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Kása Csaba

A kunok megkeresztelkedése, és a milkói
püspökség megszervezése

A népvándorlás utolsó hullámaként a besenyők, az úzok és a kunok özön-
löttek el a Kárpátoktól és az Al-Dunától keletre eső területeket. A magyarokat
vándorlásra késztető besenyőket az űzök győzték le, majd őket a kunok, akik ha-
talmas birodalmat alakítottak ki a Kaukázustól a Kárpátokig terjedő területen. Egy
csoportjuk 1068-ban a Kárpátok és a Dunának a Vaskaputól a Fekete-tengerig ter-
jedő szakasza közötti területeket szállta meg, így Magyarországgal közvetlenül
szomszédosak lettek. Országukat a latin nyelvű források Cumániának nevezik.

A nomád, állattartó nép betelepülése veszélyeztette az oroszokat, bolgáro-
kat, Bizáncot és Magyarországot.

Több fegyveres konfliktusra került sor Magyarország és Kunország között,
először 1071-ben törtek be az oszágba az erdélyi hágókon keresztül, majd a Me-
szes hegységen átkelve a Szamos és a Bihari - hegység vikédét pusztították, de
Salamon király, Géza és László herceg serege kiverte Ozul vezér kunjait. Ké-
sőbb az elűzött Salamon a trón visszaszerzése reményében szövetkezett László
ellen a kunokkal, akik ekkor is vereséget szenvedtek. 1091-ben László horvátor-
szági tartózkodását kihasználva újra támadást indítottak, ekkor az Al-Duna felől,
de Szent László legyőzte őket, s a kun sereg vezére, Kapolcs is elesett. 1099-ben
azonban a kunok győztek. Svjatopolk kijevi nagyfejedelem Kálmánhoz küldte fi-
át, Jaroslavot, hogy segítségül hívja őt a lázadó Volodár, Peremislei /Przemysl/
vezére ellen. Erre Volodár a kun vezérhez, Boniakhoz küldte segítségért Igorevi-
ci Dávidot, aki Svjatopolk ellensége volt, mert kiűzte őt Vladimír tartományból.
Dávid és Boniak az akkor már a várat ostromló magyar király seregét csúnyán
szétverte. Ezután közel száz év csönd következett, legalább is Magyarország irá-
nyába, hadjárataikat az orosz fejedelemségek, Bulgária és Bizánc ellen vezették.
1124-ben egy törzsük Tatár kán vezetésével Magyarországra jött, elismerte ural-
kodójának II. Istvánt, aki őket a Kiskunságba telepítette le.

A XIII. század elején Mohamed, a korazmi birodalom szultánja terjesztet-
te ki országának határait keletre, 1208-ban átkelt az Uralon. s többször megverte
a kunokat. így azok országuk nyugati részének leszakítása miatt kénytelenek vol-
takjavítani viszonyukat az orosz fejedelemségekkel. Ennek, és a Bulgáriával fenn-
tartott jó viszonyuk következtében terjeszkedni Magyarország felé próbáltak.
Többször megtámadták a Barcaságot, mely az egykorú forrás szerint "kifosztott,
elpusztított, lakatlan vidék lett a pogányok szakadatlan betörései miatt." Ezért II.
Endre a Jeruzsálem visszafoglalására induló "Hospilal St. Marién" lovagrendet
hívta meg 121 l-ben határvédelcmre. Az oklevél szerint a király átengedte nekik
a Barcaságot, széleskörű gazdasági és igazságszolgáltatási autonómiával ruházta
fel őket, akik ez ellenében hűberuruknak tekintették a királyt, s területükre a ki-
rály és az erdélyi püspök joghatóságát elismerek. A teuton lovagok hamarosan
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megerődítették földjüket, várakat építettek, s dél felé tovább terjeszkedtek. II.
András nekik adta Kunországnak a havasokon túl eső részét az Al-Dunáig.

Itt folytatták várépítő tevékenységüket, ezért a kunok, hogy megzavarják
őket, rájuk támadtak, de vereséget szenvedtek. Egy részük megadta magát, s ké-
sőbb meg is keresztelkedett s letelepedett. A meginduló békés fejlődés hatására
megkezdődött Magyarországról a betelepülés. Főleg a magyarok és a szászok ré-
széről, akiket II. Endre oklevelében megkülönböztet egyrészt a "mi embereink",
másrészt a "vendégek", akik "országunkhoz tartoznak" kitétellel. E magyarok al-
kotják a mai csángó-magyarok első csíráit a Barcaság és Moldva területén5 /Nem
számítva most a honfoglaláskor a Kárpátokon kívül maradt magyarokat, kiknek
a XIII. századig való fennmaradása vitatott./

Később Hermán de Salza, a lovagrend nagymestere ajánlatot tett a pápá-
nak, hogy egyházjogilag vegye védelem alá a területét, mert a pogányok ellen hí-
veik szívesebben jönnnének a "pápa országába". Az önállósodási kísérlet III. Ho-
norius részéről támogatásra talált, érthetően azonban II. András részéről nem, aki
végül fegyverrel kergette cl a lovagrendet. Érdekes adalék, hogy ekkorra a pápa
már újból a király mellé állt, és a lovagokat mint "ignis in situ, mus in pera et ser-
pens in gremio" jellemezte.

Mindenesetre a 14 éves ott-tartózkodásuk alatt kiépített védővonalat nem
hagyta üresen a király, hanem saját embereivel töltötte fel. Ez a Kárpátok keleti
és déli lejtőire telepített magyar csoport lett a csángó-magyarság második rétege.

Ez alatt az idő alatt történt meg a mongol törzsek egyesítése Temudzsin, a
későbbi Dzsingisz kán vezetésével. Temudzsin először a többi mongol törzsei
gyűjtötte - többször véres harcok árán - vezérlete alá, majd leigázta Észak-Kínát
és Kara-Kitait. Ezáltal határos lelt a már említett Mohamed szultán Korazm nevű
országával, melyet 1219 és 23 között szintén lcigázott. Ezáltal közvetlenül Kun-
országot fenyegette, hiszen a két ország között már csak a kisebb jelentőségű Les-
gia /a Kaspi tenger nyugati partján, a Kaukázus mellett/, a cserkeszek országa /a
Fekete tenger keleti partjainál/ és az alánok országa /a Kaukázus északi völgyei-
ben/ feküdt. Utóbbiakat ás-oknak vagy jász-oknak is hívták. A közös veszéllyel
szemben az említett három ország és a kunok szövetséget kötöttek. A hosszú és
kegyetlen harc során végül csellel győztek a mongolok. így szabaddá váll előttük
az út, egészen a Dnyeperig törtek előre, kifosztva az Azovi tenger vidékét s a Fe-
kete-tenger partjait egészen a Krímig. Az oroszok közé menekült kunok Kötöny
vezetésével rávették Meliszlavot, Galícia fejedelmét, hogy közösen harcoljanak a
mongolok ellen. Metiszlav összehívta Kijevbe a közép-orosz fejedelmeket, akik
elfogadták a szövetséget. Az egyesült haderőt azonban a mongolok legyőzték. Ez-
után a Volga-menti Bolgárországon, Korazmán és Indián keresztül visszatértek
Mongóliába.

A kunok megtérése előtti politikai viszonyok áttekintése

A 20-as évek közepére a kunok ül. Magyarország és Róma érdeklődése
egymás iránt szinte törvényszerű volt.
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A magyar király szempontjából a keleti határ védelme egy megbízható
szomszédot igényelt, akire lehet támaszkodni a mongolok ellen. A keresztény kun
állam befolyásolhatóságára számíthatott Endre. Másrészt a római kereszténnyé
válás után a Bulgáriával való jó kapcsolatok megromlására, így a kunokkal való
szövetségre. Ráadásul a kereszténység megkövetelte letelepedett életformával
megelőzhetőnek látszottak az állandó betöréseik.

A pápa szempontjából a keresztény egyház missziós tevékenysége számá-
ra kitűnő lehetőséget nyújtott Kunország, elsősorban földrajzi helyzete révén. Po-
litikailag a legkeletibb keresztény államszervezet közvetlen szomszédját látta ben-
ne Róma, mely a kereszténység felvétele után felhasználhatóvá válik a mongolok
elleni harcban. Nemrég alakult meg Szent Domokos rendje, amelyik az eretne-
keknek az Anyaszentegyházhoz való visszavezetését, és a pogányok megtérítését
tűzte ki maga elé célul. így a rend elhivatottsága, frissesége, népszerűsége talál-
kozott a pápai igénnyel.

Végül a kunok szempontjai, akik több megsemmisítő vereséget szenved-
tek, államszervezetük bomlásnak indult, nagy keleti területeket szakítottak le or-
szágukból. Népük nagy része szétszóródott, egy részük az orosz fejedelemségek-
ben keresett menedéket, más részük nyugatra húzódott. Számukra a fennmaradást
csak valamelyik szomszéd országgal való szoros kapcsolat biztosíthatta volna. Az
orosz szövetség nem jelenthetett kiutat, mint azt az 1223-as vereség megmutatta,
így tulajdonképpen a magyarokhoz való közeledés vagy a bolgár kapcsolat felújí-
tása jelentkezett lehetőségként. Hogy végül a római kereszténységen keresztül a
magyar orientáció mellett döntöttek, annak oka talán a görögkeleti egyháznak té-
rítésre való képtelensége. Elképzelhető, hogy épp a missziós dominikánus bará-
tok vették rá a kun előkelőket a magyarsághoz való közeledésre

A dominikánusok

A rend közvetlen előzménye a XII. század végére egész Európában elter-
jedt, újraéledt manichcista eretnekség volt. Ez Örményországból, Szíriából, Kisá-
zsiából terjedt el Bizáncon és Bulgárián keresztül egész Európában. Megnyilvá-
nulási formáit a Balkánon bogumilizmusnak, követőit bogumiloknak, Angliában
publikánoknak, Franciaországban albigenseknek nevezték.

Kasztfliai Domingo, a későbbi Szent Domokos, pappá szentelése utáni éle-
tét a hit terjesztésének akarta áldozni, célul tűzte ki maga elé az eretnekek közt az
ige hirdetését és a kunok megtérítését. Már 1204-ben engedélyt kért a pápától,
hogy Kunországba mehessen, de III. Ince úgy látta, hogy az eretnekek elleni harc-
ban rá nagyobb szüksége van egyházának. így először küldetésének első felét tel-
jesítette. 1217-ben megalapította rendjét, melyet 1221-ben már nyolc provinciára
osztottak, köztük egyik a magyarországi. Ezen a magyar király földjét értették,
Dalmáciával, Boszniával, Szerbiával, Horvát-Szlavóniával, Kamioliával, Stiriá-
val, ill. Kunországgal.

Közben Domokos készült folyamatosan második küldetésére is. Szakáilát
megnövesztette, és elkezdte a kun nyelvet tanulni. Azonban 1221-ben meghalt.
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IX. Gergely pápa 1234-ben szentté avatta, miután egész Európában ekkor már
szentként tisztelték.

A rend azonban alapítójának halála ellenére mégis eljutott Kunországba, a
magyar provincián keresztül. A Magyarországra való települést 1221-ben a Bo-
lognában tartott második közgyűlés határozta el. A szervezéssel Domokos Paulus
Hungarust bízta meg, akit a későbbi források a boldog jelzővel említenek. Paulus
fiatalon ment Magyarországról Bolognába, ahol tanulmányai befejezése után a
jog tanára lett, "fráter Paulus de Ungaria, doctor" található a kolostor okirataiban,
s 1218-ban lépett be a rendbe.

Négy rendtársával érkeztek Győrbe, "inde procedentes venerunt in civitá-
tem Vesprimensem et inde Albam". Itt létesült az első dominikánus kolostor,
melynek priorja Theodorik lett. Paulus először Szlavóniába, a bogumil eretnekek
megtérítésére küldött prédikátorokat. Később Szent Domokos akaratának megfe-
lelően a kunokhoz, "qui nullám Dei omnino notitiam nabuerunt".

Az első misszió

A magyarországi dominikánus testvérek első kunországi missziójukat az
1220-as évek elején indították. Az 1259-ből származó "Commentariólum de pro-
vinciáé Hungáriáé originibus" c. mű - mely később a "Vitae Fratrum Ordinis Pra-
edicatorum" appendixeként jelent meg - leírja az első misszió történetét. Eszerint
sok szenvedés és nyomorúság elviselése után a kunok elűzték őket, s így a térítés
tulajdonképpen eredménytelen maradt. A misszió tekintetében létezik még egy
korabeli forrás, az "Annales Ordinis Praedicatorum", mely hasonlóan írja le a té-
rítés kezdetét, azonban kiemeli, hogy Paulus testvér megbízásából indultak el.
Hangsúlyozza a szenvedéseket és az eredménytelenséget.

"A barbárok - írja az Annales - hihetetlenül kegyetlenek voltak hozzájuk,
nem hagyták őket országukban megállapodni, a dominikánusok minden eredmény
nélkül tértek vissza oda, ahonnan elindultak."

Ez a misszió még a teuton korban zajlott le. Bár a dominikánusok iratai nem
említik a lovagrendet, elképzelhető, hogy az ő kíséretükkel keltek át a Kárpáto-
kon, és érkeztek kunföldre. Ezzel együtt az is elképzelhető, hogy a kunok a lova-
gok valamiféle mesterkedését látták ebben, s ezért kergették el a szerzeteseket.

A második misszió

Nem sokkal későbbre, 1225 őszére tehető, hogy a dominikánusok "a
Szentlélektől vezetve és égve a vágytól, hogy e lelkeket megmenthessék"
visszatértek Kunországba. Ezúttal azonban nem a Duna felé indultak, hanem a
Dnyeperhez, a kunok politikai központja felé. Ez az út is sok szenvedéssel járt, és
kettőjüket meg is ölték a kunok: Albertet és Domokost.

Ez a térítő munka évek múltán hozta meg első gyümölcsét. 1227-ben két
kun herceg tért meg, velük együtt nagyszámú férfi és nő, valószínűleg háznépük
és szolgáik.
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Az egyik herceget Borcnak hívták. IX. Gergely pápa levelében "egy Borc
nevű herceg a kunok földjéről" szerepel, máshol a kunok főbb hercegei közül a
negyedikként említik. 13.

A két herceg megtérése már a bevezetőben vázolt változások következmé-
nye, s előrevetíti a kunok magyar orientációját is. Hogy a kun hercegek előrelátá-
sa volt-e ez /azaz a magyar szövetségre apellálva változtatták meg a térítőkkel
szembeni magatartásukat/, vagy a dominikánusoknak sikerült meggyőzni őket
/hogy kiútként számukra csak a kertesztény államokhoz való közeledés jelentke-
zik, s ehhez a megtérésen keresztül vezet az út/, már eldönthetetlen.

Az azonban, hogy Borc fiát a dominikánusok kíséretében Esztergomba
azért küldte, hogy népe az érsek által akar megkeresztelkedni, politikai megfon-
toltságra utal. Ez a gesztus egyben az érsekre nézve erkölcsi kötelcsségvállalást
is hordozott: gondoskodni kell az általa megtérő népről, s azt védelme alá kell ven-
nie.

Róbert esztergomi érsek korábban szent fogadalmat tett, hogy a kereszte-
sekkel elzarándokol a Szentföldre, a vallás védelmére. 1227 tavaszán már az in-
dulásra készülődött, mikor megjelent a kun küldöttség. Tagja volt a már említett
Borc egyetlen fia, tizenkét kun férfi "nobiles gentis illius", tehát Borc nemzetsé-
géből, és az őket kísérő prédikátorok.

Róbert érsek értesítette a pápát a küldöttségről, a zalai főesperest küldte el
a levéllel, melyben kérte a szükséges felhatalmazásokat. így először is a fogadal-
ma alóli feloldozást kérte, hogy ne kelljen Palesztinába mennie. IX. Gergely fenn-
maradt válaszából tudjuk, hogy a kért feloldozást megkapta, megengedte neki,
hogy elmenjen a kunokhoz és a szomszédos brodnikok országába, akiknek meg-
térésében is bizakodott Róma. Továbbá, mivel szerinte a méltóság sokat jelent az
ilyen népek szemében, kinevezte apostoli küldötté az említett országok területé-
re. Felhatalmazta, hogy prédikáljon, kereszteljen, templomokat emeljen, püspök-
séget létesítsen, és megtegye mindazt, amit jónak lát a hit erősítése érdekében.

A harmadik misszió

A íclhalalmazás kézhezvétele után Róbert népes kíséret élén elindult a ku-
nokhoz. Vele tartott két francia püpöktársa; Bertalan pécsi és Rajnáid erdélyi püs-
pök, Béla rcx iunior, a későbbi IV. Béla király. A mcgkcrcsztclkedés helye vita-
tott. Erdélyben lett volna, mint ahogy Borc megígérte, hogy a prímás elé jönnek,
vagy pedig a Kárpátokon túl, mint ahogyan a források említik.

Meggyőzőbb Fcrcnt állítása, hogy ez valahol Moldvában, a Milkó partján,
a későbbi püspökség helyén történt. Magáról a kercsztclésről a következőt írja a
krónika: "Borc megtért Krisztus hitérc a dominikánus testvérek segítségével, és
megkeresztelte őt népének sokaságával együtt Róbert úr, esztergomi érsek, jelen
lévén Béla, rcx iunior, Magyarország hercege, Endre király fia."

Béla mint keresztapa lehetettjeién, s ez alkalomból Borc felajánlotta neki
országát, amit ő elfogadott, s az akkori szokásnak megfelően hűbérbirtokul ado-
mányozta a kun hercegnek. Ezt később megcrtősítelte II. Endre, majd 1229-ben
a pápa is. Egyúttal a magyar király címei közé felvétetett a "Rex Cumaniae" is.



Itt vagyok honn 68

A megtértek számáról pontos és megbízható adat nincs. A Magnum Croni-
cum Belgicum szerint 15 ezer, a Commentariolum csak Membrok háza népéből
ezer leiekről tesz említést, a pápa "non parva multitudo Cumanorum" említi levél-
ben, míg más források "multi homines" vagy "magnum numerus virorum ac mu-
lierum" jelzik számukat.

A Commentaroolum tud egy olyan keresztelésről, melyre más adat nincs,
a már említett Membrokról és ezer családtagjáról van szó. Ha feltételezzük, hogy
Membrok nem azonos Borccal, akkor lehetséges, hogy ez egy, az előzőektől kü-
lönálló eset. A forrás szerint ezt maga II. András hajtotta végre a keresztelőkút
szentelt vizével.

A kun püspökség megszervezése és működése a tatárjárásig

Róbert érsek, élve felhatalmazásával, kinevezte a kunok püspökévé a do-
minikánus Theodorikot. Ezután értesítette a pápát az eredményekről, aki három
levelet is írt, egyet a prímásnak, egyet Bélának, egyet pedig a dominikánusok ma-
gyarországi tartományfőnökéhez.

Ezután Róbert érsek visszatért Magyarországra. Ferent szerint nem létezik
olyan okirat, amely azt bizonyítaná, hogy a milkói püspökség az esztergomi ér-
sektől függött volna. Ez lehetséges. Bár az akkori szokásjog szerint mivel ezt a
püspökséget az esztergomi érsek alapította, és egyúttal "legátus apostolicus" volt,
az egyházkerület fölöttesének számított. Ferent további gondolatmenete szerint
Róbert nem is akart beavatkozni a püspökség belső ügyeibe, így a Szentszék dek-
larációját kérte, hogy erről bizonyosságot kapjon. Ebben azt a választ kapta, hogy
se Theodorik, se utódai ne legyenek alárendelve senkinek, csak az Apostoli Szent-
széknek. Elképzelhető, hogy ez dekJarációszinten így volt. A gyakorlatban azon-
ban egészen másképpen. Theodorik a magyar püspöki kar tényleges tagjává vált.
1222-23-ban kétszer is szerepelt mint tanú "Theodoricus primus Cumarensis epis-
copus és "Theoricus Cumanorum episcopus" megjelöléssel az ország többi püs-
pökségével egy sorban, egyszer Budán, egyszer pedig a Beregi erdőben. Ő az a
"Th. Cumanorum humilis minister", aki Esztergomban a polgárok és az érsek kö-
zött békét szerzett. 1232-ben Budán 12 másik püspökkel és Jakab pápai legátus-
sal együtt tanúsította Magyarország intcrdictum alá vételét, a sorban mint utolsó
püspök. 1233-ban, mikor Béla ifjabb király megesküdött, hogy megtartja a pápai
követés az atyja közötti egyezséget, a tanúk között Theodorik már az utolsó előt-
ti, megelőzi a boszniai püspököt. 1235 és 38 között a pápa Magyarországon bíz-
ta meg különféle ügyek elintézésével, 1238-ban pedig ő szentelte fel a boszniai
püspököt. A gyakorlatban tehát a milkói püspök a magyar püspöki kar tagjaként
tevékenykedett, ami viszont maga után vonja az esztergomi érseknek való aláren-
deltséget.

Nemcsak egyházjogilag kapcsolódott Magyarországhoz Kunország, ha-
nem "közigazgatásilag" is. Egyrészt a már említett hűbérország kérdésében. Ezt
a kun fejedelmek is komolyan vették, Borc például elkísérte Bélát az 1229-es ha-
licsi hadjáratára. Szintén hűbérúrként ígérte meg Béla Jakab pápai követnek, hogy
a kunoknak székesegyházat fog építeni, s mikor erről megfeledkezett, a pápa fi-
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gyelmeztette. Egy 1234-es oklevélben Béla mint "terra sua" említi Kunországot.
Hogy ez a függés nemcsak névleges volt, azt példázza, hogy a kunok panaszt tet-
tek a pápánál. Béla adót is szedett a kunoktól, és a püspöknek is fizették a tizedet.

Kunországnak ilyen mérvű bekapcsolódása a Magyar Szent Korona Orszá-
gába magával hozta a betelepülés felgyorsulását. A milkói püspöknek katedráli-
sa volt, püspöki palotája, birtoka. Kanonokok segítették az egyházmegye kor-
mányzásában. A pasztorálás beindulásával, templomok építésével egyidőben a hí-
veket papokkal kellett ellátni, ez világi papokkal történt, a tized negyede volt a ke-
pe. A további térítésnek Milkó lett a központja, sok dominikánus szerzetes jött
kunföldre. Legnagyobb számban természetesen kereskedők, földművesek. Az ek-
kor kitelepült magyarok alkotják a mai csángó-magyarság harmadik rétegét.
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