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NAZIANZOSZI SZENT GERGELY A RÓMAI SZtK
MÉLTÚSÁGÁRÓL

A keleti és a nyugati kereszténység egyesítésének főakadálya nap
jainkban - eltekintve a leküzdendő ellenéraéstől és a kimagyarázható
dogmatikai ikülönibségektől - kétségtelenül a pápad primátus tantétele.
Igy látja ezt a mai ortodox teológia is. Nyugati részről maga Batiffol is
meri el, hogy a pápa egyetemes egyházfőségénekgondolatát - mint Szent
Péter primátusa folytatását - nem találhatjuk mega nagy keleti
egyházatyák: Nagy Szent Vazul, Nazianzoszi Szent Gergely vagy Arany
szájú Szent János gondolatvilágában. Ilyen körűlmények közt nem érdek
telen vállalkozás szemügyre vennünk az ókori Kelet egyházi íróinak min
den oly megnyilatkozását, amely a római püspöki szék méltóságának, el
sőségének és tanító tekintélyének elismerését érinti; különösen ha éppen
a felsorolt nagy egyházatyák egyikének tollából származik. Kiváltképpen
figyelmet érdemel tehát Nazianzoszi Szent Gergelynek egy nyilatkozata,
amelyben összehasonlítja Róma és Konstantinápoly, az 1. konstantiná
polyi egyetemes zsinat szóhasználata szerínt a "régi Róma" és az "új
Róma" hitbeli magatartását, mégpedig az utóbbinaJk rovására, Míndössze
néhány mondatról van szó, amelyet a szent egyházatya 381...ben írott
hatalmas, csaknem 2000 j,am'busi verssorra terjedő önéletrajzi költemé
nyében találunk: (562-573. sor). Rövidsége ellenére is igen jelentős nyi
latkozat ez egy olyan író részéről, aki az egész kereszténységben párját
ritkitó tekintélyt élvez, és akit Szent János apostol után elsőnek tisztelt
meg a keleti egyház a "theologosz" névvel. Erthetetlen tehát, hogy a
szóbanforgó részlet elkerülte a hangyaszorgalmú Roskoványi nyitrai püs
pök figyelmét a pápáságra vonatkozó tízenhatkötetes idézetgyüjteményé
nek össaeállításánál,

Nazíanzoezí Szent Gergely nyilatkozata az eredeti versformát követő

magyar fordításban igy hangzik:

A 'nagy természet két Napot nemád nekünk,
de Rómát kettőt lát az emberlakta föld
sugárzani: ,egy régit és egy új erőst.

Különoozé8Ük egymástól épp annyi csak,
mint felkelő és nyugvó nap, ha tündököl:
szépsége ennek ,sem több, mint a másiké.
A hit dolgában egyik - régtől fogva is
és most is - helyes úton jár, s a Napnyugat
egészét 'üdvhozó 'tanítással köti,
miként a földön első székhez illik is
az Isten szent összhangját hittel vallani.
Helytállott egykor párja is, de nem ma már ...

A szöveg értelme röviden összefoglalva az, hogy a birodalom egykoci
és új fővárosa teljesen egyforma külső pompában tündöklik. Amde míg
az "új Róma" tévtanoknak hódol, addig "a földön első püspöki szék"
helyesen vallja "az Isten szent összhangját" (szószerínt: "szimfóniáját"),
vagyis Atya, Fiú és Szeritlélek egylényegűségét, a "homoúzíon"~t; sőt e
tekintetben az igaz hit bástyája lett az egész Nyugat számára. Az első

hat sorban - a városképek szépségének összehasonlításánál - a két
"Róma" a két birodalmi fővárost jelenti teljes egészében. A 7. sortól
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kezdve azoniban már csak szűkebb értelemben vett "Rómákról', van szó:
a két főváros püspöki székéről. Különben érthetetlen lenne a régi Róma
hitének magasztalása, hiszen Róma városhatárán Ibeiül igenis előfordultak

eretnek csoportok; sőt az önéletrajzi költemény írása idejében, amikor a ,
kereszténység még csak megtűrt és pártfogolt, de korántsem hivatalos
államvallás a birodalomban, a "régi" Róma sokkalta pogányabb jellegű,

mínt az "új". Jellemző, hogy csak egy évvel később, 382~ben távolitja el
Gratianus császár - Szent Ambrosius milanói érsek befolyására - Vic
toria istennő szobrát és oltárát a római szenátusból, de visszaállítására a
szenátorók pogány többsége még háromszor is kísérletet tesz. A birodalom
nyugati felét "üdvhozó tanítással kötni" sem a polgári hatóságok feladata,
hanem a püspöké.

Nazianzoszí Szerit Gergely tehát elismeri, hogy a római püspöki szék
méltósága első a világon. Sejteti továbbá - ha nem is mondja ki szaba
tosan egyértelmű fogalmazasban - azt a meggyőződését, hogy a római
szék hitbeli álláspontja mentes a tévedéstől, és így zsinórmérték lehet ci
többi püspökség tanító tevékenysége számára. A szent egyházatya rnin
debben csupán a hagyomány képviselője, hiszen nem mond egyebet, mínt
amiről .már Antiochiai Szent IgThác tanúskodik közvetlenül az apostoli kor
határmesgyéjén (tl07-ben). Ismeretes, hogy e szerit püspöknek hét levek
maradt ránk, közöttük egy a római egyházközséghez címezve. Az utóbbi,
levél bevezetése sajátos módon különbözik a többiekétől. Míg amazokban
mindösszeegy-két szóval intézi el a szerző a címzett megszólításátcaddig
a rómaiakhoz szóló levélben szahadjára ereszti a dagályos "ázsiai" görög,
stílust, és a magasztaló jelzők halmozásával igyekszik kifejezésre juttatni'
a római egyházközösségnek az egész birodalom területén. illetve az egész
keresztény világban betöltött egyedülálló méltóságát és hitbeli kiválósá
gát Egybevetés kedvéért vegyük szemügyre ezt a szöveget is:

Ignác, más néven Tneojorosz, üdvözletet. küld annak az egyháznak,
amely irgalmat nyert a legfölségesebb Atya és egy Fia, Jézus Krisztus
nagyvolta folytán; amely szeretetet és világosságot élvez annak 'akaratá
ból, aki mindazt akaria, ami Istenünknek, Jézus Krisztusnak- szeretete
szerint való; amely továbbá elüljár a rómaiak területén; mélt6 arra, hogy
Isten birtoka legyen, és megérdemli, hogy becsüljék, boldognak hirdessék,
dicsőítsék, és rendje meg tisztasága miatt magasztalják; elii.ljár a szere
tetben, Krisztus törvényét birtokolja, és az Atya nevét viseli. Ezt kö
szöntöm Jézus Krisztusnak, az Atya fiának nevében. Azoknak, akik test
és lélek szerint egyek lettek az O mindentörvényéban, különbség nélkül
beteltek Isten kegyelmével, és elvonatkoztak minden idegen szinezettől:

a legteljesebb tiszta örvendezést kívánom Jézus Krisztusban, a mi Is
tenünkben ...

Erdekes, hogy Szent Ignác szövege ugyanazt a két mozzanatot tanú
sítja, mint jó harmadfélszáz évvel később Nazianzoszi Szent Gergely: a
római szék elsőségét ("elüljár a rómaiak területén", "elüljár a szeretet
ben", "Krisztus törvényét birtokolja, és az Atya nevét viseli"), továbbá
tanításának mentességét a tévedéstől ("elvonatkoztak minden idegen szí
nezettől": a már jelentkező gnósztikus és egyéb tanoktól). Persze az anti
ochiai püspöknél sem találjuk meg a kifejezésmód dogmati:kai szaba
tesságát és jogászi egyértelműségét. Ez részben még a szóhasználat korai
kialakulatlanségából folyik. De sokkal inkább annak tulajdonítható, hogy
a keresztény Kelet sohasem volt - és mindmáig sincs - annyira eljo
gíasodva, mint az elsősorban jogászi szellemű latin Nyugat. Róma klasz
szíkus , tömörségével szemben Kelet éppen nem csekélyebb erényekkel
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büszkélkedhet: tüzes szónoki lendületével és az átélés mísztikai benső
ségével. A félreérthetetlen fogalmazások latin szigorúságáért pedig kár
pótol a görög hagyománytisztelet szigorúsága, Mindkét szerit püspök e
hagyománytiszteletnek jeles képviselője. Míg azonban Szent Ignác tanú
ságának jelentőségétaz apostoli korhoz való közvetlen közelsege adja,
addig Nazianzoszi Szent Gergely olyan Ikorban ad hangot a hagyományos
tanításnak, amikor a pápai joghatóság Keleten éppen nem rokonszenves,
s a konstantinápolyi szék kezdődő feltörekvése, továbbá a görögök sértett
önérzete és a római szék iránt való ellenérzése miatt a tanúságtétel már
egyáltalán nem magától értődő.

Mint köztudomású, az egyeduralkodóvá lett Nagy Constantinus csá
szár (324-337) attette Iéi hirodalom központját Rómából Európa keleti
szélére, az addig nem valami jelentős Büzantion városkába. Az új fő

város "Kónsztantinúpolisz" (Constantínus városa) nevet kapott, sőt a "nea
Rómé" (új Róma) cimet viselte, és ennek megfelelően nagyszerűará

nyakban épült tovább. Egyházi szempontból Büzantion püspökei eredeti
leg Iéi hérakleiai érsek főmetropolitai (későbbi szóval "exarohai") jogható
sága alá tartoztak, de székhelyüknek birodalmi fővárossá emelkedésével
természetszerűen törekedni kezdtek rangjuk emelésére. Végső céljuk per
sze a "régi Róma" püspökének méltósága volt, vagy legalábbis a vele való
egyenrangúság. 'I'örekvésük jogi alapjának tekinthették azt a keresztény
görög világban szabályként számbajövő tételt, hogy egy-egy püspökség
egyházi rangja székvárosának polgári közigazgatási rangjához igazodjék.
Ez az elv oly símán átment a gyakorlatba, hogy nemcsak a keleti püs
pökök 341. évi antiochiai zsinatja mondta ki (9. kánon), hanem még a
chalkedóni egyetemes zsinat is magáévá tette (17. és 28. kánon). A tény
leges fejlődés a zsinatoletól függetlenül is ennek megfelelőéri alakult. Al
talában minden vaLamirevaló város püspöki székhely volt; a tartományok
(provinciák) székhelyein -a metropoliszokban- főpüspök (érsek) kor
mányzott; a több provinciát összefoglaló nagyobb közigazgatási egységek
nek, a dioecesíseknek fővárosában pedig érsektársai fölött is több-keve
sebb joghatóságot gyakorló, még magasabb rangú püspök székelt, Ez
utóbbiak jogállásának jelzésére lassankint a jogi szóhasználat is kialakult,
ha nem is egységesen. Hol pátriárkának nevezték őket (Alexandriában,
Antiochiában), hol pedig csupán exarchának (Efezusban, a pontusi Caesa
reában, a thrákiai Hérakleiában), A nyugati felfogás szerint viszont nem
a városok közigazgatási rangja, hanem a püspöki szék apostoli múltja
ád alapot a kieme1kedő jogállásra.: Ez az elv' Keleten nem tudatosodott
eléggé; de alkalmazása nem egy esetben amúgy is a tényleg kialakult ál
lapottal azonos eredményre vezetett volna, hiszen az alexandriai püs
pöki széken- köztudomás szerint - Szent Márk evangélista ült valaha,
az efezusin Szent János apostol, az antiochiairi pedig maga Szent Péter.

A konstantinápolyi püspök rangjával a 325-ben Niceában tartott első

egyetemes zsinat még nem foglalkozott, -abból az egyszeru okból ki
folyólag, hogy az új főváros akkor még nem is létezett. Építésének mun
kálatait 326 november 4-én kezdték el, ünnepélyes felavatása pedig 330
május ll-én volt. Am a 381. évi konstantinápolyi zsinat - eredetileg a
keleti püspökök általános zsinata, amelyet csak később tekintettek egye
temes tekintélyűnek - már nem térhettek ki a kérdés elől; 3. kánonjá
ban ezt mondja ki a zsinat: "A római után Konstantinápoly püspökét
illeti rangelsőség, minthogy ez az új Róma." Az itt említett rangelsőség

("preszbei,a tész tímész") minden valószínűség szerínt nem egyszerűen

tiszteleti kiváltságot jelent, hanem pátriárkai joghatóságot is a thrákiai
dioecesís főpapjai fölött. Ekkor ragadhatta tehát magához az új főváros
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püspöke a hárakleiai érsek exarchai joghatóságát. Hatalmi helyzetének
kialakításában ez volt az elsö lépés. Később egyes görögök jóval többet
szeréttek volna a kánonban kimondva látni. Azt, hogy a !konstantinápolyi
püspöknek egészen egyenlő rangja van a római pápáéval. A szövegben
eszerint "a római után" ("meta ton tész Rómész") klfejezés míndössze
időbeli utóbbságot jelentene, nem pedig rangkülönbséget, Zonarász, a
XII. századi görög kommentátor azonban cáfolja ezt a nézetet. Hivatko
zik Justinianus császár 130. novellájára, amely elismeri, hogy a kons
tantinápolyi szék bizonyos mértékíg a római alá van vetve. E bizonyí
tékhoz Nazianzoszi Szent Gergely szövegében most újabbat találhatunk.
mégpedig éppen egy volt konstantinápolyi érsek tollából, és éppen a zsi
natot közvétlenül követő időből. A szent főpap kétségtelen világossággal
hangoztatja, hogya római püspökség ",a földön első szék" ("proedron tón
holón"), Helyénvaló tehát feltennünk a !kérdést, minek köszönhető, hogy
Gergely ekkora tisztánlátással és szabadlelkűséggel tud nyilatkozni a
kényes kérdésben. A feleletet a Ikor történetében és a szerit püspök éle
tének tragtkumában találhatjuk meg.

Szeritünk csak policikal szempontból tudta Konstantinápolyt a föld
kerekség tündöklő napjának tekinteni. Hivő szeme az ariánizmus félel
metes tűzfészkét látta benne. Valóban az is volt, mégpedig négy hosszú
évtizeden át. Mióta Constantius császár számkivetésbe küldte Pauloszt, a
főváros katolíkus püspökét, az ariánusok egymást váltották a konstanti
nápolyi püspöki székben. Paulosz helyébe 339-ben az arianizmus harcos
vezére, a nikomédiai Euszebiosz került (t341 végén vagy 342 elején).
Utódja Makedoniosz lett, aki tagadta nemcsak a Fiúisten egylényegűségét

az Atyával, hanem a Szentlélekét is. Ot 360~ban maguk az ariánusok űz
ték el, s a püspöki székbe a szélsőségesen ariánus Eudoxiosz emelkedett.
Amikor 370~ben meghalt, fellélegzettek a 'katolikusok, és Euagriosz sze
mélyében püspököt választottak. Örömük azonban korainak bizonyult.
Valens császár (csakúgy, mint előzőleg az öreg Nagy Constantínus és fia,
Constantius) az ariánizmust tekintette a hellén ernber számára elfogad
hátöbb fogalmazású kereszténységnek, miután azt állampolitikai célra
alkalmasabbnak vélte. Karhatalommal elűzte tehát Euagrtosz püspököt.
Vele együtt küldte száműzetésbe a konstantinápolyi katolikus párt ve
zérét, Eusztathiosz presbytert is, és az ariánus Démofiloszt juttatta a püs
pöki székbe. A fővárosban kezdetét vette a katolikusok üldözése: egyet
len templom sem volt már katolikus kézen, s a hívek örülhettek, ha ott
honukban megmaradtak, vagy magánvagyonukat el nem vesztették. Az
ariánízmus oldalán viszont szabadon tenyészhetett több más tévtanítás
is, például a novatíánusok és a sabelliánusok nézetei.

Valens császár 378-ban meghalt, s a birodalom keleti fele is a nyugaei
császárnak, Gratianusnak ölébe hullott. Türelmes magatartása lehetövé
tette, hogy a kisded nyáj já összezsugorodott konstantinápolyi katolíkus
tábor legalábbis püspöki helynököt kapjon. A hívek és a thrákiai püs
pökök bizalma Nazíanzoszí Szerit Gergely felé fordult,aki jól ismert sze
mélyíség volt a kisázsiai ellenállási mozgalomban Valens császár erősza

kolt aríanízmusa idején. Szentünk már felszentelt püspök is volt, de tény
leg soha el nem foglalta - hatásköri surlódások miatt el sem foglalhatta
- a nyomorúságos, Isten-hátamögötti Szaszimoi városka püspöki székét,
amelyet bizalmas barátjának, Nagy Szent Vazul pontusi exarchának egy
házpolitikája neki juttatott.

Gergely a rábeszélés lelki kényszerének engedve meg is jelent a fó
városban. Templom híján egyik rokonának házát alakította kápolnává,
amelyet "Feltámadás"-na,k (Anasztaszíának) nevezett el. Valóban innét
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kelt életre a főváros katolíkus hite. Az új főpap nagyszerű beszédei ha
talmas propagandát jelentettek a niceai hítvallásnak. noha az ariánusok
és társaik gúnyolták a szónok nagy szegénységát és megjelenésének ví
dékles jellegzetességeit. Még véres dulakodás rendezésétől sem riadtak
vissza a szent helyen.

Gergely konstantinápolyi missziójával egyidőben emelte Gratianus
császár a birodalom keleti felének trónjára kedves tábornokát, Theodo
siust. Az új császár a niceai hit alapján kívánta egységesíteni országrészét.
Amikor 380 novemberének végén Konstantinápolyba jött, tüstént visz
szaadatta a katolikusoknak a főváros templomait és összes egyházi javait.
Az ariánusok püspökét, Démofiloszt eltávolította. Előzőleg különben is a
thesszáliai Beroia püspöke volt, tehát szabályellenesen lkerült Konstan
tinápolyba. Most már felvirradhatott az a nap, amely Gergely életének
legnagyobb élménye lett: a nép örömrivalgása közepett a császár oldalán
vonulhatott be a Hagia Szofia főazékesegyházba.A püspöki széket azon
ban CSaIk a Theodoeius-egybehívta konstantinápolyi zsinat kivánságára
foglalta el. Ily minőségében aztán elnökölt is a zsinaton.

Dicsősége nem tartott sokáig. Zsinati elnökségét fel akarta használni
az antiochiai egyházat megosztó szakadás megszüntetésére. Miután az
egyik antíochíai párt püspöke, Szent Melitiosz a zsinaton meghalt, Ger
gely nem új püspökválasztást akart, hanem a pártok egy régebbi szerző

désére hivatkozva a másik párt püspökének, Paulinosznak elismerését sür
gette. A különben szintén igazhitű Paulínoszazonban a Nyugat !kreatú
rája volt, hiszen Szent Lucifer caglíarí püspök mint pápai követ szentelte
volt fel Antiochia püspökévé. Érthető, ha a konstantinápolyi zsinat fiata
labb résztvevői sértett görög önérzettel fordultak szembe az elnöklő Ger
gely tervével. Szenvedélyességük magával ragadta az idősebb püspököket
is. E kudarchoz járult, hogy a zsinaton késve megjelenő egyiptomi főpa

pok Gergely konstantinápolyi püspökvoltának [ogszerűségét vontáJk két
ségbe. Szeritünk - mint említettük - előzőleg Szaszímoí püspöke voLt;
a niceai zsinat pedig tiltotta a püspöki székek váltógatását. Gergely érez
te, hogy ferde helyzetéből csak meghátrálással menekülhet. Lemondott
tehát. Lemondását a zsinat el is fogadta. A császár a püspökök javasLatára
Nektáriosz praetort - egy még meg sem keresztelt, de egyébIként méltó
és tekintélyes férfiút - emelte a konstantinápolyi püspöki székbe. Ger
gely hazájába, Kappadokiába vonult vissza, és családi birtokára húzódott.
Zsinaton résztvenni többé soha nem volt hajlandó. Nagy. megaláztatása
teszi érthetővé, hogy minden szép siker ellenére mégis csak kínos emlék
maradt az "új Róma" és a magas főpapi méltóság a leülönben is érzékeny
lelkületű költő-egyházatya számára. Nem dobogtarta meg szívét püspök
kollégáinak ama túlzott görög' önérzetessege sem, amely a latin befolyás
visszaszorítására jelszóként dobta be a zsinat parázs légkörébe, hogy
"Krisztus is Keleten született, tehát a keletieket illeti a vezető szerep".
Épp azért kellett lemondania a zsinati elnöklésről és a főváros püspöki
székéről, mert ezzel a görög elbizakodottsággal került szembe.

De elhamarkodott dolog lenne csakis az érzelmiindítélkoknak tulaj
donitanunk szentünk állásfoglalását a pápai szék primátusa kérdésében.
A későbbi görög nemzedékektől eltérően ő - mint kortárs, sőt mint el
sődlegesen érdekelt személy - még egész világosan látta a konstanti
nápolyi zsinaton alkotott nevezetes 3. kárion születésének körülményeit.
Péterale~andriaipátriárka a fentebb említettantiochiai szakadás dolgá
ban a nyugatiak emberének, Paulinosznak pártján állott. Nem szivesen
látta volna Nazianzoszi Gergelyt, az ellenpárt püspökének, Szent Meliti
osznak barátját a főváros nagybefolyású püspöki székében. Elhatározta
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tehát, hogy rnínt Kelet rangelső főpapja maga veszi kézbe a jog sze
rínt még üresen álló konstantinápolyi szék betöltésének ügyét. Eljárása
szomorú példa arra, hogy a szenvedély mennyire meg tudja zavarni az
erkölcsi ítélőképességet, és megengedhetőnek mutatja azt, ami nagyon
is helytelen. A pátriárka felhasználta a 380 telén Egyiptomból Konstan
tínápolyba induló gabonaszállító flottát, hogy pénzt, megbízottakat, sőt

püspököket küldjön a fővárosba, ás a helynökként működő Gergellyel
szemben végleges püspököt állítson. Az egyiptomiak jelöltje, Maximosz
filozófus, a görög nagyvárosi élet jellegzetes alakja volt: cinikus bölcse
lőkhöz hasonlóan rongyos ruhában járó, vörösre festett hajú, utcákon és
tereken vitatkozó kóbor tanító. Sem külső tekintély, sem belső komoly
ság és erkölcsi jellem tekintetében nem. állt azon a magas színvonalon,
amelyet a főpapi rnéltóság szükségessé tesz. Az egyiptomi [övevény püs
pökök mégis felszentelték - nem ugvan .a konstantinápolyi székesegy
házban, mert onnét ,a nép haragja elől menekülniük kellett, hanem egy
éppen nyitva talált üzlethelvíségben. A zsinat tehát, amely 381 májusá
ban, néhány hónapra-az előbbi esemény után összeült, az egyiptomi be
avatkozás jogtalanságát akarta nyomatékozni azzal, hogy 3. kánonjában
minden keleti főpap élére állította az. "új Róma" püspökét. így a zsinati
elnöklést is biztosította neki, és elejét vette annak a nem kívánatos ala
kulásnak, hogy a zsinaton megjelenő Timotheosz alexandriai pátriárka
az elnöki székből szélhasson belé egy olvan [ogvítába, amelynek előidé

zésében elődje, Alexandriai Péter volta hibás.
Mert hát a Maximosz-ügynek még korántsem volt vége. Timotheosz

~ mínthogv a zsinattal szemben mit sem tehetett - a pápa elé vitte a
dolgot. Ámde a római szeritszéknek az antiochiai esethez hasonlóan most
megint nem volt szereneséja a keleti bajokat orvosolni kívánó próbálko
zással. A konstantinápolyi szék jogos birtokosának kérdésében Maximosz
pártjára állott. Szent Damasus pápa nyilvánvalóan újabb hűséges párt
hívet óhajtott volna szerezni az ellenzékieskedő keleti főpapok között;
Maximosz szemelvét és szerepét illetően pedig az egyiptomi párt elfogult
és egyoldalú tájékoztatásának áldozatául esett. Szerencsére Theodosius
császár határozottsága végét vetette a nem kívánatos fejleményeknek. Na
ziarizoszi Szent Gergely ekkor már kívül állt az eseményeken.

Befejezésül érdemes még megemlítenünk, hogy a szent egyházatya
verses önéletrajzának idézett sorai nemcsak a pápai primátus mellett ta
núskodnak, hanem egy történelmi probléma megoldásánál is latba vet
hetők. Nevezetesen a niceai zsinat 6. kánonja hangoztatja, hogy változat
lanul érvényben marad az alexandriai püspök (pátriárkai) joghatósága
Egyiptom, Lybia és Pentapolisz fölött, "minthogy a római püspöknek is
hasonló jogállása van". A kérdés most már az, hogy mekkora volt a 'ró
mai pátriárkatus területe, minthogy erről a zsinat egy árva szót sem ejt.
E kérdésről a XVII. században sok vita folyt egyrászről a hugenotta
Gothofredus (Godefroy, t1622) és barátja, Salmasius (de Saumaise, t1653),
másrészről a jezsuita Sirmond, (t1651) között. A döntő történelmi érvek
Zonarász és Balszarnon XII. századi görög kánonmagyarázók álláspontját
igazolják, amely szerint a pápa pátriárkai joghatósága a Római Biro
dalom egész nyugati felére kiterjedt, tehát 8 közigazgatási dioecesisben
összesen 69 provinciát ölelt fel. De Nazianzoszi Szerit Gergely szavai is
erről tanúskodnak. Szerinte a régi Róma "a Napnyugat egészét üdvhozó
tanítással köti". Itt nyilván nem a pápai legfőbb tanító tekintély érvénye
süléséről van szó, hiszen Gergely nem az egész emberlakta földről ("oikú
mené") beszél, hanem csak a Napnyugat egészét említi ("tén heszperán
pás~án"). A "köti" ("deúsza") kifejezés viszont a többi nyugati főpap
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fölötti joghatóságra utal. Hiszen kötelezni, valamire rászorítani csak úgy
lehet öket, ha a római püspök összehívhat és vezethet általános nyugati
zsinatokat, beleszólhat a püspökválasztásokba. 'bíráskodhat viták esetén,
és esetleg mindezeken túlmenően még egyenes parancsokat is adhat. Az
így értelmezett "kötés" tehát részben is, egészében is feltételezi a pátri
árkai joghatóságot, amely Nazianzoszi Szent Gergely szavai szerínt a Nap
nyugat egészére terjed ki.

A görögöknél még a IX. század folyamán is változatlanul életben
találjuk ezt a Szerit Gergely-kifejezte nézetet. Jellemző ugyanis, hogy
Szent Cirill és Metód - jóllehet a pápa hatalmas ellenfelének, Fótiosz
konstantinápolyi pátriárkának voltak személyes [óbarátai - magától ér
tődő természetességgel ismerték el maguk fölött a pápa pátriárkai jog
hatóságát, amikor a Balaton és a Nyitra vidéki morva fejedelemségekben
működtek. így állt elő az a furcsa helyzet, hogy a két jövevény görög
a pápához hűségesebbnek bizonyult, mint például ,a salzburgi érsele

Attekintve tehát mindama kérdéseket, amelyek Nazianzoszi Szent
Gergely idézett soraival kapcsolatban szóba jöttek, meg kell állapítanunk,
hogy szeritünk nyilatkozata nemcsak nagy elvi jelentőségű tanúságtétel
és nemcsak saját kora viszonyainak jellegzetes dokumentuma, hanem ér
tékes segítséget ád a századokkal későbbi történelem adottságainak meg-
értéséhez is. . .

•

G. M. HOPKINS VERSElBŐL

NONDUM "Bizonnyal elrejtezett Isten vagy."
(Iz. 45, 15.)

Isten. Feléd száll föl imán/c,
De nem küld választ rá eged.
A reszkető bűnös imád:
Nincs megbocsát6 üzenet.
Szónk úttalan pusztába vész,
Himnuszunk vak csöndbe enyész.

Látjuk a föld' ékes szinét 
Nem a kezet: csak az írást.
ares csarnok az éji ég,
Ölén kigyúl ezer világ,
De küszöbön, tűzhely körül
Nincs gazda - ég, s rémít az űr.

Sejtésünkkel, Fölség, talány,
Magunk módján öltözteWnk.
Ah,ány képzelet, annyi árny,
Melyet helyedbe ültetünk.
Ajándékunk hogy vigyük el?
Sarutlan lábunk merre lel?

EJs még töretlen csend borong
Futó század, e6n felett,
Mint káosz-vert hullámokon
Egykor a Lélek lebegett.
(Majd jött a Nap: telet, tavaszt,
S halálból lét-csírát fakaszt.)
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