az égi harcosok látták el a patrónusi feladatokat.
Veszprém és Erdély fölött Szent Mihályvillogtatta égi kardját, a Maros mentén pedig Szent
György hadakozott a sötétség erőivel. Apatrónusok megválasztását nem lehet minden
esetben egyértelműenmegokolni, de biztos, hogy ez a föltevés is kellően megalapozott.

Az egyházszervezetet a benedeki regula alatt élő szerzetesek monostorai egészítették
ki: Szent Márton-monostor (Pannonhalma), Zobor, Zalavár, Pécsvárad, Bakonybél,
Veszprém stb. Fehérvárott került felépítésre "Boldogasszony rnonostora", Szent István
temetkezési bazilikája, ahol a királyi trőnszék, a "regni sedes principális" állt. Ez
különleges közjogi és egyházi rangjával, majd az alapító sírjával a magyar egyházak sorában
kiemelkedőhelyhez jutott.

"Krisztus boldog közössege"

A Szent István alapította egyházi intézmények vizsgálatakor igen fontosak a külföldí
(például felsőszászországi,észak-itáliai) párhuzamok, de ennél is fontosabb Szent István
és munkatársainak egyházképe. Itt is párhuzamok vizsgálatára lenne utalva az utókor, ha
nem maradt volna fönn Szent Gellért műve: .Delíberatío supra hymnum trium puero
rum". Csanád püspöke a Dániel próféta könyvében szereplö három ifjú énekének néhány
versét meglehetősenkötetlen mödon magyarázza. Ez az írás annak ellenére, hogy nem
rendszerező teológiai traktátus, kiválóan tükrözi Gellértnek az egyházról vallott nézetet,
és következésképpen azt, amit ő kortársainak tovább adott.

Gellértről is el lehet mondani mindazt, amit a karoling kor íróiról jogosan áUíthatunk:
szorosan függ a latin egyházatyáktól. Ismeri és idézi Ambrus, Ágoston, Jeromos, Pszeudo
Jeromos, Izidor, Béda,Johannes Scotus, Hrabanus Maurus műveit. (Pszeudo-Dionüsziosz és
Maximus Confessor idézése sajátos problémát vet föl. Tudott-e Gellért görögül, vagy csak
közventök révén ismerte ezek műveit? A .Delíberatío" további elemzése fogja majd
eldönteni, az ellentétes állásfoglalások közül melyik fogadható el igaznak.) Igen fontos, hogy
az egyházról inkább képekben, mint fogalmakban beszél. Ezek a képek rendkívül sokfélék,
változatosak. Nem az intézmény felől közelíti meg az egyházat, hanem az üdvtörténet isteni
rendelését kutatva fedezi föl a róla szóló igazságokat. Túlzásnak tűnhet Gellért esetében
fölfedezésrőlszölní, hiszen függőségben van az előző korok teológiai irodalmától. Mégis
jogos ennek a kifejezésnek a használata, mert Gellért nem kompilátor, hanem igazi szerzö,
aki mondandóját teljes egészében magáénak tudhatja.

Nem hiába kezdi az egyházról szölö és sokszor visszatérő elmélkedését Tychoníus hét
misztikus szabálya közül az elsővel, amely szerint a Fő és a Test, Krisztus és az egyház
szorosan egybekapcsolódnak. (Tychoniust Béda segítségével idézi.) Ha Krisztusról szöl,
rendszerint az egyházat is megemlíti.

Az ószövetségi képek közül Gedeon gyapja (aVII.könyvben), Noé bárkája (ugyanitt) és
a Jeremiás próféciájában szereplö nap és hold (V. könyv) került legrészletesebben
kidolgozásra. ,,ANoé készítette bárka a Krisztus által megváltott egyhaz-amelyben ott van
a holló és a galamb, vagyis a gonoszok és az igazak." (VII. 28-31.) Gedeon száraz gyapja
Gellért értelmezésében a zsinagóga. A gyapjú azért száraz, mert elvesztette a kegyelem
harmatját. A Szentírás igazi, rejtett értelme a Messiás eljövetele, a zsinagóga ezt veszítette
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el. Az egyház szérűje harmattal, kegyelemmel, fentről kapott ajándékokkal gazdag (VII.
675-71O), mert Krisztust adja a nemzeteknek. "Fölemelkedett a nap, és fölment Krisztus
a keresztre, s felszállt az egyház az égre" (Y. 33-35.). Az egyház Krisztus sebeiből

született, innen származnak szárnyai, a kegyelem ajándékai, ezek emelik a magasba (VII.
115-117). A képek használatában nem szabad szigorú következetességet keresni, mert
Noé bárkájaesetében a hívők a galamb, majd később a galamb már az egész egyház jelképe.

Ibrányi Ferenc Szent Gellért teológiáját tanulmányozva az egyház Gellért által említett
tulajdonságait a Hitvallás négyes felosztása szerint csoportosította. Az egyház egysége,
szentsége, egyetemessége és apostolisága mind megtalálható, de a könyv különböző

helyein. Gellértet nem kötötte valami előre tervezett gondolatmenet. A jó Pásztorról
szölö példabeszéd éppúgyalkalmas arra, hogyaz egyház egységét bizonyítsa, mint az, hogy
a tüzes kemencében a három ifjúszinte egy ajakkal énekelte Isten dicséretét (VIII. 1180
1181 és I. 367-369.).

Az egyház egységét garantálja az is, hogy az igazi hit egyedüli letéteményese. .Mmden
embert, aki az egyházba jön, megvilágosít Krisztus, a legigazabb fényesség. Senki nem tud
fényeskedni, csak akkor, ha az egyházhoz jön. Az egyházban lakik és uralkodik a világosság
hordozója, aki a hívőket a világosság továbbadóivá teszi, hogy fényeskedjenek a ködösen
sötétlővilágban" (VI. 368-373). Az egyházat Krisztus tette szentté, széppé; a mennyei
Jegyes érkezésére öltözik díszbe (VIII. 1618-1619.); ezt ragyogja szét a világba (VI.
474-475.). Az egyház egyetemességére Gellért kétszer alkalmazza a "catholica" jelzőt.

Feladata, hogy mindenkit elvezessen az igaz Isten imádására. Az egyház apostolisága a
kezdeteken túl az időben folytatódik, és a kegyelem harmata bőséges termést hoz.
"Napfény nélkül a világ vakságra lenne kárhoztatva. Ha az apostolok tanítása nem ragyogná
be a világot, akkor az a tudatlanság okozta vakságban megmaradna. Mi más egyebet tesz az
egyház, amikor Krisztust hirdeti, mint hogy megvilágosítja az egész világmindenséget?
Tehát bárhol hirdetik Krisztust, a kétkedés elmenekül és fölragyog a világosság. Ahol nem
hirdetik Krisztust, ott a sötétség egyre sűrűbbé válik." (Y. 200-206.). Az állandó
változásban hömpölygő világban az egyház változatlan, mert Krisztus a hit, remény és
szeretet elemeivel ilyennek alapozta (vö. VIII. 1578-1584.).

A változatlanság nem terméketlenség, mert az egyház új nemzedékek szülö]e, vagyis
Krisztushoz vezeti el az egymást követő nemzedékeket. Aprófétai hevület mellett Gellért
megőrzihiggadtságát, tudja, hogy az egyház bárkájában a galamb mellett ott a holló is. Az
Úr testvérei is kemény beszédnek tartották Krisztus szavait. Ma is sok testvére van, aki
megtagadja és nem akar vele menni. A hitvallást sokan elfogadják, de kevesen hoznak
gyümölcsöt. De ez a "helyzetfölmérés" Gellértet nem teszi borúlátóvá. Hogyan is lenne az,
amikor a himnusz azt mondja: "Nap és hold, áldjátok az Urat!" Nemcsak egyedül a Nap,
Krisztus, hanem vele együtt a Hold, az egyház is áldja az Urat, s így, az istendicséretben
egyesül Krisztussal (Y. 148-150.).

Ez a néhány gondolat segít abban, hogy Gellért egyháZképének gazdagságát, biblikus és
patrisztikus tartalmát felmérjük, és ennek a víziónak fontosságot tulajdonítsunk. Szent
István ítélete szerint Gellértet megillette a csanádi püspökség, a részegyházak egyike.
Szent Gellért ítélete szerint Istvánt megillette az egyetemes egyház igaz ismerete. S ezt az
ismeretet megosztotta vele, mert a "beata societas Christi", az egyház így épül s
fényeskedik, nem a saját, hanem Krisztus fényével.

Irodalom: Gabriel Silagi ( ed.): Gerardi Moresenae aecclesiae seu Csanadiensis episcopi: Delibera
tio supra Hymnum trium puerorum, CCCM XLIX, Thrnholt, 1978. Györffy György: István király és
műve, Bp. 1977. Ibrányi Ferenc: Szent Gellért teológiája, in: Szent István Emlékkönyv, I. 493-556.
Meiey László:Deákság és Európa, Bp. 1979.
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