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RICHARD PRAZÁK 
(Brno) 

A LEGENDA SANCTORUM ZOERARDI ET BENEDICTI TÖRTÉNELMI ÉS 
KULTURÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A két zobori remetéről, Zoerardról és Benedekről szóló legrégibb magyarországi legenda - a Vita 
sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martiris a beato Mauro episcopo 
Quinqueecclesiastensi descripta - túl azon, hogy a régi magyarországi latin nyelvű írásbeliség leg
értékesebb alkotásainak egyike, az európai és magyarországi kontextusban egyaránt szélesebb törté
nelmi és kulturális jelentősége révén is kiemelkedő alkotás. Az István-legendáktól eltérően annak az 
egy bizonyos tájegységhez erőteljesen kötődő legandatípusnak a példája, amelyben nincs még nyoma 
az országegyesítő krisztianizációs küldetésnek.1 Ugyanakkor szorosan kapcsolódik a XI. század egyik 
jellemző törekvéséhez, amely az úgynevezett római szent birodalom fejlett feudális társadalmában 
fellépő egyházi hatalmi ambíciók ellenhatásaként a szerzetesek életmódjának szigorítását célzó refor
mokban jelentkezett. Ez idő tájt bontakozott ki ugyanis az antik Róma hatalmi-politikai, szellemi 
örökébe lépő és a középkori társadalmi struktúra kialakításában döntő szerepet játszó két legfontosabb 
tényezőnek, a császárságnak és a pápai hatalomnak egymással vívott harca. Ebben a korban a bencés 
rend még döntő hatással bírt a nyugati egyházban, amely a X. századtól fejlődésének új útjait kezdte 

'A Zoerard és Benedek legendájával foglalkozó terjedelmes szakirodalomból az alábbiakban 
legalább néhányat szeretnénk megemlíteni: Frantisek Viktor SASINEK: Sv. Zvorad a Benedikt, 
Slovensky* letopis pre historiu, topografiu, archeológiu a etnografiu IV, Uherská Skalica 1880. 2-7. -
Raimund Friedrich KAINDL: Die Legenden des heil. Zoerard oder Andreas und Benedikt, Studien zu 
den ungarischen Geschichtsquellen, Archiv für österreichische Geschichte 91, Wien 1902. 53-56. -
Karel CHYTIL: Zvorád ci Swerad, svétci Slovenska, Rocenka kruhu pro péstování déjin uméní za rok 
1926 és 1927, Praha 1928. 116-135. - Juraj HODÁL: Z minulosti Slovenska, Bratislava 1928. 
39-66. - MELICH János: Zoerardus, M. Ny. 1934. 129-135. - Rudolf HOLINKA: Sv. Svorad a 
Benedikt, svetci Slovenska, Bratislava 1934. (folyóirat) 304-352. - SÁRKÁNY Oszkár: Szent Maurus 
és a zoborhegyi remeték legendája, Napk. 1937. 88-92. - Tadeusz WOJCIECHOWSKI: Eremici reguly 
sw. Romualda, czyli benedyktyni wtoscy w Polsce jedenastego wieku, Szkice historyczne jedenastego 
wieku, 3. kiad. Krakow 1951. 73-78. - HORVÁTH János: Legenda S. Zoerardi et Benedicti. 
Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái, Bp. 1954. 132-135. Henryk KAPISZEWSKI: 
Tysiaciecie eremity polskiego, áwirad nad Dunajcem, Násza" Przeszíbsc 8, Krakow 1958. 45-81. 
- Uő.: Eremita áivirad w Panonii, uo. 10, Krakow 1959. 17-68. - Uő,. Cztery zrodla do Zywota 
sw. áwirada, uo. 15, Krakow 1964. 5-31. - Uő.: Eremita áwirad na ziemi rodzinnej, uo. 23, 
Krakow 1966. 65-103. - TOMPOS Cs. Erzsébet: A pécsi székesegyház kőtárának kentauroszlop
fejezete és szirénes gyámköve, Művt. Ért. 1963.113-120. - Jerzy KLOCZOWSKI: L'érémitisme dans 
les territoires slaves occidentaux, L 'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII (Miscelanea del cento 
di studi mediovali VI), Milano 1965. 339-347. - Józef Tadeusz MILIK; Swiety Swirard, Saint 
Andrew Zoerardus, Roma 1966. - Józef KÚTNIK: O pővode pustovníka Svorada (K pociatkum 
kutúrnych dejín Liptova), Nővé obzory 11, Kosice 1968. 5-122. - Ján MlSlANIK: Maurova legenda 
o Svoradovi a Benediktovi, Pohlady do starsej slovenskej literatúry, Bratislava 1974. 49-57. - Peter 
RATKO§: Vznik kultu Ondreja-Svorada a Benedikta vo svetle zagrebskyoh pamiatok, Historijski 
zbornik (Sidakov zbomík), 29-30, 1976-1977, Zagreb, 1977. 77-86. - Józef MINÁRIK:Strdoveká 
literatúra, Bratislava 1977.159-161. - BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium II, Bp. 1977. 59-61. -
Zoerard és Benedek legendájának kiadását 1. Rudolf HOLINKA i.m. 341-346. és MADZSAR Imre, 
Scriptores rerum hungarocarum (SRH) II, Bp. 1938. 347-361. (a bevezető jegyzettel együtt). 
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keresni, mégpedig a cluny-i, lotharingiai és más - már a fejlett feudalizmus által kitermelt -
reformkísérletekhez kapcsolódva. Ezek viszont azokat' a közép-európai területeket is közvetlenül 
érintették, ahol csupán akkortájt körvonalazódtak a korafeudális társadalom alapjai, nevezetesen a 
cseh-morva környezetben, Lengyelországban és Magyarországon, de másutt is. A gazdasági és politikai 
bázisra egyaránt kiható egyenetlen társadalmi fejló'dés, amely a fejlett feudalizmus eszméit és gyakor
latát olyan területre is kiterjesztette, ahol a feudális társadalmi rend és a keresztény alapokon kiépülő' 
koraföudális állam csupán a fejló'dés kezdetén állott, itt különös dinamizmust és fejló'dőképességet 
kölcsönzött ennek a folyamatnak. Ráadásul minderre akkor került sor, amikor a nyugati és keleti 
egyház között a szakadás egyre mélyült, ugyanakkor ezzel egyidó'ben jelentkeztek azok a törekvések, 
amelyek igyekeztek elhárítani a szakadás veszélyét, és biztosítani kívánták az elsőségért vívott drámai 
küzdelemben is még huzamos ideig közös kulturális értékeket teremtő' bizánci-görög-szláv, illetve a 
latin-angolszász-román szellemi kultúra szimbiózisának, együttélésének folyamatosságát. 

Zoerard és Benedek legendáját Mór, egykori bencés szerzetes, később a pannonhalmi Szent Márton 
kolostor apátja, majd pécsi püspök írta le, és a Zoerard testéből kiemelt cilíciummal a vértanúi aszkézis 
e ritka ereklyéjével együtt Salamon király és László herceg pécsi székesegyházban tett látogatása 
alkalmával Géza nyitrai hercegnek ajánlotta.2 Zoerard emlékezetes cilíciuma egyébként a pécsi román
kori székesegyházban a szentet ábrázoló egyik központi oszlopfőn is hangsúlyosan megjelenik: a 
meggörnyedt Zoerard derekát feltűnően ábrázolt cilícium övezi, bal kezében pedig diót tart. Zoerard 
két sas között áll. A tőle balra eső sas felett alkalmasint a megdicsőült Benedek feje látszik. 
Nyilvánvalóan itt arról a sasról van szó, amely a legenda szerint a szent halála után segített, hogy 
Benedek holttestét a Vágba megtalálják. A szent jobboldalán lévő - fején koronával ékesített - sas 
pedig kétségkívül az Árpád-ház turul madarát szimbolizálja.3 Ez az Árpád-házi sas Zoerard feje mellett 
vitathatatlanul azt jelentette, hogy az Árpád-ház Zoerard és Benedek kultuszát a sajátjának tekintette. 
Erről tanúskodik egyébként az a körülmény is, hogy László király Zoerardot és Benedeket 1083-ban 
szentté avatta, valószínűleg egy hónappal Gellért püspök és az Árpád-házi szentek, István király és fia, 
Imre herceg kanonizációja előtt. Igaz, nem tudjuk, hogy az előbbiek szentté avatását a pápa is 
megerősítette-e vagy az csupán László király magyarországi érvényű döntése volt. Zoerardnak és 
Benedeknek László által történt kanonizálásával kapcsolatban felmerülnek ugyan bizonyos kételyek, 
de kétségtelen tény, hogy ő is tisztelője volt Zoerardnak; amit az is bizonyít, hogy a zobori 
kolostornak adományozott egy „Szent Zoerard kápolnát" Trencsén környékén.4 Zoerard és Benedek 
kultusza azonban ennél régebbi keletű. Nyitra vidékén valószínűleg már röviddel a két szerzetes halála 
után gyökeret eresztett. Elhunytuk időpontját Zoerard esetében 1031-1034 tájára, Benedeknél pedig 
három évvel későbbre szokás helyezni.5 

2L. SRHII. 353. 
3A pécsi székesegyház oszlopfőjéről 1. TOMPOS Cs. Erzsébet i. m. 113-120. - Újabban Jozef 

KÜTNIK is foglalkozott a kérdéssel, i. m. 83. - ő állítja, hogy a Zoerard feje mellett lebegő sas fölött 
elhelyezkedő fej Zoerard társára, Benedekre utal. Ez az állítás a Zoerard balján lévő sas fölötti fejre 
vonatkoztatható, a jobboldali sas viszont valószínűleg az Árpád-házi sas. Más magyarázatot ad Péter 
RATKOS i. m. 81. és SZÖNYI O.: A pécsi székesegyház és Magyarország műemlékei Szt. Mór korában, 
Szent Mór emlékkönyv, Pécs 1936. 308-311. 

4Vö. Richard MARSINA: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava 1971. 64, 
valamint Uő.: O neznámej Variante zoborskej listiny z. r. 1111, Historické Studie 7, Bratislava 1961. 
214, 218. Továbbá 1. GYÖRFFY György: István király és műve, Bp. 1977. 393-394. valamint Péter 
RATKO§ i. m. 78. 

5 L. Jozef KÚTNIK i. m. 62. - Kútnik Zoerard halálát az 1031-1032. évekre helyezi. J. T. MILIK 
i. m. 28. - az 1034-es évet említi. Zoerard halálának kérdését távolról sem tartjuk véglegesen 
megoldottnak. A szent halálának időpontja nagyon bizonytalan. Ha a kamalduli évkönyvek alapján 
feltételezzük, hogy nyolc évet töltött Magyarországon, az 1018-1034 közötti évek jöhetnek számítás
ba, de a szent életútjának Mór-féle legendabéli változata ennél korábbi időpont feltételezését is 
lehetővé teszi, minthogy Mór szerint Zoerard Magyarországon eltöltött ideje nem volt túlságosan 
hosszú. Mindezt figyelembe kell vennünk, különös tekintettel a Zoerard és a kamalduliak közt 
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Az 1064-es évet pedig, amikor is Mór püspök Zoerard cilíciumának egy darabját Géza hercegnek 
átadta, a Zoerardról és Benedekről szóló legenda befejezésének éveként fogadhatjuk el, s ha Mór 
püspök halálának 1070 körüli meghatározása pontos, úgy megírásának legkésó'bbi lehetséges idó'pontja 
is adott.6 

A legenda szorosan kapcsolódik az akkor már a magyar állam kötelékébe tartozó Vág mentéhez és 
Nyitra vidékéhez. Egyúttal azonban olyan területró'l volt szó, amelyet röviddel azelőtt a lengyelek 
tartottak birtokukban, és maga Zoerard is a magyarországi-lengyelországi határvidéken lévő Trencsén 
melletti Szkalkán élte remeteéletét. Jozef Kútník, szlovák kutató újabban Zoerardnak legenda szerinti 
„de terra Poloniensium" érkezését mint az akkor még a lengyel államhoz" tartozó Trencsén kör
nyékének északi részeiből vagy Liptóból való származást próbálja magyarázni. Ezzel Zoerard szlovák 
etnikumára utal, szemben a régebbi felfogásokban hagyományozódott lengyellel.7 Állítását a Lengyel
országhoz került, illetve a szlováklakta Vág mentéhez közelebb eső „Mních"-(Remete) típusú liptói 

kétségtelenül létezett kapcsolatokra, továbbá Magyarország korabeli ravennai kapcsolatainak javarészt 
már István király uralkodásának kezdeti szakaszával is összefüggő tényeire. I. István Koppány fölött 
aratott győzelme után, 1002-ben Somogyvárra vitette át Ravennából Szent Apollinaris földi marad
ványait, és ott tiszteletére templomot alapított, amely a veszprémi püspökséghez tartozott (1. A 
pannonhalmi Szent Benedek rend története I. Bp. 1902. 674, 691-692.) Ugyancsak figyelmet érdemel 
az öt szerzetes ismert legendája és több más tényezők, közöttük elsősorban a kamalduli évkönyveknek 
az a utalása, amely szerint Zoerard magyarországi működésének kezdete az 1010. év volt (1. J. B. 
MITARELLI - D. A. CASTADONI: Annales Camadulsenses, Venetü 1765, tom. 1, über 8, 324., 
továbbá: Vita S. Romualdi, Monumenta Poloniae historica I, 331.) R. HOLINKA i. m. 327-328. 
csupán azt tekinti bizonyosnak, hogy Zoerard csak az 1002-1003. évek után érkezett meg Nyitra 
vidékére, s nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a zobori kolostorba annak legelső tagjai 
egyikeként lépett be, minthogy szerinte a kolostort az esztergomi egyházmegye létrehozásával 
majdnem egyidőben építették fel (Holinka szerint 1007-ben). Ma azonban már tudjuk, hogy a zobori 
kolostor minden valószínűség szerint ennél régebbi, úgyszintén azt is, hogy az esztergomi egyházmegye 
már 1001-ben megalakult. (A magyarországi egyházi szervezet kialakításának István király uralkodása 
kezdetén fennállt állapotáról legújabban GYÖRFFY Gy. adott képet: i. m. 177-190.) 

6 Erre vonatkozólag vö. például Václav CHALUPECKY i. m. (Prúdy VI, 1922), 545; Rudolf 
HOLINKA: i. m. 309. SRH II, 353; Jozef KÚTNIK: i. m. 11,13. stb. 

7 Vö. J. KÚTNIK: i. m. 17 és köv. old. Kútnik utal a Szent Zoerard lengyel voltát bizonyító gazdag 
lengyel szakirodalomra, amelyet legpregnánsabban Henryk KAPISZEWSKI (Tysaclecie, eremity 
polskiego, Swirad nad Dunajcem, Násza Przesztoác 8, Krakków 1958. 7-37.; ő.: Eremity Swirad na 
ziemi rodzinnej, uo. 23. Krakow 1966, 65-103.) foglalt össze. A teljesség kedvéért meg kell itt 
említenünk, hogy felmerült Zoerard délszláv származásának hipotézise is, amelyre BOBA Imre jutott 
két tanulmányában: Saint Svorad. A Pole or an Istrian? II. Congressus históriáé slavicae 
Salisburgiensis, Salzburg 1-7. September 1967. 3-4.; Saint Andreas-Zoerard: A Pole or an Istrian? , 
Ungarn Jahrbuch 1976. 7. kötet, 65-71. Boba itt a Mór-féle legenda „de terra Poloniensium" 
kifejezést az isztriai félsziget Pola városával azonosította. Ismereteink mai állása szerint nem fogad
hatjuk el Boba hipotézisét Zoerard isztriai származásáról, de nem lévén meggyőző bizonyítékainak, 
nem is Utasíthatjuk el egyértelműen, tételével szemben tartózkodó magatartásra helyezkedünk. 
Mindenféleképpen elgondolkodtató Boba azon érve (Ungarn Jahrbuch 1976 7. kötet, 67.), amely 
szerint az -ensis képzőt rendszerint a helységneveknél és kisebb szigetek elnevezéseinél használták, 
másrészt viszont, amint arra már J. Kútnik és figyelmeztetett, Boba hipotézisét formális grammatikai 
indoklással cáfolhatjuk (a „Pola" főnévi alak melléknévi formája a „Polensis" alak lenne) - KÚTNIK: 
i. m. 82. Boba egyébként nyilván helyes megállapítását, mely szerint Zoerard Pannonhalmáról érkezett 
Zoborra, sem tekinthetjük teljes bizonyossággal Zoerard isztriai származása bizonyítékának. Boba 
hipotézisének egyetlen komoly - ámde késői - forrása Bonfini műve, a Rerum ungaricarum decades, 
amelyben Zoerardról és Benedekről Bonfini azt állítja, hogy „ex illa Dalmatione regioné, quam 
Polianam dicunt, in Ungariam venisse". (L. továbbá Karel CHYTIL: i. m. 121. Querfurti Bruno 
kortársi feljegyzését (Vita quique fratrum ed. R. KADE, Monumenta Germaniae historica, Scriptores 
XV, kap. 3. 720. - erre vonatkozólag vö. Giovanni TABACCO: Romualdo di Ravenna e gli inizi deli 
eremetismo camaldolense, L'eremetismo in Occidente nei secoli XI e XII, Milano 1965, 78.) Romuald 
1004-1005. évi isztriai tartózkodásáról - minek során új tanítványait ismertette meg saját tanításával 
- ma még semmiképpen sem lehet bizonyíthatóan Zoerardra vonatkoztatni. 
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helynevek és lokaütások elemzésével támasztja alá.8 Kutníknak ez a következtetése Józef Tadeusz 
Milik véleményével is összeegyeztethető, aki azt javasolja, hogy Zoerard közelebbi földrajzi és etnikai 
származásának meghatározása során a kutatás a Vág mentén és a Nyitra vidéket a Dunajec mentével, 
valamint a Visztula Krakkótól Sandomierzig terjedő' szomszédos tájaival geopolitikailag összekötő 
bélobrdói kultúra által befolyásolt terület északi részére összpontosuljon.9 A vizsgálódásnak ez az 
iránya kétségkívül helyes, amit nemcsak Zoerard etnikai-területi származásának legendabéli megjelölése 
- „de terra Poloniensium" - , hanem szociális származásának „ex rusticitate" meghatározása is 
alátámaszt.1 ° Zoerard királyi származásának motívuma Romulad, Damiani által megírt életrajzából 
származik. Damianinál szó van egy Romuald mellett élt lengyel remetéről - „Busclai Slavonici regis" - , 
ezt volt szokás Zoerardra vonatkoztatni, akiben így Damiani híradása nyomán Merész Boleszláv fiát lát
ták.1 ' Jóllehet ezzel a lengyelek Romualdhoz fűződő kapcsolatai bizonyosakká válnának, 
mégsem lehet ezeket a szavakat kifejezetten Zoerardra vonatkoztatni. A királyi származás gondolatát 
felújító XV. századi sziléziai feljegyzés pedig már időben túl távoli az eredeti forrásokhoz képest.12 

Ennek ellenére sem lehet persze teljes mértékben kizárni annak lehetőségét, hogy Zoerard Magyar
országra érkezte előtt bizonyos ideig az Olava mentén remetéskedett, amint az 1468-ban kiadott 
oklevelében Rudolf, boroszlói püspök állította. *3 Zoerard állítólagos királyi származásának kérdésé
ben azt kell még megjegyeznünk, hogy a korabeü legendaszerű hagyományban a remetéknek és a 
fejedelmi, királyi családok tagjainak összekapcsolása meglehetősen gyakori jelenség volt. Már az eredeti 
zobori szájhagyomány Szvatoplukkal rokonította a Nagymorávia idejében Zobor hegyén élő remetét, a 
X. századi Szent Iván, cseh remete pedig állítólag az Árpád-ház tagja volt.1 * Elképzelhető, hogy ez az 

Az egész kérdéskör megnyugtató feltáráshoz a források rendkívül széles körét kellene átvizsgálni, 
közöttük Querfurti Bruno Vita quinque fratrum c. munkájának szélesebb hátterét és magyarországi 
összefüggéseit megvilágítókat is. Továbbá szükséges lenne egy még nehezebb, úgyszólván lehetetlen 
feladatra vállalkozni, nevezetesen a Gellért-legendák kutatásában jelentkező néhány összetett problé
mát kellene tisztázni, elsősorban a Gellért isztriai kapcsolataira vonatkozókat, ami révén esetleg 
Zoerard származásának kérdésében rábukkanhatnánk a rejtély kulcsára. E vonatkozásban fontos 
Rasina, pannonhalmi apát személye, akiről KARÁCSONYI János (Szent Gellért, csanádi püspök és 
vértanú élete, Bp. 1925. 40-41.) akképpen vélekedett, hogy azonos Szent Adalbert testvérével, Radim 
Gaudentiusszal, aki állítólag találkozott Gellérttel magyarországi útja során, mégpedig az adriai 
tengerparton, s vele együtt bejárta Dalmáciát Zadartól Novigradig. L. Legenda maior De sancto 
Gerhardo, SRH II. 485. Ugyanitt az 5. sz. jegyzet tévesen azonosítja Novigradot a Slavonski Brod-i 
járásban lévő Novigrad nevű községgel (a jegyzet készítője szerint pontatlanul „in comitatu Belovár-
Körös"). Zoerard származása nem könnyű problémájának megoldásában talán segíthetne ennek a 
szálnak a felgöngyölítése, mégpedig mind az adalberti kérdéskör, mind Querfurti Bruno élete és 
magyarországi vonatkozásai, mind pedig a kamalduli mozgalom kezdetei, valamint isztriai, közép
európai és lengyel területekhez fűződő kapcsolatai vonatkozásában. Ma még azonban e kérdésben 
nem állnak rendelkezésünkre semmiféle bizonyítékok, amelyek kizárólagos érvénnyel Zoerard isztriai 
származásának hipotézisét igazolnák. 

8 L. J. KÚTNIK: i. m. főként a 20-75. 
'Vö.J .T. MILIK: i. m. 30. 

, 0 L. SRHII, 357. 
1 ' Vö. Petri Damiani vita beati Romualdi, a cura di Giovanni TABACCO, Fonti per la storia d'Italia 

94, Roma 1957. 55, továbbá Monumenta Poloniae historica I, Lwow 1864. 326. 
1 2Zoerard állítólagos királyi származására vonatkozólag vö. főként R. HOLINKA i. m. 324-326. A 

sziléziai szájhagyomány elsősorban Rüdesheimi Rudolf, boroszlói püspök 1468. évben kelt okleveléből 
táplálkozhatott. Ezt az oklevelet elemzi J. JUNGNITZ: St. Zoerard und das Hospital in Ohlau, 
Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 51, Breslau 1916, 57-67. P. Ratkos - valószínűleg 
jogosan - azt állítja, hogy Zoerard kultusza azért juthatott el Szileziába, mert Trencsén vidékén 
létezett, amely a 11. század első harmadában az 1000. évben alapított boroszlói egyházmegyéhez 
tartozott - P. RATKOá: i. m. 82. 

13 Vö. J. JUNGNITZ: i. m. 66. és R. HOLINKA i. m. 322. 
, 4 A Szvatopluk-féle zobori remetehagyományt részletesen elemezte K. CHYTIL: i. m. 118-120., 

mégpedig Cosmas krónikája alapján (Fontes rerum bohemicarum II, edit. Josef EMLER, Praha 1874, 
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eredeti Szvatopluk-féle zobori szájhagyomány később Zoerard zobori tradíciójával kontaminalodott, s 
így keletkezhetett a legendától eltéró', Zoerard „királyi" származását állító sziléziai hagyomány, 
amelyet a XI. századi, Zoerardról és Benedekről szóló eredeti latin nyelvű legenda nem támaszt alá. 

Zoerard szociális és etnikai származásának problémája szorosan összefügg magyarországi működése 
idejének kérdésével. Jóllehet jogosultnak tűnik Kútniknak az a nézete, mely szerint Zoerard az akkor 
még lengyelek által megszállt szlováklakta területekről érkezett Nyitra vidékére, ami azt jelentené, 
hogy ez csak 1018 utáni években - Kútnik szerint 1022 táján - , Nyitra vidékének a magyar államba 
való végleges betagolódása után történhetett, ennek az állításnak megbízható igazolásához azonban 
további kutatásokra van szükség.1 s Mindenekelőtt a Zoerard - úgyszintén esetleg Benedek - Magyar
országra érkezéséről fennmaradt két alapvető fontosságú híradás, nevezetesen a Zoerardról és Benedek
ről szóló, illetve az úgynevezett nagyobbik István-legenda kritikai felülvizsgálatát szükséges elvégez
nünk. Mindkét forrás XI. századi datálását teljes mértékben bizonyítottnak kell tekintenünk.16 

Ebben a vonatkozásban elsősorban a Mór, pécsi püspök által feljegyzett legenda bevezető formulája 
kapcsán felmerülő kérdéseket kell megvizsgálnunk: „Tempore, quo sub christianissimi Stephani regis 
nutu nomen et religio deitatis en Pannónia rudis adhuc pullulabat, audita fáma boni rectoris ex terris 
aliis canonici et monachi ad ipsum quasi ad páterem confluebant, non quidem alicuius causa coacti 
necessitatis, sed ut nóvum sancte conversationis gaudium ex euroum conventu adimpleretur. Inter 
quos quidam, sancti Spiritus instinctu tactus, ex rusticitate quasi rosa ex spinis ortus, nomine 
Zoerardus, hanc in pátriám de terra Poloniensium advenit... '" 7 Azok az értelmezések, amelyek 
szerint az „inter quos" szavak csupán a legenda tulajdonképpeni témájára való rávezetés stilisztikai 
formulájaként vannak jelen a szövegben, s tagadják az előző mondattal való jelentésben' össze
függést,1 8 bizonyos értelemben erőltetettnek és ahistorikusnak tűnnek. A jelentésbeli kapcsolat 
ugyanis itt kétségtelen; a kutató számára elsősorban a magyarországi kereszténység kezdeteinek 
behatárolása okozhat némi nehézséget, amit a szöveg csupán eléggé általánosan, István uralkodása első 
éveiben jelölt meg. Több szempontból vitatható az a nézet, amely szerint a korafeudális nyugati 
egyház Magyarországon már a XI. század első évtizedében teljes mértékben konstituálódott, egyidőben 
azzal, hogy István király keresztény uralma alatt az ország egyesítése megtörtént. Elsősorban István 
Ajtony ellen vezetett hadjáratának tisztázatlan kérdése és ezzel együtt a csanádi püspökség későbbi -
valószínűleg csupán 1030. évi - alapítása okoz gondot.19 Úgy tűnik, hogy a magyarországi krisztiani-

VII. 27. 143. A krónika cseh fordítása Karel HRDINA munkája: Kosmova Krónika ceská, Praha 1929. 
28.). Szent Iván magyarországi, Árpád-házi származására vonatkozólag vö. Fontes rerum 
bohemicaruml, Praha 1873. 112-113,115. 

1 s Vö. J. KUTNIK: i. m. 17-18. 
16 Zoerard és Benedek legendájának irodalmát 1. az 1. sz. jegyzetben. Az úgynevezett nagyobbik 

István-legendára vonatkozóan vö. elsősorban e legenda kiadásait: BARTONIEK Emma: SRH II, 
377-392. és VARjtf Elemér: Legendáé Sancti Regis Stephani, Bp. 1928. Az ide vonatkozó szak
irodalomból 1. főként Rudolf HOLINKA: Vita S. Stephani regis, Sborník Matice slovenskej 
1938-1939, Martin 1940. 182-202. - TÓTH Zoltán: Szent István legrégibb életirata nyomán 
Századok 1947. 23-94. - HORVÁTH János: Legenda Maior S. Stephani regis i. m. 136-142. 
valamint a régebbi irodalomból ERDÉLYI László: Magyar művelődéstörténet, II. korszak, A 
keresztény társadalom szervezése, Az Árpádia kora 1000-1301, Kolozsvár 1918. 4-6 . 

1 7Vö. SRH II, 357. 
1 8L.J. KÚTNIK: i.m. 14. 
19Erre vonatkozólag az utóbbi időben ellentétes vélemény képvisel GYÖRFFY György: i.m. 

163-190. és KRISTÓ Gyula: Megjegyzések az ún. „pogány lázadások" kora történetéhez, A. Hist. 
tom. XVIII, 5-19. Györffy szerint a korafeudális magyar állam egyházi szervezetének kialakulását már 
1009-ben lényegében befejezettnek lehet tekinteni (1. i. m. 18-185. térképet). Kristó a csanádi 
püspökség 1030. évi alapításának igazolására az úgynevezett pozsonyi évkönyvek (Annales, 
posonienses) 12. század végéről származó megbízható adatát hozta fel^mely szerint Gellért püspököt 
ebben az évben csanádi püspökké szentelték. Ezzel kapcsolatban 1. JUHÁSZ Kálmán monográfiáját: A 
csanádi püspökség története alapításától a tatárjárásig 1030-1242, Makó 1930. 43-46., valamint az 
ott idézett régebbi irodalmat. 
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zációs és államegyesítési folyamat befejezését indokolt lesz a XI. század húszas éveinek végére 
áthelyeznünk. Ezzel a Mór által feljegyzett legendában szereplő „inter quos" szavak értelmezésének 
nehézségei megszűnnek, és Zoerard Magyarországra érkeztét a XI. század húszas éveire helyező 
magyarázat is elfogadhatóvá válik. Mindaddig azonban, amíg ez a föltevés teljességgel be nem iga
zolódik, számolnunk kell annak lehetőségével, hogy az országba érkezés időpontja számos régi és újabb 
forrásnak megfelelően a XI. század eleje volt. Az úgynevezett nagyobbik István-legenda például 
közvetlenül az Asztrik-misszióhoz sorolja Zoerard és Benedek ,,de terra Poloniensium" érkezését.20 

Ma még azonban azt sem tudjuk biztosan, vajon lengyel származású volt-e Asztrik-Anastasius és a 
Gniezno melletti Trzemesznoban működött Asztrik apáttal volt-e azonos,2' vagy esetleg a cseh 
származású Anástasius, bfevnovi apáttal azonosítható,2 2 vagy német, esetleg burgund-lotharingiai,2 3 

netán görög származású volt.24 Jelen tanulmányunk céljára való tekintettel ezúttal nem kívánunk e 
bonyolult kérdés megoldásával foglalkozni; csupán felvetjük a kérdést: ha teljesen elfogadjuk a 
nagyobbik István-legenda információját, milyen eshetőségek között választhatnánk a Mór-féle legenda 
„de terra Poloniensium" kifejezésének Zoerard származására vonatkozó értelmezésében? Anastasius-
Asztrik cseh származásának elfogadása esetén - tekintettel Merész Boleszláv rövidéletű csehországi 
uralmára - nem válna-e lehetségessé, hogy a Mór által leírt legenda „de terra Poloniensium" kifejezését 
Kútniknak a üptói helynevekkel végzett vizsgálatához hasonlóan Zoerard cseh származásának bizony
ságaként (figyelembevéve a Sverad-, Sveraz-, Zderad-féle korabeli cseh elnevezéseket) cseh területként 
interpretáljuk? 2 s 

Nem kívánunk azonban ilyen és ehhez hasonló eszmefuttatásokba bonyolódni, és nem is hisszük, 
hogy a fenti megközelítés helyes volna. Mindössze azt kívánjuk jelezni, hogy Zoerard magyarországi 
működése idejének és etnikai-területi származásának kérdése egyáltalán nem olyan egyszerű, és még 
Kútnik értékes munkái után sem tekinthető biztosan megoldottnak. Egész sor kérdés merül fel például 
Querfurti Bruno öt szerzetesről szóló legendájával, Petrus Damiani Romuald-életrajzával és a kamalduli 
mozgalommal, illetve az utóbbi magyarországi hatásával kapcsolatban.16 Minden bizonnyal figyelemre 
méltó, hogy az öt szerzetesről szóló legendában az öt, Romuald által Lengyelországba küldött itáliai 
bencésnek az volt a feladata, hogy Romuald reformjának szellemében szigorúbb, aszketikusabb 
remete-szerzetesi életmódot vezessenek be, olyat, amelyet Zoerard és Benedek későbbi remetei 

20Vö. SRHII. 382. 
21L. Tadeusz WOJCIECHOWSKI: Astrik-Anastazy, opat trzemeszyfiski (1001), Szkice 

hisztoryczne jedenastego wieku, 3. kiad. Krakow 1951. 78-85. 
22Vö. Václav CHALOUPECKY: Radla-Anástasius, druh Vojtíchüv, Organisator uherské církve, 

Bratislava I, 1927. 210-228. 
23L. GYÖRFFY György: i. m. 141. Asztrik (Anástasius) problémájával globálisan Györffy György 

MTA II. OK 1969. 199-225. és az ARchivum Históriáé Pontificiae 7,1969. 79-113. kiadványokban 
foglalkozott. Erre vonatkozóan vö. még Margaret UHLIRZ tanulmányát: Jahrbücher des Deutschen 
Reiches unter . . . Otto III. 983-1002, Berlin 1954. 566-571. 

24L. BALOGH Albin: Szent István egyházi kapcsolatai Csehországgal, Németországgal, 
Franciaországgal és Belgiummal, Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik év
fordulóján I, Bp. 1938. 451. 

2 5 Erre vonatkozóan vö. K. CHYTIL: i. m. 128-129. A Sverad, Zderad személynevek alapján 
keletkezett Sveraz-, Zderaz-típusú helynév többsége Csehországban a 15. századtól mutatható ki. A 
prágai zderazi kolostort már 1190-ben megalapították (vö. Antonín PROFOUS - Jan SVOBODA: 
Místní jména v Cechách IV, Praha 1957. 761. és köv. old.). Tekintettel a személynevek helység
nevekkel szembeni elsőbbségére, feltételezhetjük, hogy a Sverad és Zderad személynevek Csehország
ban már a 11. és 12. században is használatosak voltak, amint arra egy 12. századi hamisítvány is utal, 
amelyet 1046. évi keltezéssel láttak el, és amelyben bizonyos „Swerad de Podlessin" nevű személy is 
megneveztetik a Slany" melletti Podle§inból. L. Gustav FRIEDRICH: Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae I, Praha 1904. 359. 532. 

2 "Ezzel a kérdéskörrel egy későbbi időpontban önálló tanulmányban kívánunk foglalkozni a l l . 
századi legendák remetematikája (különös tekintettel az öt szerzetes életére és Zoreard és Benedek 
legendájára) címmel. 
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aszkézisének leírásából megismerhetünk. Ugyancsak nem elhanyagolható körülmény, hogy Querfurti 
Bruno öt szerzetes élete címmel 1008-ban lejegyzett legendájában az öt barát halála után a két fő 
vértanú, János és Benedek bizonyos András testvérnek jelenik meg.2 7 Ez utóbbi mozzanat különösen 
azért tarthat számot érdeklődésünkre, mert Zoerard zobori kolostorba vonulása után az András nevet 
vette fel. Fontos ez, hiszen Zoerard és Benedek pontosan Romuald szabályai és az ezekkel azonos 
eredeti kamalduli elképzelések szerint éltek. Ebben a vonatkozásban elsősorban az a figyelemre méltó, 
hogy remeteként is fenntartották a kapcsolatot apátjukkal, Fülöppel, aki tetteikért felelősséggel 
tartozott, és továbbra is a szélesebb kolostori közösséghez tartozó tagoknak tekintették magukat.2 8 

Mindez teljes mértékben megegyezett Romuald gyakorlatával, aki Querfurti Bruno szerint „páter 
rationabilium heremitarum, qui sub lege vivunt".2 9 Jóllehet a kamalduli mozgalom hivatalosan csak az 
1023 és 1027 közötti években keletkezett, teljes mértékben történelmietlen értelmezése lenne a 
dolgoknak, ha tagadnánk Zoerardnak és Benedeknek a X. század végi reformtörekvések jegyében 
induló és ezek szellemében az egész 11. század folyamán működő kamalduli mozgalomhoz fűződő 
kapcsolatát.30 Ezenkívül az ilyesfajta feltételezés ellentétben állana a két remete életének meg
ismeréséhez rendelkezésünkre álló legautentikusabb forrás - a Zoerardról és Benedekről szóló Mór-féle 
legenda szövegével is.3 * Márpedig e legenda felfogása szerint Zoerard és Benedek annak a Romuald-féle 
itáliai bencés reformmozgalomnak voltak hívei, amely a cölibátus cluny-i követelménye mellett a szigorú 
aszkézist is hangsúlyozta, és e vonatkozásban szembenállt az egyháznak a cluny-i mozgalom által 
támogatott hatalmi törekvéseivel. Romuald bencés kamalduli mozgalma különös hangsúlyt vetett a testi 
önsanyargatással összekapcsolt keresztényi aszkézis sajátos fajtájára, a remeteségre, melyet a kamalduli 
mozgalom hívei a valódi keresztény élet eszközének és a széles néptömegek számára mutatott példának 
tekintettek. A mozgalom alapítója, a bencésrendi Romuald (952-1027), a Ravenna melletti classisi Szent 
Apollinaris kolostor egykori apátja közeli kapcsolatban állt a latin bencéseket az ugyancsak a remetei 
aszkézis híveiként ismert görög baziliánusokkal összekapcsoló római aventinusi kolostorral is.3 2 Ide, 
ebbe az aventinusi kolostorba érkezett meg 992-ben Adalbert nevelőjének, Radlának, ill. nagybátyjának. 

27Vö. Brunonis vita quinque fratrum, Monumenta Poloniae historica VI, Krakow 1893, 383-428. 
Andrásról uo. 422-423. 

2 8 L. Legenda st. Zoerardi et Benedicti, SRH II, 357-361. 
2 9 L. Monumenta Poloniae historica VI, 391. 
3"Biztos korabeli forrásunk arra, hogy a kamalduliak hűek maradtak Romuald eredeti 

elképzeléseihez a l l . század utolsó harmadában is, Volterry Hermán püspöknek 1073-ban az adelmoi 
kolostor kamalduliaknak Hermán által való odaajándékozása alkalmából kelt oklevele. L. Wilhelm 
KURZE: Zur Geschichte Camaldolis im Zeitalter der Reform, II monachesimo e la riforma ecclesiastica 
(1049-1122), Milano 1971. 407. és köv. old. - Hermann oklevelét közli J. B. MILTARELLI - D. A. 
COSTADONI kiadása: Annales Camaldulenses ordinis S. Benedicti II, Venetiis 1757. 238. és újabb L. 
SCHIAPARELLI - L. BALDASSERONI: Regesta Chart. Itaüae 2, 1907, 386. sz. - Camaldoli 
keletkezésének hagyományosan elfogadott 1012-es dátumát kritikailag elemezte Giovanni TABACCO: 
La data di fondazione di Camaldoli, Rivista di storia della Chiesa in Itália 16, 1962, 451-455. Tabacco 
állítása szerint Camaldoli mint a kamalduli mozgalom központja csak az 1023-1027. években 
keletkezett. 

3 lE vonatkozásban meg kell cáfolnunk J. Kútnik elutasító következtetését (KUTNIK: i. m. 6.) a 
kamalduli mozgalom Zoerardra és Benedekre gyakorolt hatását illetően. A Romuald működésével és a 
kamalduli mozgalom kezdeteivel foglalkozó újabb irodalomból erre vonatkozólag vö.: Giovanni 
TABACCO: Romualdo di Ravenna e gli inizi delTeremitismo camaldolese, L'eremitismo in Occidente 
nei secoli XI e XII, Milano 1965, 73-119. - W. KURZE: i. m. - L a 30. sz. jegyzetet. - uő.: Campus 
Malduli. Die Frühgeschichte Camaldolis, Quellen und Forschungen aus italienischen Achiven und 
Bibliotheken 44, 1964. 1-34. - Továbbá 1. Giovanni TABACCO forrásközlését: Petri Damiani Vita 
beati Romualdi, Fonti per la storia d'Italia 94, Roma 1957. - A régebbi irodalomból: A. PAGNANI: 
Vita di s. Romualdo abbate, Sassoferrato 1927. 

3 2 Csehszlovákiában Romualdról és az aventinusi kolostorral fenntartott kapcsolatairól R. 
HOLINKA írt: i. m. 314-319. 
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Krisztiánnak vezetésével az a cseh küldöttség is, amely Adalbertet a prágai püspökség újbóli elfoglalására 
volt hivatott felkérni.3 3 

A római aventinusi kolostorból indultak el északra, vagyis Ottó birodalmának keleti részeibe a 
hittérítő missziók. Ezeket a törekvéseket itt a kolostorban főként Adalbert és a Nil bazilita apáttal is 
ismeretségben lévő Querfurti Bruno képviselték.34 Ugyancsak szoros kapcsolatban állt az aventinusi 
kolostorral Anastasius, bfevnovi apát is, aki görög szerzetesként valószínűleg ebből a kolostorból került 
Bfevnovba, és talán a Szent Elekről szóló prédikációgyűjteményt összeállító Adalbert hatására terjesz
tette a bfevnovi kolostorban ennek a nyugati szentnek a kultuszát.35 Korabeli híradás szerint 
Anastasius állítólag egyenesen az Aventinusból hozatott a Szent Adalbert által feltehetően 992-ben 
alapított brevnovi kolostorba hat szerzetest.36 Feltűnő: ennek a hírnek a keletkezése egybeesik Radla 
és Krisztián útjának idejével, amikor is Adalbertet arra kérték föl, hogy a prágai püspöki széket újból 
foglalja el. Ebből a szempontból a brevnovi kolostor alapítási éveként a 992. év hitelt érdemlőbbnek 
tűnik, mint a későbbi hamisítvány nyomán hagyományosan elfogadott 993-as év. 

Anastasius-Asztriknak a kereszténység magyarországi terjesztésében István király uralkodása idején 
betöltött szerepe eléggé ismert. Az aventinusi kolostorral meglévő kapcsolatai a II. Ottó és III. Ottó 
hittérítő terveivel összeköttetésben lévő magyarországi missziós munka széles nemzetközi bázisáról 
tanúskodnak. Ugyancsak az ottói reneszánsz missziós hittérítő programjához kapcsolódott a kamalduli 
reformirányzat is. Ez azonban annak radikális, a népi rétegekkel összefonódott szárnyát képviselte, 
amely ahhoz a régebbi vallási hagyományhoz kapcsolódott, hogy a szerzetesi kongregációk a püspöki
egyházi közigazgatás felett fölényben vannak, amint azt például Columbanus rendjének írországi 
kereszténysége már a hatodik századtól kezdődően kifejezte. Nem véletlen tehát, hogy a kamalduli 
irányzat éppen a magyarországi területen legrégibb folyamatos hittérítő hagyományt felmutató Nyitra 
vidékén honosodott meg. És ebből a szempontból közömbös, hogy e hagyomány kezdeteit köz
vetlenül a VIII. századi ír-skót misszióban, vagy amint azt a nyitrai bazilika Szent Emmeran tiszteletére3 7 

történt felszentelése sugallja, a bajorországi Regensburg ír-skót tradícióinak a IX. század első harma
dára datálható közvetett átvételében Iceressük.38 A St. Pölten-i bajor kolostorral függött össze Szent 
Hippolyt felső-magyarországi kultusza is. öróla nevezték el a szlovákok lakta terület első bencés 
apátságát, a Nyitra melletti Zobor hegyén Szvatopluk által - még nyitrai részfejedelemként - alapított 
Szent Hippolyt kolostort.3 9 

3 3L. Jaroslav LUDVÍKOVSKY\- Kristiánova legenda, Praha 1978,127. (Querfurti Bruno 1004-ben 
írt Adalbert-életrajza alapján). 

34Erre vonatkozóan vö. például Margareth UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung der heiligen 
Adalbert, Göttingen 1957, 40., stb. - GALLA Ferenc: A cluny-i reform hatása Magyarországon, Pécs 
1931, 46-47. - SZÉKELY György: Pomér stredoevropsktfch zemí k církevním reformám a k 
byzantskému svétu v 11. století, Sborník prací filosofické fakulty brnénské university, C. 8, Brno 
1961, 30-31. - Jan VILKOVSKY: Versus de passione S. Adalberti, Sborník Filozofické fakulty 
Komenského university v Bratislava", 6, 53 sz. (4), Bratislava 1929, 321. ésköv. old. 

3 5 L. Vaclav CHALUPECKV: Radla-Anastasius, druh Vojtéchúv . . . i. m. 211. 
3 * Vö. Monumenta Poloniae historica III, 741. 
3 'Emmeranra vonatkozóan vö. például Otto RITZ: Svaty Emmeram, patron nitrianského kostola, 

Rísa veficomoravská, Bratislava 1933, 71-100. 
3 8 Az ír-skót missziónak a 8. század végi Nyitra vidéki működését feltételező hipotézist Josef 

CIBULKA fejtette ki: Velkomoravsk^ kostel v Modré u Velehradu a zaóatky kresfanství na Moravé, 
Monumenta archeologica VII, Praha 1958. 252. és köv. old. Cibulka feltételezésének bírálatával több 
helyütt is foglalkozott Frantisek Dvorník és mások. Vö. pl. Frantisek DVORNÍK: Byzantské missie u 
Slovanű, Praha 1970. 322. és köv. old. Dvornik szerint a nyitrai Szent Emmeran templom, amely révén 
Nyitra vidéke a bajorországi Regensburg ír-skót hagyományait folytatta, valószínűleg 828-ban kelet
kezett, amivel egyébként J. Cibulka megállapítása is egyezik - i. m. 266. és köv. old. 

39Vö. J. KÜTNIK: i. m. 50. - uő: Poczatki christianizacji panstwa Wislan, 2ycze is mysl 16, 
Warszawa 1966. 9. sz. 56-57. 

400 



A nagymorva időszakban e területen minden bizonnyal a szír-palesztin kereszténység némely eleme is 
gyökeret ereszthetett, és ezek a XI. században épp a kamalduli mozgalom hatására reneszánszukat 
élték.40 Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a bizánci birodalom határvidékein az ír-skót 
kereszténység nyugat-európai szerepéhez hasonlóan a szerzetesi kongregációnak a püspöki egyház
igazgatással szembeni eló'nyeit éppen a szír-palesztin kereszténység maronita irányzata hangsúlyozta; 
Zosimus apátot, a maroniták korabeli vezetőjét pedig a Mór által feljegyzett legenda is megemlíti. 
Figyelemre méltó továbbá az a tény, hogy a Szent Maron kolostor apátja már a IX. századtól kezdve 
egyúttal az önálló maronita pátriarcha szerepét is rendszeresen betöltötte, és hogy a pátriarchák még a 
nyugati és keleti egyház közötti szakadás idején is a Rómának való alárendeltség elve mellett foglaltak 
állást.4 • Nyilvánvalóan éppen ez a Zosimus apát által már VI. században képviselt maronita aszketikus 
remetemozgalom állt legközelebb a kamalduli irányzat hasonló elképzeléseihez. Megemlíthetjük 
például, hogy Zosimushoz hasonlóan, aki rendjétől a böjti időszakra negyven szem datolyát kapott, 
Zoerard, a zobori Szent Hippolyt kolostor tagjaként apátjától, Fülöptől a negyvennapi böjtre negyven 
diót kapott.4 a 

E vonatkozásban még egy fontos tényezőre kell felhívnunk a figyelmet. Úgy tűnik, hogy a 
kamalduli mozgalom társadalmi funkcióinak egyike a korafeudális társadalom nem egyszer éhínségbe 
torkolló gazdasági válságai miatt elégedetlen népi rétegek pacifikálásának feladata volt. Ezek az 
„ínséges esztendők" nyilvánvalóan az egyházzal szemben is elégedetlenséget váltottak ki, s ezért az 
éhezéssel határos szigorú böjtölést előíró remeteség bizonyos mértékben az egyháznak az éhező 
néprétegekkel vállalt szolidaritását volt hivatott bizonyítani. Nyugat-Európában például épp a hagyo
mányosan Zoerard halálának éveként feltüntetett 1032-1033-as években pusztított éhínség, amely 
Raoul Glaber, korabeli francia krónikás bizonysága szerint helyenként kannibalizmushoz vezetett.4 3 

Nyitra vidékével szemben Magyarország dunántúli részein, a tulajdonképpeni Pannóniában, főként 
Tihanyban és Visegrádon a bencés-bazilita remetehagyományok keleti szláv és balkáni tradíciókkal 
ötvöződtek. A tihanyi és visegrádi „lávrák" nemcsak a kijevi és pszkovi lavrákhoz, de a híres balkáni 
Athoszhoz is sokban hasonlítottak, mégpedig a szerzetesi hajlékoknak folyó, illetve tó által körülvett 
félszigeteken való elhelyezésében éppúgy, mint belső szervezettségükben.44 I. András magyar király 
(1046-1060) alapította őket. ö volt az a pogány felkelést leverő magyar király, aki Magyarországról 
való kiűzetése után 1034-ben Kijevben talált menedéket, ahol feleségül vette Bölcs Jaroszlav nagy
fejedelem lányát, Anasztáziát, s aki a dél-oroszországi és ukrajnai - úgynevezett „hideg scythiai" -
hittérítő misszió kapcsán gyakran emlegetett András apostol nevét vette fel.4 5 I. András nem csupán 

4 ° Vö. J. KUTNIK: Poczatki.. . i. m. uo. és uő.:0 pővode pustovnika Svorada, 60,76,107-108. -
továbbá J. T. MILIK: i. m. 72. és köv. old. 

4 ' A szír-palesztin kereszténység maronita irányára vonatkozóan 1. TIMKÓ Imre: Keleti keresztény
ség, keleti egyházak, Bp. 1971, 175-179. - Továbbá például P. DIB, Maronite (Église), Dictionnaire 
de la Theologie Catholique 10, Paris 1928. 1-52, és L. EL KHASEN: I Siro Maroniti, La Nazione e la 
Chiesa, Roma 1923. 

4 J L. SRH II, 358. Az itt közzétett szöveget javítja Péter RATKOS: Vznik kultu Ondreja-
Svorada . . . i. m. 77. a varadi egyházmegyében használatos lectionárium (1454) alapján. A szövegben 
mi ehhez a kiigazított változathoz tartottuk magunkat, amelyben negyven, nem pedig negyvenöt szem 
datolyáról van szó, mint ahogy az az SRH II. 358. szerepel. 

43Vö. Ernst WERNER: Zwischen Canossa und Worms, Staat und Kirche 1077-1122, Berlin 
1973.6-7. 

4 4 Erre vonatkozóan 1. pl. A. TÄUTU: Residui di rito bizantino nelle regioni balcano-danubiano 
nell'alto medioevo, Orientalia Christiana Periodica 15, 1949. 41-70. - MORAVCSIK Gyula: Die 
byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn, Berlin 1956. 16, 27. SZÉKELY György: i. m. 
35. és más old. A speciális résztanulmányok közül vö. még legfőképpen CSEMEGE József: A tihanyi 
barlanglakások, Archeológiai Értesítő 3, 1946-1948, 396)406. - DERCSÉNYI Dezső: Visegrád 
műemlékei, Bp. 1952.12-15. 

4 sVö.: Frantisek DVORNÍK: Byzantské misie u Slovanű i. m. 265, és uő.: The idea of Apostolicity 
in Byzantium and the Legend of the Apostel Andrew, Dumbartton Oaks Studies 4, Cambridge, Mass. 
1958. 
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felesége, Anasztázia kíséretében Magyarországra érkezett kijevi ukrán-orosz szerzeteseket helyezett el a 
visegrádi bazilita Szent András kolostorban, hanem ugyancsak ide fogadta be a XI. század ötvenes 
éveiben Spytihnév, cseh fejedelem által a sázavai kolostorból elűzött4 6 szláv szerzeteseket is.4 7 

A magyarországi András-kultusz azonban ennél régebbi keletű, a görög egyház valószínűleg már a 
X. század második felében elterjesztette az erdélyi területeken,4 8 ahonnan valószínűleg a mai Szlo
vákia területére is átterjedt. Persze nem szabad teljesen kizárnunk a késó'bbi elterjedés lehetó'ségét sem, 
tekintettel például Querfurti Bruno magyarországi, oroszországi és más kapcsolataira. Zobori kolos
torba léptekor a földműves Zoerard szintén az András kolostori nevet vette fel, jó pár évvel az Árpád-házi 
András kijevi tartózkodása előtt. A kutatók közül mind ez ideig senki sem vetette fel azt az 
érdekes körülményt, hogy Szent András ünnepét ugyanazon a napon ünnepelték, mint Zosimus, 
palesztinai apát ünnepét, ti. november 30-án.4 ' Aza tény tehát, hogy Zoerard az András nevet vette 
fel, nem csupán a bizánci-görög és pravoszláv régiónak, de sajátos módon a maronita irányzatnak a 
zobori bencés kolostorban jelenlévő hatását is bizonyítja. Más kérdés, mennyiben igaz Milik fel
tételezése, amely szerint Zoerard lengyel területről Magyarországra érkezte összefüggésben lett volna a 
metódi szláv szertartás papságának kiűzését elrendelő, Merész Boleszláv által kiadott 1022. évi 
dekrétummal.s0 

Nyitra vidékére, a zobori kolostor környékére a bizánci hatás a XI. század első felében a nagy morva 
időszak kulturális öröksége maradványainak kisugárzásán és István király korabeli bizánci politikai 
orientációjának közvetítő szerepén kívül elsősorban nyilván a kamalduli mozgalom révén juthatott el. 
Ez a mozgalom a bizánci egyházi kultúra Velence mellett még mindig legfontosabb északkelet-itáliai 
központjából, Ravennából terjesztette az András-kultuszt, ahol ennek a szentnek a tisztelete már a VI. 
században is rendkívül elterjedt volt.s' Ravenna már I. István király korában a magyarországi és itáliai 
egyházi, illetve kulturáüs kapcsolatok legfontosabb központjává vált, mégpedig a Magyarországról 
Itáüába érkezett zarándokok számára épített menhely révén, amelyet István király alapított Merész 
Boleszláv unokájával és Beszprém-Ottó - Veszprém alapítója - fiával, Roman herceggel.52 Az 
András-kultuszt Itáliából így tehát a Ravennából jött kamalduliakon kívül a magyarországi zarándokok 
közvetlenül is közvetíthették, akik számára egyébként a ravennaihoz hasonló menhely épült Rómában 
is, ahol István király védőszentje, István vértanú tiszteletére prépostságot alapított.53 István király 
külországi ténykedéseiben megpróbálta egyformán támogatni a nyugati és a keleti egyházat. A 
nagyobbik István-legenda szerint Konstantinápolyban, Jeruzsálemben és Rómában,54 valamint 
Ravennában is templomot alapított. A san Pietro in Vincoli templom nem közvetlenül Ravennában 
épült, hanem a várostól 16 kilométerre eső azonos nevű községben. Ennek az az érdekessége, hogy a 
község még a XIII. században is a kamalduli rend birtoka volt, és csupán később került a ravennai 
püspökök tulajdonába. A velencei születésű, Gellért püspök tanácsára István király a templommal 
együtt állítólag kolostort is akart itt alapítani. Figyelmet érdemel ez a tény annak ellenére, hogy az 
erről szóló híradás egy XVI. századi hamisítványból származik, amely azonban II. András és fia, Béla 

4 * A sázavai szláv szerzetesek Spytihnév által való elűzését és Magyarországra távozásukat Frantisek 
PALACKÉ' is megemlíti: DSjiny národu őeského I. Praha s. d. (a Rieger-féle kiadás) 163. 

4 7L. TIMKÓI.:i. m. 399. 
48 Erre vonatkozóan vö. MORAVCSIK Gyula: The Role of the Byzantine Churche in Medieval 

Hungary, The American Slavic and East European Review 6,1947. 134-151. 
4'Zosimus november 30-i ünnepét alátámasztó adatot említ Isidor VONDRUSKA: Zivotopisy 

svatych v poFadí déjin církevních II, Praha 1931. 100. 
5 ° L. J. T. MILIK, i. m. 33 és köv. old., valamint J. KÚTNIK i. m. 108-109. 
" A 6 . századból származik a Péter, ravennai püspök által épített híres Szent András oratórium, 

amely a bizánci művészet legismertebb itáüai emlékeinek egyike. Vö. például Rosella VANTAGGI: 
Ravenna und seine Kunstschätze, Narni — Térni 1977. 96. és köv. old. 

52 L. KARÁCSONYI János: Szent István király oklevelei és a Szilveszter-bulla, Bp. 1891. 17. 
53Erre nézve 1. FRAKNÓI Vilmos: Kat. Sz. 1893. 170-195. 
54 L. SRH II, 386. - Továbbá 1. GYÖRFFY György: i. m. 305. 
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1233-ban kelt hiteles oklevélre támaszkodik.5 s Ha a mostaninál még hitelesebben bizonyítható lenne 
az oklevél tartalma, úgy István király kamalduli rendhez fűződő viszonyának közvetlen bizonyítékához 
jutnánk. István király a rendhez egyébként már csupái? egyházi tisztségviselőivel, főként Asztrikkal, 
Adalberttel és Querfurti Brúnóval fenntartott kapcsolatai révén is közel állhatott. A San Pietro in 
Vincoli kolostor még a XI. század első feléből származó kamalduli birtokok közé tartozik, - így tehát 
valószínűleg csakugyan István király eredeti alapítványa volt.5 6 

A Zoerardról és Benedekről szóló legenda történelmi hátterének elemzése azt mutatja, hogy a 
legenda az ír-skót misszió és a nagymorva időszak által együttesen előkészített közegben keletkezett. A 
nagymorva hagyományréteg palesztín-szíriai maronita tradícióival kapcsolatban kötődött a kamalduli 
mozgalom az ír-skót örökséghez, amit részben az a tény magyaráz, hogy a kamalduliak közös itáliai, 
ravennai forrásaik révén akkortájt szorosan kapcsolódtak a bizánci kultúrához is. A nagymorva 
időszakhoz legendánk András „szláv" apostol kultuszának felemlítésével kapcsolódik, aki - régi 
Scythiában tett utazásai révén - bizonyos értelemben egyúttal a magyaroknak is hittérítő-eszmény
képe volt. A XI. században, a legenda keletkezésének idején a hittérítésnek ez a szláv-magyar eszmei 
szimbiózisa a korafeudális magyar állam északi, szlávok lakta területein is aktuális társadalmi igények
nek felelt meg, és ebből a szempontból a korábban sokat hangoztatott lengyel-magyar vonat
kozásokkal kétségkívül azonos, ha ugyan annál nem nagyobb jelentőségű tényező. Zoerard működése 
idejének és személyének vonatkozásában a lengyel-magyar összefüggések továbbra is elsőrendű 
fontosságúak, a korafeudális magyar állam megerősödésével és fejlődésével párhuzamosan a szlovák
magyar szimbiózis háttérbe szorította. Az Árpád-házi királyok észak-magyarországi részfejedelem
ségével kezdettől kapcsolatban álló Zoerard és Benedek alakja fokozatosan jellegzetes szlovák 
vonásokat is öltött. Ennek markáns megnyilatkozása a nyitrai Emmeráni bazilikának „sanctorum 
Emmerani, Andree et Benedicti" bazilikára való átkeresztelése a XII. század elején, valamint a László 
király által a XI. század utolsó negyedében a zobori kolostornak tett adománya, a Trencsén vidéki 
Szent Zoerard kápolna.57 A XIII. és XIV. századból származó Mních-, Svorad-, Sverad-, Svoradovec, 
Sveradovec- és hasonló típusú liptói helynevekből meríthető további adatok a fenti tényeket a későbbi 
időszakban is alátámasztani látszanak.58 Még nagyobb bizonyossággal beszélhetünk Szent Benedek 
kultuszának helyi kötöttségéről, minthogy annak meglétét a garamszentbenedeki bencés kolostornak 
1075. évi alapításán kívül egyéb, kiváltképp néprajzi anyag bizonyítja. Igen régi keletű a sasról szóló 
monda, amely szerint e sas Benedek rablógyilkosok által Vágba vetett holttestének felkutatásában 
segédkezett. Ezt a motívumot a Mór által lejegyzett legenda is említi. Figyelembe véve a Liptó IX—XII. 
századi szláv betelepülésére vonatkozó legújabb kutatásokat,5 9 továbbá azt a tényt, hogy liptó csupán 

55Vö. KARÁCSONYI János.: i. m. 16-17., GYÖRFFY György: i. m. 304. Az István király által 
alapított ravennai kolostorra vonatkozóan 1. G. SAVINI: Per i monumenti e per la storia di Ravenna, 
Ravenna 191. 185-286. és M. Mazzotti: XVI. corso di cultura sull'arte Ravennate e Bizantina, 
Ravenna 1969. 306-311. 

5 * Bizonyos mértékben, természetesen csak feltételesen ilyen következtésre jogosít fel bennünket a 
kamalduliaknak 1059 után ajándékozott kolostorok Werner KURZE által függelékként közzétett 
összeírás (Zur Geschichte Camaldolis . . . i. m. 413. A hiteles bizonyításhoz szükséges Regesto di 
Camaldoli I—II, (SHIAPARELLI és F. BALDASSERONI kiadásában) és a Regesta Chartarum Italiae 2, 
1907, 5, 1909. tanulmányunk megírása idején nem állt rendelkezésünkre. Kurze azonban fel
használhatta ezeket is, noha függelékében csupán az 1049-1122 közötti éveket veszi figyelembe. 

57L. SRH I, 360. - Vö. Richard MARSINA: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I, 
Bratislava 1971. 63-64. - uő.: O neznámej Variante zoborskej listiny z r. 1111, Historické stúdie 7, 
Bratislava 1961. 214., 218. - L. továbbá P. RATKO& i. m. 81. 

5 "Ezzel a kérdéskörrel részletesebben foglalkozott J. KÚTNIK, i. m. 20-76. 
5» Vö. például Karel PIÉTA: Slovanské osídlenie Liptova v 9-12 storoö, Vlastivedy zborník Liptova 

II. Ruzomberok 1972. 67-82. - A Mór-féle legenda említett részét 1. SRH II, 359. ésR. HOLINKA: i. m. 
344. - A Benedekkel kapcsolatos néphagyományra nézve 1. például Juraj HODÁL: i. m. 55. BÁLINT 
Sándor: Ünnepi kalendárium . . . i. m. II. Bp. 1977. 59-61. - Csodák könyve, Szent hagyományok és 
népies mondák, amelyekben százötven csodák foglatatnak, Pest 1858,180. és más old. 
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a XII. század dereka táján tagolódott be a magyar államba,6 ° s legfőképp némely liptói helynevet, arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a bencés remetéskedés hagyománya Liptóban a Zoerard előtti 
időkre nyúlik vissza, és a zobori Szent Hippolyt kolostor bencéseinek működéséhez kapcsolódik.6 • 

A másik oldalon viszont azt is szükséges megemlítenünk, hogy már a XI. századból vannak adataink 
Zoerard és Benedek kultuszának magyarországi állameszmével való kapcsolatáról is, úgyszintén arról, 
hogy e kultuszt az Árpád-házi uralkodók is pártfogásukba vették. Erről tanúskodik például a pécsi 
románkori székesegyház oszlopfőjén Zoerardnak az Árpád-házi sassal ékesített ábrázolása, Zoerard és 
Benedek kultuszának egész Magyarországra kiterjedő megnyilvánulásai, amelyekkel nem csupán 
Nyitrán, de Esztergomban, a magyarországi érsek székhelyén és Pécsett, Mór püspök székhelyén is 
találkozhatunk. Zoerard kultuszának - persze András-kultuszként - Benedekéhez hasonló fontos 
helye volt Gellért és az első Árpád-házi szentek, István és Imre tisztelete mellett. Zoerard és Benedek 
szentté avatására már 1083. július 16-án és 17-én sor került, tehát egy hónappal korábban, mint 
Istvánéra, Imréére és Gellértére. A július 17-én esedékes Szent András és Benedek ünnepet a XII. 
századi Pray-kódex kalendáriuma is említi. Zoerard magyarországi kultuszának néphagyománybeü 
nyomai szintén nemcsak az ország északi területeihez, hanem a Kisalföld, Somogy (itt található 
például Szolád község) stb. magyarlakta vidékeihez is fűződnek.6 2 

A történelmi elemzés révén a föltártaknál is régebbi alapokra utalnak Zoerard és Benedek legendá
jának irodalom- és művészettörténeti vonatkozásai. Legendánk az acta et miracula legendisztikus 
félirodalmi alakzata és a hagiografikus költemény közötti átmenetet tükrözi. Szerzője, Mór, pécsi 
püspök saját tapasztalataiból kiindulva Zoerard tanítványának, Benedeknek és Zoerard elöljárójának, a 
zobori Szent Hippolyt kolostorbeli Fülöp apátnak tanúbizonyságait használta fel, s ezt az alapanyagot 
részben a X. század felétől a XII. századig terjedő korszak középkori európai irodalmának jellegzetes 
formájának szellemében, rímes prózában dolgozta fel.63 A legenda bővelkedik stilisztikai díszít-
ményékben, számos alliteráció, chiasmus, valamint retorikai alakzat mint például az azonos tövű 
szavak (visibilis-invisibilis) ismétlésén alapuló exornatio64 található a szövegben. Ezenkívül érdekes 
onomatopoikus hangrendiséggel, az „r" hang ismétlődésével idézi az összezúzott csontok zörgését: 
„sonus sonstarum elisarum graviter auditur".6 5 Ráadásul a legenda - a Zoerard aszketikus erényeit 
taglaló reflexív betéteket leszámítva - erőteljesen érzelmi telítettségű, kiváltképp a szent halála után 
történt csodákat leíró részben. Irodalmi művel van tehát dolgunk, mégha a szerző szándéka szerint 
közlendőjének saját tapasztalatra és kortárs tanúk bizonyságára alapozott hitelességéből holmi 
irodalmi stilizálás kedvéért nem is kívánt engedni. 

A legenda további, kétségkívül a Karoling-korszak irodaimiságának hatására utaló jellemzője a 
vallásos érzület hangsúlyozása, amelynek hivalkodó jellegét a kamalduli eszményeknek megfelelően az 
önsanyargatás leplezi, másrészt ugyancsak a Karoling-kor alkotásaira jellemző módon a keresztény 
Istennek hozott áldozat önkéntességének mozzanata is kifejezésre jut. Ebben a korszakban figyelhető 
meg az egyes püspökségek, kolostorok, főként pedig ezek legkiválóbb képviselőinek sorsára össz
pontosuló egyháztörténeti érdeklődés kibontakozása. Mindkét tendenciát - tehát a keresztény 
Istennek hozott áldozatot a szeretet megnyilvánulásaként értelmező karoling felfogást, illetve az egyes 
konkrét egyházi intézmények dicsőségéhez hozzájáruló személyiségek magasztalását - megtalálhatjuk 

6 °Vö. DanielRAPANT:O stary Liptov, Bratislava 7,1933. 532. 
• ' L. legfőképp KÜTNIK magyarázatát (1. m. 52-53.) a Királyhegy (Kráíova hoía) régebbi nevére 

(Polta) vonatkozólag, amely szerinte jóval a 12. század kezdete előtt alakult ki, minthogy ekkor már 
létezett az új megnevezés, a Golica, amely a Hippolyt névvel függött össze, és a területnek zobori Szent 
Hippolyt kolostorhoz tartozását jelölte. 

6 aVö. például TOMPOS Cs. Erzsébet i. m. 113-120.:, GYÖRFFY György: i. m. 388, 393.; 
MELICH János: i. m. 129-135. - SÁRKÁNY Oszkár: i. m. 88-92. - BÁLINT Sándor: i. m. II, 
59-61. MIKESY Sándor: Szorád, M. Ny. 1957, 474. és köv. old. 

6 3 Vö. például Karl POLHEIM: Die lateinische Reimprosa, Berlin 1925. 
6 4 Vö. HORVÁTH János, i. m. 135. - J. MIÜIANIK: i. m. 57. 
6 5L. J. MINÁRIK:i. m. 161. 
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például Paulus Diaconusnak - a VIII. századi montecassinoi, ugyancsak fontos bencés kolostorhoz 
kapcsolható - művében, hasonlóképpen egy másik kortársnak, Nagy Károly bizalmasának, Alkuinnak, 
Vergilius tisztelőjének és több más karoling szerzőnek a munkájában is.6 * 

Nemcsak a Karoling-korszak hatásának vizsgálata, hanem a Zoerardról és Benedekről szóló legenda 
irodalmi családfájának közelebbi meghatározása végett is szükségesnek mutatkozik, hogy a legenda 
rímes részeit a kora középkori - részben Zoerard védszentjének, Andrásnak szentelt - himnusz
költészethez fűződő lehetséges kapcsolatok szemszögéből is megvizsgáljuk. Annál is inkább, mert a 
legendisztikus elemek mindig jelentős részét alkották a latin himnuszköltészetnek, s emellett a 
középkori szentekről szóló himnuszok gyakran szembetűnően balladisztikusak, különösen a műfaj 
legrégebbi kora középkori jelentkezéseiben, a Szent Ambrus-féle himnuszokban. A hírközlő legendá
nak, a himnikus éneknek és a történeti balladának esetünkben is együttesen előforduló elemei érdekes 
kombinációs típusban jelentkeznek Radbod, utrechti püspöknek a X. század elején Szent Márton földi 
maradványainak átvitele alkalmából írt officiumában, amely egyébként tartalmában és feldolgozásában 
lényegesen eltér legendánktól, s így valamiféle közvetlen kapcsolatot nem feltételezhetünk.6 7 

Zoerard és Benedek legendájával kapcsolatban kiemelten kell foglalkoznunk a Karoling reneszánsz 
idején már számottévő hatást kifejtett és életképességét a fejlett feudalizmus késői szakaszáig meg
őrzött középkori Jeromos-kultusszal. Jeromos „a szerzetesi eszmények legnépszerűbb közvetítője lett 
a román-germán nyugati világban",6 * Thébai Pál, Hilarion és Malchus szent remetealakjairól írott 
„szerzetesi életrajzai" szigorú aszketikus eszménykéükkel a középkori kereszténységet, ebben az 
irányban elmélyíteni igyekvő tanítványok egész generációira hatottak.6 * A XI. században a kolostori 
élet megszigorítását a kamalduliakon kívül elsősorban a korabeli közép-európai területeket is erősen 
befolyásoló lotharingiai reform követelte. A Zoerardról és Benedekről szóló legenda kapcsán hatá
rozottan ezt a reformot véljük szükségesnek elsőként említeni, mintsem a Horváth által hangsúlyozott 
cluny-i reformot,70 amelynek elsődleges magyarországi hatását jobbára csak az István-legendákkal 
kapcsolhatjuk egybe. A cluny-i mozgalomban ugyanis már az egyház és a pápaság politikai emancipáló-
dásának volt az eszköze, a lotharingiai reform viszont nem támadta a fejedelemnek az egyház fölött 
gyakorolt világi uralmát, jelentősége és jellege szerint egyaránt inkább csak az egyház belső életére 
vonatkozott. A Karoling-korszakkal való kapcsolat szempontjából érdekes, hogy Lambert, a lotha-
ringiaiak legfőbb patrónusa kultuszának alapjait ugyancsak már a Karoling-korszakban megtaláljuk, 
amikor is a Lambert tiszteletére emelt templomok nemcsupán Lüttichben (Liege), hanem például a 
tfieri egyházmegyékben is terjedtek. A XI. század első felében Lambert nevét viselte a lengyel Piastok 
és a magyar Árpád-háziak egyik-másik tagja, így például I. Mieszko, lengyel fejedelem és I. Béla magyar 
király fiai; II. Mieszko unokája, Lambert pedig a XI. századi magyarországi evangeliáriumok sanctorá-
liumaiban (a napi szenteket tartalmazó részekben) is állandó helyet kapott.71 

6 6 Vö. pl. Max MANITIUS: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I, München 1911. 
259-288. és köv. old. - Ilja Nyikolajevics GOLENISCSEV-KUTUZOV: Szrednyevekovaja latinszkaja 
literatura Italii, Moszkva 1972. 156-160. - Ewald ERB: Geschichte der deutschen Literatur von den 
Anfangen bis 1160, IL Berlin 1965. 257-296. - Josef SZÖVÉRFFY: Die Annalen der lateinischen 
Hymnen edichtung. 1. Die lateinische Hymnem bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Berlin 1964. 15. 
és köv. old. 58. és köv. old, 317-319. és más old. Paul LEHMAN: Das Problem der karolingischen 
Renaissance, Erforschung des Mittelalters II, Stuttgart 1959. 109-138., M. L. W. LAISTNER: 
Thought and letters in Western Europe A. D. 500-900, London 1931.193-206., 268. és más old. -
A speciális résztanulmányok közül 1. H. B. MAYER: Alkuin zwischen Antike und Mittelalter, Ein 
Kapitel frühmittelaterlicher Frömmigheitsgeschischte, Zeitschrift für katholische Theologie 81,1959. 

6 7 Vö. J. SZÖVÉRFFY: L m. 317-319. 
6 aL. G. MISCH: Geschichte der Autobiographie, 2. Band, 1. Teil, 2. Abt., Frankfurt 1955, 322. 
6 'Erre vonatkozóan vö. például Dieter HORSTER: Die Form der frühesten lateinischen 

Heiligenviten von der Vita Cypriani bis zur Vita Anbrosii und ihr Heiligen ideal (III. Die Mönchsviten 
des Hieronymus), Köln 1963. 50-83. 

70 Vö. HORVÁTH J. i. m. 133. 
7 \ A lotharingiai reform magyarországi hatásának kérdéskörére vonatkozóan vö. SZÉKELY 

György: i. m. 32-34. 
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Ugyancsak érdekes néhány, a legenda történelmi hátterével kapcsolatba hozható művészettörténeti 
tény is. Ezek a tények szintén alátámasztják a legendának a Karoling-korszakhoz fűzó'dő irodalmi 
kapcsolatait. Itt elsó'sorban a mai nyitrai járásban lévő Gímeskosztolány Szent György templomának 
falfestményeire gondolunk, amelyek valószínűleg a XI. század második felébó'l származnak. A fest
mények annak - a Karoling udvari festészeti iskolák fó' irányzataitól függetlenül kialakult - korai 
román rajzolt stílusnak a jelentkezései, amelyeknek párját a trieri Karoling Apokalipszis illusztrációi
ban, a naturns-i Szent Prokul templom falfestményeiben stb. lelhetjük fel. A peremterületeken a 
X-XI. századig kimutatható irányzat az antik és bizánci típusok jelentésbeli absztrakciójára, illetve 
expresszív fogalmi stilizálására törekedett. Mária istenanya értelmezésében erős bizánci hatásra figyel
hetünk fel, a csillagot figyelő három mágus érdekes kompozíciója pedig minden bizonnyal szíriai 
fogantatású, merthiszen épp a szír-palesztin maroniták ünnepelték Krisztus születése és a vízkereszt 
mellett a csillag megjelenésének napját mint harmadik karácsonyi ünnepet.7 2 A Nyitra vidéki korabeli 
kis templomnak ez a kompozíciója a Mór által feljegyzett legenda fentiekben jelzett maronita 
elemének - Zosimus apát említésének - ismeretében válik fontossá. Ami pedig a bizánci stílusjegyeket 
illeti, ismeretes, hogy épp a regensburgi iskola hasznosította a karoling hagyományokat a bizánci 
inspirációkkal összekapcsoltán, ami - tekintettel a Regensburg és Nyitra vidéke közötti régebbi 
eredetű kapcsolatokra - nem is igen meglepő.73 

Legendánk szempontjából a gímeskosztolányi protoromán templom festményciklusából a déli fal 
második sávjának fogadalmi képe a legfontosabb, amelynek jobb szélén fehérbe öltözött szent alakja 
látható, akinek a templom alapítója minden bizonnyal a donáció jelképeként kockaalakú tárgyat nyújt 
át. Egy másik hosszú fehér ruhás szent erősen megrongálódott alakja a fogadalmi kép ellenkező oldalán 
látható.74 Tekintettel arra, hogy a „fehér bencéseknek" is nevezett kamalduliak ruházata volt a fehér 
csuha, jogosultnak tűnik azt feltételeznünk, hogy a templom védőszentje eredetileg Zoerard vagy társa, 
Benedek lehetett. Eléggé meggyőző utalásnak tűnik erre nézve a két fehérruhás szent alakja. Igaz 
ugyan, hogy a kép ellentétes szélén állanak, amiből azonban legfeljebb arra következtethetünk, hogy a 
templom védszentje közülük csupán az egyik volt. Figyelembe véve, hogy Gímeskosztolány közel esik 
Zoborhoz, mindez könnyen lehetséges. A freskón szereplő feketeruhás bencés alakja pedig - a 
művészettörténészek véleményétől eltérően - szerintünk nem szükségszerűen a gímeskosztolányi 
freskók festőjének önábrázolása, hanem könnyen elképzelhető módon Zoerard és Benedek egykori 
elöljáróját, a zobori kolostor apátját, Fülöpöt örökítette meg így a festő, esetleg csupán a zobori 
kolostor védőszentjének alakjával szimbolikusan a templomnak kolostorhoz való tartozását kívánta 
jelezni. Mert hiszen, ha feltételezzük azt, hogy a gímeskosztolányi templom legrégibb díszítése a XI. 
század második feléből származik, úgy a templom alapítója valamely Géza vagy László köréhez tartozó 
szlovák főúr is lehetett, aki nyilvánvalóan ismerte a Mór által írt legendát. Ha ezt az egész feltevést 
sikerülne bizonyítani, úgy Zoerard és Benedek kamalduli rendtagságának egyedülálló bizonyítékához 
jutnánk, úgyszintén meggyőző adat állna rendelkezésünkre a két szent korabeli észak-magyarországi 
kultuszának meglétéről. 

Legendánk művészettörténeti összefüggéseinek vizsgálatában szükséges lesz foglalkozni a mártírum 
mozzanatát a szentek életében kiemelten bemutató lombardiai stílussal is,75 amely épp a X. és XI. 
század fordulóján keletkezett Észak-Itáliában, akkor, amikor a régió kapcsolatai a kereszténységre 

72Vö.: Vlasta DVORÁCKOVÁ - Josef KRÄSA - Karel STEJSKAL: Stredoveká nástenná maiba 
na Slovensku, Praha- Bratislava 1978. 105. 

7 3L. Rudolf FALK: Italienisch - deutsche Kulturbeziehungen in der Zeit von 900-1056, Archiv 
für Kulturgeschichte 15, Berlin-Leipzig 1923. 205. 

74Vö.: Vlasta DVORÁCKOVÁ - Josef KRÄSA - Karel STEJSKAL: i. m. 104. - Josef KRÁSA: 
Násténné malby v kostete sv. Jifi v Kostolanoch pod Tribecom, Monumentorum tutela - Ochrana 
pamiatok 2, Bratislava 1968. 117-118. 

7SA lombardiai stílusról 1. például Ferdinando BOLOGNA: Die Anfange der italienischen Malerei, 
Dresden 1964. 37. és köv old., uo, az irodalomjegyzéket (273-274.) 
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áttért új közép-európai területekkel, fó'ként Magyarországgal egyre erősödtek. Nyitott kérdés, vajon 
Mór, pécsi püspök, a legenda szerzője, aki kapcsolatban állt Gellért püspökkel és talán más észak
itáliai származású személyiségekkel is, Zoerard aszkézisének és önsanyargatasának a lombardiai 
freskók - pl. Galliani városának Szent Vince templomában Szent Vince mártírumát megörökítő' 
1007-bó'l származó kép - mártírjeleneteit felidéző' plasztikus, már-már festőién felfogott ábrázolására 
nem éppen ez az irányzat hatott-e. Egyébként a lombardiai stílusban is könnyűszerrel kimutathatóak a 
Karoling-korszak hatásai.7 6 

Amint láttuk, a Mór által feljegyzett legenda történelmi elemzésének legfőbb következtetéseit az 
irodalom- és művészettörténeti összefüggések is alátámasztják, úgyszintén hangsúlyozzák a legendának 
a Karoling-korral való összefüggéseit is. Zoerard és Benedek legendájának nemcsak Magyarország 
északi, szlávok lakta régiójához és nemcsak Magyarországhoz kapcsolódik, hanem egyúttal bizonyítéka 
e területek európai kultúrába és hittérítő politikai áramlatába történt bekapcsolódásának, mégpedig a 
Karoling reneszánsz és az ír-skót hittérítő misszió korától a nagymorva időszakon keresztül egészen a 
XI. századi korafeudális keresztény közép-európai társadalom kialakulásáig. Minderről a bizánci 
kultúra és az ottói reneszánsz itáliai központjaival kialakult kapcsolatok is tanúskodnak. Ez utóbbi 
területről érkezett Magyarországra az egyház reformtörekvéseinek egyik erőteljes irányzatát képviselő 
kamalduü mozgalom. Mindezeket, a fentiekben elmondottakat is figyelembe véve, a Zoerardról és 
Benedekről szóló legendát mégis elsősorban a magyarországi és szlovák hazai hagyomány részének kell 
tekintenünk, méghozzá az e területen kialakult kultúra egyik legrégibb emlékeként, amely egyúttal a 
keresztény hitre tért korafeudális magyarországi társadalom és a nyitrai hercegség kezdeti fejlődésének 
arról a szakaszáról nyújt értékes történelmi tanúbizonyságot, amikor a mai Szlovákia területe a 
történelmi magyar állam kötelékébe betagolódott. 

(Fordította: Szarka László) 

Richard Praiák 

DIE "LEGENDA SANCTORUM ZOERARDI ET BENEDICTI" IN BREITEREN 
HISTORISCHEN UND KULTURELLEN ZUSAMMENHÄNGEN IHRER ZEIT 

Die älteste ungarische Legende, die Legende über Svorad und Benedikt, wurde von Bischof Maur von 
Fünfkirchen (Pécs) vor dem Jahre 1064 geschrieben. Sie gehört nicht nur zu den wertvollsten Werken 
des alten lateinischen Schrifttums in Ungarn, sondern sie hat auch eine breitere historische und 
kulturelle Bedeutung im europäischen sowie auch ungarischen Kontext. Sie ist ein Beispiel für eine 
Legende, die markant mit einer bestimmten Region verbunden ist und noch nicht die gesamt
ungarische vereinheitlichende Christianisierungsmission erfüllt, wie die St. Stefan-Legenden. Trotz 
ihrer engen Verbundenheit mit dem slowakischen Milieu ist die Legende des Bischofs Maur ein Beweis 
für die geistige Symbiose der slawisch-ungarischen Christianisierungsbestrebungen im Sinne der 
Bedürfnisse der frühfeudalen ungarischen Gesellschaft, in der im Rahmen des ungarischen Staates das 
eigenständige Teilfürstentum von Neutra bestanden hat, das erst im Jahre 1106 untergegangen ist. 

Die Legende über Svorad und Benedikt gehört nicht nur der slowakischen und ungarischen 
Kulturgeschichte an, sondern sie ist auch ein Zeugnis für die Eingliederung dieser Gebiete in die 
bedeutenden Strömungen der der europäischen Kultur und Christianisierungspolitik seit der Zeit der 
Karolinger Renaissance und der irisch-schottischen Christianisierungsmission über Großmähren bis zur 
Herausbildung der frühfeudalen Gesellschaft in Mitteleuropa im 11. Jahrhundert. Wir finden hier 

76L. G. de FRANCOVICH; Arte carolingia et ottoniana in Lombardia, Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte VI. Roma 1942-1944. (idézi F. BOLOGNA: i. m. 273-274.) 
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Verbindungen besonders zu den Zentren sowohl der byzantinischen Kultur als auch der Ottonischen 
Renaissance im italienischen Gebiet, von wo auch das CamaMulensertum nach Ungarn gelangte. Es 
handelte sich um eine der markant ausgeprägten kirchlich reformatorischen Strömungen, die auch in 
unser Gebiet eindrangen, und an die sich auch die Legende über Svorad knüpft. Bei all dem, was hier gesagt 
wurde, ist die Legende über Svorad und Benedikt vor allem als Bestandteil der heimischen ungarischen 
und slowakischen Tradition zu betrachten, als eines der ältesten Denkmäler der heimischen Kultur, das 
zugleich ein wertvolles historisches Zeugnis von den Anfängen der Entfaltung der christianisierten 
frühfeudalen ungarischen Gesellschaft sowie auch des Teilfurstentums von Neutra in der Zeit darstellt, als 
dieses Gebiet in den ungarischen Staat eingegangen ist. 
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