
SOMORJAI ÁDÁM

Cirill, Metód és István király:
Slavorum - et Hungarorum - Apostoli

Tizedik esztendejébe lépett az első szláv szláv származású pápa, II.János pál pontifikátusa.
Ez az évforduló egybeesik az orosz kereszténység millenniumával, valamint Szent István
halálának jubileumi évével.

Karol Wojtyla személyében Európa keleti fele váratlanul felértékel6dött. Nem SZárma
zott még pápa vidékeinkről,első alkalom, hogy a "szláv Európa" Rómában erőteljesebb

jelenlétre tarthat igényt. Szentatyánk határozottan Wllalja is ezt a feladatot, egyrészt
nemzetének - ahogy mondani szokta: tágabb csaIadjának -, másrészt egész Kelet
Közép-Európa - és Kelet-Európa - (mind katolikus, mind ortodox) egyházainak
számon~ Alkalmat nyújtanak erre azok a jubileumok, amelyek szinte évente
követik egymást térségünkben

Első lengyelországi útjángniemóibeszédében hangzott el az Európa elfelejtett népeire
való utalás (1979 pünkösdvasárnapján). "Egregiae vírtutís" kezdem apostoli levelében
1980. december 31-én, Szent Benedek jubileumi évének befejezésekor, a szláv liturgikus
nyelv elfogadásának 1100. évfordulóján Európa társvédőszentjeivényilvánította a szlávok
apostolait, Szent Cirillt és Szent Metódot. Európa két felének közös keresztény gyökerei
biztosíthatják a szétszakadt kontinens egységét.

Szent Metód halálának 1100. évfordulója adott alkalmat a "SlavorumApostoli" kezdem
enciklika kiadására, amely emléket állít annak a két szentnek, akik még az egységes
kereszténység korában éltek, akik nélkül nincs szláv írásbeliség és kultúra. Ök az
inkulturáció gondolatának korai képviselői a szláv népeknél.

A pápa a szlávok szentjeit állította a figyelem középpontjába. Mit jelent ez a mi népünk, a
mi nemzetünk számára?

sajátos értelmezések

Cirill és Metód munkássága Pannónia területéhez is fűződik. Azokon a területeken
misszionáltak, amelyeken később a történeti magyar állam kialakult, s ma három állam
osztozik. Mindez a cseh és szloWli'történetírásban sajátos módon kap hangsúlyt.Jellemző
példa erre a római Angelicum egyetem professzorának, J. M. Vesely dominikánus
szerzetesnek a munkássága Ó 1968 előtt személyesen részt vett a velehrádi ásatásokon,
ahol Szent Metód sírját kereste és találta volna meg a régész ásója. A jubileumok kapcsán
ismételten jelentkezett tanulmányaival, majd a Szentatya említett dokumentumait
kommentálta, s történeti bevezetőtadott hozzájuk. MunkáS'iágábm a magyar jelenlétről
nem sok pozitiwmot mond, Vitatható nézeteit az alábbiak szerint lehet összefoglalni.

A magyarságnak a Kárpát-medencében történt megjelenése a szláv missziók cs6djét
jelenti, a Nagymorva Birodalom katasztrófáját, s egyben végét is okozza. A magyarok, mint
apokaliptikus idókharcos lovasai, kiirtanak minden élőt,hogy helyükbe telepedhessenek
Ázsia küldöttei ők, akár a hunok vagykésőbb a tatárok, törökök Egyben Isten büntetései,
hiszen a szlávok - Szvatopluk fejedelem - kiűzték Szent Metód utódját, Szent Gorazd
pannóniai érseket és számos tanítványát, akik így bolgár földre menekültek, s ott fejezték
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be a szent könyvek szlávra fordítását. A magyarok a keleti frank-német birodalom
szövetségeseként szorítják vissza a morvákat, és okai annak, hogy a tőlük távolabb,
biztonságban formálódó cseh fejedelemség német függesbe kerül. Szerencséjükre, Szent
Adalbert - csehül Vojtech, magyarul Béla -, prágapüspöke, Brevnovalapítója, megtéríti
őket, és így beilleszkedhetnek a keresztény Európa egyetemébe.

J. M.Vesely nézetei előnytelenképet festenek a magyarságról, egyben megalapozhatnak
egyfajta rossz történelemszemléletet. Nézetei igazában nem újak, hanem a cseh történet
felfogás ősi, egyben kortárs tételei. prágai Kozmász, a legelső cseh krónikaíró, már Isten
büntetéseként fogta fel a magyarok bejövetelét, és így látja-láttatja ezt Frantisek Palacky, a
Népek Thvaszának cseh politikusa, nemzeti történetíró is. A cseb nemzet története 
elóbb német, majd cseh nyelven - mintegyszáz év alatt tizenhat kiadast ért meg csehül, s
bár háromezer oldal terjedelmú, a történeti regények olvasottságával vetekedett.
(Magyarul még csak a huszitákról írt fejezetek láttak néhány évvel ezelőtt napvilágot. )

palacky nézetei korának romantikus történetszemléletében fogantak. A kezdetek
történetét ő is csak ősi,hatalmas birodalomképénekfelvetítésében tudja elképzelni, hogy
nemzetét a többi nagy nemzettel egyenlőnek láttassa, s egyben programot is adjon a
kortársaknak. palacky a későbbi századokkal is foglalkozik, a magyar-cseh együttélésnek
szép fejezetei vannak. Ezzel ellentétben J. M. Vesely megmarad a kezdetek vizsgálatánál,
kommentálásánál.

A cseh történetfelfogás mellett figyelmet érdemel a szlovák történészek, egyház
történészek felfogasa. A honfoglalás előtti szláv népességet azonosítják a mai, újkori
szlovákokkal, őseink bejövetele számukra is katasztrófaélmény; Cirillnek és Metódnak
egyre terebélyesedőújkori kultusza is hivatkozási alap. E nézetek azonban nem veszik
figyelembe, hogy a középkor századaiban egyetlen templom, kolostor sem épül tisztele
tükre a mai Szlovákia területen, és tiszteletüket igazában a cseh jezsuiták Újították fel a
nagyszombati hitvitákon, amikor a protestáns hagyományértelmezéssel szemben így
érvelhettek: nem Husz a ti egyházalapítótok, hanem az ősi, katolikus szentek, akik
nyelveteket írásba foglalták.

Mindezek a gondolatok, úgy tűnik, ünneprontök. A pápai enciklikák szükségszerűen

felelevenítik a sajátos értelmezéseket? Erre nemmel kell felelni. Szentatyánk a népek
fölötti egyetemességet, egységes egyházat képviseli. Encik:lik:áivallehetőséget nyújt arra,
hogy néhány meggyökeresedett tételt felülvizsgáljunk mind nemzeti, mind egyházi
történetírásunk - történetírásaink - szempontjából.

Európának e határvidékén már akkor kényes volt az egyensúly, amikor az itt
letelepedett népek felvették a kereszténységet. Róma és Bizánc között a határ a mai
Jugoszlávia közepe táján húzódott végig, és az ezredforduló előtti századokban az volt a
nagy kérdés, hogy ez végérvényes-e, vagymég lehet rajta alakítani.

A bolgárok megkeresztelkedése egyidősa morva misszióval. Mind akkor, mind később,

felvetődötta bolgároknak Rómával való uniója. Bizánc tőszomszédságábanazonban ez
nem vált lehetövé.

A bolgár és a morva misszió eseményei a Róma és Bizánc közti első, úgynevezett
Photíosz-féle skizma időszakában zajlottak. Thnulságai: egyik fél sem tud sikeresen és
tartósan misszionálni a másik területeinek közvetlen közelében, illetve a Diocletianus
által megállapított határokon túli területeken. Átmeneti sikerekután ismételtenvisszaáll a
régi határ Nyugat- és Kelet-Róma köZött, egyházi tekintetben is. Ezt erősítette meg a
magyarok bejövetele és István király döntése.

Nemzeti egyháztörténet-írásunk eléggé hangsúlyozza is ezt a szempontot. Szent István
műve úgy tűnt fel, mint egy szuverén uralkodó önálló döntése. Az újabb történetírás
azonban felhívta a figyelmet ennek a magyar missziónak hosszabb, folyamat-jellegére.
Istvánkirálynak tulajdonítottunkkorábban olyan tetteket, ame1yekvéghezvitele már Géza
fejedelem idejébenmegkezdődött.SzentAdalbertnekés tanítványai körének tulajdonítot-
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tuk a kereszténységre térítést, pedig ez nW"Géza fejedelem idejében, Bruno mísszíös
püspökkel megkezdődött, 974 tájánj nem is szólva Hierotheosz bizánci püspök
térítéséről,aki a GyuIak országában mar 955 körül Erdélyben térített.

Nem okozott nagyobb eílenallast annaka gondolatnak az elfogadása sein, hogy amikor
Szent István koronát kért, akkorkapott is Rótmb6l. Pedig éppen térségünk története tanít
meg arra, hogy ez sem volt magától értetődő. Borisz bolgár fejedelem hiába kérte
birodalma állami és egyházi elismerését, csak akkor kapta meg Bizánctól, amikor az látta,
hogy csak így lehet megelőznia római elismerést. A szláv történetírás nem figyelt eléggé
arra a tényre, hogy Rasztiszlav nagy-morva fejedelem azt megelőzően, hogy Bizánctól kért
szláv nyelvű térítőket - és kapott onnan -, Róma felé tájékozódott, csak innen nem
kapott.

A kérdést tehát magyar szempontból így tehetjükfel: Miért kapott koronát Szent István?
Miért kapott önálló egyházszervezetet, érseket, mar a keresztény misszió kezdetén?

A történetírás nehézségei

A kora középkor kutatásának egyik nagy nehézsége a forráshiány. A másik mödszertaní
szempontból jelentkezik: nemzeti történetírásunk, és annak nyomában egyháztörténet
írásunk is csak a nemzetünkre vonatkozó forrásokat vizsgálta. így elkerülte figyelmét a
szomszéd népek forrásanyaga és azok történetírása. Mindmáig nincs magyar nyelvű cseh,
szlovák, lengyel vagybolgár egyháztörténet. Pedig ilyen jellegű publikációktól hasznos
kiegészítőszempontokat remélhetünk a kutatás szamara, Nemzeti történetíróink a nagy
nyugati nemzetek történetírása nyomán haladtak. a szomszéd népek történetírói
ugyancsak. így az egymás mellett élő társnemzetek egymással szemben álló nézeteket
fejlesztettek ki, anélkül, hogy különösebben megvizsgálták volna a szomszédban kialakí
tott vélekedéseket.

Nemzeti történetírásaink szegmentálták azt, ami a történelemben együttesen, egység
ben jelentkezett. így SZOkségszerúen jutottak egymástól eltérő eredményekre. Népeinket
azonban nem a múlt választja el egymástól, hanem a múltról alkotott kép, ennek
megalkotása maga is egy történeti periódus műve.

Szent Adalbertet cseh, lengyel, magyar egyaránt magáénak érzi. Thnítványai közül
kerülnek ki az első érsekek (Gniezno 999 vagy 1000, Esztergom 1000, Kalocsa),
püspökök (Győr, Radla), apátok (Brevnov, Meseritz, Pannonhalma). Mindmáig vitatott
azonban, melyik tanítvány működése hova tehető. És Asztrik-Anasztáz valóban egy
személy volt, amint az Györffy György állítja? Sokat segít, ha majd sikerül együtt látnunk
mindhárom nemzet forrásanyagát.

Miért kapott koronát Szent István?

Nem válaszoltuk meg még az eredeti kérdést: miért kapott koronát Szent István? (Vagy a
többi kérdést: miért tudják a lengyelek úgy, hogyAsztrik apát a lengyel fejedelemnek szánt
koronát csalárd mödon nem juttatta el a cúnzetthez, hanem útközben, a magyar István
udvarába kerülve, neki adta át?Vagymég inkább: míért szerepel a Hartvik-féle Szent István
legendában a papa álma, amely szerint változtassa meg szándékát és a lengyel fejedelem
nek szánt koronát a másnap érkező magyar küldöttségnek adja?) Érdemes megismerni
errőlKarl Bosl véleményét.

A római diplomácia korán megtapasztalta a téritések nehéZségeit, bizonytalanságait.
Meglúúsult a bolgárok uniója, a morvák önálló útja. A magyarok egy évszázadon át tartó
"kaIandozásai"ugyancsakfoglalkoztattákR6mát, apapátis, a cstszárt is. Kapóra jöhetett tehát,
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hogy az újabban békés hírekkel szolgáló magyar fejedelmi udvarban felnövekedett egy
kereszténywalkodó, akihelyzeténekbeJSŐmegszi1árdítáSautánkülsőelismertetésregondolt
és korom.: kért. S hogy kapott is, azt feltehetően a IX. századi tapasztalatok is motiválták.

Szent István hittérítőiközött sok a bencés, a legnépesebb csoport Szent Adalberté. A
tanítványok mtík:ödésének tulajdonítható a 997-ben mártírhalált halt Adalbert kultusZá
nak korai elterjedése. Védőszentje lett a kereszténnyé váló Lengyelországnak és védő

szentje az esztergomi fóegyházmegyének:.
Szent Adalbert a személetű gaetai remete, Szent Nílus görög szerzetes tanácsára az

Aventinuson, a keresztény keletről menekült görög szerzetesek monostorában lett
bencés. A Szent Elek (S. Alessio) apátságban mindkét szertartás jelen volt, a görög is, a
latin is. mszomszédságában ott állt m. Ottó, a császári barát palotája.

A pápaságnak mind a IX., mind a X sZáZadban görög földrőlmenekült tudós papok és
szerzetesek a diplomatái. Rómában élő görög szerzetesi közösségbe érkezett 867-ben
Cirill és Metód, ilyen monostorokban élt tovább a morva misszió kudarcának emléke.
Ezekben a szerzetesi körökben figyelhettek továbbra is a pannon vidékrőlérkezőhírekre.
m. Ottó, II. Szilveszter pápa és Adalbert köre az ezredfordulón felismerték a kínálkozó
lehetőséget. III. Ottó univerzális birodalmi eszméje mentes volt a korábbi és későbbi

csásZárok hódoltató politikájától. II. Szilveszter kivételes személyiség a magakorában a
pápai trónon. A pannóniai követség pedig a korábban meghiúsult remények után új
lehetőség, el nem szalasztható alkalom. Karl Bosl szerint tehát István királyt a szent
tesszaloniki testvérpár megkezdett munkájának emléke segítette, hogy koronához jusson.

Elhanyagolt szempontok

Tágabb <>sszefüggéseket keresve új fényben láthatjuk tehát SZent István művének azonnali
elismerését A szláv felfogást tovább viz'igálva felfigyelhetünk még néhány egyoldalúan értel
mezett szempontrd, amelyek vizsgálata ismételten csak tágabb ÖSSZefüggésben volna lehet
séges.

llyen a legnehezebb kérdés, a magyar honfoglalás értékelése. Palacky Bölcs Leó biZánd
császár Taktika dmú művének azzal a mondatával érvel, hogy a magyarok, a többi nomád
néppel ellentétben, nem elégedtek meg azzal, ha az ellenség vesztett csata után menekülni
kezdett, utánaeredtek és teljesen megsemmisítették őket Ebből következikannak megállapí
tása, hogy a magyarok kipusztították volna az itt talált szlávokat. - Azóta megállapított tény,
hogy a szláv nyelv például a földrajzi névanydgban és az egyházi kifejezések egy részében
fennmaradt, Ez csak úgy lehetséges, hogyha szlávok és magyarok ~ésen együtt éltek,
ugyanúgy, mint a frankok, az általuk meghódított lakossággal A frankok-annak köszönhetik
fennmaradásukat, hogy hódításuk lassú, folyamatos, és a romanizált gallokkal békésen
együttéltek:. Nyelvük is az egybeolvadás eredménye. Hasonló folyamat zajlott le a türk, de
mindenesetre nem szlávbolgárok esetében, ahol a meghódított szlávnépesség szimbiózisban
élt a hódítókkal, s azok - sZámuk csekélyebb lévén - beolvadtak. A szláv népek
történetírásában azonban gyakran visszatér a magyar népirtás képzete.

A népirtás mellett szerepel az a vád, hogy a magyar honfoglalás megbontotta a szláv
népek kialakulóban lévő egységét, meghiúsította azoknak egységes birodalomban,
egységes kultúrában való elhelyezkedését. Ez az érvelés azonban inkább érzelmi jellegű.A
"mi lett volna, ha" kérdés feltétele pedig nem történelmi, és könnyen eredményezheti a
vágyálmokba menekülést, kiiktatva ezeresztendős szerves fejlődést.

Másik érdekes, ki nem aknázott gondolat a pápai enciklika által is idézett részlet:
"Velencében azok előtt az egyházi képviselők előtt, kik az Egyház valóságának szűk

látókörú elképzeléséhez ragaszkodtak, Szent Cirill bátran megvédte a saját rnödszerüket,
Rámutatott arra, hogy a múltban már sok nép a saját nyelvén ünnepelte a liturgiát, így
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felsorolta az örményeket, a perzsákat, a grüzokat, gótokat, avarokat, kazárokat, arabokat,
koptokat, szíriaiakat és sok más népet." Az avar nyelvti liturgián mit kell érteni?

A magyar missziókban feltételezhetően mind Passau, mind Salzburg a szláv nyelvet
használta fel közvetítőnek. A keresztény szökíncs jelentős része - mint említettük 
máig szláv eredetű nyelvünkben. Ez is érv a "békés egymás mellett élésre", amelyben a
számarányok döntötték el a nyelv kialakulását, nem pedig egyfajta erőszakos beolvasztás,
amely a XIX-XX. századok elképzelése.

Nemzeteink történetírása tágabb összefüggésben értelmezheti csak térségünk fej
lődését, beleértve a mindenkori saját nemzet történetét is. Tekintettel arra, hogy ez a
munka még korántsem jutott összegző fázisába, csupán néhány gondolatot tudtunk itt
fölvetni. A nemzeti történetírás sokszor csak saját szempontjait vette figyelembe. Ez a
"romantikus nemzetvaUás" (Németh G. Béla) azonban egységesülővilágunkban anakro
nisztikus.

Miért éppen cirlll és Metód?

A szláv népek missziója korábban kezdödött, Ezért idősebb testvéreink ők a hitben,
idősebbek kultúrában is. Ennek hangsúlyozása alkalmat nyújthat arra, hogy a Kárpát
medence történetét ne a magyarok bejövetelével, a kereszténység kezdeteit ne csupán
Szent Istvánnal kezdjük. Hogy sajátunkénak ismerjük el a szláv mísszíökat is, ne pedig
tőlünk idegennek. Szent István és korszaka nem előzmény nélkül emelkedett ki az
egyetemes egyház missziója során, hanem térségünk fejlődését koronázta meg. Szent
Cirill és Szent Metód magvetése az ő művében szökkent szárba.

A Szentatya üzenete lehetőségetbiztosít számunkra, hogy néhány kritikus kérdést újra
fölvessünk. Az összegyházi ökumenizmus mellett egyfajta nemzetek közötti ökumeniz
mus előtt is kapu nyílik, amely tágasabb, egyetemesebb jövőre utal. Nemcsak a múltról
alkotott kép valamelyes revideálása az, hanem az inkulturáció komolyan vétele is, a
nemzeti nyelv, a nemzeti szokások és hagyományok imádságban, közös liturgiában való
kifejezésére nyílik lehetőség és jog. Ez egyben a megmaradás egyik feltétele, amely
határokon belül és kívül egyaránt biztosítható.

Jegyzetek: A szent testvérpár életrajzát megírta a Vigilia hasábjain SÁGIIstván, Szent Cirlllés Metód
életműve a legújabb kutatások. alapján, Vigilia XXVIII (1963flO) 592-601. Legújabban a
Gyorsuló idő sorozatban olvashattunk róluk: H. TÓTH Imre, Konstantin-Cir/U és Metód élete és
működése, Bp., 1981. - J. M. VESELY műveíből megemlítünk kettőt: Scrlvere sulI'aequa. Cirillo,
Metodio, L'Europa, Milano 1982, valamint: fl terzo angolo. Cir/IIo, Metotlto, l'Europa, Introduzione
storico-arcbeologica alla lettera apostolica"Slavorum Apostolr tit Giovanni Paolo II, Roma 1985.
- Az enciklikát KISSLászló fordítasa nyomán idéztük: IlJános Pál pápa körlevele megemlékezésül
Szent Cirill és Metód evangelizáci6s munkájának 1100. évfordulója alkalmáb6~Budapest 1986.
12.1. (Cap. 8.) - K BOSLelméletétl:DasKJosterSilnAlessloaufdemAventinzuRom, in: BECI(,
H. G. SCHMAUS,A (Hrsg),Beitrllge zurSűdosteuropa-Forscbung.(II. Intemationaler Balkanologen
kongress in Athen, 7.5.-13.5 1970.), München 1970. 15-28. - A Nagymorva Birodalom
elhelyezkedésére vonatkozóan két új elmélet is megfogalmazódott, az egyiket BOBA Imre és
PÜSPÖKI NAGYPéter képviseli, l: BOBA I.: Moravla's History reconsidered; A retnterpretation Of
medieval sources, Haage 1971. és: PÜSPÖKI. NAGY P.: Nagymorávia fekvésér(J~ Valóság 21
(1978fll) 60-82.; a másikat a jap:ln történész SENGATORU: Morávia bukása és a honfoglaló
magyarok, Századok 117 (1983/2) 307-345. Mindkét elmélet az Al-Duna mentén lokalizálja a
Nagymorva Birodalmat, ezért a délszláv történészek szívesebben fogadták, mint csehszlovák oldalon.
1lInulságos, hogy e korszakra nemcsak magyar őstörténészek tudnak új és új hipotézist megfogalmaz
ni, hanem hasonló a bizonytalanság a szláv őstörténettel kapcsolatosan is.
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