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SZEGFŰ LÁSZLÓ 

ERETNEKSÉG ÉS TIRANNIZMUS 

Az István királynak tulajdonított Intelmek szerzője a király nevében megpróbálja ki
fejteni a trónörökös számára azokat a legfontosabb kormányzatpolitikai elveket, amelyek szem 
előtt tartva biztosíthatják a Géza alatt megkezdett és István alatt folytatott állam-és egyház
szervező tevékenység töretlen továbbvitelét. Nem érdektelen áttekinteni, milyen veszedelme-
keyceJtiLgácükra hívja fel-ajnű-^rfigyelmet. Ezek: az eretnekség,1 azokapapok, akik nem áll
nak hivatásuk magaslatán és a rossz király. A* rossz papokat ez esetben figyelmen kívül hagy
hatjuk, mert az ő elbírálásukban nagyon elnéző az Intelmek, de annál kevésbé a másik kettő 
felé. Ami a legérdekesebb, pj)gánvságró1 nem is eak g™ i m&bm: mintha a szerző egyáltalán 
nem tartana a pogány restauráció lehetőségétől. Ugyanakkor közli az Athanasius-féle hitval
lást, s felhívja a figyelmet arra, hogy aki a szentháromságból elvesz, vagy ahhoz hozzátesz, 
vagy különbséget tesz közöttük: eretnek. Az ilyeneket ne-tartsa szolgálatában a király, és ne 
védelmezze őket.2 Lépten-nyomon előbukkan a másik probléma is: a rossz király, a tirannus. 
István mindenképpen meg akarja óvni fiát attól, hogy zsarnoki önkényeskedéssel maga ellen 
ingerelje a hatalmasokat vagy a népet.3 

Ha megvizsgáljuk, hogy más forrásaink utalnak-e tirannizmusra és eretnekségre, úgy 
rögtön szembetűnik: krónikáink Pétert és Aba Sámuelt egyaránt vádolják zsarnoki uralmuk 
miatt; a közismert históriát nem szükséges részletesen taglalnunk. Annál érdekesebb ugyanitt 
az eretnekség £mlítése. Az 1046-os „ppgánylázadás"-nál fordul elő kétszer is egymás után.4 

Ezek rendkívül szűkszavú közlemények. De szerencsés helyzetben vagyunk: rendelkezésünkre 
áll egy 166 fóliót kitevő „teológiai mű" éppen ebből a korból, amelyet eredményesen felhasz
nálhatunk ismereteink kiegészítésére, a problematikus kérdések eldöntésére. Ez a mű Geljéxt 
püspök Delibsuaiio-T. . supra Hymnum Trium Puerorum . . . c. műve, amelyet tudós barátjá
nak, Isihgrimusnak ajánlott.5 E munkát már sokan megkísérelték történeti forrásként kezelni 
és felhasználni, de egyáltalán nem aknázta ki senki a benne rejlő lehetőségeket. Sokan értel
metlen misztikus egyvelegnek tartották.6 Mások megpróbálták nyomon követni a gondolat-

1 Az eretnekség kérdésével sokan foglalkoztak, de a legutolsó összefoglaló jellegű munka 
[CSÓKA J. LAJOS: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI—XIV. 
században. MTA, Bp., 1967.] sem tudta megoldani. 

2 SZENTPÉTERY, EMERICUS [szerk.J: Scriptores Rerum Hungaricarum II. Bp., 1938. 
621 20-29« — a továbbiakban: SRH. 

3 SRH II. 62715=18. 
4 SRH I. 34124—34214. — Persze, elképzelhető, hogy ez a szó XIII. századi interpoláció 

a krónika szövegében, ugyanis a nagyobbik Gellért-legendában — amely az epizódot szintén 
elbeszéli, s valószínűleg a krónika forrásául szolgált — nem fordul elő (vö. SRH II. 5035_10). 5 Deliberatio Gerardi Moresanae Ecclesiae Episcopi supra Hymnum Trium Puerorum 
ad Isingrimum Liberalem (ed. BATTHÁNY, IGNATIUS DE: Sancti Gerardi Episcopi Chanadiensis 
Scripta et Acta, Albo-Carolinae, MDCCXC. [a továbbiakban: Delib.]). 

6 OMPOLYI M[ÁTRAI] ERNŐ: Gellért az első magyar scolasticus (Figyelő 1878. 214.); 
PAULER GYULA: Dr. Karácsonyi János: Szt. Gellért csanádi püspök élete és művei. Bp. 1887. 
(Száz. 1888. 58.) 
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menetet s kihámozni belőle mindazt, aminek értéket tulajdonítottak.7 Mindeme próbálkozások 
értéke meglehetősen kétes, hiszen az eredményes tartalmi elemzés előfeltétele a szövegjiieg-
értése, helyes interpretálása, márpedig a gellérti mű — különösen azok elé, akik csak a" hibás 
Batthyány^féle kiadás alapján akarnak megbirkózni vele — szinte leküzdhetetlen nehézsége
ket, buktatókat állít a maga egyedülálló filozófiai nyelvezetével, sehol másutt elő nem forduló 
szakkifejezéseivel, meghökkentően szabálytalan mondatoejjcesztesav^-^d^os-^glKajaval. 
Aki e különös nyelvi burok alfáját nem tudja feltörni, aligha juthat el a mondanivaló ómegájá
nak megértéséhez. Ez persze korántsem jelenti azt, hogyha sikerrel vesszük az első akadályo
kat, feltétlenül célhoz is érünk. Az eddigi kísérletek meddősége óvatosságra int, hiszen tévútra 
kerültek mindazok, akik valamiféle teljességgel új koncepciót, az Aquinói Szent Tamás-féle 
skolasztikának holmi előképét keresték Gellértben, és csalódottan'hagyták abba ä kutatást, 
amikor rádöbbentek, hogy a szentatyák tanításaihoz Gellért alig tesz hozzá valamit. Mi meg
kíséreljük a gondolatokat deduktív módszerrel elemezni, vagyis azt keresni Gellért művében, 
ami hagyományos, konzervatív, s ném keresünk benne mindenáron új koncepciókat s a nyu
gati 'teológiai áramTátok TTaTásátrSzándékunkban áll kimutatni, hogy szerzőnk elsősorban 
nem Cluny felé fordul, mint azt eddig sokan feltételezték,8 hanem főként kelet felé, s hogy erre 
nagyon is nyomós okok késztették; továbbá hogy Gellért műve nefhTeimeikeaes (meditatio), 
hanem vitairat; a szerző nem motívumok kidolgozásává törekszik, hanem nagyon is szigorú 
logik^Tszerint építi fel művét, amely összefüggő egészet alkot, és nem egy megérzett analógia 
vagy közös hangulat adja a gondolatmenet vezérfonalát, hanem egy eretnek tan tételei és az 
elemzett himnusz struktúrájának összefonódása. 

Gellért művével kapcsolatban már többen felvetették, hogy néhány helyén bizonyos 
eretnekségre, talán bogumilizmusra történik utalás.9 Meg is kísérelték bizonyítani igazukat, 
de áz adatok~erégtelensége és a tételek túlságosan átfogó volta (a test feltámadásának tagadása 
stb.) nem bizonyult elégséges alapnak, illetve feltételezhetővé tette annak lehetőségét, hogy a 
pogány reakció megélénküléséreTmozgalmának kibontakozására vonatkoznak ezek a halovány 
utalások.10 Mivel a vonatkozó legfontosabb helyen11 több külföldi, főleg olasz utalás található, 
mások úgy vélik, hogy a szóban forgó eretnekség a hazai eseményektől független görög, illetve 
itália ijelenség.12 De megrekedtek az idézett hely elemzésénél, és nem kísérelték meg a mű egé-

7 IVÁNKA ENDRE kísérelte meg utoljára összegezni a mű egészéről alkotott gondolatokat. 
Kifejti, hogy Gellért műve nem tudományos igényű teológiai mű, hanem elmélkedés, nem törek
szik „tudományos exegesisre", hogy a szerző „misztikus motívumokat" dolgoz ki, és „nem 
a szigorú logikus következtetés és bizonyítás módszerét követi, hanem a pszichológiai asszociációk 
törvényei szerint motívumról motívumra ugrik át, úgy hogy a csak megérzett analógia, sőt néha 
csak a közös hangulat alkotja a gondolatmenet vezérfonalát." (IVÁNKA ENDRE: Szent Gellért 
görög műveltségének problémája. Akadémiai értekezések a nyelv- és széptudományi osztály 
köréből, XXVI. köt. 3. szám, MTA, Bp., 1942. 221.) Ezt az álláspontot nem tartjuk elfogad
hatónak. 

8 Lásd: GALLA FERENC: A clunyi reform hatása Magyarországon (A Szent István Aka
démia történelmi-, jogi- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai, 2. köt. 4. szám, 
Pécs, 1931.); WACZTJLIK MARGIT: SZŰZ Mária tisztelete kereszténységünk első századában 
(Regnum 1938—39., 59—74.); CSÓKA J. LAJOS: Cluny szellemű volt-e a magyar egyház a 
XI. században? (Regnum 1942—43. 141 — 176.); DEÉR JÓZSEF: Csóka J. Lajos: Cluny szellemű 
volt-e a magyar egyház a XI. században? [ism.] (Száz. 1944. 287—288.). 

9 IVÁNKA ENDRE: Szent Gellért Deliberatio-ja (Száz. 1942. 497-500.); RÓNAY GYÖRGY: 
Bogumilizmus Magyarországon a XI. század elején, Gellért püspök „Deliberatio"-jának 
tükrében (ItK 1956. 471-474.). 

10 REDL KÁROLY: Problémák Gellért püspök Deliberatio-jában (ItK 1965. 211.); 
KRISTÓ GYULA: Megjegyzések az ún. „pogánylázadások" kora történetéhez (Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Historica, Tomus XVIII., Szeged, 1965.); ILARINO DA MILANO: Le eresie 
popolari del secolo XI. nell'Europa occidentale (Studi Gregoriani, Róma, 1947. 50—51.). 

líDelib. 98-100. 
í? DÖLLINGER, IGN. VON: Beiträge zur Secktengeschichte des Mittelalters I. Geschichte 

der gnostisch-manichäischen Seckten im früheren Mittelalter. München, 1890. 61 —62.; BORST, 
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széből kihámozni, hogy miről van szó tulajdonképpen. Ha helyet adunk Hajdú Tibor megálla
pításának, hogy ti. Gellért Deliberalióiának teológiai szempontból nincs jelentősége, mert 
„ . . . nálánál sokkal régibb forrásokból is kimutatható, hogy mindaz a hitanyag, amit ő müvében 
felölel, az egyház hagyományához tartozó tan",13 akkor azonnal felmerül a kérdés, miért írta a 
szerző a művet, mi volt a célja.14 * 

Induljunk ki magából a himnuszból, melyet szerzőnk elemez: 
l 

[1] „Ti, az úr minden teremtményei, áldjátok az urat, 
[2] dicsőítsétek és magasztaljátok fel őt mindörökké! 
[3] Ür angyalai, áldjátok az urat, 
[4] egek, áldjátok az urat, 
[5] Áldjátok minden vizek, amelyek az ég fölött vagytok, 

[az urat, 
[6] áldjátok az úr minden erői az urat, 
[7] Áldjátok Nap és Hold äz~ara% 
[8] * áldjátok ég csillagai az urat, 
[9] Áldjátok minden záporeső és harmat az urat, 

[10] áldjátok isten minden szelei az urat . v . ! " 
(Dániel 3,58-65.) 

Első pillantásra szemünkbe ötlik, hogy a kiemelések bizonyos ellentétesség benyomását 
keltik. Az „úr angyalai", „szelei", „teremtményei", „erői", „ég csillagai", „ég fölötti vizek" — 
úgy érezzük — szembeállítást érzékeltetnek mindazzal, ami nem az úré, illetve nem az égé. 
Ha megfigyelésünk helytálló, úgy lehetőségünk nyílik arra, hogy a himnuszt valamelyik; dna-
lista szekta tantételeinek bizonyítására alkalmas bibliai .réseként- tekintsük, s feltételezzük, 
hogy szerzőnk ez ellen a szekta ellen fejti ki az egyház.hivaiaIoj.JJLáspxujtját, illetve elemzi a 
himnuszt az ortodox teológiai felfogásnak megfelelően. Hogy ez mennyire így van, az alábbiak
ban bizonyítani próbáljuk. 

Az / . könyvet néhány mondattal bevezeti szerzőnk, majd a 7. mondatban rátér a himnusz 
első soraira: „Ti, az úr minden teremtményei, áldjátok az urat — mondja a szentírás —, dicsőít
sétek és magasztaljátok őt fel mindörökké !"1S Ezután röviden elemzi, ki méltó dicsőítésre, 
majd egy ellentétes gondolatsort indít el a 17. mondattal: „Egyébként isten egy műve sem men
tes a dicsérettől. A manicheusok16 azt mondják, hogy isten nem mindent teremtett egészen jónak' 

A.: Die Katharer. Stuttgart, 1953. 78—79.; DAVID, P.: Un credo cathare? (Revue d'histoire 
ecclesiastique 1939. [XXXV] 756—761.); KULCSÁR ZSUZSANNA: A kathar eretnekség elter
jedésének kérdéséhez (kéziratos kandidátusi disszertáció) 40. 

13 HAJDÚ TIBOR: Sz. Gellért „Deliberatio" c. művének méltatása (A pannonhalmi 
Szent-Benedek-Rend története I., A pannonhalmi főapátság története I. Bp., Stephaneum, 
1902.) 382. 

14 E dolgozat nem óhajtja a Deliberatióval foglalkozó szerzők eredményeit kétségbe vonni 
(gondolunk itt elsősorban KARÁCSONYI JÁNOS, IBRÁNYI FERENC, BODOR ANDRÁS stb. kuta
tásaira), csak néhány új szempontra kívánja felhívni a figyelmet. 

15 Delib. 2. [BATTHYANYnál tévesen „et laudate" szerepel, amit SERES PONGRÁC (Pann-
rendtört.. I.) „ait— laudate"-ra javít a kézirat alapján. SERES javításait az alábbiakban is 
nagyrészt figyelembe vesszük.] 

16 Ne tévesszen meg bennünket az a tény, hogy a manicheizmus az V— VI. században 
eltűnni látszik, s Gellért ismét előhozza. Tudjuk, hogy tanításaik tovább éltek a paulicianus, 
bogumil, kathar, albigens stb. dualista eretnekségekben, sőt ezeket manicheusoknak is hívták. 
így például a bolgár egyház színodikja meg a A I H . században is ígyirl" ,,39. Bogumil papra, 
aki Petr bolgár cár idején átvette ezt a manicheus eretnekségeket, és elterjesztette azt bolgár föl
dön . . . , korábbi és most is meglevő tanítványaira, az ún. apostolokra, anathemát mondunk." 
(GRACIANSZKU N. P.— SZKAZKIN Sz.: Középkori történeti chrestomathia II., Tankönyvkiadó, 
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megpróbálván bizonyítani, hogy amint ajaknak, úgy ajignosjaknak is a mindenható a teremtője. 
istent azonban nagyon is úgy kell felfogni, mint a jó alkotóját, nem pedig mint a rosszét, mert 
mindent egészen jónak teremtett. Tehát a jóknak ártéremtője ő, nem a rosszaké, alkotásaiban 
ugyanis nincs semmi rossz. A rossz ugyanis nem alkotás, mert nem a létezésben és nem a lét
ből kifolyólag van, ezért nem teremtetett. Ezt arra a manicheusra való tekintettel jegyzem meg, 
aki azt mondja: egyes dolgok istentől, mások azördögtűLvaanak, isten egyes alkotásai jók, mások 
rosszak." (Verum nulluni opus Dei vacat a laude. Manichaei dicunt, quod non omnia creaverit 
valde bona Deus, conantes, ut bonorum, sic malorum omnipotentem asserere Creatorem. Deus 
verő boni Conditor superadmittendus, non mali, qui creavit omnia valde bona. Igitur bonorum 
Conditor est, non malorum; in suis enim operationibus nil mali. Malum enim opus non est, 
quia non in essentia neque ex essentia, ideo non factum. Hoc autem propter Manicheum, qui 
dicit: quaedam a Deo, quaedam a Diabolo, quaedamque Dei bona, quaedam mala.)17 A 77. 
könyv 39. mondatában írja le a himnusz 3. sorát, s a 40-ben már az antitézisre utal: „Itt különb
ség van téve, amikor azt mondják: űr angyalai, mintha azt akarnák kifejezni: egyes angyalok 
nem az úréi, noha valamennyiüket az úr teremtette." (Distinctio hie facta estjKhlm dicitur: 
Angeli Domini, quasi velint dicere: Quosdam non Domini, quamlibet omnes a Domino conditi.)18 

A további példák felsorolását feleslegesnek tartjuk, inkább nézzük a végső statisztikát, milyen 
összképet mutat az elemzés/Vegyük először számba azokat a verssorokat — tehát az 1., 3., 5., 
6., 8., és 10. sort —', amelyekben az ellenpólus, amely tápot adhat az ergjnekek dualista fel-
fogásának, fellelhető. 

Az 7. sor az /. könyv 7. mondatában fordul elő, a 17. mondat már az-antitézis. A 3. sor 
az /. könyv 116. mondatában kerül terítékre, ezután szerzőnk hosszú eretneklistát ad, majd a 
77. könyv 39. mondatában megismétli, s a 40-ben feltűnik az ellentétel. Az 5. verssor a III. könyv 
57. mondatában jelenik meg, de az antitézisre csakar4^&rmondatban kerül sor. A 6. verssor elő
ször a IV. könyv 6. mondatában található meg, de Gellért ismét kitérőt tesz, s a sort megismétli 
ugyané könyv 95. mondatában, s a 96-ban fellelhető az antitézis. A 8. sor első előfordulása a 
VI. könyv 48. mondatában van, néhány mondattal odább, az 54-ben ott áll az ellentétel. A 10. 
verssor első említése a V/7/, könyv 5. mondatában történik, és a 9. mondatban szerzőnk már az 
antitézist vázolja. 

A statisztikából kitűnik, hogy a 3., 5. és 6. sor esetében van eltérés a tétel felemlítése és 
az antitézis taglalása között, de ez indokolható. Ä 3. sor első felvetése után hosszasan sorolja 
fefszerzőnk, Sevillai Izidor nyomán, az eretnekségeket, s aztán a sor megismétlésével tér a 
tárgyra, de itt már azonnal hozza az ellentételt is. A közbevetés azonban eretnek tanokról szól, 
tehát nem ellenkezik feltevésünkkel. Az 5. sor esetében a közbevetéssel Tichonius vitaszabá
lyait elemzi, s mivel másik feltevésünk az volt, hogy vitairatról van szó, ez is alátámasztást 
nyert. A 6. sor szintén állításunkat igazolja, ugyanis két — szerinte is az eretnekek által fel
használt — bibliai helynek19 a magyarázatát adja a téma kapcsán, tehát a kitérő szükséges és 
hasznos is. Ezt az összképet látszólag lerontja a himnusz 2., 4., 7. és 9. sora, ugyanis az ezekben 
foglaltaknak — egek, Nap, Hold, záporeső, harmat — nincs ellenpólusa, így ezek a dolgok egy
értelműen az úréi, de ezek bevétele is indokolt szerintünk. Éspedig: 1. Mivel eleve feltételeztük, 
hogy a himnusz maga is vita tárgyát képezi az eretnekekkel, szükségszerű, hogy a szerző min-

Bp., 1953. [a továbbiakban: Chrest.] 169.) Sokszor maguk a bogumilek is manicheusnak nevezik 
magukat. Pl.: 1203-ban egy bogumil eretnekséggel gyanúsított kolostor eretnek elöljárói a 
pápai követnek, Joannes de Casamaris-nek esküt tesznek: „A szent atyák által meghatározott 
szentek ünnepeit megüljük, s tudtunkkal egyetlen manicheust vagy más eretneket sem fogunk 
felvenni" [ti. a kolostorba]. (KJ-AIÖ, VJEKOSLAV: Bosznia története, Átdolgozta: BOJNIÖIÖ 
IVÁN. Nagy-Becskerek, Pleitz Pál kiad., 1890. 73.) Azt hisszük, további bizonyításra nincs 
szükség. 

17 Delib. 4. 
18Delib. 30. 
19 Genesis 6, 1-4. és Phil. 6, 12. 
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den sorát végigelemezze. 2. Kimutatható, hogy azokon a helyeken, ahol az említett sorokat 
elemzi Gellért, a témával kapcsolatos problémákat vet fel, s a fő vonalhoz (ti. a dualizmushoz) 
szorosan nem kapcsolódó, de abból szervesen következő eretnek nézeteket cáfol. így pl.: a 2. 
verssorral kapcsolatban a szentek és egyházatyák, apostolok és mártírok tiszteletinek szüksé
gességét bizonyítja; a 4. sorral összefüggésben a szentségeket védelmgzi;. a 7. sorhoz fűzött 
fejtegetéseiben a Narjra_és_JJoidra vonatkozó er-etrie^m3I5sz5k^cáfolatát adja, és a 9. sorral 
kapcsolatosan az isteni kegyelem meglétét és szükségszerűségét állítja előtérbe az eretnekek 
eleve elrendelést hirdető tanításának cáfolatára. 

Az~említetteken t^meriőerr-is~4íitér--az-eretnekség számos vonatkozására, támadja té
teleiket, mítoszaikat, életmódjukat stb. így pl. a dualizmussal kapcsolatosan felveti a követ
kező problémákat: A világ isten müve, és nem az ördögé.20 A látható világ nem fog teljességgel^ 
elpusztulni. — Ugyanis a bogumilek azt hirdették, hogy az utolsó ítélet után ez a világ, mivel 
a sátán műve, meg fog semmisülni, illetve mivel a víz nem isten műve, hanem a sátáné (ugyanis 
a Genesis l-ben nincs arról szó, hogy a vizet isten teremtette volna), a nedvesség és víz teljésen 
ki lesz vonva belőle, s ezáltal a szárazföld területe 7—8-szorosára nő.21 Isten nem teremtett rossz 
szellemeket, -a rossz szellemek maguktól lettek azzá.22 Ugyanígy Lucifer is magától lett gonosz--
szá.23 Az embereket az isten teremtette, nem az ördög,2* és az emberiség nemjmgyahkJsJjMLaök 
közösüléséből jött létreP'De "nézzük talán ezt a fontos részt szó szerint is: „Voltak hajdan némely 
kutyaéletü férfiak, akik erről [ti. Gen. 6,1—4] azt hazudtak, hogy az isten fiai leszállván az égből 
a Hermonra megkívánták az ember leányait. Ezek26 azt állítják, hogy akik az égből alászálltak, 
angyalok és lelkek, /ímelyek megkívánták a testet. így tehát a test az ember leányaival azonos, 
ugatták éppúgy szólván, mint a manicheusok, akik szembekerülnek minden isteni tanítással, 
amikor azt állítják, hogy a lelkek megkívánták az emberi testet. Ezek is tévedtek, mint ahogyan 
azok is, akik hasonló tévelygéssel azt ugatták, hogy az angyalok kívánták meg a testet, azaz az ember 
leányait. Kitaszíttattak hát [ti. az egyházból], jóllehet sokan követik őket a görögök közül." (Fuerunt 
quidam olim caninae vitae viri, qui supra hoc commenti sunt, quod filii Dei descendentes in 
Hermon coelitus et [!] concupierunt íiiias hominum. Angeli — inquiunt — sunt de coelestibus 
descendentes et animae, quae desideraverunt corpora. Sic quidem corpora filiae hominum sunt, 
sic latraverunt ita dicentes, ut Manichaei, qui omni divino dogmati contrarii sunt dicentes ani-
mas desiderasse corpora humana. Erraverunt isti, quemadmodum et illi, qui simil.i errore latra
verunt Angelos desiderasse corpora, nimirum filias hominum. Projecti autem sunt, licet Grae-
corum multi illos sequantur.27 A görögök elnevezés alatt szerzőnk nyilvánvalóan nem kimon
dottan görögöket ért, hanem a „Görög birodalomhoz" tartozókat, és az általa használt termi
nus itt feltehetően vallási vonatkozású, görög vallási területre tartozó eretnekek értendők ez 
alatt.) 

Ugyanezzel a hellyel kapcsolatosan egy másik mítoszt is cáfol: „Egyes eretnekek ezt a 
helyet [Gen, 6,1—4.] nem így akarják értelmezni, hogy tudniillik az isten fiairól28 és az emberek 
leányairól van szó,29 hanem a leggyalázatosabb tévelygéstől félrevezettetve nem is tudom 

20Delib. 4. és 58. 
21Delib. 133-134. 
™Delib. 57 -58 . 
23Delib. 167-170. 
24 „Hogyan került a tiszta lélek a gonosz hatalmába? A katharok különböző mítoszokkal 

válaszolnak a kérdésre: az angyalok bűnt követtek el, egy nő elcsábította őket, és így lehulltak; 
fellázadtak a jó isten ellen, s így harcban letaszították őket." (KULCSÁR ZSUZSANNA: i. m. 8.) 

25Vö.: BONACURSUS: Vita haereticorum sive manifestatio haeresis Catharorum. (ed.: 
MIGNE, J. Р.: Patrologia latina CCIV. 1855. 777.) 

26 Ti. a hajdani manicheusok utódai, a bogumilek. 
27 Delib. 227. 
28 Azaz Ábel és Seth ivadékairól. 
29 Azaz Kain utódairól. 
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melyik angyalról akartak közösülést állítani, hogy ettől származnának isten fiai." (Quidam autem 
Haereticorum non sic hoc voluerunt accipere: utique de filiis Dei et fíliabus hominum, immo 
perversissimo errore subversi nescio in quo Angelo coitum praedicare voluerunt, ex quo filii 
Dei procrearentur.30) Ugyanígy fellép a Napról és Holdról alkotott mítoszok ellen. Tanítása 
kifejtése után hozzáteszi \f„Amit a 'Napról hallottál (amelyben egyes filozófusok szerint a lélek van), 
azt az apostolok prédikációjáról szóló jelképes beszédnek értsd, ha valaha is fel akarsz emelked
ni a szent értelemhez." (Quod de|óle audis, in quo quidam Philosophorum animam praedicant, 
de Apostolorum praedicatione typice dictum adverte, si ad sacram intelligentiam te vis non-
nunquam elevare.31) Ha mindezt összevetjük Dániel himnuszának 7. sorával („áldjátok Nap és 
Hold az urat"), világossá válik, hogy nem hiába elemzi szerzőnk. Hosszasan fejtegeti a hold- és 
napfogyatkozásról vallott nézeteit egy halovány utalással célozván arra, hogy vannak más magya
rázatok is. Föltehetőleg az ellen a bogumil tétel ellen hadakozik, amely szerint ilyenkor a ,JHold 
és a Nap paráználkodnak egymással". 

Kétségbe vonfa äzt ä bogumil nézetet, miszerint a gonosz szellemek az égben is megtalálhatók.32 

Egy másik bibliai hellyel33 kapcsolatosan kifejti, hogy vannakjo és rossz emberek, hasonló
képpen jó és rossz barmok, s ezek valamennyien isten alkotásai, tehát nem egyértelműen 
rosszak, hanem csak az a részük vált-rosszá, amely a sátán befolyása alá került.34 Támadja 
ázt a bogumil nézetet, hogy nincs pokol, mivel az egész látható világ azjtedjg birodalma.35 

A dualizmusból következő' nézeteket is éppígy megkísérli "elvetni, cáfolni, visszautasítani. 
Igazolni akarja, hogy az ószövetség, értékeinek elismerése is szükséges az üdvösséghez, s nem 
kell elvetni, mint az éretnélek teszik,'.mondván, hog/az ördög műve az.36 Ugyanígy bizonyítani 
igyekszikThogy az evangéliumok és az evangélisták egyenrangúak, szemben a bogumilekkel, akik 
Jánost megkülönböztetett módon tisztelték.37 Mózesről az eretnekek azt mondják, hogy az 
ördö^prófétája. Gellért megkísérli bizonyítani Mózes kiválasztott voltáj;.38 Mivel a test az 
ördög műve, így Krisztus a valóságban nem öltözhetett testbe, csak látszólagosan — szerintük —, s 
lelke sem emberi lélek, ugyanis ha nern.SZulg.tett .emberré, csak istenijei ékkel rendelkezhetett. 
Tehát semmiképpen sem ember. Ez ellen lép fel Gellért.39 De ha Krisztusban csak isteni lélek 
lakozik, akkor nincs-szükség a szentlélekré 'sem, s így felbomlik a szentháromságtan. Gellért 
keményen fellép a szentháromság tételének igazsága mellett.40 (Ezt —"mint láttuk —"az Intel
mek szerzője is nagyon fontosnak tartja.) HaKrisztujyiemi^zület^ akkor tel
jesen felesleges az istenanya is. Valóban, a bogumilok Máriát;. egyszerű angyallá "degradálták, és 
szerepét teljesen háttérbe szorították. Gellért viszont nagy Mária-tisztelő, s hangsúlyozza 
Mária istenanyaságát.41 De nincsenek szentek sem, ha minden ember értékét csak a beléje zárt, 
mennyei eredetű fényességrész haTározza meg; ami egyenlő. Gellért viszont sok helyen bizony
gatja tiszteletük szükségességét, sőt már ezzel indítja-művét is.42 A. szentségek is ördögi jelek 
szerintük. Elvetik a keresztségét, mert a vjz^jz^firdög-teF^Héette.43 Azáldozásj szintén feles
legesnek és az ördög művének tartják, mert csak közönséges táplálék a kenyér, amellyel a 

30 Delib. 87—88. — A tantétel a manicheizmusból ered. (vö.: SZIMONIDESZ LAJOS: 
A világ vallásai I. Dante, Bp., é. n. [1931]. 147.) 

31 Delib. 115 — 116. — (vö.: SZIMONIDESZ: i. m. 146.) 
32 Delib. 92. és 40. 
33 Eccl. 3, 18. 
34 Delib. 147-148. 
35 Delib. 170-171. 
36 Delib. 120-121. 
37 Delib. 121. 
38 Delib. 29. 
39 Delib. 33-34. , 98., 105. 
40 Delib. 131., 15., 111-112. 
41 Delib. 42. 
42 Delib. 2 - 4 . 
43 Delib. 69. 
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szertartást végzik (hiszen a gabona is az ördög műve!), s a tetejében még az ördögnek Krisztus 
felett aratott látszólagos győzelmére emlékeznek. Ezt a szertartást — azaz ^jaiséé — különö
sen gyalázzák.44 Az ostyát sem tekintik I£risztus testéaek. Az egyházi rend szentségét felesle
gesnek vélik.45 A bűnbánat szen^gét^emély^sjellegűnek tartották, de a „tökéletesek" — 
azaz a hognmil elöljárók — vétkét megbocsáthatatlannak tekintették. Az eretnekség elveti a 
szabad akarat tanát, és az eleve elrendelés álláspontjára helyezkedik. Ugyanis az ember önma
gától nem képes rádöbbenni arra, hogy az égi világosságba visszakívánkozó lelke van. Amíg 
erről föl nem világosították isten küldöttei, és meg nem mutatták az oda visszavezető utat, 
addig a világi dolgok, azaz az ördög művei eleve lehetetlenné teszik számára az örök fényességbe 
való visszajutást. Viszont istennek szuverén joga, hogy kikhez küldi el felvilágosító követeit. 
Ezt a megvilágosítást az ember csak kérheti, de hogy megkapja-e, egyáltalán nem tőle függ, 
hanem isten kegyelmétől.46 A házasságra kitérünk az emberek közötti kapcsolatnál. Szándéko
san nem említettük az utolsó kenetet ég a bérmálást, ugyanis a kettőt ötvözve alkalmazták az ún. 
consolamentum-ban: Gellért feljajdul a szertartások „szörnyű" félreértésén és eltorzításán.47 

Mivel a test az ördög műve, tagadják a test feltámadásának dogmáját, hiszen ez alapjaiban ren
dítené meg a dualizmust. Gellért világosan utal rá, de kénytelenek vagyunk idézni, ugyanis 
ehhez a helyhez fűződött a legtöbb félremagyarázás: „Ó hányról tudom, hogy az ördög fia, 
akinek nem szólhatok. Manapság valamennyien megátkozzák nálunk elvakult haragtól ösztönözve 
nemcsak a szent szertartásokat, az egyházat és a papokat, hanem magát az isten fiát is, a mi urun
kat, Jézus Krisztust.** Eddig még soha nem hallott eretnekség visszakövetelni a holtak lelkeiért 
keresztény szokás szerint felajánlott engesztelő ajándékot.... Az ördög gonoszsága ugyanis az egyet
len dolgot, amit megtehetett, megtette, tudniillik amire megtanítottuk isten törvényéből a legszen
tebb megvilágosodáshoz újonnan megtérőket, azt elragadta. Valamennyien szinte egybehangzóan 
tagadják a test feltámadását, amely gonoszságnál soha a világon nagyobb gonoszság nem kép
zelhető el." (O quantos sentio diaboli filios, quibus loqui non patior. Hoc tempore omnes 
maledixerunt apud nos concitati zelo non solum divinis ritibus et Ecclesiae et Sacerdotibus, 
quin etiam ipsi Dei filio Jesu Christo, Domino nostro. Omnibus inaudita soeculis haeresis 
repetere eleemosynas pro animabus defunctorum Christianorum more expensas . . . Diaboli 
autem iniquitas unum, quod potuit, fecit, nimirum quidquid ex lege Dei noviter venientes ad 
beatissimam illuminationem docuimus, abstulit. Omnes uno pene simul ore carnis negant 
resurrectionem, qua iniquitate nulla unquam in mundo major iniquitas arbitranda.49) 

Ezt a helyet sokan a pogányreslauráció konkrét megnyilvánujásáról szóló tudósításnak 
tekintik. Véleményünk szerint/azonban a leírás viiágösan~"é1retnekekre vonatkozik. Érveink a 
következők: 1. Gellért maga eretnekségeLsssúít. Ez részéről nem lehet tévedés, ugyanis szer
zőnk rendkívül precízen megkülönbözteti a pogány, éretnek, zsidó,50 aposztata51 és álkeresz-
tény kategóriákat.52 2. A test feltámadásának tagadása természetesen Krisztus testének fel
támadására is vonatkozik, ez viszont a katolikus egyháznak az eretnekektől is alig bolygatott-
Iegfontosabb alaptétele, ezért fűzi hozzá szerzőnk, hogy e „gonoszságnál soha a világon nagyobb 
gonoszság nem képzelhető el". 3. A test feltámadásának tagadása Gellértnél is szorosan össze-

^ Delib. 98. 
i5 Delib, 98. 
46 Delib. 62. talán erre céloz. 
"Delib. 98. és 206-207. 
48 Itt Jézus Krisztus káromlásán nyilvánvalóan az oltáriszentség és a miseáldozat 

kigúnyolasa értendő. íme, egy analógia: Heisterbach Cézár irjäT7,Elveük a feeresztelést7 s 
káromolják Krisztus testének és vérének szentségét..." (Chrest. 241.) 

49 Delib. 98-99 . 
50 Eretnekek, zsidók, pogányok: Delib. 166., 181-182., 284. 
51Aposztaták (refugae): Delib. 33., 170. 
52 Álkeresztények: Delib. 181. 
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függ „a holtak lelkeiért felajánlott engesztelő ajándék" visszakövetelésével.53 A pogányokra ez 
nem vonatkozhat, ugyanis mind a pogány sírjeletek, mind a hagyományok egybehangzóan 
bizonyítják, hogy őseink hittek a halott elődökért végzett szertartások 3 a halott lelkét meg
engesztelő ajándékok fontosságában.5* 4. Értelmezésünknek az sem mond ellent, hogy ÖéHért 
szerint az öfdog elragadta mindazt, amire az újonnan megtérőket isten igéjéből megtanították; 
egyrészt, mert Világosan megmondja, hogy a sátán sikere a test feltámadásának tagadásában ölt 
testet* ami eretnek tan, másrészt mivel az eretnekség is éppúgy az „Ö.rclüglmőve", mint az aposz-
tázia vagy a pogányság, sőt kiemelt helyen szerepel Gellértnél, amelyhez képest a többi csak 
másodrangú. Mivel Gellért az „ördög fiai ellen" nem szólhat, nyugodtan feltételezhetjük 
mintegy 5. pontként azt is, hogy a'világi hatajomjTáH^^jta az eretnekséget (E kérdésre még 
visszatérünk.) Abból a megjegyzésből pedig, hogy az újonnan megkereszteltek közül is sokan 
majdnem egybehangzóan vallják az eretnekek tanait, feltételezhetjük, hogy nem elszigetelt 
jelenségről volt szó, hanem karnolyabb_tömegbázissal rendelkeztek. 

fAz eretnekek életmódjával kapcsolatosan is~bőven találunk kitételeket. Harcol a túlzott 
alázatosságot ésszerénységethirdetök ellen,55s bizonyítja, hogy aki életével és tetteivel rászolgált 
a dicséretre, azt nyilvánosan is példaképül kell állítani. Haszontalannak tartja, ha isten ellenségei 
dicsérik az urat,56 mivel pedig szerinte az eretnekek isten legnagyobb ellenségei, a sátán angya-f 
lai és szolgái, az ő szájukból isten nem fogadja el a magasztalást. A közösségi életről nem sokat 
tudunk meg, amely pedig a bogumil vallásosság egyik sajátságaidé GeTíéTFhómáTyos célzások
kal gyakran utal a „Sátán gyülekezetére."57 A mahicheus tanítások szerint az emberi kapcsola
tok megteremtődése és minden emberi kapcsolat az -ördög műve" Gellért sokszor beszél bűnök
ről és bűnösökről, legtöbbször Pál levelei alapján. Különösen jellemző szerzőnkre, hogy témá
jával mennyire rokon, könnyen aktualizálható szövegrészeket emel ki. íme egy: „A parancs és 
törvény [ti. isten parancsa és töfvényf] nem az igazaknak szól, hanem^jgonoszoknak, mint ezt 
a páratlan apostoli tekintély megerősíti: a gonosz alattvalóknak, a gaz bűnösöknek, agyalázatos 
apagyilkosoknak, anyagyilkosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, homoszexuálisoknak, tolva
joknak, hazugoknak, hamisan esküvőknek és minden másnak, ami az üdvözítő tanítással ellen
kezik, amely a szent isten dicsőségének evangéliuma szerint van." (Mandátum verő et lex non 
imponitur justis, sed injustis Apostoíica incomparabili auctoritate confirmante et non [?] 
subditis impiis, et peccatoribus sceleratis, et contaminatis patricidis, et matricidis, homicidis, 
fornicatoribus, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, perjuris, et siquid aliud 
sanae doctrinae adversatur, quae est secundum ^vangelium gloriae beati Dei.)58 A „gonosz 
alattvalók" nem mond túl sokat, legfeljebb azt, hogvj „valakinek" az alattvalói közt vagy^talán a 
köznép-köFében-is-eLvolt terjedve a tan; a „gaz bűnbsök" is eléggé áftalános. De az apa- és anya
gyilkosok világosan utalnak egy~szokásra. Tudjuk azt, hogy aki ,az eretnekeknéTfervéttcTa 
consolamentumot, s ennek ellenére vétkezett, annak a lelke örökre elkárhozott. Ezért sokan 
csak aTTaláTös~ágyon kérték az említett szertartás elvégzésit. Ma azonban a"consolamentum 
felvétele után a beteg jobban lett, és hozzátartozói joggal félhettek attól, hogy nem tudja 
bűntelenül leélni hátralevő napjait, tulajdon lelki üdvének megmentése érdekében „átsegítet
ték" a másvilágra. Ez legtöbbször öregekkel fordult elő. Sokszor azonbanTTeTfegö szülők, 

53 Heisterbachi Cézár írja a katharokról: „Tagadfák azt, hogy a testek feltájnadnak; 
nevetnek azokon a jótéteményeken, amelyeket az élők a halottaknak megadnak . . . " (Chrest. 241.) 

54 LÁSZLÓ GYULA: A honfoglaló magyar nép élete Bp., 1944., passim különösen 480. 
— Általában foglalkozik a témával: DIÓSZEGI VILMOS: A sámánhit emlékei a magyar népi 
műveltségben. MTA, Bp., 1958. 

55 Delib. 85., 161. — „Kozma presbiter írja az eretnekekről, hogy rendkívül alázatosak, 
hallgatagok stb. (vö.: ChresiT ib/~). 

56 Delib. 12-13. 
57 Delib. 182-183. stb. 
58Delib. 284. Vö.: J. Tim. 1,9-11. 
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hozzátartozók beteg gyermekükre, fiatalabb rokonukra is kérték a „kézrátételt", hogy ha 
netán meghal, lelke né legyen kénytelen bolyongani a földön, a lélekvándorlás tanainak meg-
felelően, ahelyett, hogy az örök fényességbe jutna vissza. De ha a gyermek vagy rokon felgyó
gyult, és hozzátartozói féltették ä szinte elkerülhetetlen bűnbeeséstől, akkor őt is rn^gölték. 
Erre utalhat agyilkosok szó. A paráznaság itt— mint másutt is — nemcsak a házasságtörőkre és 
a prostitúcióra értendő, hanenTmindelTolyanjszjexuális kapcsolatra, amj^lygtjíz egyház hiva-
talosan nem_áldoit-4öeg. A bogumilek azonban elvetették~a"házasság~szentségét, s csak össze
álltak, sőt ha a férj nem tartotta elég ájtatosnak«a feleségét, elküldhette, s mást választhatott. 
A homoszexualitás szintén felmerülhetett a neo-manicheusokkal kapcsolatban, ezek ugyanis a 
közösülést nem azért tiltották, mert az illetők ezáltal „tiltott élvezetek részesei lettek", 
hanem mért tanaik szerint a szaporodással meglassítják a sátán által az égből elragadottjis az 
emberekbe zárt világosság (vagyis a lélek) visszatérését hónába. Egyébként mindenféle szexuá
lis megnyilatkozással szemben közönyösek voítak, ha nem j á r t gyermekáldással. így elképzel
hető, hogy a homoszexualitás is előfordult, csakúgy mint az állattal való közösülés, azoknál a 
vakbuzgóknál, akik hittek bár, de nem tudtak ellenállni szexuális vágyaiknak. A hazugok és 
hamisan esküvők szintén vonatkozhat a bogumilekre, ugyanis tanaik szerint a háború, a 
fogadalom, eskü stb. az ördög műve, ezért tilos esküdni, de az sem bűn, ha kényszer hatása 
alatt hamisan esküsznek, hiszen az eskünek nincs semmi értéke. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk megemlíteni, hogy a bogumilek között nagyon 
sokapokrif irat forgott közkézen, leginkább Esdrás III—IV. könyve és Menoch próféta könyve. 
EzStben a könyvekben szerepel egy Uriel nevű arkangyal. Gellért erre is kitér:, '„A gonosz 
szellemek neve teljességgel ismeretlen, amiképp a jóké is, kivévén az isten által kinyilatkoztatott 
háromét, tudniillik MihjUyt, Gábneli_és_gjfaelt. A görögök is ezeket ismerik, és még egyet, ti. 
Urielt, kinek neve »isten tüze«, s akit állítólag kiváltképp az eretnekek hívnak segítségül." (Nomina 
malignorum spirituum funditus ignorantur, quemadmodum et bonorum excepto trium fortium 
divinitus inspiratis, Michael nimirum et Gabriel et Raphael. Graeci autem haec et unum, 
utique Uriel, qui ignis Dei dicitur, quem specialius haeretici invocare dicuntur.)59 (A fentiek
ben a görög szó nyilvánvalóan nem nemzeti, hanem vallási hovatartozást jelent, és ebben az 
időben bizonyára benne foglaltainak mindazok, akilca"^zánci rítusú kereszténység hívej vagy 
a bizánci birodalom alattvalói.) Uriel arkangyal egyébként nem szerepel a Vulgátában. 

A bogumilekyűLludjuk, hogy megvetették a vilási hatalmat, de ezt nem érvényesítették 
minden esetben, például ha a haza ügyéről volt szó, össze tudtak fogni az uralkodó osztályokkal 
is az idegen hódítókjejjenjmim^ és Boszniában nemegyszer előfordult, sőt olykor 
az uralkodó osztJiyjs-^retn£kké_vált (Bosznia). Ez a probléma azonban már összefügg az eret
nekség földrajzi meghatározásával. 

Miit t láttuk, Gellért több ízben említi a görögöket, egyszer említi Germániát és Francia
országot is,60 valamint több észak-itáliai helységet (Velence, Ravenna, Verona)151 úgyszintén. 
Ezeknek az adatoknak a birtokában sokan amellett kardoskodnak, hogy az említett eretnekség 
nem magyar, hanem itáliai vonatkozású.62 Az ilyen nézetek ellen több adat is szól: 1. Szerzőnk 
két helyen is említi Pannóniát,63 mind a két esetben konkrét utalással az itt fellelhető bűnökre, 
simoniára stb. A 73. oldalon kimondottan.^nos/r^Paűűűűiű"-t ír. Tehát hazai viszonyokat 
mutat be. 2. Itáliáról viszont ezt írja: „Itália nem szokott eretnekeket táplálni, de most bizo
nyos részein— úgy hírlik — megszaporodott az eretnekségek melegágya."(Itálianon consuevit 

59Delib. 233. — A kérdésre bővebben lásd IVÁNKA ENDRE: i. m. 449—450. 
60 Germania: Delib. 126. Gallia: Delib. 99. 
61 Delib. 99. 
62 Lásd a 12. lábjegyzetet. Az említettek közül KULCSÁR ZSUZSANNA pl. kategorikusan 

kijelenti: „Egyetlen konkrét adatunk sincs arra, hogy Magyarország területén valaha is 
katharok vagy bogumilek éltek volna". (KULCSÁR Zs.: i. m. 197.) 

63 Delib. 73. és 126. 
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haereses nutrire, ad praesens in quibusdam partibus haeresium fomentis abundare auditur.64 

Tehát csak hírből ismerLaz ottani állapotokat, ugyanígy a görög viszonyokat is.65 3_;_Gellért 
csak Magyarországon emelkedett püspöki rangra, művében pedig méltóságára kétszer is tör-
ténik utáHIs^M. Ugyanígy utal arra, hogy pogányokat tanít és keresztel,67 s ilyetén jellegű tevé
kenységet szintén csak Magyarországon fejtett ki — legjobb tudomásunk szerint.68 Mindezek 
mellett találunk a Deliberatioban számtalan olyan kortörténeti utalást, amely konkréten iga
zolja a téma felvetésének aktualitását; ezek bemutatják a társadalmat, politikai életet, gazda
sági törekvéseket stb. — azaz rávilágítanak a mű létrejöttének szükségszerűségére. 

(Láttuk, hogy az Intelmek másik fontos mondanivalója, a másik bűn, melytől a király 
utódját féltette az eretnekség mellett, a tirqnnizmus. Gellértnél szintén nyomatékkal megtalál
ható ez a vonatkozás. Kifejti, hogy a gonoszság ellen küzd, s mivel a zsoltár szerint az úr letör
deli a gonoszok szarvait,69 megmagyarázza, mit ért ezen: „Tehát a gonoszok szarvai a démonok 
kegyetlenségeit és a gőgösök,hatalmát és az eretnekek tanait iel£ntik. (Itaque cornua pecca-
torum ferocitätes doemonum, sive potentiae superborum et doctrinae haereticorum.)70 Ez 
szinte gro^r^ni=in£gj£lülás-is lehetne művében. A démonok az ördögök, ellenük minden igaz 
kereszténynek harcolnia kell.71 Ugyanakkor megjelennek egymás mellett a ..pögösök hatalma" és 
az eretnekség. Nem véletlenül említi a kettőt együtt. íme egy konkrét uíalás: „A legdrágább 
kvntösök és divatos palástok alatt pedig sok undorító dolog rejtőzik, és az ocsmányságok kölcsö
nösen egymásra találnak." (Sub autem splendidissimis mavortibus et circa habitudinem trabeis 
multae latent nausiae, seque obviant mutuo spurcitiae.72 Hogy ez mennyire a királyi udvarra 
értendő, ez nyilvánvalóvá válik a következő sorokból: „Azok pedig, akik csak azért uralkodnak, 
hogy hírnevet nyerjenek, és a népet felzabálják, és az adókat követeljék, és önmagukat magasz
talják stb., a világ kívánsága szerint hiábavaló hírnévre törekedhetnek ugyan, de nem királyok, 
hanejjL.felfoTgatók, akikről így szól a királyok Tcíráíya és az uralkodók ura: »Uralkodtak, de 
nem általam, fejedelmek voltak, de nem tudtam róluk.« [Os. 8, 4.].'T (Ilii verő, qui tantum ut 
nomen habeant regnant, et populum devorent, et tributa expetant, seque magnificent et 
cetera, circa mundi appetitum in vanum rumorem expendant, non reges, sed subversores sunt, 
de quibus loquitur rex regum et dominus dominantium: regnaverunt, sed non ex me, principes 
fuerunt, sed non növi illos.73 Gellért utalásából világosan kitűnik, hogy szerinte a korabeli 
Magyarországon a keresztény egyház-4táttérbc van iszorítva, hitükben következetes papjait'1 

szólni sem engedik, el akarják venni az egyházLvag-y-ont, s adó kivetését tervezik a püspökökre: 
„Ne gondold, szeretett testvérem — írja —, hogy ez kisebb üldözés és. eretnekség a régebbiek
n é l . . . Már a szólástól is eltiltanak bennünket, noha püspök a hevünk, még adó alá is vetettek 
minket, akikre egy egész világot bíz azTsTenfparancs. Egyeseknek ugyanis, ha nem csaíbdom, 
az a szándékuk, hogy az egyház ereje és méltósága nálunk a Methodius-féték segítségével az eretnekek 
kénye-kedve szerint végre teljesen meggyengüljön." (Non aestimes, Fráter Carissime, minorem 
persecutionem et haeresim antiquioribus hanc esse . . . Prohibemur jam loqui, et Episcopi 
nominamur, constituti etiam sub tributo quibus totus committitur divino imperio mundus. 

«l Delib. 99. 
G5 Delib. 99. és 233. 
68 Lásd a címben: Deliberatio Gerardi Moresanae Ecclesiae Episcopi . . . és Delib. 99. 

(„episcopi nominamur"). 
67 Delib. 212. 
68 Ez egyébként ellentmond PIERRE DAVID véleményének is, aki feltételezi, hogy Gellért 

műve még Itáliában keletkezett. (DAVID, P.: i. m. 87.) 
69 Psalm. 74, 11. 
70 Delib. 240. 
71 Jelenthetné a sámánizmus démonait is, de véleményünk szerint Gellért a pogány

ságot másodrangú tényezőként kezelte, s ha erre utalna, mint másutt, itt sem emelné ki. 
72 Delib. 239-240. 
73 Delib. 265. 
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Nam quorundam, nisi fallor, intentio est, quo Ecclesiastica virtus suffragantibus methodianistis 
atque dignitas apud nos circa haereticorum libitum totaquandoqueinfirmetur.74) Minden külö
nösebb kommentár nélkül láthatjuk, hogy a világi hatalom össze_yan, szövődye_a^,Methodius-
félékkel", az eretnekekkel, sőt tanaikat az egyház háttérbe szorítására, befolyásának gyengí
tésére használja fel a világi hatalom. A keresztény papok meghátráltak: „Ó gyalázat! A mi 
látóink nem kiáltanak künn, hanem belül zúgolódnak, parancs és kérdezés nélkül pisszenni sem 
mernek, nehogy megsértsék a királyi füleket. Azt mondják: Hogyan szólhatunk a király előtt neki 
nem tetsző dolgokról? Haragra gyullad, dühre gerjed, s mi hallassuk szavunkat? Inkább 
színlelt kacajra fakadnak, semmint hogy isten hatalmas igéjét hirdessék. Ezt pedig azért cselekszik, 
hogy egyrészt rokonaikat fel ne függesszék a rájuk ruházott hivataloktól, másrészt őket magukat ne 
fosszák meg püspöki palástjuktól." (Pro nefas! Nostri videntes non foris clamant, sed intus 
murmurant, atque sine jussu et interr*ogatu nihil mussitare audent, ne quidem aures offendant 
Regales. Quomodo — inquiunt — displicentia loqui possumus Regi? Ira succenditur, furore 
armatur, et nos insonabimus? Magis simulatum expetunt cacchinnum, quam validum Dei 
denuncient verbum. Hoc autem quidem, ut eorum sive contigui ab inditis non suspendantur 
officiis, ipsi verő ne priventur paleis.)75 Gellért másutt is aszkétai dühvel rohan ki a királyt 
vakon irigTnffiirS papnk- eii^rr „Nincs esztelenebb dolog, mint isten elébe helyezni az ördögöt, a 
lelkiek elé a testet, kézben hordozni a királyi süveget, és a labak"eß szóThTXHsztusigéjét. Ó 
gyalázat, gyakran látunk ilyesmit." (Nihil insipientius Deo praeponere diabolum, carnafía 
spiritualibus, et regium manibus ferre pileum, et Christi verba ventilare pedibus. Pro nefas! 
frequenter talia vidimus.)76 De vannak másj&ejpjipok is. Olyanok, akik ellen a%Intelmekis 
szól. Akik kihasználják, hogy a zavarosban halászhatnak, s ezért feladják hitüket, elveiket 
egyaránt: „Sokakat csak azért neveznek isten szolgáinak, mert hízelegnek bizonyos halan
dóknak, akik nem ismerik őket, és valamelyes ajándékot is adnak nekik, holott a lovak vizele
tén kívül semmi máshoz nem értenek." „Hogy pedig ilyen dolgok folynak, arról csak nem sza
bad hallgatni. Az egész közönséges hadat ellejiüjik^fogjájcjz^alnL!' (Tarnen nonnulli modo 
nominantur causa adolationis servi Dei quorundam mortalium ad illos nescientium expenso 
quodam xenio in illis, qui nil sapiunt, nisi lotium equorum." „Quia verő talia prosequuntur, 
solius non occultentur, universus vulgaris exercitus adversus nos concitabitur.)77 

De Gellért műve megírásakorjnég-eseppet sem tart attól, hogy a felizgatott tömeg 
erőszakot alkalmazna velük szemben, amint ez mártírhalája.alkalmával megtörtént, s a leg
több, amit föltételez, a légkör elmérgesedése: „r^errTTcarnak kell tartanunk, ellenkezőleg, örök 
nyereségnek és soha el nem évülő jutalomnak, ha az igazságért és az örök üdvösség ügyéért 
szidalmaznak bennünket." (Dispendium itaque non arbitrandum, immo sempiternum lucrum et 
immortalissimum proemium, quando pro veritate objurgamur et causa salutis.)78 — írja ugyan • 
ott. Egészen másképpen szól viszont a világi hatalommal szövetséges eretnekség támadásairól: 
„ Jelenleg ugyanis kínszenvedés és halál jut az egyháznak^ de semmi oka nincs, hogy emiatt egy 
cseppet is bánkódjék. »A világ — mondja az írás — örvendezni fog, ti pedig megszomoríttattok, 
de szomorúságtok örömre fog változni.«" (In praesentiarum quidem passió et mortificatio 
Ecclesiae datur, quo demum unde doleat, prorsus non habeat. Mundus — ait — gaudebit, vos 
autem contristabimini, sed tristitia vestra converteretur in gaudium. [Joh. 16, 20.])79 

A világi hatalom nemcsak adót vetett ki a püspökökre, hanem nyilvánvalóan el akarta 
venni az egyházi vagyont: „»Jó reménykedni az úrban, semmint reménykedni a fejedelmek 

-i 

™ Delib. 99. - Lásd még: Delib. 180-181. és 104-105. 
75 Delib. 36. — A BATTHYÁNY által közölt „ipsi verő ne priventur paleis"-nek nincs 

értelme, ezért „palliis"-nek fordítottuk. 
76 Delib. 264. 
77 Delib. 265. és 266. 
78 Delib. 266. 
79 Delib. 127. 
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ben.« Ha e törvényt megtartanák, kevés tisztelete maradna a világ fejedelmeinek. De a 
tirannusok eltörölték isten tiszteletét, és örökös jogon maguknak igénylik azt, amit isten közösnek 
teremtett a szegények kedvéért. Ezt azért tették, hogy rettegjenek tőlük, és istgn helyett tisztel
jék őket." (Bonum est sperare in Domino, quam sperare in Principibus. Sthaec oorísefvaretűr 
lex, päTüm honoris remaneret Principibus soeculi. Sublatus igitur est honor divinus a Tyran-
nis vindicantibus sibi haereditarie, quod Deus fecit communiter pro pauperibus. Hoc autem, 
ut timeantur, et pro Deo venerentur.)80 Az ország belső anarchikus állapotára is utal szerzőnk, 
panaszolva, hogy ennek legtöbbször az egyház issza~meg_a-j£vét, s nincs senki, aki rendet 
teremtsen: „Az egész világ zúgolódik a világ teremtője ellen. Nem találunk senkit, aki belenyugod
nék balsorsába, senkit, aki alázatos lenne szerencséjében. Ország országnak mutat rossz példát az 
ördögi nyakasság felfuvalkodására. Hatalmas és szegény egyaránt csapatokban kóborolnak, és 
kosok szokása szerint öklelve szüntelen viszálykodással teli szövetségre lépve kölcsönösen egymás 
díszeit öklelik ... Senki sem veszi észre az ilyenek bűnét, senki sem bünteti meg őket ezekért a 
bűnökért." (Totus mundus in murmure contra mundi opificem. Nemo jam invenitur quietus in 
adversitatibus, nemo humilis in secundis. Regnum in regnum inflationem cervicositatis diaboli-
cae obtendit. Potens et impotens divulgantur simul manipulis, moreque arietum praeliantes 
mutuam ad foedus continuae simultationis plénum ventilant pompám . . . Nemo talium pecca-
tum sentit, nemo pro his Judicium summit.)81 

Kérdés: ilyen állapotok között van-e valamilyen fórum, amely előtt azegyház védheti 
tanait az eretnekekkel szemben, vagy csak szűk baráti körének irta bizalmasan Gellért a művet? 
Maga is sokszor~utal arra, hogy fejtegetései közben igyekszik elkerülni „ellenségei hurkait".82 

Isingrimushoz intézett intelme^ és utasításai is arra engednek következtetni, hogy folytak az 
az országban hitviták. Pl.: „Te pedig ne alapozz üres szócséplésre, nehogy a tokiászoktói és a 
hitviták szalmajáwl megfulladj, hanem inkább az isteni ige asztalán feltálalt étkeket vedd a 
maguk egyszerűségében, hogy hálásan szétoszthasd ő k e t . . . " (Tu autem ne innitaris quisqui-
liis, ne quid suffoceris aristis et contraversialibus culmis, immo in mensa divini dicti apposita 
simpliciter summe gratanter dispertire . . . 83tíéhány utalásból84 arra következtethetünk, hogy 
a viták olyan helyen zajlottak, ahol a király is megfordult. Ebből és még Gellért egyéb utalásai
ból világossá válik előttünk, hogy Isingrimus éppen úgy a királyi udvarbán tartózkodik a mű 
megírása idején, mint eretnek ellenfele, Methodius vagy annak tanítványai, valamint András 
pap is, aki Isingrimus társaként állhatott ki a hitviták porondjára.8! Ez azonban már egy masík— 
dolgozat témakörét öleli fel. Hogy miért írta Gellért művit, azt hiszem, könnyen érthető, ha 
egybevetjük a Deliberatio királyellenes kirohanásait ^.Gellért-legenda vonatkozó részével: 
mindkettőből világossá válik, hogy Gellért nem a királyi ndvarJTf*n_j;fulÓ7k"d"tf Ezért van 
annyi utasítás jellegű tanácsa Isingrimus számára, s ezért válik olykor-olykor bizonytalanná a 
tételek fejtegetésében, lépi túl a megengedett határokat, feszíti túl á témákat: feltehetőleg ezért 
is kellett úgy megalkotnia művét, hogy mindejT_tételt több„alté±eHe4-bizonyítson. Ezért utal 
állandóan az Isingrimus által hallott eretnek tanokra. Az ügy fontosságára és sürgősségére 
vallanak az egyes fejezeteket lezáró megjegyzések, melyekből arra lehet következtetni, hogy 
szerzőnk terjedelmes művétJLÚge. alatt írta mpg ipyéj formában (!). De miért fordul érvekért 
Isingrimus és András pap éppen Gellérthez., mikor Gellért szerint Isingrimus is kiváló ismerője a 
hit dolgainak, s ebben nevelkedett gyermekkora óta? Csak egy lehet a válaszunk: ^QeJJáft 
tudott görögül, társai pedig nem. Ezért kerüli Gellért a műben még ott is a görög szavakat, 
ahol Sevillaf Izidor hozza őket; egyértelmű akar lenni, ezért mellőzi a látványos, de félreérthető 

80 Delib. 207. - az idézet: Psalm. 117, 9. 
81 Delib. 206. 
8* Delib. 2. stb. 
83 Delib. 121. - Lásd még: Delib. 25., 68., 2. stb. 
84 Delib. 32., 263-264. 
85 Delib. 239. 
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tudálékoskodást, műveltségfitogtatást. Az is alátámasztja azt, hogy a neomanicheus. eretnek
ség ezen változata főként görög nyelvterületen terjedt el, a tanaikat görögüíjegyezték le. Metho-
dius neve is kelet felé mutat. Gellért maga is utal görög nyelvtudására,86 bár rendkívül 
szerényen és burkoltan. Az a tény, hog^Jj^lléitJLáxsímaisAelj^iSségiA volt kiállni hitük tanai 
mellett, mégiscsak arra enged következtetne az jerőviszonyok nem tolódtak eJ_oly.aii_egyéxtfil-
műen a világi hatalom és az eretnekség javára, hogy a fiatal magyar egyház-számára végzetes 
legyen. Az egymásnak feszülő érők viszonylag ki__y_qltak egyensúlyozva, s csak egy indító 
lökésre vártak, hogy bekövetkezzék a hatalmas robbanás a társadalom életében. 

A fentiek alapján máris levoTihatxrnTc riéTOn^következHtesf: 
1. A müntm elvont teológiai fejtegetés, hanem aktuális problémákat boncolgató — 

bogumilellenesJ— vitairat A szerző a QlszUkusJonnái4udatosan használja éles társadalomkrJti-
kájajeplezésére. A'mü logikus felépítésű, gondolatmenete nem pszichikai asszociációk alapján 
keletkezett, hanem gerincét az említett himnusz sorai — amelyek maguk is a dualista tanok cél
táblái voltak — s a bogumü^^^k^l£Í^liŐzösenJ<Á^ezik. A mű lezárt egész, mivel — mint 
kimutattuk — a bogumil tanítások egészét féTőTeTni és cáfolni igyekszik, tehát eleget tett ren
deltetésének, jóllehet a himnusznak csak 10 sora került elemzésre. 

2. Az a körülmény, hogy Gellért ezt a rendkívül hosszúra nyúlt művét állítólag 8 nap 
alatt írta, s eközben állandóan stílusa fogyatékosságai miatt-mentegetődzik, amelyeket a nagy 
sietség miatt kénytelen javítatlanül hagyni, ha nem is engedi meg, hogy lándzsát törjünk ama 
régebbi felfogás mellett, hogy az Intelmeket Gp'^rt írta mégis majdnem százszázalékosnak 
tekinthetjük a feltűnő gondolati egyezések alapján, hogy vele szoros kapcsolatot tartó személy 
szerkesztette. 

3. Gellért püspök tudott görögül, de a műben megnevezett társai nem. A birtokunkban 
levő adatokra támaszkodva feltételezzük, hogy^ Isingrimus éppúgy, mint ellenfele, az eretnek 
Methodius, Magyarországon, a királyi udvarban élt. A királyi udvarban ebben az időben komoly 
hiUdtákat tarthattak — erre Gellért tematikája bőtógesen utal. Ugyanakkor az ősvallás primitív 
voltát és ezért ellenállási ideológiaként való felhasználMtatlanságát látjuk abban, hogy az első 
lázadó ^nílgánv" vezérek (Ajtony, Gyula és talán Koppány is) keresztények voltak, s Gellért korá
ban az Intelmek szerint is~őz eretnekség veszélyesebbnek'bizonyult a pogány sárnál. Vagyis: az 
eretnekség Magyarországon komoly erőkkpl rmdplkP7£it így Magyarország összekötőjcapocsként 
szerepelhetett az eretnekség elterjedése-szempontjából a Balkán és Nyugat-Európa, valamint a 
Balkán és a Baltikum között.^ 

A továbbiakban szeretnénk még néhány problémát felvetni, amelyek a mű keletkezés 
körülményeivel és aktuális politikai vonatkozásaival kapcsolatosak.88 Láttuk, hogy a vil ág 

™Delib. 74 -75 . 
87Talán sikerült valamelyest megingatnunk KULCSÁR ZSUZSANNA nézetét, mellyel 

kizárta a bogumilizmus magyarországi lehetőségét. Gellért olasz utalásai ugyancsak cáfolni 
látszanak mindén olyan nézetet is, miszerint Itáliában csak 1140 után lehet szó bogumil-
kathar jellegű eretnekségről. 

88 Cáfolni véljük a P-Qlgári__történetírás néhány szélsőséges képviselőjének azt a kon
cepcióját, amely szerint Magyarország bekapcsolódván a ..nyugati kultúrkörbe" elutasított 
minden keletről jöyfi hafágf Gellért műve nagyon erős és közvetlen bolgár-bizánci hatásról 
tanúskodik. " ~ : 

Nem tartjuk elfogadhatónak azokat a nézeteket sem, melyek szerint Gellért Péter 
adópolitikája ellen apellál művében (KARÁCSONY JÁNOS: Szent-Gellért, csanádi püspök élete 
és művei. Bp., 1887. 203.; NÓVÁK LAJOS: Szent Gellért csanádi püspök. Magyar Sión 1865. 
481-506. és 561-583.). 

Ugyancsak elvetjük azt a felfogást, amely szerint az 104(L évLr.pogánylázadásra" 
történik a műben utalás. [Lásd: KARÁCSONYI: i. m. 215.; REDL: i. m. 215.; ILARINO DA MILANO: 
i. m. 50—51.; HORVÁTH JÁNOS: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusprobléroái. MTA, 
Bp., 1954. 111.] Azért, mert a Krónikában 1046-ra van datálva egy „pogánylázadás", ebből 
még egyáltalán nem következik az, hogy Gellért is az 1046-os lázadás kezdetére utalna. Ezt 
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hatalorn^és az eretnekség összeszövődik az ábrázolt időszakban. Mivel Péter állandó nyugati 
kapcsolatot tartott fenn, s a keresztény német császárhoz menekült, eleve ki kell zárnunk an
nak a lehetőségét, hogy az ő uralkodásáról volna szó. Ajok a kormeghatározó fogódzók viszont, 
amelyéket Gellért művében szolgáltat, nagyon is illenek Aba Sámuel uralmára, akinek trónrake
rüléséről és kormányzatáról a legrészletesebb tudósítása az Annales Altahenses nyújtja: króniká
ink sokkal áttekinthetetlenebb képet adnak erről.89 Szövegeikből kiderül, hogy Aba dühöngött a 
magyarokra, a magyarok pedig cserben hagyták a csatában. Érthetetlen, hogy a krónika miért emeli 
ki a magyarokat, hiszen nyilvánvaló, hogy Aba seregét egyértelműen a német expanzív törek
vésekkel szemben felvonult magyar erők alkották. A krónika egyik vádja Aba ellen az, hogy 
megveti a nernesekßt, úgy véli, az uraknak minden közös a szolgákkal, s nemtelenekkel eszik, lovagol, 
beszélget: — a bogumilok ugyanakkor nagyközösségben éltek, megvetették a vagyont, a ran
got és közösen étkeztek. Aba semmibe veszi az esküt... Már szóltunk az esküt ördögi, műnek 
tartó bogumil tanról, az eskü tiltásáról s a hamis eskü megengedett voltáról. Bűnbánat és gyó
nás nélkül koncoltatja fel az összeesküvőket, vagyis nem tulajdonít nagyobb jelentőséget a 
szentségeknek, ha ugyan nem veti el őket. MindenáronJtéM akar: közismert a bogumilek háború
ellenessége. Péter rendeleteit eltörli. . . Nem tudjuk, mít rendelt el Péter, ám annyi mindenesetre 
világos, hogy Aba nem az addigi útján akar haladni az államszervezésnek. A pápa interdictumot 
alkalmaz ellene. Miért? Egyedü^Péter miatt? Ennél valószínűbb ok lehet az eretnekség pár
tolása. A krónika megemlíti Aba néhány híyét. A nevek között két szláv és egy germán szerepel. 
A két szláv lehet bolgár is, s ez annál is inkább elképzelhető, mivel 1018-ban verte le II. Baszile-
osz Bulgáriát,90 s a „Bolgárölő" dühétől és megtorlásától tartva sokan, különösen katonaelemek 
és eretnekek elmenekültek hazájukból. A menekülés legvalószínűbb irányát Ohrida eleste után 
Magyarország déli részei, azaz Ajtojiy_területei képezhették.91 Emellett tanúskodik a Gellért
legenda azon adata is, hogy Ajtony nagyobb sereggel rendelkezik, mint István.92 Ugyanakkor az 
Ajtonyt leverő sereg vezére, Csanád, alkalmazza a magyar haditaktik^t.93 A menekültek újabb 
hulláma érkezhetett Magyarországra az 1040-es években, Petár Delján bizáncellenesjnegmozdu-
lásának bukásakor. Ezeknek a bolgár katonaelemeknek Aba kíséretéHez való csatlakozása, 
Ajtony veresége után, nem tekinthető Kizártnak. Valószínűleg inkább biztonságban "érezték 
magukat a kabar szállásterületeken,94 mint az István által frissen bekebelezett országrészben. 
Aba Sámuel, aki nyilván régen táplálta magában a királyság elnyerésére irányuló vágyát, 
mikor elérkezettnek látta az időt, többek között bolgár menekült elemekre is támaszkodva 
szállt szembe" Péterrel, aki viszont István főként nyugati fegyveresekből álló csapataira támasz
kodott. Természetesen Abához csatlakoztak az elégedetlen népelemek is.'Az egységfónt 
kialakulásának lényeges ideológiai akadályai aligha lehettek, hiszen a sámánisztikus ősvallás is 
lényegében_dualista (vö.: fekete sámán—fehér sámán, jó és ártó szell^melTstb.),'igjn<önnyen 

még az egyébként pogány vonatkozásokra ..gyanakvó KRISTÓ GYULA is elveti, s helyette 
Cj, Aba-Súnmelkor^raértelmezi a kortörténet 1 utalásokat [KRISTÓ: i. m. 28—31.]. 
\ " *(l.~) Kevéssé megalapozottnak véljük A. GIEYSZTOR azon felfogását is, amely szerint a IX. 

és X. században véget érő pogánylázadások után a XII. századig az aposztázia volt a fő ellen
állási forma a feudális alávetési törekvésekkel szemben, s csak a XII—XIII. században lép 
ennek helyébe az eretnekség. [GIEYSZTOR, A.: Aposztázia a IX—XI. században. Világosság 
1966. 103 — 106.] Szerintünk, mint ezt Gellért műve világosan bizonyítja, az eretnekség Magyar
országon már a pogánysággal együttieUf^kezett. ^ 

89SRH. I. TT*—A-és-32Í -333 . 
90 NIEDERHATJSER EMIL: Bulgária története. Gondolat, Bp., 1959. 42—46. 
91 Ez csak akkor helytálló, ha Aj*""y, jgyprését 1 COR — 1 nSQ-rp datáljuk, ami nagyon 

valószínű. Bővebben lásd: KRISTÓ: i. m. 5 — 19. 
92SRH II. 4908_9. 93SRH II. 49125_3o. 
9 4GYŐRFFY GYÖRGY: AZ Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. MTA, Bp., 

1963. 41-42 . 
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közös nevezőre juthatott a dualisztikus «retnekséggelj/Abának az uralomrajutás utáni első 
tette az volt, hogy kielégítette az elégedetlenkedőket, eltörölte a szigorú törvényeket, háttérbe 
szorította az egyházat stb. Udvarában a pogány orgiákra emlékeztető tobzódás vegyült a hit
viták forrongó hangulatával. Az ország a teljes anarchia képét mutatta. A király az ereinek£k=. 
kel szövetkezett a világi és egyházi nagybiftöTc,"ä"l^y_yjgyonok ellen. A klérus és az elő
kelők ezért fokozatosan elfordultak tőle^a pápa kiközösítette, s végül is csatát vesztett, 
megölték; eretnek kísérete pedig elszéledt az országból, mert Péter minden valószínűség 
szerint kemény kézzel sújtott le rájuk restaurációja után. 

Nem akarjuk azt állítani, hogy Aba Sámuel feltétlenül eretnek lett volna, de azt biztosra 
vesszük, hogy felhasználta az eretnekséget céljai érdekében, s szimpatizált tanaikkal. így 
világossá válik, hogy miért írja a krónika Péterről is, aki „csacsogó olaszokkal" és „dörmögő 
németekkel" vette magát körül s Abáról is, akit a bolgárok öveztek, hogy megvetik a magyaro
kat, jóllehet^ymással is szembenálltak. Az szinte magától értetődően következik az elmon
dottakból, hogy ebben a harcbar^Péter^képviselte a-haiadó és Aba a retrográd erőket.95 Csak 
mellesleg jegyezzük meg, hogy az 1046-os lázadás leírásánál a krónika két helyen is — és éppen 
Gellért társai és Szolnok ispán megölésénél — eretnekeket említ.96 Piligrim és Theotmár tudó
sítását hitelesnek elfogadva a pogányok vallási közönyéről a „kelenhegyi támadást" —' a 
lázadók által alkalmazott harcmodort is figyelembe véve — elsősorban eretnekek művének 
tartjuk, bár egy pillanatig sem akarjuk kétségbevonni, hogy az országos megmozdulásban 
pogány elemek is szép számmal vettek részt. 

A mű másik csomópontját, a tirannus-probléjnát illetően befejezésül arra kell rámutatni, 
hogy maga az elemzésül választott bibliai hely is hívők és az elvetemült zsarnok konfliktusát 
állítja a középpontba. A Dániel-himnusz cselekményének színtere Nabukodonozor babiloni 
király udvara. A gonosz uralkodó hatalmas bálványt állíttat, és elrendeli, hogy a földkerekség 
minden népe imádja azt. Három zsidó fiú azonban megtagadja a bálvány tiszteletét. A dühöngő 
tirannus katonáival tüzes kemencébe vetteti őket, de még ott is az istent dicsőítik, megvetve a 
bálványt, s himnuszukkal a föld és az ég minden teremtményét felhívják isten dicséretére. 
Szerzőnk párhuzamba állítja a bibliai szituációt saját korával, s szimbolikusan Nabukodono-
zort ostorozza ugyan, de több helyen is értésünkre adja, hogy az analógia alapján kora uralko
dójára is áll mindaz, amit elmond. A téma nyújtotta lehetőséget megragadva rámutat arra, 
hogy az uralkodó túlzott tisztelete: bálványimádás. 

De Gellért a kerettörténetefTíiiégsem aknázza ki teljesen. A Biblia szerint ugyanis 
Nabukadonozor látva, hogy a zsidó fiúknak nem árt a tűz, megretten, s elrendeli az igaz isten 
tiszteletét, a három fiút pedig magas méltóságra emeli. Szerzőnk azonban nem reménykedik 
abban, hogy a hit ellenségeit, az eretnekeket és a zsarnok uralkodót jobb belátásra lehet bírni. 
Nem reméli a helyzet jobbra fordulását: elkeseredett hangú, sötét tónusú, apokaliptikus láto
mások felidézésével jövendöli meg isten ezen ellenségeinek pusztulását, Krisztus és az egyház 
végső diadalát. 

95 Véleményünk ezen a ponton megegyezik KRISTÓ GYULA álláspontjával, azzal a különb
séggel, hogy mi nem a pogány restauráció gondolatát, hanem az eretnekség meglétét hang-
súlyozzuk. [Lásd: KBISTÓ: i. m. 20—36.] 

96SRH I. 3412? és 342n. 
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László Szegfű 
KETZEREI UND TYRANNEI 

In seinem Werk »Deliberatio supra hymnum trium puerorum« erläutert Geliert, der 
Bischof von Csanád, ein Teil aus dem Buche des Propheten Daniel (Dan. 3, 58—63). Die 
Struktur der Hymne an sich gibt schon die Möglichkeit einer dualistisch-ketzerischen Deutung. 
Die Deliberatio in dieser Hinsicht analysierend — sowohl inhaltlich wie auch strukturell —, 
kamen wir zu der Überzeugung daß Geliert bei der Darlegung der zitierten Stelle eine ketzerische 
Lehre im ganzen widerlegt; sein Werk ist nicht eine fragmentarische, abstrakt theologische 
Erläuterung, sondern eine Streitschrift gegen die Bogomilen, die ein abgeschlossenes Ganzes 
bildet: ihren logischen Aufbau bilden die Struktur der Hymne und die behandelten Bogomilischen 
Lehren gemeinsam. 

Obwohl Geliert als Mittelpunkt der Ketzerei Graecia bezeichnet, befaßt er sich vor allem 
mit deren Auswirkung in Ungarn. Ebenfalls machten die etwas früher entstandenen »Mach
nungen , die das Heidentum gar nicht erwähnten, auf die Gefahr der Ketzerei aufmerksam. 
Das Aba-Bild unserer Chroniken läßt gleichfalls darauf schließen, daß es im Ungarn des 11. 

'"Jahrhunderts Ketzer gab und der König mit ihren Lehren sympatisierte; in der Beschreibung 
des Märtyrertums von Geliert werden an zwei Stellen »Ketzer« statt Heiden erwähnt. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit weist das von Geliert geschaffene Porträt von »Tyrannen«, der sich 
mit Ketzern verbündet, auf Aba Samuels Zeit hin. Die Beschreibung der Anarchie des Landes, 
die Angriffe gegen die Kirche, der Glaubensstreit, die Orgien, die Kompromisse und die Ver
dorbenheit der Geistlichen, das Besteuern der Bischöfe können gleichermaßen in das allgemeine 
Bild dieser Epoche eingereiht werden. Die außen- und innenpolitische Lage macht die Annahme 
eines Bestehens der Ketzerei ebenfalls möglich. Geliert liefert die Gewißheit er nimmt in 
Ungarn den Kampf auf gegen eine nicht von ungarischen Elementen getragene, aber über 
bedeutende Kräfte verfügende Ketzerei auf, deren Vertreter, sich dem Widerstand der Heiden 
anschließend, gegen die Kirche den radikalen Standpunkt unterstützten. Die im Grunde 
genommen dualistische schamanistische Urreligion erleichterte das Zusammenhalten der 
heidnischen und ketzerischen Elemente. Das Existieren der Ketzerei in Ungarn bildet ein 
wichtiges Glied in der Kette der Verbreitung der bogomilisch-katharischen Ketzerei vom 
Balkan nach dem Baltikum und Westeuropa. 

516 


