
65

T E R NOVÁCZ BÁ L I N T

A bogumil eretnekség az Észak-Balkánon 
a 10–11. században*

Főbb tendenciák a 10–11. századi balkáni 
bogumilizmus kutatásában

A középkori bogumil eretnekség vizsgálata az Észak-Balkán középkori törté-
 netének egyik legtöbbet kutatott  – és ennek ellenére talán a legtöbb kérdést fel-

vető – területe. A téma a 19. század végén, a bolgár és a szerb nemzetállam létrejött e-
kor vált népszerűvé, elsősorban azért, mert az észak-balkáni szláv népek történészei 
valamiféle nemzeti, keresztény eszmerendszer előzményét látt ák a bogumilizmusban. 
Napjainkban már másfél évszázad tudományos eredményei állnak rendelkezésre, ám 
míg a téma egyes részletkérdéseit (például az eretnekség kialakulása Bulgáriában) 
nagy mennyiségű szakirodalom tárgyalja, más részleteket a kutatás szinte teljesen el-
hanyagolt. Ilyen témának számít a bogumilizmus továbbterjedése nyugati és északi 
irányban, esetünkben a magyar területek felé.

A magyar történett udomány a témával elsősorban az eretnekség esetleges 11. szá-
zadi dél-magyarországi jelenléte kapcsán foglalkozik, nyelvi nehézségek miatt  gyak-
ran nem ismerve a külföldi, elsősorban a délszláv eredményeket. Ezen dolgozat célja a 
bogumil eretnekség kutatásának szerteágazó nemzetközi – különösen észak-balkáni 
és angolszász – szakirodalmát összefoglalni és szintetizálni a magyar kutatás számára.

A bolgár történészek bogumil eretnekség iránti érdeklődése a 19. század végén, a 
törököktől felszabadult, önálló bolgár állam kialakulása után kezdődött . Ezekben az 

* Jelen dolgozat A bogumil eretnekség a Magyar Királyság déli területein a XI. században című, a XXXI. 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készült dolgozatom részletét alkott a, amelyet 
kibővített em az azóta szerzett  ismeretekkel. Köszönett el tartozom témavezetőmnek, Körmendi 
Tamás egyetemi adjunktusnak (ELTE BTK), aki mind szakmailag, mind emberileg támogatva 
segített e e téma kidolgozását. Ugyancsak köszönetet mondok Gál Juditnak e sorok végső formába 
öntésében nyújtott  segítségéért.

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosítószámú „Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése országos program” című kiemelt projekt keretében zajlott . A projekt az Európai Unió 
támogatásával, valamint az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg.
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években érte el Bulgáriát a romantikus történetszemlélet, a dicsőséges nemzeti múlt 
iránti érdeklődés, melynek szerves része volt a 10. században született  bogumil eret-
nekség.

A szerb területeken, már a 10. században teret nyerő bogumilizmus (amelyet a szerb 
szakirodalom gyakran babun eretnekségnek nevez) történetének feltárása a 20. század 
közepétől vált fontos kérdéssé az egykori Jugoszláviában. A titói délszláv állam és a 
Szovjetunió külpolitikai konfl iktusai idején a szerb kutatás a birodalmi pravoszláviától 
eltérő, lényegében valamiféle önálló délszláv kultúrát hordozó ideológiaként tekintett  
az észak-balkáni eretnekmozgalomra. A korabeli szerb kutatás kulcsfi gurája Dragoljub 
Dragojlović (1928–) volt, ő hívta fel a fi gyelmet a téma speciális szerbiai forrásanyagá-
ra: a középkori ószerb uralkodói életrajzokra, az ún. žitijékre,1 amelyek gyakran emlí-
tik az egyes uralkodók dicső tett ei közt az eretnekek elleni harcot.2

A bogumil eretnekségnek jelentős szerepe volt a 10–15. századi Boszniában, en-
nek legfőbb kutatói szerb, horvát és angolszász történészek soraiból kerültek ki, mint 
például Radmilo Petrović (1948–),3 Jaroslav Šidak (1903–1986),4 Franjo Rački (1828–
1894)5 és John V. A. Fine (1939–).6 A témával foglalkozó bosnyák történészek közül 
ki kell emelni Leon Petrović (1883–1945),7 valamint újabban Salih Jalimam (1951–) 
munkásságát.8

A bogumilizmussal foglalkozó bolgár, szerb, horvát és bosnyák szakirodalom sú-
lyos hiányossága, hogy fi gyelmen kívül hagyják annak külföldi kapcsolatait és az 
Észak-Balkánon túli hatását. Így például az eretnekmozgalom esetleges kisugárzásá-
val az éppen ekkoriban megszülető Magyar Királyságba még csak említés szintjén sem 
foglalkoznak.

Az angolszász és a francia kutatás ezzel szemben éppen ott  követ el alapvető hibát, 
hogy minden áron a nyugat-európai eretnekségek rendszerébe próbálja beskatulyázni 
a balkáni bogumilizmust is. Az észak-balkáni területeken azonban az első ezredfor-
duló táján még egyáltalán nem jellemző a francia, itáliai vagy német területeken már 
meglévő komoly egyházi műveltség, és olyan erősen kiépült állami és társadalmi hie-

1 Az ószerb uralkodói életrajzokról l. Gál Judit: IV. Béla és I. Uroš szerb uralkodó kapcsolata. 
Századok 147, No. 2 (2013): 494–496.

2 Dragoljub Dragojlović: Poreklo i geneza babunske jeresi. Jugoslovenski istorijski časopis 3–4 (1968): 
103–111.

3 Radmilo Petrović: Bogumili. Beograd: Pešić i sinovi, 2008.
4 Jaroslav Šidak: Oko pitanja „crkve Bosanske“ i bogomilstva. Historijski zbornik 3 (1950): 316–348.
5 Franjo Rački: Prilozi za povijest bosanskih Patarena. Starine 1 (1869): 93–140.
6 John V. A. Fine: Th e Bosnian Church: Its Place in State and Society fr om the Th irteenth to the Fift eenth 

Century. London: Saqi, 2007.
7 Leon Petrović: Kršćani bosanske crkve. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u 

srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo–Mostar: Ziral, 1999.
8 Salih Jalimam: Studija o bosanskim bogumilima. Tuzla: Opština Kalesija, 1996.
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rarchia mint nyugaton. Az Észak-Balkánt a 10–11. században rendre háborúk dúlták, 
az első Bolgár Cárság – amely görögkeleti keresztény állam volt – expanziós törekvései 
miatt  a Bizánc vazallusául szegődött  kisebb, kezdetleges szláv államalakulatok véde-
lemre, puszta túlélésre rendezkedtek be. A térség vallási szempontból sem volt egysé-
ges: hiszen a kis fejedelemségek politikai kényszernek engedve hol Róma, hol pedig 
Konstantinápoly kegyeit keresték. Ennélfogva hiányzott  az a két alapvető elem, amely-
re a – bogumilizmustól rendre később kialakuló – nyugati eretnekségek épülnek, il-
letve reagálnak: az egyházi műveltség és fi lozófi a, valamint a társadalmi rend, mellyel 
szemben az eretnekmozgalom kritikát fogalmaz és amit megpróbál átértékelni. 9

A bogumilizmus kialakulása és elterjedése az Észak-Balkánon

A szakirodalom a 10. századi Bolgár Cárságot, azon belül Th rákiát jelöli a bogumil eret-
nekség bölcsőjeként. A bolgárok között  ekkor már gyökeret vert keleti keresztény ha-
gyományok itt  a korábbi évszázadok során Th rákiába telepített  paulikiánus örmények 
hitvilágával keveredhetett ,10 és ezek szintéziséből születhetett  meg a bogumilizmus új 
ideológiája. Az alábbiakban nagyobb földrajzi régiónként vizsgálom az eretnekség el-
terjedését, és az egyes területeket aszerint veszem sorra, ahogy azokat a bogumilizmus 
hatása elérhett e.

Az 1018-ban megsemmisített  első Bolgár Cárság nyugati végvidékeire – ahol a 11. 
század végén majd a ráskai, szerb nagyzsupánság szerveződik meg – valószínűleg már 
a 10–11. században átt erjedhett ek a bogumil tanok, ugyanis a 11. század második felé-
ben Nemanja István (1168–1196) már komoly erőkkel üldözte, és megpróbálta kiűzni 
őket az általa igazgatott  területekről, jelentős sikereket érve el.11

A bolgár területektől nyugatra fekvő Bosznia a 11. századtól a bogumil tanokat val-
lók menedéke, majd idővel az eretnekség egyik melegágya lett . Amikor Sámuel bol-
gár cár (997–1014) Vladimir dukljai (diocleai) fejedelemtől (1000 k.–1016) elfoglalta 
Boszniát, vélhetően nagyszámú bogumil hitű népesség érkezhetett  a területre. A 13. 
században működő Alexandriai Anzelm Tractatus de hereticis című munkájában azt 
írja, hogy a neomanicheizmus tanait boszniai kereskedők vitt ék Bizáncból Boszniába, 
mégpedig azelőtt , hogy a neomanicheus eretnekség megjelent volna a Földközi-tenger 

9 Bővebben l. John V. A. Fine: Th e Early Medieval Balkans: A Critical Survey fr om the Sixth to the Late 
Twelft h Century. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991. 159–242.

10 Szegfű László: A bogumil eretnekség hatása a XI. századi magyarság ideológiai fejlődésére. Acta 
Universitas Szegediensis de Att ila József nominatae. Dissertationes Slavicae. Supplementum 14 (1983): 
51.

11 Dimitar Angelov: Bogomilstvoto v Bulgarija. Sofi a: Nauka i izkustvo, 1969. 420.; Radmilo Petrović: 
Bogumili i. m. 12.; O. Dominik Mandić: Bogomilska crkva bosanskih krstjana. Chicago: Th e Croatian 
Historical Institute, 1962. 118.; Dragoljub Dragojlović: Poreklo i geneza i. m. 103–111.
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nyugati medencéjében.12 Dominik Mandić (1889–1973) ez alapján a bogumilizmus 
boszniai térhódítását a 10. század végére, de legkésőbb a 11. század elejére teszi.13 A 12. 
században a bogumil tanokat már szervezett en propagálták: Vukán dukljai uralkodó 
(1190–1207 k.) 1199-ben azt írta III. Ince pápának (1198–1216), hogy Kulin boszniai 
bán (1180 k.–1204) az ő területein is terjeszti a manicheus tanokat.14 A boszniai bogu-
milok a nyugati forrásokban elsősorban patarénus néven szerepelnek, nyilvánvalóan 
azért, mert a latin rítusú kereszténység területén alkotó szerzők leginkább az észak-
itáliai patarénus tanokkal érezték rokonnak az általuk vallott  hitt ételeket.15 A boszniai 
bogumil csoportok némely forrásainkban közös néven a szlávok földjének egyházaként 
(ecclesia Sclavonie) bukkannak fel, ami arra utal, hogy kezdetleges egyházi hierarchiát 
is kiépített ek.16 A nyugati eretnekmozgalmak szemében olyan nagy tekintélynek ör-
vendtek, hogy az itáliai patarénusok közül sokan Boszniába utaztak tanulni.17 Abban 
a kérdésben, hogy a boszniai bogumilok valójában milyen tanokat vallott ak, a szak-
irodalom megosztott . Legtöbbször neomanicheista tanokat követő (vagy legalább azo-
kat alapul vevő) eretnekeknek tekintik őket.18 Radmilo Petrović azonban – nehezen 
védhető módon – „neoariánus” alapokon nyugvó, lényegében távolról sem homogén 
ideológiát tulajdonít nekik, amely nem is a szó szoros értelmében vett  bogumilizmus, 
csupán politikai indítt atású elgondolások halmaza: a latin rítusú horvátokkal, magya-
rokkal és a görög liturgiájú szerbekkel szembeni állandó ellenállás.19 Petrović véle-
ményét azonban már az a tény is elégségesen cáfolja, hogy Bosznia az észak-balkáni 
bogumilizmus egyik szellemi központja volt, sőt az európai eretnekmozgalmak köré-
ben is nagy tisztelet övezte.

John V. A. Fine hívta fel a fi gyelmet arra, hogy a boszniai bogumilizmus vizsgálata-
kor elsősorban a komolyabb egyházi műveltséggel nem rendelkező, egyszerű emberek 
hitvilágát megfi gyelve kell elindulni: a boszniai eretnekségről fennmaradt forrásaink 
szerzői ugyanis mindannyian nyugat-európai történetírók voltak – akik legfeljebb a 
dél-franciaországi és észak-itáliai eretnekmozgalmakat ismerhett ék – és ez alapján pró-
bálták meghatározni a boszniai bogumilizmus lényegét.20 Boszniában csak a 14. szá-
zad második felében indult elvalamiféle városiasodás, azonban még ekkor is rendkívül 

12 Dominik Mandić: Bogomilska crkva i. m. 120.
13 Uo. 121.
14 Uo. 118.,133–138.
15 Dimitar Angelov: Bogomolstvoto i. m. 421. Vö. Klaniczay Gábor: Patarén. In: KMTL 533.
16 Dominik Mandić: Bogomilska crkva i. m. 120., 126.; Dimitar Angelov: Bogomolstvoto i. m. 421.
17 Dominik Mandić: Bogomilska crkva i. m. 122.
18 Uo. 119–120.
19 Radmilo Petrović: Bogumili i.  m. 12. Petrović szerint az ariánus tanok ezeken a területeken az 

ariánus I. Nagy Th eoderik (455–526) e területekre is kiterjedő államából maradhatt ak fenn. 
Radmilo Petrović: Bogumili i. m. 11.

20 John V. A. Fine: Th e Bosnian Church i. m. 27–37.
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szerény keretek között . A nyugati eretnekmozgalmak társadalomkritikája és főleg pu-
ritanizmusa ezért a korabeli Boszniában nem lett  volna értelmezhető. Mindez nem cá-
folja azt a tényt, hogy a boszniai eretnekség eredetileg a szervezett  – latin, illetve görög 
rítusú – egyház kritikáját célozta. A boszniai hegyekben lakó pásztorkodó népesség 
nem sokat tudhatott  a dogmákról és a liturgia hátt eréről, bár végeztek különböző szer-
tartásokat, amelyeket kereszténynek neveztek. Ezeken a területeken sajátos módon 
keveredtek a latin és a görög rítusú, valamint az eretnek és a pogány nézetek. Európa-
szerte számos példával igazolható (egyes nézetek szerint a magyarok esetében is)21 az 
a gyakorlat, hogy a keresztény térítés során az új vallási rendszer elemei eleinte a régi 
pogány szokásokra rétegződnek rá, azoknak adnak új értelmet22 – viszont Boszniában 
ez a folyamat meg is ragadt ezen a kezdetleges szinten.

Arról, hogy az eretnekség horvát területeken is felütött e volna a fejét, nincs egyér-
telmű tudomásunk. A legrégebbi itt eni írásos emlékek nem említik a bogumilok jelen-
létét. A Dráva és a Kapela-hegység között  elterülő, vitatott  hovatartozású23 régióban 
a horvát kutatás szerint megjelent a bogumil eretnekség,24 ugyanis Felicián esztergo-
mi érsek (1127–1139) 1134-ből fennmaradt ítéletlevele szerint itt  Szent László király 
(1077–1095) azért alapított a meg a zágrábi püspökséget, hogy a bálványimádásba 
(ydolatrie cultus) süllyedt helyi lakosságot a főpásztorok visszavezessék a keresztény-
ség útjára.25 A magyar szakirodalom szerint igen valószínű, hogy itt  valójában nem a 
szó szoros értelmében vett  bálványimádó pogányok, hanem valamiféle eretnekek él-
hett ek – földrajzi alapon ezeket leginkább a boszniai területeken kimutatható bogumil 
népességgel lehet kapcsolatba hozni.26 Ezt az azonosítást azonban véleményem szerint 
kétségessé teszi, hogy a bogumilok éppenséggel szigorúan tiltott ák a képek (sőt a ke-
reszt) tiszteletét. Véleményem szerint valószínűbb, hogy a 11. században a Dráva és 
a Kapela-hegység között  még élhett ek a metódi tradíciót követő keleti keresztények, 
akiknek a körében viszont a 11. században is igen erős volt az ikonok tisztelete.

A bogumilok dalmáciai jelenlétéről nagyon kevés információval rendelkezünk. 
A szakirodalom szerint a bogumilokra vonatkozik X. János pápa (914–928) 925 körül 
kelt János spalatói érseknek küldött  levele, amelyben megjegyezte, hogy annak főegy-

21 Szegfű László: A bogumil eretnekség i. m. 51–53.
22 G. Glen Warren Bowersock – Peter Robert Lamont Brown – Oleg Grabar: Late Antiquity: A Guide 

to the Postclassical World. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 99–114.
23 Körmendi Tamás: Szlavónia korai hovatartozásáról. Századok 146, No. 2 (2012): 369–387.
24 Lujo Margetić: Pitanja iz najstarije povijesti Zagrebačke biskupije i Slavonije. In: Uő (szerk.): 

Hrvatska i crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije. Rijeka: Pravni fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, 2000. 261. (további irodalommal)

25 DHA 261.
26 Szeberényi Gábor: Birtokviszonyok és politikai játszmák. A zágrábi püspökség 12. századi 

birtokai. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara Társadalomtudományi Tanszékének 
Közleményei 4 (2001): 121. 32. jegyz.
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házmegyéjében megjelent egy olyan tan, amely nincsen összhangban a szent köny-
vekkel, és amelynek a liturgiája szláv nyelvű.27 Ez azonban valószínűtlen: a 10. század 
első negyedében még a bogumil eszmék bölcsőjében, Bulgáriában sem jött ek létre az 
eretnekség tanai. A 13. század derekán alkotó Spalatói Tamás (1200 k.–1268) a 11. 
század második feléről szólva említ bizonyos „metodiánus” eretnekeket, akik szerinte 
Szent Metód (815–885) tanításait követt ék. Spalatói Tamás szerint Metód alkott a meg 
a glagolita írást és sokat prédikált a katolikus egyház tanai ellen.28 A felsorolt két adat 
fényében véleményem szerint kérdéses, hogy Dalmáciában valóban a bogumil eret-
nekség jelenlétével kell-e számolnunk. Valószínűbbnek tűnik, hogy a horvát esethez 
hasonlóan itt  is inkább keleti rítusú metodiánusok élhett ek.

Egyes magyar kutatók szerint ez az eretnekség a 11. századi Magyar királyság déli 
területein is felütött e a fejét. A magyarországi bogumilizmusra vonatkozó szakiroda-
lom nagyon megosztott ,29 dolgozat keretei nem teszik lehetővé azt, hogy e kérdéssel itt  
részletesebben foglalkozzam.

Arra, hogy a Balkán északnyugati vidékén a bogumilizmus miért nem tudott  gyö-
keret verni, kielégítő magyarázatnak tűnik, hogy a boszniai területekkel ellentétben itt  
a 10. század végére a római rítusú egyházi szervezet jól kiépült és tartósan megszilár-
dult. Fine fentebb ismertetett  tételét továbbgondolva úgy tűnik, hogy a bolgár terüle-
tekről kisugárzó bogumilizmus másutt  csak ott  nyerhetett  teret, ahol a keresztény té-
rítés megrekedt a pogány tanoktól befolyásolt szinten, és a lakosság alacsony létszáma 
miatt  nem lehetett  zárt egyházi szervezetet kiépíteni.Mindebből kitűnik az is, hogy a 
bogumil eretnekség hitelvei csupán a görög rítusú területeken találtak termékeny táp-
talajra, ami az itt eni lakosság alacsony létszáma és a balkáni földrajzi viszonyok mellett  
magyarázható az egységes vallási hierarchia hiányával balkáni szláv görög rítusú terü-
leteken, szemben centralizált katolikus egyházzal.

27 Smičiklas I. 28–30.; Leon Petrović: Kršćani bosanske crkve i. m. 59.
28 Olga Perić – Damir Karbić – Mirjana Matijević-Sokol – James Ross Sweeney (szerk.): Th omae 

archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontifi cum. (Central European 
Medieval Texts 4.). Budapest–New York: Central European University Press, 2006. 78.; Leon 
Petrović: Kršćani bosanske crkve i. m. 59.

29 Békefi  Remig: Szent István király intelmei. Századok 35, No. 10 (1901): 922–990.; Gerics József: 
Az 1040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája I. Magyar Könyvszemle 
98, No. 3 (1982): 186–197.; Ivánka Endre: Szent Gellért Deliberatio-ja. Problémák és feladatok. 
Századok 76, No. 9–10 (1942): 497–500.; Rónay György: Bogumilizmus Magyarországon a XI. 
század elején, Gellért püspök „Deliberatio”-jának tükrében. Irodalomtörténeti Közlemények 60, 
No. 4 (1956): 471–474.; Redl Károly: Problémák Gellért püspök Deliberatio-jában. Irodalomtörténeti 
Közlemények 69, No. 2 (1965): 211–217.; Szegfű László: Eretnekség és tirannizmus. Irodalomtörténeti 
Közlemények 72, No. 5 (1968): 501–516.; Szegfű László: A bogumil eretnekség i. m.; Déri Balázs: 
Egy Jeromos-idézet Szent Gellértnél – és a bogumilok. Antik Tanulmányok 52, No. 1 (2008): 
67–82.; A kérdés historiográfi ai átt ekintésére l. Nemerkényi Előd: Szent Gellért Deliberatiójának 
kutatástörténete. Fons 10, No. 1 (2003): 3–19.
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A bogumilizmus alapvető hittételei

Az észak-balkáni eretnekmozgalom tanainak vizsgálata során fontos szem előtt  tar-
tani, hogy a források (és különösen a nagy földrajzi távolságban keletkezett  nyuga-
ti források) által bogumilnak mondott  eretnek tanok nem feltétlenül voltak valóban 
bogumil nézetek. Lehetséges, hogy forrásaink némely esetekben olyan gondolatokat 
is bogumil eredetűnek minősítenek, amelyek a gyengébb egyházszervezett el rendel-
kező észak-balkáni területeken nem koherens eretnek ideológia részeként alakultak 
ki, hanem egyszerűen a papok tudatlansága miatt . Ugyanígy elképzelhető, hogy for-
rásaink a római vagy a bizánci rítust követő államok expanziós törekvései ellen küzdő 
szláv népcsoportok önálló egyházi szervezet kialakítását célzó valamennyi törekvé-
sét a bogumilizmus hatásának tudják be. Az alábbiakban ezért elsősorban egy belső 
keletkezésű forrásra, a 10. század második felében Bulgáriában élő és alkotó Cosmas 
presbyter munkájára támaszkodva mutatom be a legfontosabb bogumil tanokat.30

A szakirodalom régi és elfogadott  megállapítása szerint a bogumil eretnekség leg-
fontosabb hitt ételei a manicheizmus alapjain nyugszanak.31 A manicheizmust Mani 
(Máni) alapított a Kr. u. 3. században a szászánida Perzsiában. Dualista vallás, mely 
a világot, mint a fény (jó) és a sötétség (rossz), a szellem és az anyag harcát fogja fel, 
melynek középpontja az ember, kinek lelke a fény, teste pedig a sötétség birodalmába 
tartozik. Ez a 3–4. században jelent meg a Római Birodalomban.32 A manicheista ta-
nok örmény paulikiánusok33 közvetítésével érkeztek Kelet-Európába. A 7. században 

30 Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica: A Bilingual Anthology of Bulgarian Texts fr om the 
9th to the 19th Centuries. (Michigan Slavic Materials 41.). Michigan: Michigan University Press, 
1996. 161.; Steven Runciman: Th e Medieval Manichee: A Study of the Christian Dualist Heresy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991. (repr.) 67.

31  A manicheizmus perzsa eredetű dualista vallás, mely a világot mint a jó és a rossz, a szellem és az 
anyag harcát fogja fel, melynek középpontja az ember, kinek lelke a fény, teste a sötétség birodalmába 
tartozik. A paulikiánusok e nézeteknek adtak keresztény színezetet, elfogadták ugyanis majdnem 
a teljes Újtestamentumot, de elutasított ák az Ószövetséget, Mária istenanyaságát, és Mária 
tiszteletét. Nézeteik szerint Krisztus azért jött  el a mennyből, hogy megmentse az embereket az 
ördög testi világából. A bogumilizmus kialakulásáról bővebben ld. Dimitar Angelov: Bogomilstvoto 
i. m. 69–164.; Dmitry Obolensky: Th e Bogomils. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 
59–110.; Steven Runciman: Th e Medieval Manichee i. m. 63–65.; Szegfű László: Bogumilizmus. In: 
KMTL 116–117.; Dragoljub Dragojlović: Bogomilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji. I–II. köt. Beograd: 
SANU, 2008. II. 107–129; a manicheizmusről általában l. Dmitry Obolensky: Th e Bogomils i. m. 
1–27.

32 Összefoglalóan l. Molnár Ádám: Manicheizmus. In: KMTL 441–442.
33 A paulikianizmust csakúgy mint az antik manicheizmusra épülő tanokat a szakirodalom 

neomanicheizmusnak nevezi. A közel-keleti neomanicheizmusról l. Dmitry Obolensky: Th e 
Bogomils i. m. 28–58.
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ugyanis katonai megfontolásból véghezvitt  bizánci telepítések során jelentős örmény 
csoportok kerültek Th rákiába.34

A paulikiánusok az antik manicheus tanokra épültek, nézetük szerint a világ 
ugyanúgy a jó és a rossz harcának színtere. Elfogadták a négy evangéliumot, Pál ti-
zennégy, János három, valamint Jakab és Júdás levelét, mindezek mellett  egy állító-
lagos Pál levelet. Elutasított ák az Ószövetséget, Mária istenanyaságát és tiszteletét. 
Nézeteik szerint Krisztus azért jött  el a mennyből, hogy megmentse az embereket az 
ördög testi világából. Bár voltak köztük aszkéta életmódot folytatók, az ételekben nem 
tett ek különbséget, és házasodtak is.35 Ezek az örmények érintkezhett ek bolgárokkal: 
már I. Borisz bolgár cár (852–889), miután felvett e a keresztséget, panaszkodott  a pá-
pának, hogy örmények prédikálnak az országban. Ezek nem vetett ék el teljesen a po-
gány hagyományokat, így sokkal közelebb álltak a néphez, mint a bizánci keresztény 
egyház rideg pompája.36

A kelet-európai területeken a manicheus-paulikiánus eszmék keveredtek a ke-
leti rítusú kereszténységgel és bolgár hagyományokkal (pl. apokrif eredetmon-
dák),37 majd mindezek egyvelegéből a 10. század közepén egy Bogumil38 nevű pap 
megfogalmazta a bogumil tanokat: a Bolgár Cárság lett  az új eretnekség bölcső-
je.39 Már a 950-es években I. Péter bolgár cár (927–969) két levélben is segítséget 
kért Th eophylaktos konstantinápolyi pátriárkától (933–956) az eretnekség meg-
fékezésére. A pátriárka viszont nem vizsgálva a bogumil tanok valódi hitt ételeit, azt 
paulikiánus csoportosulásnak nézve – mondván: jól ismeri a tüneteket – elküldött  egy 
katekizmust és néhány érvet, mellyel vissza lehet téríteni őket az ortodox egyházhoz.40 
A bogumilizmus azonban egyáltalán nem csupán hitelvek csoportjaira épült: nemcsak 
az egyház tanait vetett e el, hanem szembeszállt az egyházi és világi hierarchiával, a Sá-
tán teremtményének tekintve azt.41 Az, hogy az eretnek tanokat nem vett ék komolyan 

34 A paulikiánus örmények telepítéséről és tevékenységükről bővebben l. Uo. l. 59–63.
35 A paulikianizmusról bővebben l. Dimitar Angelov: Bogomolstvoto i.  m. 123–140.; Steven 

Runciman: Th e Medieval Manichee i. m. 26–62.
36 Asbóth János: A bosnyák bogumilek az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak alatt . I. Budapesti Szemle 

13, No. 97 (1885): 31.
37 Szegfű László: A bogumil eretnekség i.  m. 51. Bolgár apokrif eredetmondákról bővebben l. Donka 

Petkanova (szerk.): Stara Bulgarska Literatura 1. Apikrifi . Sofi a Bulgarski pisatel, 1981. 5–114.
38 „Most történt bolgár földön, hogy az igaz hitű Péter cár idején volt egy pap, akit Bogumilnek, 

Istentől szeretett nek neveztek. De az igazat megvallva ő Bogu-ne-mil, Istentől nem szeretett  volt. 
Ő volt az első, aki eretnekséget tanított  bolgár földön.” – Th omas Butler (szerk.): Monumenta 
Bulgarica. i.  m. 161. Bogumil alakja kérdéses, többen kitalált mitikus személynek tartják; az 
eretnekség elnevezéséről és Bogumil papról. L. Dimitar Angelov: Bogomilstvoto i.  m. 152–164.; 
Steven Runciman: Th e Medieval Manichee i. m. 67.

39 A bogumilizmus születéséről bővebben l. Dimitar Angelov: Bogomilstvoto i. m. 141–151.
40 Steven Runciman: Th e Medieval Manichee i. m. 67.
41 Asbóth János: A bosnyák bogumilek i. m. 34.
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és nem kezelték kellőképpen, a bogumilizmus megerősödéséhez és egyre erőteljesebb 
terjedéséhez vezetett .42

A bogumil hitelvek átemelték a manicheizmus alapvető tanait: a dualista-gnoszti-
kus fi lozófi án alapuló vallás szerint a világ a jó és a rossz, a fény és a sötét örök harcá-
nak színhelye. A jó forrása az isteni fény, melyet a sötét erők a test börtönébe zártak.43 
A bogumilok mindezt kiegészített ék keresztény hagyományokkal: Isten, a világ (a vi-
lágmindenség, nem az anyagi világ) teremtője és a fény forrása, aki a hetedik égben 
lakozik.44 Elsőszülött  fi a a Sátán (Satanaël), aki atyja ellen fordult,45 ezért a bukott  an-
gyalokkal száműzetett  a földre.46 Ő maga a gonosz, a sötétség, aki az isteni fényt a test-
be zárja, és elhelyezi az általa létrehozott  anyagi világban,47 ahol minden – a munka, 
az étel, a testiség, a pénz, az állam és az egyház – az ő teremtménye (sőt, a próféták és 
a teljes Ószövetség a Sátánt élteti, az ő bábjai),48 és aki ezeknek él, az a Sátánt szolgája. 
Az emberek megmentéséért Isten elküldte második fi át, Jézust, aki földi élete során 
megmutatt a az igaz élet útját, melyet az Újszövetség mond el. Üdvözülni csak az tud, 
aki meg tud válni az anyagi világtól.

A bogumil tanok szinte kizárólag az Újszövetségre, az Apostolok Cselekedeteire 
és Leveleire épültek,49 hasonlóan a paulikiánus hitt ételekhez. Tagadták Jézus emberi 
voltát, szerintük ő csak látszólag ember: mivel a test anyag, tehát a Sátán alkott a, Isten 
fi a nem költözhet egy ilyen testbe.50 Tiltott ák a vízzel való keresztelést.51 Tagadták az 
eucharisztiát: hitük szerint csak az Úr szava a mennyei kenyér, földi kenyér nem válhat 
Isten testévé, a bor pedig a vérévé, ugyanis ezek földi, anyagi dolgok, tehát a Sátán te-
remtményei.52 A gyónás, valamint ehhez kapcsolódóan a bűnökhöz tartozó penitencia 

42 A bogumilizmus történetéről az első Bolgár Cárságban bővebben l. Dmitry Obolensky: Th e 
Bogomils i. m. 111–167.

43 Uo. 185–186.
44 Božidar Petranović: Bogumili. Crkva Bosanska i Krstljani. Zadar: [K. n.], 1867. 51.
45 Božidar Petranović: Bogumili i. m. 51.; Asbóth János: A bosnyák bogumilek i. m. 33. Cosmas presbyter 

fordítva írja le: „Halva a példabeszédet az evangéliumból a két fi úról, úgy vélik, Krisztus az idősebb 
fi ú, és a fi atalabb, aki becsapta atyját, szerintük az Ördög., akit Mammonnak hívnak, és a világi 
dolgok teremtőjének és létrehozójának tekintik.” – Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica 
i. m. 166.

46 Dimitar Angelov: Bogomilstvoto i. m. 172.
47 Asbóth János: A bosnyák bogumilek i.  m. 33–35. Cosmas elbeszélése szerint: „A bogumilok úgy 

vélik, hogy Krisztus és a Sátán testvérek, az anyagi világot a Sátán teremtett e, beleértve a Földet 
és az emberiséget. Így magyarázzák a gonosz jelenlétét a világban.” – Th omas Butler (szerk.): 
Monumenta Bulgarica i. m. 156.

48 Uo. 156., 163–165.
49 Uo. 156.
50 Božidar Petranović: Bogumili i. m. 54.
51 Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica i. m. 167.; Božidar Petranović: Bogumili i. m. 54–55.; 

Keresztelő Jánost Keresztelő Antikrisztusként emlegetik: Uo. 165.
52 Uo. 163., Božidar Petranović: Bogumili i. m. 55–56.
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a bogumil elvek szerint szükségtelen.53 Tagadták a házasságot: a bogumil tanok szerint 
ugyanis a házasság Ádám bűne miatt  elvetendő.54 A kereszt tiszteletét is megtagadták: 
nem hódoltak azon tárgy előtt , amivel Istent megalázták.55 A hivatalos egyház tanítá-
sától különbözött  még a Szentháromságról alkotott  képük is.56 Megtagadták a szentké-
pek, ikonok57 és a szentek ereklyéinek58 tiszteletét. Nem fogadták el az egyházi liturgi-
át, mondván azt Aranyszájú Szent János (344 k.–407) alkott a meg.59 Ez alapján tehát 
vitatt ák az egyházatyák tanait. Tisztelték Uriel arkangyalt.60 Az eretnekmozgalom szi-
gorát minden bizonnyal a bolgár ortodox szerzetesektől tanulhatt ák.

A bogumil eretnekség 10–11. századi balkáni történetét és nézeteit vizsgálva ki-
tűnik: egyáltalán nem beszélhetünk egységes eszmerendszerről, egyházi hierarchia 
hiányában ilyen nem is alakulhatott  ki. A tanok legfőbbképpen a kereskedelem útján 
terjedtek, és mivel a bolgár területeket leszámítva egymástól többé-kevésbé elszigetelt 
kis csoportok vallhatt ák azokat, nem alkothatt ak tökéletesen koherens hitvilágot. Fine 
kutatásai arra is felhívják a fi gyelmet, hogy az eretnekségtől érintett  terület perifériáin 
nem feltétlenül beszélhetünk a szó szoros értelmében vett  bogumilizmusról, csupán 
esetlegesen egymásra rétegződött , kevert hitelvekről, amelyeket ráadásul a latin és gö-
rög rítusú szomszédok expanziós törekvéseinek útjában álló kis balkáni szláv állam-
kezdemények politikai érdekei is erőteljesen befolyásoltak.

Összegzés

A bogumil eretnekség az antik dualista manicheizmus alapjain, örmény paulikiánus 
közvetítéssel a 10. század közepén született  meg a Bolgár Cárságban, amely az eretnek-
ség magterülete volt. E területről a tanok – elsősorban a kereskedelem révén – futótűz-
ként terjedtek az Észak-Balkánon. A hitelvek jelentkeztek a későbbi Szerb Nagyzsu-
pánságban és Boszniában, viszont a horvát és dalmát területeken, ha a fel is ütött ék a 

53 Uo. 56–57.
54 Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica i. m. 167.; Božidar Petranović: Bogumili i. m. 58.
55 Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica i. m. 161., 167.; Asbóth János: A bosnyák bogu milek 

i. m. 33.
56 Božidar Petranović: Bogumili i. m. 51.
57 Th omas Butler (szerk.): Monumenta Bulgarica i. m. 161., 165.
58 Uo. 161–163.
59 Th omas Butler (szerk.): Uo. 163.
60 Uriel arkangyal az apokrif iratokban szerepel, tiszteletét a nyugati egyház nem kanonizálta, keleten 

a hét arkangyal egyikeként tisztelik. L. Dimitar Angelov: Bogomilstvoto i. m. 173.
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fejüket, nem tudtak gyökeret verni. A bogumilizmus egyes tanai egyes kutatók szerint 
jelentkeztek a 11. századi Magyar Királyság déli részein is.

Bár ezzel a térhódítással az eretnekség alapvető hitt ételei megmaradtak, régiónként 
tapasztalhatóak eltérések: például amíg a bolgár bogumilok elvetnek mindennemű 
egyházi és világi hatalmat – a Sátán művének tartva azt – Boszniában az eretnekek és a 
hatalom szoros együtt működése tapasztalható. A szakirodalom ezen eltérések ellenére 
is egységes balkáni bogumil eretnekségről beszél.

Dalmácia és a középkori horvát területek példáját látva leszögezhető, hogy a 
bogumilizmus csak ott  tudott  gyökeret verni, ahol az egyházi jelenlét még nem szi-
lárdult meg, valamint a kereszténység még megmaradt a pogány hagyományoktól be-
folyásolt szinten. Az, hogy az eretnekség elsősorban a görögkeleti területeken tudott  
tartós sikereket elérni, a görög rítusú egyházi szervezet decentralizáltsága és az észak-
balkáni területeken élő lakosság szétszórtságával és elszigeteltségével magyarázható.
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The Bogumil Heresy on the Northern Balkans from the 
Tenth to the Eleventh Century

Th e bogumil heresy is based on the antique manicheism, which was developed in the 
Bulgarian Empire in the middle of the 10th century. Th e idea of this heresy rapidly 
spread on the Northern Balkans, mainly through trade. Later these ideas appeared in 
the Grand Principality of Serbia and in Bosnia, however they were not accepted on 
the Croatian and Dalmatian territories. According to some Hungarian scientifi c re-
searches the concept of bogumilism appeared on the southern parts of the Hun garian 
Kingdom in the 11th century.

Although the main teaching of the bogumilism was maintained in its original form, 
in some regions the ideas were slightly changed. In the literature which deals with the 
bogumil heresy these diff erent ideas are consistently considered as a whole concept of 
bogumilism. We may defi ne the presence of the bogumilism on the territories where 
the infl uence of the Church was not strong enough, furthermore it was infl uenced by 
the pagan ideas, as we can see in Bosnia and the Serbian territories, however in Dalma-
tia and Croatia it could not happen.

Th e Hungarian historical resources were mainly occupied with the sporadic pre-
sence of heresy on the territories of the southern part of the Hungarian Kingdom in 
the 11th century, the diffi  culties in understanding other foreign languages, primarily 
the southern Slavic languages, oft en prevented the use of the results of foreign resourc-
es.

Th e aim of this study is to summarize the results of the researches of the bogumil 
heresy in the southern Slavic and Anglo-Saxon scientifi c literature.

Keywords Bogumilism, heresy, Northern Balkans, historiography




