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ELŐSZÓ
A Kedves Olvasó a harmadik évezred kezdetén, a 2000-ben kiadott

művem elején ezt a rövid bevezetőt olvashatta:

Magyarország  1000  éves  koronázási  ereklyéinek  igaz  történetét,
elkészítésük időpontját, körülményeit nagyon nehéz meghatározni. Kevés
a rendelkezésünkre álló írásos anyag, s ami van, sokszor még az sem
látszik megbízhatónak. Ezért nem véletlen, hogy ezen a téren még ma is
nagyon sok bizonytalansággal találkozunk. A koronázási ereklyék összes
titkát önállóan eddig egyetlen tudomány vagy szakma kiemelkedően nagy
tudású képviselői sem tudták megfejteni. A rendkívüli feladat nagyon sok
tudomány  és  szakma  ismeretét  igényli,  ezért  azt  csak  széleskörű
összefogással  lehet  megoldani.

A magyar koronázási ereklyék az egész ország féltve őrzött kincsei
közé  tartoznak.  Ez  egyenes  következménye  annak,  hogy  már  az  első
keresztény királyunk is az ország koronájának nevezte a Szent Koronát.
Ettől  a  tulajdonosi  viszonytól  felhatalmazva  mindannyinknak  joga  és
kötelessége, hogy legjobb tehetsége szerint közreműködjön az ereklyéket
körülvevő titkok felderítésében. Amikor kutatásaimat elkezdtem ezek a
szempontok vezettek.

Most tizenhárom év után úgy érzem, hogy érdemes felfrissíteni az
akkori gondolatokat és az újabb felismerésekkel is megismertetni a mai
olvasókat. Bizonyos vagyok abban, hogy az előadott feltételezéseimet és
állításaimat  sok  esetben  nem  tudtam  meggyőzően  bebizonyítani.
Természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy a jelenségek
és körülmények vizsgálata alapján téves következtetésekre jutottam.

Természetesen nem tartom magam csalhatatlannak és ezért szívesen
és  őszinte  köszönettel  fogadok  minden  jó  szándékú  észrevételt  vagy
helyesbítést.  Ennek  megfelelően  tehát  készségesen  együttműködök
bárkivel,  aki  segítséget  nyújt  az  általam  előadott  új  gondolatok
egyértelmű  bizonyításához,  de  arra  is  kész  vagyok,  hogy  a  téves
megállapításaimat  elvessem,  ezért  észrevételeiket,  javaslataikat
köszönettel  fogadom.



A mai  nehéz  gazdasági  helyzetre  tekintettel  arra  az  elhatározásra
jutottam,  hogy  könyvem második  javított  kiadását  elektronikus  könyv
formájában adom ki, amelyet az érdeklődő olvasók nagyon kedvezményes
áron letölthetnek.

Befejezésül szeretném megköszönni a Tisztelt Olvasó érdeklődését, és
ha a sokéves kutatásomról megírt tanulmányom egy részével egyetért,
annak külön örülök.

Szombathely, 2013.

Petneházy István

petnehazy.istvan@freemail.hu

 



GYULA KIRÁLY
A X. században és a XI. század elején a magyar törzsszövetségben a

"Gyula"  személynév  még  egyértelműen  egy  nagy  méltóság  neve  volt.
Elődeink  ekkor  a  törzsszövetség  vezetőjét  kendének,  vagy  kündünek
nevezték.  Őt  követte  méltóságban  és  hatalomban  a  gyula,  majd  a
harmadik  méltóság  a  harka.

A magyar viszonyokat jól ismerő VII. Konstantin, a bíborbanszületett
bizánci  császár  (914-959)  a  birodalom kormányzásáról  szóló  művében
korának magyar vezetőivel és a vezetők méltóságneveivel is foglalkozott.
Ebben  a  munkájában  határozottan  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a
magyar  fejedelmek  méltóságneveit  nem  szabad  összetéveszteni  azok
személyneveivel.  A  császár  jól  tudta,  hogy  a  nagyfejedelem  után
következő fejedelmi cím a jila vagy ismertebb nevén a gyula, őt pedig a
karcha követi (11/179). Ebben az időben a magyarok nagyfejedelme Fajsz
(948-956), a második fejedelem pedig Zombor gyula (jila) volt. Utánuk
következett  a  harmadik  fejedelem:  Bulcsú,  aki  a  horka  (karcha)
méltóságot  viselte.

Érdekes  módon  a  bizánci  császár  figyelmeztetése  ellenére  ez  a
méltóságnév mégis személynévvé vált és közben elfelejtették a gyulák
igazi  személynevét.  A  legújabb  kutatások  szerint  az  első  gyula  -  a
harkából lett Bogát volt és az ő fia, egyben utóda Zombor gyula, akiről ez
a fejezet szól. Ennek a gyulának a gyermekei: Sarolt, Karold és a kisebbik
gyula.  Saroltról  tudjuk,  hogy  ő  lett  Géza  nagyfejedelem  felesége.  A
kisebbik  gyula  személynevét  is  ismerjük;  ő  az,  akit  a  bajor  évkönyv,
valamint Thietmar Prokuj-nak és István király nagybátyjának nevez.

Az  ismert  adatok  alapján  a  gyulák  országa  a  X.  század  közepére
gyakorlatilag az egész Erdélyre kiterjedt. A Képes Krónika szerzőjének
tehát igaza volt, amikor Prokuj gyula országát: "nagyon nagy és gazdag"
országnak nevezte.

Ioannes Skylites,  aki a XI.  század második felében élt  a magyarok
vezéreivel  kapcsolatban  beszámolt  arról,  hogy  a  türkök,  ahogyan  a
magyarokat nevezte, korábban rendszeresen betörtek Bizáncba. Bulcsú



vezér azonban színleg a keresztény hit felé hajolva, Konstantinápolyba
utazott ott megkeresztelkedett. Megkereszteltetvén Konstantinos császár
lett a keresztapja, és a patrikioszi méltósággal megtiszteltetvén, sok pénz
uraként tért vissza hazájába. Példáját nem sokkal később Gyula is követte,
aki  a  császártól  ugyanazon  jótéteményekben  és  megtiszteltetésekben
részesült. Gyula azonban népe megtérítésére is gondolt, amikor magával
vitte Hierotheos szerzetest, akit Theophylaktos Turkia püspökévé szentelt.
(100/86) A császárnak ez híradása egyben azt is jelenti, hogy Turkiának
az első püspöke Hierotheos, első patrikiosza, vagyis királya Gyula volt.
Mivel Gyula országának helyét jól ismerjük, nem fogadhatjuk el Holler
Lászlónak  azt  az  elméletét  (51/951),  mely  szerint  Türkia  (=Turkia)  a
Szávától délre helyezkedett volna el.

A felhasznált bizánci forrás egy másik része arról is beszámol, hogy
Bulcsúval  együtt  Tormás  -  Árpád  dédunokája,  Fajsz  unokaöccse  -  is
megkeresztelkedett és ezért a császártól a kitüntető barát címet kapta.

Bulcsú és  Tormás példája  alapján Györffy  György feltételezi,  hogy
Zombor  gyulát  is  elkísérte  egy  Árpád-házi  herceg  (47/47).  Ezzel
egyetértve  valószínűnek  látom,  hogy  Zombor  gyulát  953-ban  Fajsz
fejedelem másik unokaöccse, Taksony fia, a tizenhárom év körüli Géza
kísérte el, aki Zomborral együtt - Bizáncban szintén megkeresztelkedett!

Zombor gyula a császár véleménye szerint igaz keresztény lett és jó
kapcsolatokat  épített  ki  Bizánccal.  Makkai  László  összefoglaló
tanulmánya  szerint  Taksony  az  augsburgi  vereség  után  már  békében
hagyta a nyugati országokat, sőt térítő püspököt is a római pápától kért.
Ezzel szemben 972-ig többször is megtámadta Bizáncot, de Zombor gyula
ezekben a támadásokban nem vett  részt,  sőt  továbbra is  fenntartotta
bizánci  kapcsolatait.  Ennek  ellenére  Taksony  az  ország  belső
nyugalmának  és  egységének  érdekében  az  ellentéteket  nem  akarta
kiélezni, sőt a rokoni kapcsolat kiépítését is szükségesnek tartotta. Ennek
érdekében fia, Géza számára feleségül kérte a nagyhatalmú Zombor gyula
Sarolt nevű leányát (93/278). Ez a tény pedig szükségessé tette Géza
megkeresztelkedését, hiszen a bizánci keresztény Zombor gyula leányát
már csak egy keresztény uralkodó vehette feleségül.

Zombor gyula tehát az ország békés jövőjét a bizánci császársággal
való szövetségben és a keleti  keresztény vallás keretében képzelte el.



Ennek érdekében Zombor gyula még Taksony nagyfejedelemmel is kész
volt szembeszállni! Ez a tény a legnagyobb mértékben igazolja a gyula
által  vezetett  országrész  gazdasági  és  katonai  erejét,  mely  szerint  az
országon belüli nagyobb hatalom Zombor gyula kezében volt.

A békeszerető és bizánci keresztény Zombor gyuláról más források is
kedvezően  nyilatkoznak.  Egy  XII.  századi  orosz  forrás  szerint  Gyula
"vezér",  aki  a keresztségben az "István" nevet kapta "igaz keresztény
hittel eltelve halt meg, sok, Istennek tetsző cselekedetet művelvén, békén
tért meg a mennyei birodalomba". (47/60) Bizonyosra vehető tehát, hogy
Zombor gyula igaz, keresztény ember volt, aki Saroltát is kereszténynek
nevelte és ő volt  az,  aki  a  kereszténység elterjesztését  Magyarország
keleti  részén  nagy  lelkesedéssel  és  hatékonysággal  elkezdte.  Zombor
gyula  békés  politikájának  köszönhetően  nagy  tekintélyt  és  hatalmat
szerzett,  amit  a  bizánci  császárság  is  nagyra  értékelt.

A történelmi ismeretek alapján arra a megállapításra jutottam, hogy az
Erdélyben uralkodó gyulák az erős gazdasági és katonai hatalmat már
Zombor-Gyula  előtt  megalapozták  és  kiépítették!  Ezt  a  feltételezést
szeretném most néhány ismert és általánosságban elfogadott ténnyel is
alátámasztani.

Elsőként azt szeretném bebizonyítani,  hogy a gyulák hatalmát nem
lehet csupán az Árpád után következő nagyfejedelmek gyengeségének
tulajdonítani. A tapasztalat szerint a nagyobb katonai és politikai hatalom
általában ott jön létre, ahol az állami berendezkedés és a gazdaság stabil,
ahol a lakosság túlnyomó része jólétben él és könnyebben elviseli az erős
hatalom fenntartásához szükséges többletköltségeket. Ha a gyulák népe a
honfoglalókkal  egy  időben  érkezett  és  telepedett  volna  le  Erdélyben,
akkor ezeket a gazdasági alapokat a gyulák sem tudták volna létrehozni
és  ugyanolyan  gyengék  maradtak  volna,  mint  az  egymást  követő
nagyfejedelmek  által  vezetett  többi  magyar  törzs.  Ebből  csakis  azt  a
következtetést  lehet  levonni,  hogy  a  gyulák  törzse  Erdélyben  már
korábban megtalálta új hazáját, sőt ott berendezkedett és megerősödött,
amikorra  Árpád  vezetésével  kezdetét  vette  a  magyarok  zömének
honfoglalása. Ennek részleteit sajnos még ma sem ismerjük, de Németh
Gyula véleménye szerint is a Gyula-dinasztia mintegy 100 évvel megelőzte
a honfoglaló magyar törzseket (103/283). Ezt a feltételezést azonban még



nem sikerült bebizonyítani, pedig minden bizonnyal ez az igazság.

A nyitott kérdések miatt sajnos az a helyzet, hogy Anonymus "Gesta
Hungarorum" című művét a legtöbb kutató csak "regényes gesztának"
tekinti.

Györffy György véleménye szerint Anonymus művében sok olyan hős
szerepel, akiknek a nevét az író a meseszövés szükséglete szerint hozta
létre  és  ezeket  kitalált  történeti  környezetben  szerepelteti  (1/13).
Természetesen nem szabad a geszta író minden állítását elfogadni, de
akkor is hibát követünk el, ha csak azért nevezzük mesének a híradást,
mert azt nem értjük meg.

Anonymus szerint a honfoglalók Halics felől, a Havas-erdőn keresztül,
a  Vereckei-hágón  át  érkeztek  meg  a  Kárpát-medencébe  és  először
Munkácson pihentek meg. Ezt követően a bolgár Salán vezérrel, aki a
Duna-Tisza közötti terület gazdája volt békés úton megegyeztek és ezután
Salán vezér átengedte Árpádnak a Tisza és a Sajó folyók közötti területet.

Árpádnak azonban ez nem volt elég, ezért békés úton szerette volna
még megszerezni a Szamos folyótól a nyíri határig és a meszesi kapuig
terjedő területet is, ahol abban az időben a kozárok vagy más néven a
kazárok laktak. De ezt a kérést az itt uralkodó bihari vezér, Mén-Marót
határozottan  elutasította,  mire  Árpád  vezér  hadat  üzent  neki  és
erőszakkal foglalta el azt. Tétény vezér pedig a sikeres területszerzéseken
felbuzdulva  -  Árpád engedélyével  -  Gyalu  vezértől  az  erdőntúli  földet
foglalta el. Anonymus szerint a heves küzdelem után Gyalú vezér katonái
maradtak alul. Ekkor Gyalú sietve menekült a Szamos folyó mellett fekvő
vára felé, de a várat nem sikerült elérnie, mert Tétény katonái utolérték
és megölték (1/103).

A  latinból  magyarra  fordított  személynevekkel  kapcsolatban  nem
vitathatjuk, hogy a magyar nyelvben egyaránt ismerünk Gyalu és Gyula
helyneveket is. Az idézet szerinti Gyula nevével nincs semmi problémánk,
de  a  Gyalú  vagy  Gyalu  személynév  magyarázata  nem  tekinthető
meggyőzőnek. Ezért jogosan alakult ki az a vélemény, hogy Anonymus az
általa is ismert Gyalu-vár és a Gyalui-havasok neve alapján alkotta meg
Gyalú vezér alakját. A Gyalu névvel azonban valószínűleg más a helyzet,
mert ilyen személynév, vagy méltóságnév sohasem volt, ezért a Gyalu-vár



és a Gyalui-havasok nevének kialakulására más megoldást kell keresni!

Anonymus a Gesta Hungarorum című művében a később Gyalunak
elnevezett vezér nevét kilenc alkalommal Gelou, kétszer Gelu és egyszer
Galeou alakban írta le (95/294). A geszta magyarra fordítása során ebből
a szóból keletkezett a magyar Gyalu szó, mint személynév, amit azonban
tévedésnek  kell  tekinteni!  A  tévedésen  alapuló  névképzésről  azonban
Anonymus nem tehet, hiszen a Gyalu személynevet nem ő találta ki, sőt
ezen túlmenően még a Gyalu-vár és a Gyalui-havasok nevét sem írta le.
Tehát Gyalu-vár és a Gyalui-havasok nevének ismeretében nem Anonymus
találta ki a Gyalu személynevet, hanem a geszta első fordítói!

Anonymus  Gelou  vezérről  írt  és  ezt  a  nevet  tévedés  volt  Gyalura
magyarosítani. A latin-magyar szótárak szerint a Geloni, -orum egy szkíta
nép neve, amely valamikor a Dnyeper mellett  élt  és az ebből képzett
Gelous melléknév pedig gelai-t vagy geloni-t jelent. Ennek ismeretében
tehát a "Gelou dux"-ot a Szkítiából elszármazott Geloni vezér-re kellett
volna fordítani.

Figyelemre méltó az a tény is, hogy a latin szótárakban nemcsak a
geloni nép és lakóhelye, hanem az ugyanitt, az Azovi tenger (Maeotis)
partján  egykor  létező  Gelonos  nevű  város  neve  is  szerepel,  amiről  a
szkíták földjének leírásakor Hérodotosz (8a/172) is beszámolt. Mindezek
meggyőzően bizonyítják, hogy az a Geloni vezér, akiről Anonymus írt a
geloni nép vezére volt és az ő neve csakis a geloni néppel vagy Gelonos
várossal  lehet  kapcsolatos.  Abból  a  tényből  kiindulva  pedig,  hogy
Anonymus Geloni vezért a blakok vezérének nevezi az is következik, hogy
a blak és a geloni  népnév ugyanazt  a  népet  jelenti!  A Dnyeper és a
Maeotis környékéről származó geloni (blak) nép vezérének neve tehát
nem hozható  összefüggésbe  az  Erdélyben  levő  helynevekkel  és  ezért
tévedés volt Geloni vezérnek a Gyalu nevet adni.

Sajnos nem tudom megnevezni azt a forrást, mely szerint az erdélyi
Gyalu-vár  és  a  Gyalui-havasok  nevében szereplő  gyalu  szó  az  avarok
nyelve szerint  a só-t  jelentette.  Ha igaz ez az állítás,  akkor ezeket a
helyneveket magyarul Só-vár-nak és Sós-havasok-nak kellene nevezni. Ez
a név találó és ráillik a szóban forgó területre, hiszen már Anonymus is
beszámolt arról, hogy ott sót ásnak. A fennmaradt és a felismert avar szó
alapján pedig további fontos információkat kaphatunk.



Tudunk arról, hogy az avarok birodalma a VI. század végén a Volga
folyó és a Lajta folyó között helyezkedett el. Állítólag a frankok 791-ben és
796-ban  két  véres  és  kegyetlen  hadjárat  során  legyőzték  és
megsemmisítették  az  avarokat,  de  erről  csak  Nagy  Károly  frank
életrajzírója számol be. Azt valóban nem vitathatjuk, hogy az avarok a
megtorlást követően többet nem hallattak magukról,  de az bizonyosra
vehető, hogy az egész avar népet nem tudták kiirtani, mert a frankok az
avarok feletti  győzelem után csak a mai Dunántúlra terjesztették ki a
hatalmukat.  Az  avarok  egy  kisebb  vagy  nagyobb  csoportja  a  súlyos
veszteségek után is megmaradt Erdélyben és személyesen adta át az avar
gyalu szó ismeretét a honfoglaló magyaroknak.

Mindezek megismerése után az egész "Gyalu vezér"-rel kapcsolatos
fordítási hibából és az ezt kiváltó hibás következtetésekből csak annyit
lehet  elfogadni,  hogy  Gelai  vezér  gyalu-földön,  vagyis  a  sós-földön
uralkodott.

Szükségesnek  tartom  még  azt  is  kifejteni,  hogy  Gelau  vezér
gyalu-földjén kívül a honfoglalás előtt létezett egy Gyula nevű tartomány
is. Állításom bizonyítására VII. Konstantin művét szeretném felhasználni.
A császár ebben a művében a besenyők népével  és tartományaival  is
foglalkozik. szerinte a besenyők nyolc törzse közül négynek a tartománya
a Dnyeperen túl, attól keletre és északra fekszik. A többi négy törzs pedig
a  Dnyeper  folyón  innen  helyezkedik  el.  Ezek  közé  tartozik  alsó  Jula
tartomány,  amely Turkia közelében van (11/167).  Ez a besenyők által
lakott  Alsó-Gyula  tartomány  a  leírás  szerint  Turkia  közelében,  vagyis
Erdély szomszédságában volt, és a Kárpátoktól keletre helyezkedett el. A
leírásból következtetve; kellett lennie egy Felső-Gyula tartománynak is,
ami azonban nem lehetett  besenyő,  mert  a  besenyők négy törzsét  az
idézetből  már  ismerjük.  Jogosan  feltételezhetjük  tehát,  hogy  a
Felső-Gyula tartomány magasabban fekvő területen helyezkedett el, mint
az Alsó-Gyula tartomány, ezért  ebből kiindulva arra a következtetésre
lehet  jutni,  hogy  a  keresett  tartomány  csakis  a  Kárpátokon  belül,  a
Gyalui-havasok környékén lehetett, ahova Anonymus is teszi Gelau vezér
hazáját.  Konstantin  császár  leírásából  az  eddigieken  kívül  azt  is
megállapíthatjuk, hogy a besenyők a saját tartományaikat, a magyarokhoz
hasonlóan, a törzsek, vagy a törzsfők neve alapján nevezték el. Ebből az
idézetből is arra lehet következtetni, hogy a Kárpátokon belül nem Gyalu



földje, hanem a Felső-Gyula néven ismert tartomány volt és ez a föld egy
gyula vezetése alatt állott.

Anonymus Gelou vezért blacus-nak (24. fejezet) és népét váltakozó
megnevezéssel blach-oknak (9. fejezet), blas-oknak (25. fejezet), valamint
blac-oknak  (44.  fejezet)  nevezte.  A  Gesta  Hungarorum 9.  fejezetében
Anonymus arról is beszámolt, hogy Álmos vezér és vitézei érkezésekor
Pannónia  földjét  szlovének,  bolgárok,  blachok  (Blachij)  és  a  rómaiak
pásztorai lakták. Anonymus tehát következetesen blac, vagy blach népről
beszélt, ami nem azonos a vlach néppel.

Ennek ellenére a blac nép nevét  általában a vlach névvel  szokták
azonosítani, ami a román nép régi szláv neve, amelyből az oláh név is
kialakult. Sajnálatos módon hivatásos szakértők inkább a kétszáz évvel
később keletkezett Képes Krónika szövegét fogadják el, ahol a blac nép
neve már vlach-ra változott. Ennek csakis az lehet az oka, hogy a krónika
szerzője nem ismerte a Gesta Hungarorum-ban még blac néven nevezett
népet, ezért helyette a közben Erdélybe is beszivárgott és ismertté lett
vlach népnevet írta.

Azóta a blac nép nevét általában a vlach névvel szokták azonosítani,
ami a román nép, régi szláv neve, amelyből az oláh név is kialakult. Ezek
szerint azoknak van igazuk, akik azt állítják, hogy a románság ősei már a
honfoglaló  magyarok  előtt  megtelepedtek  Erdélyben?  Ezzel  szemben
inkább itt megint egy nagy félreértésről van szó! A blac és a vlach névnek
egymáshoz semmi köze sincs, mert az Anonymus által megörökített blac
nép ugyanezen a  néven korábban Szkítiában élt,  majd  a  magyarokat
megelőzve elhagyta korábbi hazáját és Erdélybe költözött. Ennek a régi
eseménynek  a  megismerése  érdekében  érdemes  közelebbről  is
megvizsgálni  a  Gyula  személynév  kialakulásának  történetét.

A  Gyula  név  eredetével  és  magyarázatával,  teljes  részletességgel
Németh Gyula foglalkozott,  aki  szerint  a  besenyők egyik törzse a  IX.
században a Yula nevet viselte. Németh Gyula azt is megállapítja, hogy az
erdélyi és dunai bolgár Gyula, vagyis a Dula név a török Yula megfelelője
és egyben Attila nemzetségének a neve (103/214).

Anonymus a geszta 50. fejezetében az előbbiektől eltérően azt meséli
el,  hogy Árpád Ösbő és Velek kapitányok vezetésével  sereget  küldött



Mén-Marót  ellen,  akikhez  a  kazároktól  délre  lakó  székelyek  önként
csatlakoztak. Mén-Marót ekkor kénytelen volt meghódolni Árpád előtt és
felajánlotta  országát,  valamint  azt,  hogy leányát  feleségül  adja  Árpád
fiának, Zoltának.

Anonymus  leírása  a  honfoglalás  kezdeteiről  valóban  több  helyen
vitatható. Ezekkel kapcsolatban nem akarok állást foglalni, csak azt az
állítást szeretném kiemelni, ami mindkét előadásban megegyezik, vagyis,
hogy  Gelou  vezér  népe  Erdélyben  már  a  honfoglaló  magyarok  előtt
letelepedett és ez a nép a magyarokhoz hasonlóan szintén a hun és bolgár
vezetés  alatt  álló  Baskíriából  származott.  Ezek  szerint  valószínűnek
látszik, hogy a magyarok délnyugati szomszédságában élt egykori blac
nép azonos a Gyula-dinasztia törzsével,  amely már korábban elhagyta
hazáját és hamarabb érkezett meg Erdélybe, mint a később útra kelő
honfoglaló magyarok.

A  blakokkal  és  vándorlásukkal  Bodor  György  körültekintően
foglalkozott  és  fontos  megállapításokat  tett.  Hivatkozik  Rubruk
franciskánus szerzetesre, aki 1253-ban a mongol nagykán udvarában járt
és erről szóló beszámolójában megemlíti a blakokat is. Rubruk szerint a
Baskíriából  elinduló  hunokkal  (magyarokkal)  együtt  a  blakok  és  a
bolgárok is útra keltek. Bodor Györgynek sikerült megállapítania, hogy a
szerzetes jelentésében és Anonymus Gestájában a blakok és bolgárok
nevének leírása (Blaci et Bulgari) egymással megegyezik. Hivatkozik még
egy másik franciskánus szerzőre, Roger Baconra is, aki az "Opus majus"
című munkájában szintén beszámolt  a  régebbi  Bulgária  és  a  régebbi
Magyarország  mellett  levő  régi  Blaciáról.  A  leírásokon  kívül  hitelt
érdemlőeknek tartja a XVI. században készített térképeket is, amelyeken
feltüntették a régi Magna Hungaria szomszédságában elhelyezkedő blaci
névvel jelzett népet is (12/59).

Mindezek ismeretében tehát Anonymus az igazat írta, mert a blak nép
valóban hamarabb érkezett meg a Kárpát-medencébe, mint Árpád népe.

A Baskíriából való elindulás után a magyarok hosszabb időn keresztül
átmenetileg  a  Don  alsó  folyásától  nyugatra  fekvő  hatalmas  füves
pusztákon éltek és lassan terjeszkedtek nyugat felé egészen a Kárpátok
gerincéig.



Arról is tudunk, hogy a magyarok egy kisebb csoportja a Kaukázus déli
lejtőin, a Kura folyó környékén telepedett le és őket nevezték szavárd
magyaroknak. Nem kell tehát rendkívülinek tekinteni azt, ha a magyarok
egyik másik csoportja már a honfoglalás előtt a Kárpátok nyugati oldalán
találta  meg a hazáját.  Erre bőségesen elég ok lehetett  az  is,  hogy a
Kárpátok  hegyláncai  mögött  a  blakok  és  más  népek  sokkal  nagyobb
biztonságban élhettek, mint Etelköz sík vidékein. Arról, hogy a blakok
Erdélyben is éltek a Magyar Krónikában már Kézai Simon is beszámolt.
Kézai állítását László Gyula is elfogadta, sőt fontosnak tartotta felhívni a
figyelmet  arra,  hogy  először  Kézai  műve  foglalkozik  a  székelyek
rovásírásával.  Kézai  szerint  a  székelyek a velük együtt  lakó blakoktól
vették át a rovásírásírást.

A  probléma  vizsgálata  során  László  Gyula  egyértelműen
megállapította, hogy Kézai blakokról és nem vlacokról szólt! A blakok
pedig már Magna Hungaria közelében, a Káma vidékén is a magyarok
közelében éltek (88/124).

A magyar-blak kapcsolatokkal Balás Gábor is foglalkozott, aki szintén
elfogadja  a  székelyek  és  blakok szoros  kapcsolatát.  De még ennél  is
többet  mond,  amikor  azt  állítja,  hogy  a  blakok  mire  Erdélybe  értek,
jelentős  mértékben megmagyarosodtak.  Ezért  a  blakokat  Balás  Gábor
szerint sem szabad összetéveszteni a vlachokkal! (4/46)

Anonymus művéből tudjuk, hogy Árpád és vezérei a Vereckei-hágónál
keltek át a Kárpátokon. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy ezt az
utat  tartották  a  legbiztonságosabbnak;  itt  számítottak  a  legkisebb
ellenállásra.  A honfoglalóknak igazuk is volt,  mert Salán bolgár vezér
kisebb  ellenállást  fejtett,  ki  mint  Mén-Marót  vagy  Gelou  vezér,  akik
fegyveres  ellenállást  tanúsítottak,  és  a  Keleti-Kárpátok  szűk hágóiban
talán sikeresek is lehettek volna Árpád vitézeivel szemben.

Az Etelközből elinduló honfoglaló magyarok nagyon jól tudták tehát
azt,  hogy  a  velük  szomszédos  tiszántúli  területek  és  Erdély  nem
lakatlanok, ott egy erős nép él, amely a rokonság ellenére sem fogadná
őket szívesen és ezért elkerülték az ő őrizetük alá tartozó határátkelőket.
Ezek ismeretében az erdélyi hágókon való átkelést veszélyesnek tartották
és nem vállalták.



Anonymus  a  honfoglalással  kapcsolatos  események  leírásakor
megemlíti az általa ismert várak nevét is. De a kutatók nagy része az
írónak ezt  az állítását is  kétségbe vonja,  és úgy vélik,  hogy ezeket a
várakat  csak  a  honfoglalás  után  építették.  Ezzel  ellentétben  úgy
gondolom,  hogy  mégis  inkább  a  geszta  írónak  van  igaza.

Ezek  a  várak  a  Tisza  és  az  Alsó-Duna  partjainál,  valamint  a
folyómedrek mentén helyezkedtek el, mert ezeken a helyeken lehetett a
határokat  a  legjobban  ellenőrizni  és  a  betörő  ellenséggel  szemben  a
harcot  felvenni.  Az  itt  levő  várakat  tehát  olyan  helyekre  építették,
ahonnan  bármilyen  irányból  érkező  támadás  ellen  sikerrel  lehetett
védekezni. Nem lehet kétséges, hogy ennek a területnek a lakói a várak
segítségével  minden  irányból  megvédhették  magukat.  A  rómaiak
ugyanilyen körkörös védelmet alakítottak ki,  abban az időben, amikor
felépítették Dacia határerődjeit.

Ez a várrendszer azt látszik bizonyítani, hogy az Erdélyben élő népek:
a frank támadásokat túlélő avarok, a régi Blaciából ideköltözött blacok, a
Kazárországból  idemenekült  kazárok  és  a  Magna  Hungáriából,  -  a
honfoglalást  megelőzően  -  elsőként  elvándorolt  magyar  törzsek  ezt  a
közös hazát, egymással összefogva, ezeknek a váraknak a segítségével
védték meg a külső támadások ellen!

A Tisza partjai mellett levő várakra Árpádnak már nem volt szüksége,
hiszen a honfoglalás első szakaszában már nem csak a Tiszántúlt, hanem
a  Duna-Tisza  közét  is  megszállta.  Ezért  könnyen  belátható,  hogy  a
honfoglaló  magyarok  a  Tisza  mellé  nem építettek  várakat!  Ezeket  a
várakat csakis a már korábban is itt élő népek, majd a gyulák építhették.
Mindezek mellett az is valószínűnek látszik, hogy a honfoglaló magyarok
a Tiszától keletre talált régi várakat biztonsági okok miatt helyreállították
és megerősítették.

Anonymus beszámol arról is, hogy Gelau vezér földjét Tétény elfoglalta
és azt később Tétény leszármazottjai uralták.

Ezzel szemben azt állítja, hogy Szent István csak a kisebbik Gyula
idejében  vetette  maga  alá  az  erdőntúli  földet.  Az  ellentét  azonban
könnyen  feloldható,  ha  elfogadjuk  Németh  Gyula  ezzel  kapcsolatos
magyarázatát, mely szerint a Gyula-dinasztia alkotmányos jogon alapuló



hatalmát  csak  Szent  István  szüntette  meg.  Addig  ugyanis  a
Gyula-dinasztia nagy önállóság mellett uralkodott Erdély egy részében.
Hatalmukat is csak azért vesztették el, mert szembehelyezkedtek István
királlyal (103).

A koronázási ereklyék történetének kutatásánál fontosnak tarthatjuk
azt a kevésbé ismert adatot, mely szerint Zombor-gyula a keresztségben
az István nevet kapta. Györffy György ezt egy görög kútfőből merítő XII.
századi orosz forrásra hivatkozva állapítja meg (47/60) és ugyanezt Kristó
Gyula is kétkedés nélkül elfogadja (80/69). Ezek szerint tehát Zombor
gyula volt az első magyar vezető, aki a keresztény István nevet vette fel.

Megbízható adataink vannak arról  is,  hogy a második István nevű
uralkodónk  Géza  nagyfejedelem  lett,  akit  szintén  Stephanus  névre
kereszteltek. De ugyanezt a nevet kapta Géza fia is, aki később elnyerte a
koronát és a vele járó királyi címet.

Hartvik püspök Szent István kereszteléskor nyert Stephanus nevének
jelentését "koronázott"-ként magyarázza, mivelhogy Isten óhajtotta, hogy
viselje  e  világban  is  a  királyi  hatalmat  (68/103).  Ennek  megfelelően
Hartvik megállapítását minden magyarázat nélkül kiterjeszthetjük Gézára
és Zomborra is. Ezért ők a keresztségben kapott vagy felvett István nevük
alapján egyaránt "koronázott"-ak lettek, vagyis koronát is kaptak; tehát
már Zombor gyulát  és  Gézát  is  jogosan lehetett  "király"-nak nevezni.
Zombor király voltát többek között már az Altaichi Évkönyvek 1003. évi
feljegyzése  is  alátámasztja,  amelyben  István  király  anyai  nagybátyját
Gyula királynak nevezi (47/169). Itt  ugyan István király nagybátyjáról,
anyja testvéréről van, de ha Prokuj gyulát, az erdélyi részek vezetőjét
királynak nevezi az évkönyv, akkor az előtte és ugyanott uralkodó Zombor
gyula, Prokuj apja is lehetett király.

Ilyen  értelemben  más  magyar  vezéreket  is  joggal  nevezhetünk
királynak! Ezt bizonyítja a magyarok 947. évi kalandozását tárgyalva a
kortárs  Liutprand  is,  aki  a  magyarok  királyaként  nevezte  meg  a
kalandozást  vezető  Taksonyt  (80/94).

Gyula királyi hatalmát támasztja alá Kristó Gyula is, aki arab és perzsa
források alapján közölte, hogy: "minden magyar a Dzsila nevű főnökük
parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben" és



a  künde  névlegesen,  a  Dzsila  (Gyula)  pedig  "királyként  uralkodik
felettük."  (81/17)

A királyi címhez mindenkor hozzátartoztak a királyi hatalom jelképei is.
Ezek között legfontosabbak a korona, a lándzsa, a jogar és az országalma
voltak.

Mindezek  előrebocsátása  után  vizsgáljuk  meg,  hogy  kaphatott-e
koronát Zombor gyula? Azt már tudjuk,  hogy a keresztény Stephanus
neve szerint kaphatott. Adhatott-e koronát (stephanost vagy diadémot)
VII. Konstantin császár a keresztség felvételekor, esetleg később Zombor
gyulának?

Ipolyi Arnold püspök szerint a bizánci császárok koronaadományozása
elterjedt  szokássá  vált  és  jelentősége egyre  csökkent,  mert  a  bizánci
császárok a koronákat éppúgy ajándékozták, mint a hadisarcot vagy az
adót, hogy a "barbár" népek békében hagyják őket (55/3). Ilyen alapon
kaphatott valamilyen diadémot már Bulcsú, majd később Zombor is. Azt,
hogy  Konstantin  császár  adót  fizetett  a  kalandozó  Bulcsúnak és  nem
csupán  gazdag  ajándékokban,  jótéteményekben  részesítette  őket,  jól
mutatja  VII.  Konstantin  császár  példája,  aki  a  magyarok  955.  évi
vereségét  követően  beszüntette  a  további  adófizetést  (46/1788).

VII.  Konstantin  császár  az  adófizetés  megtagadását  megelőzően  a
koronák ajándékozását is szerette volna megszigorítani. Ennek érdekében
952 körül arra intette fiát,  hogy többek között a türköknek vagy más
északi  és  szkíta  népeknek  sem  kérésre  sem  követelésre  ne  küldjön
koronát vagy díszruhát (100/38). A császári leírásból az is kiderül, hogy a
bizánci kincstárban bőven voltak koronák, díszes öltönyök, és ezért az
ajándékosztásnak tárgyi akadályai nem voltak. Az idézett császári tilalom
azonban  nem  terjedt  ki  minden  koronára,  fejdíszre  vagy  diadémra.
Moravcsik  Gyula  az  előbbi  művében  a  fejdíszekkel  kapcsolatban
megjegyezte,  hogy  a  görög  eredetiben  olvasható  kamélaukion  szó  a
bizánci  udvari  nyelvhasználatban  általában  a  félgömb  alakú  korona
megjelölésére szolgált (100/38). Tehát a kamélaukionnak nevezett bizánci
korona egy félgömb alakú, nemezből, vagy más kemény textíliából készült
sapkakorona  volt,  amelyet  aranylemezekkel,  drágakövekkel  és
gyöngyökkel  ékesítettek.  Az  ilyen  félgömb  alakú  koronákat  a  mai
szóhasználatunkban  zárt,  felülfedett  koronáknak  is  nevezzük.



A Német-Római Birodalom császári koronája (K.30) és a Magyar Szent
Korona (S.23-27.) szintén zárt koronák, de mégsem hasonlíthatók össze a
sapkakoronákkal.  A  kamélaukion,  vagyis  a  bizánci  császárok
sapkakoronája a világi hatalmat jelző abroncskorona és az alattuk viselt
egyházi  hatalom  elsődlegességét  kifejező  sapkának  (mitrának)  az
összevonásával jött létre. Ez az új viselet első ízben valószínűleg a X.
század elején tűnt fel és ennek az újdonságnak számító sapkakoronának a
viselését akarta VII. Konstantin a bizánci császárok számára kisajátítani.
Az ajándékozási tilalom célja ezért a sapkakoronával kifejezett császári
tekintély megvédésére irányult!

Konstantin császár tehát az akkor már általánosan elterjedt nyitott
abroncskoronák,  a  diadémok  vagy  sztephanoszok,  ajándékozását  nem
tiltotta meg, és ezért nem tett kivételt, amikor egy-egy nyitott koronát,
diadémot elajándékozott. Ezek a diadémok általában valamilyen magas, -
de nem szükségszerűen királyi - cím vagy rang jelvényei voltak, amelyet a
császár által kitüntetett patrikioszok is megkaphattak. Ilyen diadémákat a
bizánci  előkelőségek  fején  több  korabeli  képen  is  láthatunk.  Ilyen
diadémot visel a Szent Korona görög abroncsán Geobitzas király is. (S.14)
Érdemes  megfigyelni,  hogy  Gézával  ellentétben  a  két  császár  már
kamélaukiont visel. Dukasz császár (S.12) sapkakoronájának színe piros,
Konstantiné  pedig  zöld.  (S.13)  A  sapkák  színét  a  fejékek  tetején  jól
láthatjuk. Ezzel szemben Géza abroncskoronájához nem tartozik sapka; a
diadém fölött csak a király sötétbarna haját látjuk, ami természetesen
ugyanolyan színű, mint a diadém alatti haj és szakáll.

A patrikiosz, vagy latinul a patricius, előkelő cím és magas rang volt,
közel  állt  a  királyi  méltósághoz.  Példaként  Nagy  Károlyt  szeretném
felhozni,  aki  csak  azt  követően  vette  fel  az  "imperator  et  augustus"
(felséges  császár)  címet  miután  őt  Leó  pápa  császárrá  koronázta.
Császárrá  koronázása  előtt  -  768  és  800  között,  -  Nagy  Károly  már
köztudottan  király  volt,  de  ennek  ellenére  mégis  "patricius"-nak
neveztette magát.  Ugyanilyen meggondolásból  tehát  a bizánci  császár
által  kitüntetett Bulcsú és Zombor patrikiosz is lehetett király a saját
országában.

Bizánci  szempontból  nézve  Bulcsú  ugyan  méltatlanná  vált  az
elismerésre, mert továbbra is háborgatta Bizáncot, de Zombor patrikiosz



mindvégig kitartott a bizánciak mellett és saját országában megindította
a bizánci kereszténység elterjesztését. Ennek érdekében magával hozta a
jámborságáról  híres  Hierotheos  nevű  szerzetest,  akit  Theophylaktos
Turkia  püspökévé  szentelt  (100/85).  Ennek  a  hírnek  szintén  nagy
jelentősége  van.  Mert,  ha  a  bizánci  császár  Zombor  "országába"
kineveztette  "Turkia  püspökét",  akkor  egyrészt  elismerte  Turkiát
országnak,  másrészt  Zombort  az  ország  vezetőjének,  címe  szerint
patrikiosznak,  gyakorlatilag  azonban  királynak.

Kovács László a Cronica Polonorumot idézve azt írja, hogy III. Ottó
1000-ben Vitéz Boleszlávot  a  német birodalom patriciusává emelte és
ennek látható jeleként "...levevén a saját  fejéről  a fejedelmi diadémot
Boleslav fejére helyezte a baráti szövetség jeléül..." (77/138) Ezek szerint
III.  Ottó  is  természetesnek  tartotta,  hogy  a  patriciusi  rangra  emelt
fejedelmet a diadém még abban az esetben is megillette, ha az neki az
alattvalója  volt.  Amikor  tehát  III.  Ottó  Boleszláv  patriciusnak
felségjelvényt  adományozott,  tulajdonképpen  VII.  Konsztantin  példáját
követte, aki 47 évvel korábban szintén egy családi diadémát, - édesanyja
koronáját - adta Zombor patriciusnak!

Az  előbbiekben felhasznált  források  és  indokok alapján  bizonyosra
vehetjük, hogy Zombor, az erdélyi magyarok uralkodója 953-ban nemcsak
keresztény nevet, hanem diadémot is kapott a bizánci császártól!

Milyen lehetett ez a korona? Bármennyire is hihetetlennek látszik; ez a
korona a corona graeca volt, természetesen a későbbi átalakítások előtti
állapotában.

A korona adományozását az is alátámasztja, hogy a császár által is
tudottan a gyula "nagyobb a karchánál",  vagyis Bulcsúnál  és hatalma
közvetlenül  a  nagyfejedelem  után  következett.  Ennek  ismeretében  a
császár  nagyon  igyekezett  a  gyula  barátságát  elnyerni,  amit  azért  is
fontosnak tartott,  mert Bulcsúban csalódott  és ezek után még inkább
szüksége  lett  Zombor  patrikiosz  támogatására.  Utólag  már  tudjuk:  a
császári kitüntetést és bizalmat Zombor megérdemelte. Bizánc és "Turkia"
között a kapcsolat annyira szorossá vált, hogy Zombor gyulát követően a
fia, Prokuj gyula és a rokon Ajtony is hűségesen kitartottak Bizánc mellett,
ezért István királynak fegyverrel kellett őket leverni. Nem Zomboron és
utódain múlott tehát, hogy néhány év múlva Magyarország mégis a római



egyházat választotta.

Ezek után jogosan vetődik fel az a kérdés is, hogy a császár Taksony
nagyfejedelmet miért nem tüntette ki egy koronával? Egyrészt talán azért,
mert Taksony Bizánc helyett inkább Róma felé igyekezett közeledni és
bizánci  rítusok  szerint  nem is  akart  megkeresztelkedni,  ezért  bizánci
koronát  sem  kaphatott.  Másrészt  VII.  Konstantin  a  "birodalom
kormányzásáról"  szóló  művében  beszámolt  arról,  hogy  a  "magyar
törzsfőnökök az ő idején már nem engedelmeskednek a fejedelemnek,
hanem  csupán  a  béke  és  háború  ügyére  kiterjedő  laza  szövetségi
viszonyban  vannak  egymással."  (25/63)

A nagyfejedelmi méltóság hatalmának csökkenése miatt a X. század
közepére  a  magyarság  több részre  szakadt  és  az  egyes  törzsfőnökök
egymástól független politika szerint vezették saját népüket. Így látja ezt
Németh Gyula is, aki szerint ebben az időben Magyarország két részből
állott: a régi Hét Magyar országából, amit az Árpád-dinasztia vezetett, és
Erdélyből,  ahol  az  Árpád-háztól  függő  Gyula-dinasztia  uralkodott
(103/242).  A honfoglalás idején Árpád nagyfejedelem még erős kézzel
vezette  az  országot,  de  a  X.  század  közepén  már  nem beszélhetünk
egységes Magyarországról. Formailag még a nagyfejedelem uralkodik, de
a tényleges hatalom már a Gyulák kezébe került (103/283).

Mindezek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy Konstantin
császár a "magyarok országai" közül elsőként a Bulcsú és Zombor által
vezetett országokat szerette volna szövetségesének megnyerni. Taksony
nagyfejedelemmel  a  császár  valószínűleg  már  csak  azért  sem
próbálkozott,  mert  Taksony 972-ig  -  amikor  is  vereséget  szenvedett  -
többször indított hadjáratot Bizánc ellen.

Az  előbbiek  alapján  Zombor-gyula  miután  megkapta  meg  a  görög
koronát jogosan tekinthette volna magát királynak. Ő azonban nem akarta
megosztani  a  magyarságot,  ezért  továbbra  is  elismerte  maga  fölött
Taksony  nagyfejedelmet,  majd  később  Gézát  is.  Sőt  Zombor-gyula  az
egységes magyar állam megteremtése érdekében még ennél is többet tett.
Nemcsak az egyik leányát, Saroltát adta feleségül Gézához, hanem vele
együtt még a görög koronát is Gézának ajándékozta.

Az a feltételezés, hogy a görög koronát nem I. Géza király kapta már



régóta ismert. Elsőként 1740-ben Schwarz Gottfried gondolt arra, hogy a
görög  korona  ajándékozása  összefüggésben  lehet  Bulcsú  és  Gyula
vezérek  konstantinápolyi  megkeresztelkedésével  (99/425).  Ezt  a  több
mint 250 évvel ezelőtt született nagyszerű felfedezést - annak ellenére,
hogy  általában  elutasításra  talált  -  alapvetően  fontosnak  és
meghatározónak tekintem. Ezért teljes mértékben egyetértek azzal, hogy
görög  koronát  megkeresztelkedése  alkalmával  Gyula  kapta  a
Bíborbanszületett  császártól.  Hangsúlyozom  azonban,  hogy  VII.
Konstantin császár csak a görög koronát adományozta Zombor gyulának
és  nem  a  keresztpántos  teljes  koronát,  amint  azt  Schwarz  Gottfried
gondolta (8/25).

Schwarz  Gottfried  pesti  egyetemi  tanár  ezzel  az  állításával  azt  az
elképzelését  is  szerette  volna  bizonyítani,  hogy  a  kereszténység
magyarországi  elterjesztésében  Bizánc  megelőzte  Rómát!  Ez
természetesen nem vitatható,  de  lényeges  különbségnek számít,  hogy
Bizánc az ortodox görögkeleti-,  Róma pedig a nyugati kereszténységet
terjesztette. Mindettől függetlenül sokkal fontosabb annak a felismerése,
hogy  nem  Bizánc  és  nem  is  Róma  választotta  ki  Magyarországot  a
kereszténység  elterjesztésének  színterévé,  hanem  Géza  és  István
választották  a  keleti  egyház  helyett  a  nyugati  egyház  tanításainak  a
követését!

A bizánci korona származásával kapcsolatban hasonlóan gondolkodott
Horányi  Elek  is,  aki  szerint  a  görög  koronát  VII.  Bíborbanszületett
Konstantin közvetlenül Géza fejedelemnek ajándékozta és erre a koronára
később II. Szilveszter pápa rakatta fel a latin koronaként ismert pántokat
(99/426). Horányinak ezt a feltételezését viszont semmiképpen sem lehet
elfogadni,  hiszen VII.  Konstantin már 959-ben meghalt,  és  Géza csak
Taksony  halála  után,  972-ben  lett  nagyfejedelem.  Ezért  semmi  sem
támasztja  alá  azt  a  gondolatot,  hogy  Konstantin  legkésőbb  959-ben
koronát ajándékozott volna a minden hatalom nélküli ifjúnak.

A  X.  századi  koronaadományozás  lehetősége  tehát  nem  hat  az
újdonság erejével. De a kutatók többsége eddig még elutasította az ilyen
véleményeket,  és  ezeket  nem  igyekeztek  újabb  ismeretekkel,
bizonyítékokkal alátámasztani.  Szerencsére ezek a még el  nem ismert
gondolatok ma is élnek és egyszer talán tudományosan is bebizonyítást



nyernek.

Befejezésül egy eddig szintén elutasított vélemény Komjáthy Miklóstól,
aki  szerint  a  görög  koronára  utólag  rakták  fel  a  zománcképeket,
amelyeket egy másik tárgyról szedtek le (70). Az idézet szerint Komjáthy
szintén azt állítja, hogy amikor Dukász Mihály a zománcképeket magába
foglaló dísztárgyat (és nem koronát!) I. Géza királynak ajándékozta, akkor
a görög korona már a magyar királyok birtokában volt.

 



GÉZA FEJEDELEM, AKI KIRÁLY
VOLT

A  középkori  magyar  történetírás  Géza  nagyfejedelmet  (972-997)
nagyon mostohán kezelte, pedig sokkal nagyobb megbecsülést érdemelne,
mint amit eddig megkapott. Ennek következményeként életét, tetteit és
elért eredményeit még ma is csak részben ismerjük. A mai köztudat a
magyar állam létrehozását szinte kizárólag I. István királynak tulajdonítja,
pedig  ezt  a  munkát  Géza  kezdte  el  és  ő  teremtette  meg  a  magyar
királyság  létrejöttének  feltételeit  is.  Ennek  ellenére  a  legendák  és
krónikák  szerzői  Géza  érdemeit  elhallgatták  vagy  Istvánra  ruházták
(118/239). Különösen kedvezőtlen képet festett róla Thietmar merseburgi
püspök (975-1018), aki szerint Géza szerfelett kegyetlen volt és hirtelen
haragjában  sokakat  megölt  (119/20-21).  Az  elmarasztaló  véleményből
szerencsére  az  is  megállapítható,  hogy  Géza  a  római  kereszténység
terjesztése érdekében volt kegyetlen. Ezen túlmenően, ebből a híradásból
az is megállapítható, hogy Gézának már több főpapja, püspöke is volt,
akik  közül  az  egyik  -  bizonyára  nem  félve  a  megtorlástól  -  még
szemrehányással  is  merte  illetni  a  királyt,  tehát  az  mégsem lehetett
annyira kegyetlen és hirtelen haragú. Valószínűleg Thietmar írása alapján
terjedt el Gézáról az a vélemény is, hogy nem volt hithű keresztény. Géza
kereszténységét azonban sokkal jobban jellemzik azok az erőfeszítések,
amelyeket a kereszténység érdekében végrehajtott.

István király Kis-legendájában azt olvashatjuk, hogy Géza király volt,
de  eleinte  pogány.  (68/113).  Géza  megkeresztelkedésének,  időpontját
még nem sikerült egyértelműen tisztázni Egyesek szerint Gézát 974-ben
Brunó püspök keresztelte meg. Más vélemények szerint Géza és családja
már 972-ben felvették a keresztség szentségét.  Mindezek ismeretében
Géza pogányságáról csak a 974 vagy a 972 előtti időkre vonatkoztatva
lehetne beszélni.  Szerencsére azonban újabban már senki sem vitatja,
hogy  megkeresztelésekor  Géza  fejedelem  a  Stephanus  (István)  nevet
kapta.

Géza azonban már sokkal korábban kereszténnyé vált, de először a



bizánci  rítusok  szerint  keresztelkedett  meg!  Az  előző  fejezetben  már
kifejtettem  azt  a  véleményemet,  hogy  Géza  Zombor  gyulával  együtt
953-ban  felvette  a  bizánci  kereszténységet.  Azt  azonban  bizonyosra
vehetjük,  hogy  Géza  legkésőbb  967-ben,  amikor  Sarolttal  házasságot
kötött,  a  bizánci  rítusok  szerint  megkeresztelkedett.  Nem  valószínű
ugyanis, hogy a bizánci hitéhez hű, keresztény Zombor gyula, - aki leánya
házasságkötésekor  valószínűleg  még  élt  -  hozzáadta  volna  a  szigorú
bizánci  kereszténységben  nevelt  leányát  egy  nem  keresztény
fejedelemhez.

A Kis-Legenda egy másik részlete Géza halálával kapcsolatban azt írja,
hogy  a  keresztény  nevet  kedvelő  Géza  elnyerte  az  örök  boldogság
dicsőségét  (68/113).  Ennek  ismeretében  nem  vitathatjuk;  Géza  azért
kedvelte a keresztény nevet, mert ő maga is az volt, sőt jó kereszténynek
kellett lennie, ha elnyerhette az örök boldogság dicsőségét.

Géza pogánysága tehát már 967-ben vagy 953-ban megszűnt, mert
bizánci  rítusok  szerint  megkeresztelkedett.  Ha  ez  így  történt,  akkor
különösen fontos az a kérdés, hogy Géza később miért választotta Bizánc
helyett Rómát? A kérdést Marczali Henrik is feltette magának és erre úgy
válaszolt,  hogy Géza azért  közeledett  a  nyugati  egyház  felé,  mert  az
ország  számára  ezt  tartotta  a  leginkább  kedvező  megoldásnak.  Ez
nyilvánvalóan így lehetet, de ezen túlmenően Géza azt is tapasztalhatta
mintha a görögök abban az időben a Theophülaktosz pátriárka idején
megkezdett magyar misszióról egészen lemondtak, azt egészen sorsára
bízták volna (94/70). Marczali Henrik megállapításától eltérően a görög
térítés  lendületének  csökkenése  és  a  nyugati  egyház  aktivitásának
növekedése nem oka,  hanem következménye volt  Géza választásának.
Nem vitathatóan; Géza döntésében nyilvánvalóan az volt az elsődleges
szempont, hogy országa melyik egyháztól remélhetett többet.

Dümmerth  Dezső  szerint  Gézának  azzal  is  számolnia  kellett,  hogy
nemcsak  Zombor  gyula,  hanem  a  saját  vetélytársai  és  ellenségei  is
megelőzték,  mert  már  korábban  megszerezték  maguknak  Bizánc
jóindulatát.  Ezért  Géza  a  belső  egyensúly  megteremtése  érdekében
Bizánc  helyett  a  németek  felé  közeledett.  Ezért  határozta  el  a  latin
kereszténység felvételével a csatlakozást a nyugati mintájú "respublica
christianá"-hoz  (29/124).  Dümmert  Dezsőnek  ez  a  magyarázata  teljes



egészében elfogadható, de Géza választásában ezen kívül egyéb okok is
nagyon lényegesek voltak.

Györffy György figyelmét nem kerülte el, hogy 971-ben Tzimiszkész
János a "felszabadított" Bulgáriát annektálta, és III. Borisz cárt fogolyként
Bizáncba vitte, tehát megszüntette az önálló bolgár patriarkátust (47/67).
Tegyük még hozzá,  hogy a bolgárok többsége I.  Borisz cár (852-889)
uralkodása alatt, a Bizánc-barát cár kényszerítésére vette fel a bizánci
vallást és éppen ezt használták ki  a bizánci császárok a bolgár állam
sérelmére elkövetett hódításaik indokaként. Géza bizonyára rájött arra,
ha a bizánci vallás és a Bizánchoz való közeledés ilyen veszélyekkel jár,
akkor ezt az utat - az ország függetlenségének megtartása érdekében -
nem  választhatja.  De  Gézának  tudnia  kellett  azt  is,  hogy  Bizánc
mindenkor csak addig volt barátságos a magyarokhoz, amíg tartott tőlük,
amíg a magyarok erősek voltak. Gézának arra is emlékeznie kellett, hogy
az  augsburgi  vereség  hírére  a  bizánci  császár  beszüntette  az
ajándékozásnak  nevezett  adófizetést.  Igaza  lehetett  tehát  Liutprand
püspöknek,  aki  a  bizánci  udvart  "hitszegő,  kapzsi,  ravasz,  hazug"
jelzőkkel  illette  (101/15).


