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Kereszténységünk a hunoktól a magyarokig 
 

Zachar József (1943–2009) szellemi végrendeletéből 
 

Ahogy a római kor végi pannóniai kereszténységről sem igen emlékezik 

meg történetírásunk, úgy a hunok, avarok és az árpádi magyarok saját keresz-

ténységét sem fogadják el, hanem a korábbi hitviták eredményeként kialakult 

korabeli nyugati pogányozást szajkózzák még mindig, pedig elég sok adat és 

szerző bizonyítja, hogy sajátos kereszténységünk a keleti változatok folytatásá-

nak tekinthető. Zachar József összegyűjtötte ezeket és elénk tárva felhívta a fi-

gyelmünket nem csupán ennek a tudományos ténynek a nagyszerű értékére, ha-

nem egyenesen arra, hogy „miközben eleink mindenkor isteni elhivatottságuk 

tudatában léptek fel és az emberiség javára cselekedtek, hol csak példamutatás-

sal, hol egyértelmű fellépéssel”, azóta „nem hagyott magunkra bennünket Iste-

nünk, Hozzá fordulva és nemzeti öntudatra ébredve, új magyar jövendőt építhet 

a magyarság”.
1
 Ezt az isteni útmutatást régmúltunktól megtagadni tehát csak a 

késői kor történelemhamisítása tudta, mégpedig az iménti mondat végén megfo-

galmazott remény letörésére.  

Eszerint Szent Jeromos azt közölte, hogy „zsoltárt tanulnak a hunok, Szkítia 

földje forró a hit melegétől”.
2
 A „későbbi zalai Stridóvár helyén volt római 

Stridonban született” egyházatya „teljesen elfeledett 408-as úti beszámolójában 

megőrizte a fehér hunokról azt a magyarság elei szempontjából feltétlenül ki-

emelendő tényt, hogy ’a heftaliták saját írásaikból és saját nyelven olvasták a 

szent iratokat’. Sőt hozzátette”, hogy gyülekezeteik „már akkor püspökségekben 

egyesültek”.  Mindezt Szent Jeromos kortársa, Orosius is megerősíti: „Kelet és 

Nyugat templomai hunokkal telnek meg” és „a hunok Jézus-hitűek”. Amiért is 

Zachar József megállapíthatja: „Ez alapján már semmi meglepőt sem találunk 

abban, hogy Atilla hun nagykirály udvarában is ott voltak a jézusi hit hirdetői, és 

a vele a Kárpát-medencébe hazatértek hittérítő tevékenysége innen sugárzott ki a 

szomszédos térségekbe.”
3
 Ezt a hitet azonban, amely a korábbi Szentháromság-

felfogáson alapult, a nikaiai hitvallás óta a római császári támogatást élvező 

püspökök ki akarták iktatni. Ezért például a 343-as szardikai (szófiai) zsinaton 

„Róma részéről kiközösítésben részesült mások mellett Valens mursai (Eszék) 

és Ursacius singidunumi (Belgrád), továbbá a székhelyének ismerete nélküli 

’pannóniai Gaius’ püspök is”.
4
 Eközben „a hunok keleti térségekben továbbélő 

utódainál az Atilla-leszármazottak idejében” szintén „elevenen éltek a jézusi ta-

nítások. Eközben ők és más előmagyar népek még évszázadokig megőrizték ősi 
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vallásgyakorlatukat is, ahogyan ezt mind az avarokról, mind a turkokról szólva a 

források mindig megemlítik”.
5
    

Ennyi is elegendő lenne már számunkra az Árpád-vezette keresztény állam-

szervezés földben talált nyomainak a magyarázatára, de talán a Szent István által 

felvállalt ősiség, ősi hitbéli folyamatosság magyarázata számára idézzünk még 

fel további adatokat a hun–avar–magyar korszak kereszténységéből. Zachar Jó-

zsef szerint „a hunokat 444-ben Baronius így jellemezte: ’Végre Krisztus igája 

alá kerülve, istenfélőkké, szelídekké, emberségesekké, jóindulatúakká, szeré-

nyekké és minden tekintetben szentéletűekké (!) váltak, és oly királyok (!) emel-

kedtek ki közülük, akik a keresztény vallásnak ékességére és díszére váltak’.”
6
 

Továbbá „mind a Volga mentére a VI. század közepén a kazár terjeszkedés kö-

vetkeztében a Meotisz térségéből áttelepült onogurok, mind az akkoriban a 

Kárpát-medencéig terjedően nyugatra vonuló avarok esetében is számos korabe-

li forrás szól az ő – közelebbről nem ismert – Jézus-hitükről”.
7
  Természetesen 

az ő nézeteikre is hatással volt a korabeli római és konstantinápolyi hitbeli ve-

télkedés, ami mögött később pedig már a hűbéressé tevés igénye húzódott meg: 

„Valójában a háttérben a sacerdotium és imperium (vagyis papi vagy világi ura-

lom) közti alapvető felfogáskülönbség húzódott meg, azaz a nyugat-európai 

egyházi függőségbe kényszerített világi hatalom, illetve a kelet-európai világi 

hatalom alatt működtetett egyház helyzete közti alapvetően eltérő helyzet. 

Ugyanis egészen 741-ig nemcsak a konstantinápolyi, hanem még a római patri-

archát is az egyedül császári méltóságában megmaradt bizánci uralkodó erősítet-

te meg, miután a helyi zsinaton megválasztották. A fordulatot I. Szent Zakariás 

hajtotta végre, aki nem kérte választása császári megerősítését, viszont a frank 

uralkodókkal szemben maga lépett fel megerősítési igénnyel.”
8
    

Mivel nálunk az uralkodót és a hatalmi réteget Árpádtól kezdve majd a 

szóbanforgó hun, illetve avar utódok adják, fontos a szempontunkból, hogy 

„Koszmasz Indikopleusztész 540-ben ’Keresztény topográfia’ című művében 

leírta, hogy a hun utódok keresztények” és „Theophülaktosz, 570 körül működő 

bizánci történetíró azt állította, hogy ’a turkok szentnek tartják a tüzet; a levegőt 

és a tüzet tisztelik; a földet himnuszokkal dicsőítik; de csupán azt imádják és 

nevezik Istennek, aki e világmindenséget teremtette’.”
9
 Zachar József szerint 

„562-óta a keleti avar birodalomban, 760-tól ismét a Kárpát-medencei újabb bi-

rodalmukban is a magyarok elei a jézusi hitet követték. Így Baján kagán, aki 

mellett a szíriai patriarchátusból érkezett papok tartózkodtak, már a VI. század 

végén (valószínűleg 583-ban) a szávai hídépítéskor a Szentírásra tett esküt, az 

Úr kereszthalála idejére emlékezve pedig fegyverszünetet rendelt el.”
10

 Minden-
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nek oka Zachar József szerint, hogy „az egyistenhit egyetemes felfogása jegyé-

ben és Jézus Urunk tanításának bárhonnan érkező befogadása mögött a földi 

uralom mennyei eredetéről alkotott felfogást kell látnunk”.
11

  

Azután „a római kereszténységgel való első tragikus összeütközést a ma-

gyarság elei közül az 568 óta fennálló Kárpát-medencei avar birodalom szen-

vedte el a VIII. század legvégén, amikor a Körös-vidékre és Erdélyre támadó 

bolgár-türk támadás, az így keletkezett zavar, sőt polgárháború adta lehetőséget 

kihasználva, hódító és zsákmányszerző céllal lerohanta a ma már Nagy Károly-

ként ismert eredetileg Kara-ulu és a keresztsége óta Magnus nevet viselő frank 

uralkodó az Inn folyóig terjedő Avaria nyugati térségét”. Ez a helyi lakosságban 

„számos népességváltás ellenére mind az ariánus, mind a római irányzatú Jézus-

hit oly annyira tovább élt
12

 a régi időkből, hogy az akkor már avar püspöksége-

ket éppen ez a támadás szűntette meg, illetve helyezte a frank uralkodói intézke-

dés a meghódított avar keresztényeket a salzburgi római érsekség alá.” És jel-

lemző a nyugati érdek-felfogásra, hogy „Theotmar salzburgi bajor érsek IX. Já-

nos pápához intézett levelében a meghódítottakat ’álkeresztényeknek’ nevezte 

még közel száz év múltán is”. Mindenesetre e nyugati keresztény támadás, a 

magyarság szempontjából nem várt keresztényietlen cselekedet leckéjét megta-

nulva „a Kárpát-medencében továbbélő hun-maradványok vezetői immár a meg-

rendült avar hatalomra támaszkodás helyett a távoli keleten maradt szabír és 

onogur rokon népekhez fordultak”, akiknek „a világról alkotott nézeteik, vallási 

felfogásuk” szintén közelebb került hozzájuk, az arab támadások miatt.
13

    

A magyar és az egyetemes történelem
14

 szempontjából fontos tény, hogy 

670 táján megjelent a Kárpát-medencében – a sírok tanúsága szerint – a griffes–

indás nép, amely nem volt bolgár, hiszen a bolgárok máshová mentek. Nem volt 

sztyeppei nagyállattenyésztő sem, hiszen nagy létszámú temetőik falvakra valla-

nak, s ilyenek a nagyállat-tenyésztőknél nincsenek. Nem jöhettek a Volga partjá-

ról sem, mert nem voltak kazár származékok. Jöhettek viszont a szomszédból, 

ahonnét a fegyvertelen első szarmata beköltözés is történt, a mai nyugat-ukrajnai 

területről. S miként a jazig–szarmaták, a griffes–indások is magyar nyelven be-

szélhettek. Erős nemzetségi rendszerben éltek, és a tízes rendszert is követték, 

mint a székelyek.  

A kazárok időközben az iszlámot terjesztő arabokkal háborúztak a Kaukázus 

körül, s 740-ben államvallásként felvették a judaizmust. A vikingek északról, a 

besenyők keletről támadták őket, s ekkor a nekik alávetett lovas népek lerázták a 

kazár uralmat, illetve biztonságosabb vidékre költöztek. Ez volt a magyar hon-

foglalás létrejöttének egyik mozgatója. A másik mozgató Álmos, ill. Árpád ve-

zér törzse. Róla szólnak az Árpád-házi krónikák, valamint a történelmi, például 
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a bizánci udvari feljegyzések. Utóbbiak szerint azonban e magyarok turkok vol-

tak. Krónikáink Csodaszarvas mondája viszont az ősi eredetű magyar népre 

utalhat, amire a mondában szereplő anyajogú társadalom és erdős környezet mu-

tat. A Turul-monda pedig az Árpádok családjának származásmondája, amelyben 

Emese neve szarvasünőt jelent, és a nemzetség anyját jelképezi. Ugyanakkor a 

magyar népi kultúrát nem jellemzi a ragadozó állat, madár ábrázolása, azaz a 

Turul-monda a társadalom vezető elitjére vonatkozik, nem pedig a letelepedett 

népességre. Eszerint az Árpádok családja a turul és a szarvasünő nászából szár-

mazik. Tehát a család két ágból egyesült, férfiágon a hunból – Bulcsú bizánci 

nyilatkozata szerint szabírból –, a nőit pedig nem ismerjük. A magyar krónikák 

hangsúlyozzák, hogy Árpád népe Attila jogos örököseként érkezett a Kárpát-

medencébe, ezért az is elképzelhető, hogy a női ág volt a hun (míg a férfi 

szabír).   

Ügyek 810-815 között szabír kagánként ellenőrzése alá vonta a Dnyeper-

parti magyar nevű városokat és a folyami hajózást. Fia, Álmos (819-893) Kijevet 

erős várrá építtette, ahol nagy kardkovács műhely működött. Az ő fia Árpád 

(840-907), akivel együtt a magyar honfoglalást előkészítette. Árpád 860-tól szö-

vetségesként több hadjáratban vett részt, amelyek során megismerte a Kárpát-

medencét. Álmos hatalmi köre 884-ben Kijevben a varég (normann) Olegot tette 

meg ispánnak, aki később a szövetséges kijevi rusz dinasztia alapítója lett. Mivel 

az igen erős besenyők 870-ben átlépték a Volgát, a legkeletibb bolgár törzs, a 

Nyék elhagyta a kazár szövetséget, és Álmos fennhatósága alá költözött. 888-

ban, a Kijevben járt ‘avar’ vezetők
15

 megegyeztek az egységes Kárpát-medencei 

hatalom ujjászervezéséről, és a területnek a helyben lakók és a beköltözők kö-

zötti felosztásáról. Ugyanebben az évben a másik két bolgár törzs is átköltözött a 

besenyők elől a Dnyeper nyugati oldalára. A szabírok délebben lévő része vi-

szont a besenyőktől félve a Kaukázusba költözött. Amikor 890-ben a szabír és 

az onogur bolgár
16

 katonai vezetők vérszerződéssel egyesítették erejüket, létre-

jött a magyarnak nevezett egység, azaz a magyar vezető elit és az egységes ma-

gyar nép.  

Gondot okoz azonban az, hogy itt valóban törzsekről és törzsek vezéreiről 

van-e szó, hiszen a törzsnevek megegyeznek a hadi szerepek, a hadseregben el-

foglalt pozíciók türk neveivel, amelyeket később törzsneveknek hittek, míg 

egyes vezéri beosztási elnevezéseket személyneveknek néztek. Mindazonáltal a 

honfoglaló magyar nép többségét a Dnyepertől a Kárpátokig letelepedett lakos-

ság adta, amelynek a nyelve és műveltsége ugyanaz volt, mint a Kárpát-

medence észak-keleti felén lakóké. A kapitányok azonban ekkor még nem ezen 
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a nyelven beszélnek,
17

 amelyet viszont mégiscsak róluk neveztek el magyarnak. 

Azaz a magyarnak nevezett kultúra nem azonos névadójával.  

A honfoglalás előestéjén a magyar katonaság háromszor is szövetségesként 

harcol Pannóniában. Utoljára 895-ben. Ugyanebben az évben Simeon bolgár cár 

elleni bizánci szövetségben biztosítani tudják az Alduna felől a honfoglalást. Ez 

ebben az évben meg is történik. 1500-1800 km-es út vezet Álmos katonanépe 

utolsó szálláshelyétől a Kárpát-medence belsejébe, és ennek a megtétele a fölté-

telezések szerinti több százezres tömegnek négy hónapig tartott. A Kárpát-

medencében a falvakban ünnepélyesen fogadják a beköltözőket, a székelyek ka-

tonailag is segítettek. A honfoglaló katonák a ritkábban lakott területekre tele-

pülnek, ahol a lakosságot a keresztény frank és a morva irtó hadjáratok elgyérí-

tették. A külső népesség tömeges betelepedése és a gyérebben lakott, nem 

sztyeppei területek elfoglalása azonban ezt követően legalább egy évtizedig tar-

tott. Ha Árpád ‘honfoglalói’ a belső, letelepedettekhez képest közép-, vagy ke-

let-ázsiai sejti átörökítőkkel rendelkeztek volna, akkor érthetetlen lenne, hogy a 

magyar népességben, s általában a Kárpát-medencét övező területek népességé-

ben miért az ősi, európai jelző az uralkodó. A Kárpát-medence lakói ezért nem 

jöhettek sem távolról, sem nem lehettek a közép-ázsiai turk népek ‘magyarul 

beszélő’ utódai, sem nem a kis-ázsiai szumír népek utódai, mert azt az elgondo-

lást a sejti átörökítők jelzőinek eloszlása tagadja.  

A világtörténelem eddigi legnagyobb hadi vállalkozása, a magyar honfogla-

lás sikerre vezetett, majd pedig száz éven belül létrejön itt Európa legkorszerűb-

ben felépített állama. A választott fővezér családja a vérszerződés alapján a nép 

örökös vezére, majd apostoli királya lett. A Könyves Kálmán idejéből már is-

mert Szentkorona-eszme szerint azonban az országnak az uralkodó nem birtoko-

sa, hanem a Szent Korona jelképes lénye egyesíti magában a területén élő ural-

kodó és nem uralkodó embereket. Így ember nem birtokol embert. Ugyanakkor 

minden alattvaló, és az uralkodó maga is, a Szent Korona tagja. II. Endre idején 

született meg az Aranybulla, a király és a nemesi társadalom szerződése. A há-

romrészes terület a honfoglalást követően hatalmi szerkezetét tekintve egységes-

sé vált, és azonnal Európa kulturális húzóereje lett.    

A Kárpát-medencét feltöltő népesség kérdésében ismert, hogy a szlávok a 

Kr. u. V–VII. században még nagyjából egységes tömbben, a Kárpátoktól észak-

ra éltek, pl. hun, majd avar fennhatóság alatt. Hatalmi tényezőként egyáltalán 

nem számítottak ebben az időben. Nyelvük, műveltségük a hun ‘uralom’ alatt 

nem változott meg, megmaradt. Alapszavaik 75%-a azonos tőre vonatkoztatha-

tó, a glottokronológia adott esetben egyértelműen jelzi, hogy másfél évezreddel 

ezelőtt a szlávok nyelve még egyetlen nyelv volt, bár föltehetően már akkor is 

nyelvjárásokra szakadozottan, a szétválás csak ezt követően következett be. Az 

avarok hatalommegosztó politikája és Bizánc védekező taktikája során kerültek 
                                                 
17

 Ami nem jelenti, hogy nem értették a magyart. Értették egyrészt a náluk akkor természetes 

több nyelv ismerete miatt, másrészt az akkori türk nyelv – az ősi nyelvi tulajdonságok miatt – 

nem állt olyan messze a magyartól, mint a mai.  
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azután a szláv törzsek az Alduna mellé (mai Szerbia, Bulgária).
18

 Ennek kö-

szönhetően jelent meg pl. két Morávia a történelmi leírásokban. A leírások nem 

szólnak arról, hogy a Kárpát-medencébe magába is betelepítettek volna szláv 

törzseket. Szláv törzsek először hatalmi tényezőként az avarok Bizánccal szem-

beni, 622-es háborújában jelentek meg,
19

 de ekkor még egyedi néven nevezik 

őket, nem vonják őket egyetlen nyelvcsalád alá. Később is csak az Alduna men-

tén, majd fokozatos nyugatra nyomultukban a Dráva déli területein találkozunk 

velük. Anonymus sclavi népét ezért nem szabad szlávnyelvűként értelmezni. A 

szó eredeti latin jelentése: fogoly, hatalom alá rendelt.
20

 Így értelmezve, a 

Kárpát-medence Árpád vezér idején élt lakóit kell bennük meglátnunk, akik 

nyelvéről maga a szó, a kifejezés semmit sem mond. 

Az ‘őslakók’ műveltségéről ellenben árulkodnak a későbbi jelenségek. Kézai 

krónikája Salamon idejéig ‘királyi’ koronát említ,
21

 majd Gézától kezdve beszél 

‘ország koronáról’. A Szent Korona Tana I. Kálmán idején már megjelent,
22

 s az 

a lényege, hogy a Magyar Királyságban a legfőbb hűbérúr egy szakrális tárgy, 

akinek alattvalója mindenki, még a király is. Mellérendelő szemléletet tükröz ez 

a felfogás, ami másutt az egész történelem során ismeretlen. 

Ezzel szemben a Magyar Királyság körül mindenütt a tripartitum uralkodott, 

a földet és vele egyetemben az azon élő embereket is ember birtokolta. Ez a 

Magyar Királyságban nincs így. Csakis a Werbőczi-féle törvények
23

 idején jele-

nik meg a jogrendben az ember birtoklása, majd a Habsburgok idején sikerült a 

magyarságot megfosztani faluközösségeitől és belekényszeríteni a hűbéri rend-

be. Ez a ‘dicsőség’ Mária Terézia és fia, II. József ‘érdeme’.
24

 A magyar társada-

lom ettől kezdve rendszeresen robbant, lett rebellis, és alig 70 évvel a hűbéri 

rend véglegesítése után, 1848-ban azonnal el is törli ezt a rendszert, amint majd 

1956-ban is az orosz gyarmati rendet. Ezzel visszautalva Hérodotosznak a szkí-

tákra vonatkozó leírására: rabszolgaságban nem tartható, inkább az életét adja 

fel. 

Az Árpád-vezette bejövetel előtti Kárpát-medencei kereszténységgel kapcso-

latban érdekes számunkra az is hogy „a IX. században a római irányítás alatti 

                                                 
18

 Götz (1994), László: Keleten kél a nap, Püski, Budapest. pp.: 226-227, Baráthosi Balogh 

(1976) Benedek: Elpusztult hunos véreink. Magyar Kultúra, Buenos Aires. pp.: 31-62. 
19

 Baráthosi Balogh (1976), pp.: 51-62.  
20

 Du Cange (1954) Dominu: Glossarium Mediae et Intimae Latinitatis, Tomus Septimus, (az 

1883-1887 kötetek változatlan utánnyomása, Akademische Druck, Graz). p.: 357. 
21

 Kálti (1978) Márk: Képes Krónika. Geréb László fordítása, Szépirodalmi Kiadó, Budapest. 

124, p.: 122, 140, p.: 136. 
22

 Dümmert (1977) Dezső: Az Árpádok nyomában. Harmadik, javított kiadás. Panoráma, Bu-

dapest. pp.: 311-315. 
23

 Zétényi (1997) Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme. Püski, Budapest. pp.: 83-89, 

Werbőczi (1514) István: Tripartitum Opus Juris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae. 

Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve. 
24

 Lánczy (1878) Gy.: ”A  faluközösségek eredete. Ősi család és tulajdon.” Az ősi társadalom 

magyar kutatói, Gondolat, Bp. 1977. 224-332.  
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sirmiumi (később: Szerémvár) érseki tartományhoz tizenkét püspök tartozott, és 

788-ban az egyik Kárpát-medencei püspök Hungarus névvel szerepel a pápa-

sághoz kötődő egyházi forrásokban, továbbá a nyugati-északnyugati gyepűvidé-

ken működő Salek és Csák püspököt az egyházi források kimondottan avarnak 

nevezik”.
25

 További római egyházi források ugyancsak „keresztény hunokról” 

írnak, „így II. Jenő pápa már 822-ben”, és ez „megismétlődött utódainál 863-

ban, 872-ben, 882-ben”.
26

 Ezt megerősítik a 870-es évekből „a salzburgi érsek-

ségi évkönyvek”.
27

 Ugyanekkor a Kárpátokon túli keleti területeken uralkodói 

hatalmat szerzett Álmost szentnek tartja a krónikaíró Anonymus, akinek népe 

ugyan „együtt imádkozott a bizánciakkal”, de ez „a közös hit nem azonos egy-

házhoz tartozást jelentett”. 895-ös híradásában Phötiusz bizánci patriarcha egye-

nesen azt mondja, hogy „a kijevi turkok a manicheista eretnekség hívei”.
28

 Cyrill 

és Methód püspök is értesít a kijevi turkok és vezérük kegyességéről, míg Páz-

mány Péter azt a híradást örökítette meg, hogy „Árpád honfoglalói már rendel-

keztek magyar nyelvre fordított szentírással”.
29

 Anonymus beszámol a Salán 

fejedelem elleni harcról, melynek kezdetén „Árpád fejedelem, akit minden földi 

halandó Istene segített, felöltötte fegyverzetét, elrendezte a csatasorokat, köny-

nyek között fohászkodott Istenhez, majd vitézei bátorítására” beszédet mon-

dott.
30

 Kálti Márk a Szvatopluk-történet során írja, hogy „Árpád övéivel együtt 

megtöltötte szarukürtjét a Duna vízéből, és az összes magyar színe előtt a min-

denható Isten kegyelmét kérte arra a szarukürtre, hogy az Úr ama földet adja ne-

kik mindörökre. Szavai befejeztével az összes magyar háromszor így kiáltott: 

’Isten! Isten! Isten!’ ”
31

 Ennek idejéhez nagyon közel, 910-ben írta le Liutprand 

cremonai püspök, hogy „a hungarus nép tudvalevőleg keresztény”.
32

  

Azután pedig az európai politikai harcokba mindig valamelyik oldal szövet-

ségeseként beavatkozván, különböző helyekre vezetett hadjárataik által „a Ma-

gasságbeli Isten bosszúja” jelent meg a magyarok által, felújítva az „Isten osto-

ra” Attilával kapcsolatos elnevezését.
33

 Moravcsik Gyula ezt bizánci szájból 

idézi a Basileios élete című X. századi írásból: A tisztelendő öreg Teophanes 

„lelki szemét a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus felé fordítva s állandóan 

reménykedve könyörgött, adná, hogy a vétkes rómaiak megjavulására legyen az, 

hogy a magyarok népe bűneink miatt naponként pusztítja a nyugati területe-

                                                 
25

 Zachar (2006), pp.: 71-72. 
26

 Zachar (2006), p.: 72. 
27

 Zachar (2006), p.: 74. 
28

 Zachar (2006), p.: 73. 
29

 Zachar (2006), p.: 74. 
30

 Anonymus (2004): A magyarok cselekedetei. Fordította Veszprémi László. Osiris, Buda-

pest. pp.: 34-35. 
31

 Kálti (2004), p.: 28. 
32

 Zachar (2006), p.: 75. 
33

 Zachar (2006), p.: 80. 
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ket”.
34

 Azután pedig a korábbi hitbéli szembenállások szűntével, vagy arra nem 

tekintve, mivel „eltérő dogmatikai és szertartásbeli eltérés ellenére a nagy egy-

házszakadás még a messze távolban sem sejlett, 953-ban keletről Hierothéosz 

püspököt és misszionárius társait, míg 961-ben nyugatról Zaccheus püspököt és 

térítő barátait volt kész fogadni a legnagyobb készséggel Taksony fejedelem”. 

Ugyanakkor a magyarok „mindvégig távol maradtak a római—konstantinápolyi 

egyházvezetési vetélkedéstől”, mert saját korábbi keresztény hitüket őrizték, mi-

közben mindkét birodalmi keresztény valláshoz közeledtek. Ennek megfelelően 

„az egyetemes értelemben felfogott Jézus-hit alapján mind Bizánc, mind Róma 

irányában való nyitottság bizonyítását volt hivatva az is, hogy Taksony két fiát, 

Gézát és Szöréndet, a keresztségben István és Mihály nevet adva nekik, mind a 

keleti, mind a nyugati egyházi szertartási rend szerint megkereszteltette”.
35

  

Így Géza nagyfejedelem a 973-as, I. Ottó német császár által kezdeménye-

zett összeurópai húsvéti fejedelmi találkozóra a szászországi Quedlinburgba fel-

tűnést keltően küldte el követeit és ajándékait, vivén nyilatkozatát, amely a kró-

nika szerint „a magyarok fejedelmének békés szándékait és a keresztény népek 

szövetségébe való belépését” tartalmazta. Ezenkívül, még egy ránk maradt le-

gendai szöveg szerint Géza „Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal, 

hogy katonaságának vezéreit az Igaz Isten tiszteletére térítette”.
36

 A Szent 

Gallenből érkezett térítő, Bruno püspök félezer udvari embert keresztelt meg. 

Hol van ez attól a vérszomjas uralkodótól, aminek Géza nagyfejedelmet törté-

netírásunk beállította! – kiálthatunk fel ezek után. Így a magyar uralkodó kivívta 

nyugati keresztény kortársa csodálatát: „A mindenható isten kegyelmének mun-

kája által senkinek alattvalói közül nem tiltják a megkeresztelkedést, sem a pa-

pokat nem gátolják, hogy bárhová menjenek” – amint  Piligrin passaui püspök 

írta VII. Bonifác pápának 974-ben. Géza tehát „követte az Evangélium tanítását” 

és „megfogadta, hogy minden uralma alatt állót a keresztény hit szolgálatába 

állít”. Mindezeknek megfelelően „és a kétirányú nyitottság jegyében a Győr kö-

zeli Szentmártonban latin rítusú római férfi, Veszprémben görög rítusú bizánci 

női szerzetesházat alapított”.
37

 Ez az István névre keresztelt nagyfejedelmünk 

egyébként „talán már, miként apja, királyi méltóságot viselt, ugyanis korabeli 

források a görög megász archon, latinul magnus senior és szláv král megneve-

zést használják már Gézával kapcsolatosan is”.
38

  

Ezt követte végül Zachar József szerint az eddigiek összegzéseként jelentő-

ségében az Árpád államszervezéséhez „hasonló súlyú tett, a sajátos berendezke-

désű keresztény magyar állam szilárd megszervezése Géza fia és 997-től utóda, 

                                                 
34

 Moravcsik (1984) Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Akadémiai Ki-

adó, Budapest. p.: 28. 
35

 Zachar (2006), p.: 81. 
36

 Zachar (2006), pp.: 81-82. 
37

 Zachar (2006), p.: 82. 
38

 Zachar (2006), p.: 84. 
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István” részéről.
39

 Akinek uralma megszilárdítására belső hadjáratokat kellett 

viselnie az idegen egyházi és világi főurak, hospesek, azaz ’vendég jövevények’ 

miatt, megnyerve „a németek és magyarok közti”csatát.
40

 Azaz ez nem volt test-

vérharc, és Kálti Márk krónikája határozottan állítja, hogy „ezután jött Vecelin 

gróf  Wasserburgból. Somogyban ez gyilkolta meg Koppány vezért.”
41

 Ugyan-

akkor István a népakaratot is maga mögött tudván koronáztatta magát magyar 

királlyá, a pápa támogatását elnyerve erre. Az Aachenbe elrabolt, majd a pápá-

hoz került „Szent Korona kiszolgálása mellett István további koronázási felség-

jeleket, sőt példa nélkül állóan ezekkel együtt apostoli méltóságjelvényeket is 

kapott II. Szilveszter pápától”. Ezek közül „a pálma az Istentől kapott hatalmat 

és dicsőséget, vagyis a vértanúságot is magában foglaló apostolságot jelképezte, 

a palást az ország fölötti oltalmazás feladatát, a jogar a királyi hatalom érvénye-

sítésének szabadságát, az országalma pedig a királyság földje és minden java 

fölötti rendelkezés jogát”. István király Isten szolgája és krisztus helytartója, a 

nyugat- és kelet-római
42

 Anyaszentegyház védelmezője lett, és „nemcsak az ál-

lamépítés, hanem az egyházszervezés is az ő közvetlen irányítása alá került”.
43

  

Zachar József arra is felhívja a figyelmet, hogy a római katolikus esztergomi 

érsekség és kilenc további püspökség mellett a XI. században a sövényházi bi-

zánci érsekségi főegyházmegye is létezett Bodonyban három Al-Duna menti 

püspökséggel, és a szerémvári bizánci avar püspökség is tovább élt Bács szék-

hellyel, valamint tovább élt az ősi (se nem római, se nem bizánci) Jézus-hitű 

papság Szamos-parti Káld központtal.
44

 Ez az államegyházat kialakító magyar 

kereszténység olyan sajátosan ősi vonásokat őrzött meg, mint „a pénteki böjtnap 

megtartása, a nagyböjtnek Hamvazószerda előtti vasárnapi kezdőnapja, a Szent-

háromság ünnepének megtartása, az egyházi rendbéliek általános fegyverviselé-

se és lóháton való közlekedése, sőt az Oltáriszentség lóháton való körmeneti vi-

tele”.
45

 Amint Bencze Lóránd fogalmaz: „Létezett egy ősi pannóniai egyház, se 

nem latin, se nem görög, hanem tőlük többé-kevésbé függetlenül fejlődött, mint 

a kopt vagy a szír egyház. Ez az ősi egyház élt tovább a Kárpát-medencei ma-

gyarságban, amely 3. század előtti szokásokat, egyházjogot őrzött meg.”
46

 Így 

nagy volt az eltérés a későbben kialakult nyugati egyházi és államvezetési szo-

kásoktól, de Zachar Józseffel állíthatjuk, hogy „Szent István és kortársai még 

                                                 
39

 Zachar (2006), pp.: 82-83. 
40

 Zachar (2006), p.: 83. 
41

 Kézai (2004) Simon: A magyarok cselekedetei. Fordította Bollók János. Osiris, Budapest. 

p.: 41 
42

 Ennek a kapcsolatnak bizonysága, hogy „II. Baszileiosz bizánci császár az apostoli koroná-

zás alkalmából I. Istvánnak a szent Kereszt egy ereklyedarabját küldte meg uralkodói kereszt-

foglalatban” (Zachar, 2006, p.: 86), mely utóbbi a kettős keresztet jelenti.   
43

 Zachar (2006), p.: 85. 
44

 Zachar (2006), pp.: 86-87. 
45

 Zachar (2006), p.: 87. 
46

 Zachar (2006), p.: 87. 
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valóban egyetemes, minden ’igaz Krisztus-vallást’ egybefogó, valódi jézusi kö-

zösségként fogták fel a katolicizmust”.
47

  

Fontos adatot közöl még Zachar József számunkra imígyen: „A sajátos ma-

gyar jézusi felfogásnak a jegyében hirdette Temesvári Pelbárt szerint a Szent 

István király koporsóját magában foglaló keresztény kápolna falán az 1849-ig 

fennmaradt, az isteni akaratból uralkodó nemzetségére utalóan a Felkelő Napot 

jelképező Turul madárral díszített rovásírásos tábla az első szent apostoli király 

emlékét.”
48

 Mely kápolnát pedig az isteni Szent Szűz Boldogasszony Koronázó 

Bazilika foglalta magában Fehérvár városában.  

Mindezek után teljesen természetesnek és I. István király részéről magától 

értetődőnek kell vennünk, hogy ükunokájaként Árpád nagyfejedelem örökébe 

lépett a székhely tekintetében is és azt a Fehérvárt építette tovább, amely az Atti-

la-rokonság jogán illette meg Árpádot és így Szent Istvánt is. Szent István király 

folytatta nagy elődje, Árpád nagyfejedelem államszervező művét és az Árpád-

korban emelt és Attila-örökségeként megújított fehérvári építmények méltó to-

vábbépítését. És ez az Árpád-kori építés igen jelentős és jellegzetes.  

Azután pedig még a magyarság nagy találmánya, a Szent Korona Tan a 

Kárpát-medencében a magyar népnél tovább élő mellérendelő (keresztény) 

szemléletet fejezi ki. A Könyves Kálmán idejéből már ismert Szentkorona-

eszme szerint az országnak az uralkodó nem birtokosa, hanem a Szent Korona 

lénye
49

 egyesíti magában a területén élő uralkodó és nem uralkodó embereket. 

Ezért ember nem birtokol embert. Ugyanakkor minden alattvaló és az uralkodó 

maga is a Szent Korona tagja. Így a Magyar Szent Korona hatalmi és uralmi jog-

folytonosságot tart fenn azzal a politikai gyakorlati elvvel, hogy a mindenkori 

magyar király a Szent Korona Feje, és az élő magyar nemzet: minden magyar 

nép a Szent Korona Tagja, valamint a kettő együtt a Szent Korona Testét alkot-

ja. A Magyar Szent Korona jelképi szerepe, eszméje és tana meghatározó volt 

mind a magyar királysághoz való átmenet megszervezésében, mind a magyar 

királyság ezeréves fennállásában. A Szent Korona végérvényesen és teljességgel 

egyesítette az országot, amennyiben a Vérszerződésben nem részt vettekre is 

kiterjedt. Azok önként elfogadták hatalmát, II. Szilveszter pápa áldásával és II. 

Ottó tekintélyének támogatásával megerősítve. A honfoglalók is elfogadták a 

Szent Korona hatalmát uraló állásukat, mert az megerősítette a Vérszerződést, és 

mert a királyi uralkodó ház dinasztikus koronája volt. Sőt ezen felül a Szent Ko-

rona birtoklása még a kereszténység legfőbb védelmezője szerepének vállalását 

is jelentette.         

                                                 
47

 Zachar (2006), p.: 87. 
48

 Zachar (2006), p.: 59. 
49

 Ezért juthatott eszükbe egyeseknek, hogy Béke Nobel-díjra javasolhatónak gondolják a 

Szent Koronát, mint amely képes biztosítani a Kárpát-medencei megbékélést és egyesülést.  
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Bizonyos, hogy Szent László királyt nem az addig királyinak nevezett, ha-

nem az országhoz rendelt koronával koronázták királlyá.
50

 A Szent Korona Tan 

sajátsága az, hogy Magyarország Szent Koronája az ország birtokosa vagy tulaj-

donosa, alája tartozik valamennyi magyarországi ember, beleértve az egyszerű 

parasztot és a királyt is. A király a kormányzásra, az uralkodásra a Szent Koro-

nától kap jogosítványt. Bár aztán a Werbőczi-féle törvény szembe helyezte a 

jobbágyokat a nemességgel, de ezt a nyugat-európai mintájú szolgaságba hajtást 

a magyar országgyűlés sosem cikkelyezte be az alkotmányba. Mialatt alkotmá-

nyos hatalom megosztásként a Szent Korona Tan a király és a nemesség hosszú 

küzdelmének megoldása, ahol a király a végrehajtó hatalom legfőbb birtokosa, 

az országgyűlés pedig a törvényhozó hatalomé. Az államhatalom legfőbb ala-

nya, a két hatalmi ág egyesítője azonban maga a Szent Korona. Az ősi szabad-

ságvágy is kifejeződik e Tanban a keresztény feudális rendiséggel szemben. A 

szabadságvágy kielégítője a királyi tanácsadó testület az uralkodó állandó ellen-

őrzésére, ami igazán demokratikus és alkotmányfejlesztő intézmény, s akkoriban 

Nyugat-Európában nem létezett. Szent István, Magyarország Szent Koronájá-

nak, azaz az országnak a felajánlásával Szűz Máriának, őt, illetve a neki felaján-

lást örök időkre az ország, a király, a királyi tanács, az országgyűlés, a vitézek, a 

nemesség, a papság, az Egyház, és az ítélkezés, törvénykezés fölé emelte. Így az 

Ég szentesítette a Szent Korona nélkülözhetetlenségét az államhatalom legfőbb 

jogalanyaként.    

 

Darai Lajos 
 
 

                                                 
50

 A Képes Krónika Salamon királyig következetesen királyi koronát emleget, I. Géza és 

Szent László korától pedig ország koronát. (Kálti, 2004, pp.: 42, 58, 64; valamint 82, 121. és 

p. 122 Szent Koronának mondja.)  


