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A KONSTANTINÁPOLYI PÁTRIÁRKA
MEGTISZTELÖ CíMEI

Páratlan történelmi jelentőségű mozzanat volt a II. vatikáni egyete.
rnes zsinat folyamán VI. Pál pápa "Ambulate in dileotione" (JárjaW)c
ezeretetben I) kezdetű brevéjének kihirdetése a nyolcadik nyilvános ~
sen, 1965. december 7..;én. A római szeritszék ezzel ünnepélyesen vlssza
vonta a konstantinápolyi pátriárkára 9U éve kimondott kikiÖz~tést.

Egyidejűleg1. Athenagorász pátriárka is hasonló értelemben járt ela ró
mai .. egyiház .irányában. Az esemény után a pátriárkált Rómában képvi
selő Melitón héliopoliszi metropolíta hivatalosan kijelentette a pápának:
,;Szen1:sé:ged a kereszténység rangelső főpapja"; a pápa viszont a maga
réISZérŐl már korábban megadta Konstantinápoly érsekének azegyl1wr oly
sokat vitatott "ölkumenikus pátriárka" oímzést, Mindez igen időszerűvé

teszi, hogy feltárjuk a nagy esemény hajdaini előzményeit és a pá.1riárka
.megtisztelő címeinek történelmi értelmét.

A keleti egyhá.zszakadás

A szkízmát - a bizánci rítusú kereszténység sajnálatos elszakadását
a római pápától - a nyugatitörténelemkönyvek az 1054. évtől számítják.
Maguk a keletiek nem egészen így lá,tjAk a tényeket. Szeríneük a srza.ka
dást II pápa kezdte, míkor 800 karácsonyán Nagy Károly frank királyt
nyugatrómai. császárrá koronázva megsértette a Bizáncban (Konstarttiná
polyoan) uralkodó ,egyetlen igazi "római" császár felségjogát. Nézetük
szerínt olykor-olykor helyreállt még az egyház egysége, !ha a bízánel po
litika jelöltjeinek síkerült a pápai trónra jutníuk, vagy ha a~
érdeke közeledest sürgetett. Görög szemmel nézve 1009-ben vált végle
gessé a szakadás, amikor a különben is németbarát IV. Sergius pápa
trónfoglaló levelében olvasható hitvallást a keletiek mínt eretnekséget
vísszautasították, mínthogy a pápa hitet tett benne a Szentléleknek: nem
osak az Atyától, hanem a Fiúistenilől való származása mellett is. Az 1054
es esztendő mégis roppant jelentőségű a sskízma történetében. Ebben az
évben ugyanis végzetes következményű tragédia jáiBzódott le a keileti
csáesárwárosban, és immár Róma 'számára is befejezettnek mutatta az el
idegenedés f,olyamatát az egyház 'keleti és nyugati gondolkodású, azaz
gÖl"qg és win fele ~özött.

Ismeretes, !hogy Kdnstahrtinápolyérsekéne:k, KerúllárioBZ Mihály pát
riál1kának erősen 1ati.nemenes magatartása, de a keleti esássár kívánságár.a
a pápához küldöttbékülékeny hangú-Ievele-Is tárgyalásokat tett~
gessé, Szent IX. Leó pápa Hl54-ben. :háromtagú követséget· kVldött tehát
a .keletí fővárosba. A görögül tudó Humbertussilva-ca:ndidai kardinális
püspök, továbbá a hereegi vérből származó Frigyes díákónus, a római
egyház kancenárja(akésőbbi IX. István pápa) és Péter, Amallfi érseke
voltaik a pápa követei. Sajnos, nem tudtak diplomaták módjána vise1k~
ni. A kór, amelynek szellemi Ievegőjét szívták, Nyugaton a 'lu!.reos refor
mok .ideje, E'z a liégkör .nem udvarias és engedményekre kész tá.r'gYaló
feleket nevelt, hanem az elvek hajlJíthatatlan megtestesítöit. M egyház

. élet-Iha1M harcot 'vívott, !hogy felszabadítsa m.agát ~ féUdaliztnus bUin~
cséiMI, és hogy megtisztíthassa a papságot az elvUá~tó· t'ertOsZertél
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~üttj.áró b\ínöktól. Péter hajójáInak vitorláit má,r azok az új szelek da
gasztották, amelyek a cluny reformmonostor-ezövetség irányából fújtak;
a kormányrúdnál pedig néhány évtizeden át oly merész ÉS megn.em al
kuvó férfiak álltak egymást követve a pápák oldalán, mint Hildebrand ,
fódiákónus (a későbbí Szent VII. Gergely pápa) vagy Damiáni Sz~nt PéteT
és Deusdedit kardinálisok. Sorukbanaz első volt, és a töblbihez hasonló.ású ,reformegyéniség, a pátriár:kához küldött köve1l9ég szellemi irá.
,qyít6ja, siIlva-oandidai Humbertus is. A tárgyalások zátonyra is futottak.
Humbertus ügyetlen lépése volJt, hogy felújította a Szentil.élek származá
sára vonatkozó ritát, amelyről a sokkal inkább politikus, mint hittudós
Kerulliáriosz - saját bevallása ezerint - .addígelé nem is hallott. A kö
vetség ezenfelül nem volt 'hajlandó megadni a pátriárkának azt a tiszte
letnyi1vánitást, amelyre a tekintélyét rendIkívül féltő, sőt !hatalmi ál1á8át
még fokozni is akaró Kéru11áriosz feltétlenül számot tartott. sértett ön
érzetében már az elsötaíálkosés után elzárkózott: a követek tObbénemis
juthattalk a színe elé. Hiába ,áll oldalukra a pápával szövetséget Mlajtó
IX. Kónsztantinosz Monomachosz császár. A pátriárka bizton száml(thatott
ft forradalmi hangulatú, felibolydult bizánci tömegekre; elaenüldben pe
dig még egy császárnak sem volt tanécsos cselekednie.

A ~öve~tehát dolgavégezetlenül hazautazott, míután a Hagia
Szofia főszékesegyház oltárára letett kíméletlenhangú íbullában kiközös1
tette .a pátriárkát. Kerulláriosz azzal felelt, hogy zsinatra ült össze a
könnyen e1érlhető piis;pökőklrel, és kiközösá.tette a követeket, akiknek kü
lönben már eleve, mindjárt íbemutatkozásuk után, ikéh<légbevonta pápától
eredő meghatalmazását. A sérelem megtorlásánál azonban sokkalta mesz
szeb1;)re ment.úgyV1éJ.te, hogy a 1aItinok ál1:al1áoolsságlb elihajlottak az
~ ibittől, és azon volJt, hogy a pápa nevéről ne csak Bizáncban, hanem a
többi keleti pátriárka fennhatásági területén se történjék többé említés a
liturgiában. Evég1bő1 ~étizbenis levéllel fordult III. Péter antiochiai pát
ríárkához. Péter válaszlevele ránk maradt. Nagyon figyelemreméltó írás
mind a rtarta:lmát, míndpedíg a szövegezést tekintve.

Hízelgés, képmutatás, meghunyászkodás ?

Péter Bizánc neveltje. Természetesen nem :helyesli, hogy a nyugatiak
a hagyományos házísütetűbúzakenyér helyett egyszerre osak ikovl\sztaiLan
llla1(ootyával) kezdtek. el mísézní, és igy eltértek az általános, <isi egy
házi S1JOkástól. Igazi :hiibájuk.aJt mégis egy másik pontban vé1i látni. A ke
leti .egyetemes zsinatokon szerkes2Jtett hivatalos hitlvall.ásszövegbe a lati.
nok önhatalmúan betoldották a :-. lényegében a görög egyházatyáknál is
meglelhető - ih!ittanírtást, hogy a Szentlélekisten ,,.a Fiútól is" származik
(,,Filioque"). Ezt szerinte feltétlenül el kell hagyniUlk. A bizánci részről
hangoztaltott tObbi vitás kérdések :Lényegtelenek.

Az .antiodhiai pátriárka eszerint nem mindenben ért egyet bizánci
társénak íté1eteivel. Megadja viszont neki levelében mindazokat a meg·
tisztelő címeket, amelyekre Kerulláriosz oly kényes vol1t, és amelyeket a
római követektől is elvárt volna. Érdemes idéznünk néhány sorát:

Istenhez leginkább hason1.atos, áhitattal és leborulva tisztelendő szent·
$éges uramnak, Kop.stantinápoly, az új Róma boldogságos érsekének és a
földkerekség pátriárkájának; Péter, Isten irgalmából Nagy-Antiochiának,
Isten városának érseke.
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Istenhez leginkább hasonlatos, szentséges Uram!
Szent leveleidből kielégitően értesültem, hogy mekkora gaztettet lc~

vetett el szentélyedben az ellenség, és hogy mily fondorlatot eszeltek ki
gyűlölőid, [elemeloéti fejüket ott, a te egyházadban ...

De sorra vesszük mindazt is, amit latin tévelygés címén elsoroltál.
agy látom, egy részük elvetésre méltó és kerülendő, más részük gyó
gyitható, ismét más részük pedig nem is érdemli, hogy törődjünk v.ele.
Mi közünk ugyanis ahhoz, hogy borotválkoznak a főpapok, vagy hogy'
gyűrűt viselnek annak jeléül; - amint irtad -, hogy eljegyezték mq'"
gukat Isten egyházával? ... Mert ha kifogástalanok akarunk lenni,.áz a
hel.yénvaló, hogy inkább mi hajoljunk a megbékélésre és a testvéri sze
retet irányába, hacsak nem Istennek vagy a hitnek elvesztésérŐl van szó.
Hiszen ők is a mi testvéreink, noha faragatlanságuk, tudatlanságuk és a
maguk nézetéhez való ragaszkodásuk gyakran letériti őket az egyenes út
ról. Barbár népek között nem kell megkövetelnünkugyanaztaz aggáLYos
pontosságot, amit mi magunk elvárunk azolyanoktól, akik kultúrában
nevelkedtek. Már az is nagy szó, hogy tévedés nélkül tanítják őnáluk az
elevenítő Szentháromságot, és hogyamegtestesülés titkát is ugyanol.yan
értelemben vallják, mint mi.

'" Kérlek, esengek, könyörgök, és lélekben átölelem szent lábadat:
Túlzott szigorúság helyett a tényekhez alkalmazkodjék Istenhez hasonla
tos Szentséged! Vigyázzon, hogy miközben össze akarja varrni a szaka
d·ást, ne tegye még nagyobbá! ...

Hogy őszintén kinyilvánítsam véleményemet: ha a szent hitvaLlásba
betoldott részlet tekintetében jobb belátásra térnének, én semmiveL sem
kívtIDnék többet, és éL lényegtelen dolgok közé sorol nám egyebek között
még a kovásztalanok kérdését is. ... '

A pátriárkának járó címzésekben - a mai olvasó érzése szerínt 
lealacsonyító hízelgés, képmutató udvariasság, sőt szolgalelkű meghu..
nyészkodás, egyszóval "hi~tinizmus" nyilvánul meg. Sajnos, így értet..
ték a nyugati követek is; és rninden bízonnyaí a páVrLárka határta'Lan el...
bízakodottságára magyaráztákyhogy elvártaaz ilyesmit. A követek ment...
ségére szolgál, hogy belőlük Ls, mint általában aközépkor fíaíböl, hiány
zott a képesség a dolgok történelmi és néprajzi megértésére. Né1krülözték
tehát azt a "harmadik dimenzióban" való Iátásmódot, amelybe a rene
szánsz és a nagy felfedezések kora óta egyre jolbban beletanul anyUg~ti
emlber. Mert hát a bizánci. pátriárka címeí egyszerre más megvi1ágításba
kerülnek, ha történelmi előzményeiket és politikai hátteriiJket' is tekin
tetbe vesszük.

Szavak jelentésváltozása

Elgondolkodtató tény, hogy az idők folyamán mennyire megváltozik
egy-.egy szó [elentése, Jézus Krisztus például haitározottan ellenzi, hogy
követői "uram"-iI1ak, vagy atyának, va,gy mcsternek címeztessék magukat'
(Máté 23, 8-10). Ma mégis aggály nélkül merjük basznáíní-és megkí..
vánní e megszólításokat, hiszen a jelenlegi értelmük már ra 'legkevésbé
sem csorbítja a mennyei Atyának vagy a Megváltónak .jár6ttszteletet.
Idegenkedéét érnünk ellenben, ha egy embert "iboldogságos..nak"wagy
éppen "szentség!es..,nek" ken szólítanunk, noha ez a címzés egyálta1á:n,nern
idegen a biblia ~óhasZl!lálatától. Maga Jézus nemegyrallka1omrrial'~.



dognak mondta tanítványait és híveit, Pál apostol pedig számos esetben
egyenesen ,,szenteknek" nevezi nemcsak a prófétákat és az apostolokat
- saj'át magát sem hagyva ki közülük -, hanern még az egyház egy
szerü tagjait is. Humbertus kardinális és követtársai tehát nem ütköz
hettek mega bizánci pátriárka "szentség,es" eimén, hiszen ezt a megszó
lftást nemcsak a pápának adták meg, hanem időnkint Nyugat más püs
pökeinek is. Bizonyítás helyett elég egyetlen pillantást vetnünk a latin

,szent Jeromos áldozópapnak a nyugatafrikai Szent Agoston püspökkel
folytatott, a szkízmánál hetedfél évszázaddal korábbi levelezésébe. Egy
mást k!ölcsönJÖ8en "szentnek" szóLítják; ez tehát udvariassági szólásmód
voU iSZ egyháziak között, Sőt Jeromos a "boJdogságos" (beatissimus) cí
met 'is megadja nagynevű püspök-barátjának,

Minden bizonnyal megütköztek azoniban a pápa követei a "földke
rekség pátriárkája:' (oikúmenikosz patriarcha) hallatára. Ez a címzés ép
pen nem volt számukra újdonság, hiszen Nyugaton már régóta rossz hír
ben áIl:lott. A latinok soha meg nem értették, és kezdettől fogva elutasí
tották. Ezt a megszólítást, amely az egyetemes joghatóság igényét tartal
mazza, először a szígorú önmegtagadásairól híres Bőjtölő János bizánci
pátriárka követelte meg magának (t595). Kortársa, Nagy Szent Gergely
pápa úgy martatta ki rosszallását, hogy evangéliumi alázattal "Isten szol
gái szolgájának" nevezte magát; hiszen Jézus szava ezerint e cím illeti
ut, aki "leg;nagydbb" az egyházban. A pápák mindmáíg hasénálják is.
l024-ben Eusztathiosz pátriárka a császári udvar támogatásával és - a
bizánci díípomáeía szokásához híven - nagy pénzösszeget kínállva pró
bálta .rávenní XIX. János pápát, hogy ismerje el végre. "a földkerekség
pátriá;rkája" címzést és a bízánel püspöki széknek a rómaival egyenrangú
elsőségét. Nyugaton nagy megrökönyödés támadt, mikor a pápa nyilvá
nosságra hozta az ajánlatot. Humbertus és társai jól emlékezhettek rá,
hiszen már fénfikorlban voltak, amikor az eset történt. Korunk törté
nettudománya már jobban megérti a cím tartalmát és használatba véte
lének értelmét. Az "emberlakta föld" (oikúmené) a klasszikus gondolko
dású ember számá'I'aa Római Birodalmat jelentette. A Bizáncban ural
kodó 'római császár "kozmokratór" volt ("a világ ura"). A "f.öldkenekség"
haJtáTaiott húzódtak, ahol a császári közigazgatás hatósugara végződött.

Ká'VÜle a barbárok földje terült el, amely valósággal külön világnak szá
mított. Az apostolok korának közvetlen közelségében. amikor a birodalom
ih.atárai Britanniától Indiáig terjedtek, Szent Ignác püspök (tl07 táján)
még úgy fejezhette ki a római szentszék egyetemes, az egész világra szóló
egyházf&églét, hogy "elüJ.jár a rómaiak termetén". Ez a vílágterület; ké
söl:fu egyI1e zsugorodott, a magát Keleten is "rómainak" érző göröguyelvű
lakosság nem csekélyszomorúságára.

Euetemesség igénylése

A keleti réSZ egyházkormányzata idővel négy önálló pátriárka között
oszlott meg, Alexandria, Antiochia, Konstantinápoly és Jeruzsálem szék
he1ye:kdcel; a birodalom nyugati fele viszont teljes egészében a római püs
pök pátriárkai joghaióság1a alatt állott. A pápának ezen túlmenő tényke
dése, vagyis egyetemes egyhárlői mivoltán alapuló beavatkozása a Kelet
ügyeibe, csak a rendkívüli esetekre korlátozódott. Általános fontosságú
kérdésekben Vagy például a pátriárkai székek betöltése körül támadt za
varokban. tkel'lillt l1á sor. Agövögök azonban illyenkor is jobb szevették
2lSinat elé vinni a dolgot. A századok folyamán a keleti jogfejlődés egyre
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inkább a konstantinápolyi széknek kedvezett, Görög gondólkodás szerint
ugyanis annál magasabbrangú volt egy-egy püspök, minél fontosalbbsze
repet töltött be székvárosa az állam polgári köz~atásában. !gy lett
rangelsövé a keleti pátriárkák között a birodalom 330..Jban fe1aMatott ifjú
fővárosának, Bizáncnak (az "új Rómának") püspöke. 381-ben .már egye
temeszsínat mondta ki, hogy méltóságában közvetlenül a régi Róma püs
pöke után következik, Justinianus császár megépítette számára az 537
karácsonyán felszentelt "Nagytemplomot", az új Hagia Szofiát, amely
akkor a földkerekség leghatalmasabb és legpompásaob székesegyháza volt.
Idők múltával egymás után veszett el a bírodalom számára nemcsak a
nyugati tartományok jórésze, hanem - vallási és nemzetiségi torzsal
kodások miatt először érzelmileg, majd a perzsa és az arab hóditás kö
vetkeztében politikailag - az alexandriai és az antiochiai pátriádták
jogteTÜlete is. Bizánc főpapjának látnia kellett, hogy joghat~,ának'ha
támiegyre inkább a megmaradt birodalom tényleges határaival esnek:
egybe. Igy a történelmi katasztrófák adták meg neki azt, amire azpúgyis
vágyódott: egyetlen pátriárka lett a klasszikus felfogás szeríntí ember
Iakta földkerekség, az "oikúmené" fölött. Nagy Szent Gergely pápa, aki
mínt Gordianus szenátor fia a germánok elözönlötte Itáltálban is! ízig
vérig rómainak érezte magát, persze~ politikai szempontból sem ért
hette meg az új aim felvételét. Róma a jogi formák szecinttovábbra is a
bírodalomhoz tartozott, sőt III. Leó pápa 800-ban, Nagy Károly megkoro
názásával, Nyugaton is feltámasztotta a római császári méltóságot,

Kelet ezt ily formában nem ismerte el, és ragaszkodott a saját szü...
kebb főldkerekség-szemléletéhez. Gondolkodását jól [ellemzi egy eset,
amely a XI. század második évtizedében játszódott le. Szergiosz konstan
tínépolyi pátriárka a kolostorok megadóztatása míatt neheztelt II. Bazi
leioszasáooáiITa. Ezért útját állta, mídőn a császár a bolgárokon győzel

metaratva diadalmenetét tartotta, és 'be akart lépni a Hagia Szofia fő

székesegyházba, A császár hirtelen felindulásában arculütötte a pátriárkát,
az viszont ~os szidalmakkal felelt. A két "egyetemes személyiség"
(oikúmenika proszópa) összebékítésére az arab uralom alatt álló ALexand
ria főpapját, Theofilosz pétriárikát kérték meg, aki a helyettesítő clégté,.
tel igen sajátos módját választotta. Két viaszbáb egyikének a kezét vágta
le, másikának a nyelvét tépte ki. Ezzel a jelképes búnihődéssel a ikínos
ügy lezárult, az alexandriai pátriárka pedig attól fogva "a földkerekség
ítélő bírája" eímet viselnette (krítész tész oikúmenész). Az ilyesféle szük
körű egyetemesség-igényekhez képest VII. Gergely nemcsak a pápai mél
tóság egyetlen voltá/t hangoztatta, hanem voltaképpen a MgyIbirodalIni
eszme mellett is hitet tett, rnidőn l075-ben - mintegy másfél évtizeddel
Kerulláriosz halála után - a "Dictatus Papae'clmü hires iratban meg
szövegezte az elvet, "hogy jog szerínt egyedül a római főpap mondhatő

egyetemesnek".

A bizánci pátriárka "oikúmenikooz"-szá emelkedésével párhuzamos
folyamat k:űliÖn'ben Nyugaton is lejátszódott. A kJeleti kereszténység el
szakadása folytán a katolikus egyház azonos lett a római pátriárka jog
hatósági területével, Igy természetszerűen alakulhatott ki az a pápai köz..
pontcsétás az egyházkormányzatban, amellyel a keletiek máig szembe
fordulnak. Pedig az ókorban az alexandríaí pátriárka semmivel sem ke
vesebb hatalmat gyakorolt alantasaí, a római Egyiptom és Lybia püspö
kei fölött, mint amekkorát ma a pápa gyakorol a nyugati világban és a
hozzá kapcsolódó mísszionált területeken,
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,.IJtenbe~hasonla.~s"

Egészen másirányú összefüggésekre utai a bizánci pátriárka "Istenhez
hasonlatos" (theoeidész) címe, Ez eredetileg a császárnak járó tisztelet
adás. Az uralkodóban istent látni nem római gondolat, sőt annak idején
agörögők'is zokon vették, hogya közülük kiemelkedett világhódító Nagy
Sándor (t Kr. e. 323) a perzsa királyok médjára istenként imádatta ma
gát. Egészen. természetesnek találták ellenben a hódolat ily megnyilátko
z~át az elgőrőgösödött barbárok, akikből Keleten a Római Birodalom
Iákosságának zöme is adódott. Már Augustusosászár megengedte, hogy a
keleti tartományokban templomok épüljenek tiszteletére. Ott aztán ál
landó is maradt 'a míndenkorí császár- Istenitése, míg Nyugaton inkább a
~zár "g~eniusát" (éltető és védő szellemét) kellett tisztelni. A birodalom
lSlllypontj/Íinak .KeJ.etreáttevődése csak erősítette a osászárkultuszt. így
éJj;hetó, hQg'y Nagy Konstantin császár még 313-han vert érmén is Héli
oszhoz, a birodalom győzhetetlennapistenéhez hasonlatosnak ábrázoltatta
magát,' noha akkor már kifejezett rokonszenvet mutatott a keresztény
vallás iránt. A pénzen Konstantin arcképe látható, mögötte szigorúan
párhuzamos profiliban a napisten sugarakkal koronázott feje, a császár
vállát eltakarő pajzson pedig a napisten négyesfogatának ismert ábrázo
lása. Nem túlzásállitanunk, hogy a császárimádás valósággal a tömegek
igéD.ye volt. Konstantinápoly alapítésánál, tehát már a niceai egyetemes
zsinat összehívását követő időben, Konstantin szebrot állíttatott magának,
amely őt ismét a napisten képében és jelvényeivel ábrázolta. E szobornál
még a keresztény császár halála után is ugyanúgy tömjéneztek és áldoz
tak a pogányok, mint a régi császáristenek szobraí előtt valaha szokás
volt. A kereszténység általános elismerésével, sőt államvalléssá emelke
désével együtt persze elodázhatatlan lett a császárkultusz keresztény át~

értelmezése, így vált az isteni császár "Istenhez hasonlatossá", Minfuogy
pedig a esészár méltóságát keresztény szernrnel nézve is szerit méltóság
nak tartották, megkezdődik az államfői és az egyházfői címek és tiszte
letadások kicserélődése. Már maga Nagy Konstantin az ~gy:ház "külső

ügyeiben illetékes püspöknek" nevezte magát keresztény püspök-veridé-
gel előtt. .

A. késöbbl császárok valósággal 'egyházi személyeknek számítanak
Hitelvi kérdésekben döntenek, rendszeresen szentbeszédeket mondanak, a
cirkuszban díszpáholyukból a kereszt jelével megáldják az egybegyűlt

tömeget; a Hagia Szofiában pedig, Iegalábbis a nagy ürmepeken, papok
módjár.arészesednek a szeritáldozásban. Míg az e,gys:zeru bizánci hívőt

bemártott szerrt kenyérrel áldoztatják a papok, addig a császár önmagát
áldóztatja meg: először a szerit kenyeret veszi magához, aztán - az 01
támál, a pátriárka mellett állva - magából a kehelyből issza a kon
szekrált bort.

Császár és pátriárka

Az egyházi és a világi méltóság határainak elmosódása miatt érthető,

hogya pátriárkák, akik idővel a császár mellett az 'egész államegyház
vezetői lettek, sőt 457..:től fogva császárokat koronáztak, a maguk részé
ről él császárokéhoz hasonló megtiszteltetésekre kezdtek számot tartani.
"Főleg azok a pátriárkák, akik meg akarták szabadítani a bizánci egyházat
a császár erőszakos gyámkodásától, vagyis Ihangoz1,atniéselismertetni
tÖt'ekedtek a lelik:i hatalom függetlenségét az államitól. Ilyesmit próbált
Kerulláriosz Mihály is, és jellemző, hogy épp ő kezdte viselni a császár-
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nak (4& a asászáménak) kizárólag~fenntartott~nd clplSt.. A pát-
riárkák magulmak is megköVetelték a császárnak járó "imádaJtot" (prosz
kanéasz), amely legünnepélyesebb fo:rmájában úgy tövtént, hogy a. tisz
telgQ t'érdre borulva meghajolt - esetleg háromszor egymás után, mínt
a latin ,nagypénteki szartartásból ismeretes ,,keresztimádáskor" -, majd
közelebb járult, megcsókolta a császár lábát, vagy esetleg a térdét és
kezét. A fiank királyság egykorú évkönyvei elbEmélik, hogy SOO-Jban még
maga III. Leó pápa is ilyesféle "adoratióval" hódolt Nagy Kár6ly előtt,

milhelyt római császárorá koronázta. Bizonyára a földre borult, és leg
aláIbbis átölelte az új császár térdét. E módozatok valamelyikével nyil
vánított tiszteletadásra utal Antiochiai Péternek idézett 1evele;és épp ezt
a foI'lnllSágm tagadták meg Bizáncban Humbertus és követtársai mínd a
császár, mínd pedig a pátriárka személye iránt.

Egy~ként a pátriárkának járó "szen1:sÉg€S" (hagiótatosz) megszólitás
semcsupán a b~bliai "szent" jelző fokozása, hanem szintén ~iNe1lő
címzés átvétele. Bizáncban nemcsak maga a császár volt "sanctiss.imus
imperator", hanem a rendeletei is ,,~ent parancsok", és ha valahová le
veIet küld, az valósággal "szentírás" (theia grafé). Palotája "szent palota".
Szent a magánlakosztálya (sacrum cubieulum), sőt a lovait is ,,~ent istál
lóban" tartja. A kincstári míníszter "a szent kiutalások fŐIlIöke" (comes
sacrarum largitionum). Szent persze azállamki:ncstár is, és azadócsalások
szentség:töl'lésnek számítanak. By körűlmények között már csak IQ legter
mészetesebb dolog, hogy a pátriárka levelei "s2lent levelek" (hiera
grammata).

A politikai és a lelki főhatalmat kűlőnben Nyugat is párhuzamba
állította, és ott is lejátszódott a világi és az egy!házi felségjelvények, cí
mek, és tiszteletadások összecserélödésének folyamata. E tekintetben
Nyugat mit sem vethet a ikeletiek szemére. A "Krisztus helytartója"
(vicarius Christi) cimet ma már IQ pápa legsajátosaibb megnevezésének
érezzük, noha a középkor eleinte éppen nem így gondolta, Ez .a eim a
X. században még a keresztény uralkodókat illette. Edgár angol király
például a 96.6-ból való winchesterl alapítólevélben Krisztus hely1lartójá
~ nevezi önmagát, mig a kor pápáí még csak Szent Péter helytartói
nak mondták magukat. A címek átvételét megkönnyítette, hogy közép
kori latin-germán fogalmak szerint a keresztény világ két feje -"a
Föld két istene" - a pápa és a császár. ANól BOk vita folyt, hogy az
államhataJmat a császár a pápától kapja-e, de minden esetre egyetér
tettek Damiáni Szent Péterrel <tl072), hogy akkor tökéleÍ6S a két ihatalom
jóviszonya, ha ,,a pápáJban mindig meglelhetjiik a császárt, és a máBzár
ban a pápát", Mtntiha csaik a bizánciakat magukat hallanók,akik j~épe

sen "ollZ ISten két felének" mondták a maguk pátriárkáját és asászárját.
A nyugati középkor társadalomfelfogásában tehát egészen magától értető
dött, hogy koronázáskor a esészár vagy más uralkodó, például a magyar'
király is, egyházi ruhákat öltött magára, vagy hogy a pápa használni
kezdte a világi fejedelmek jelvényeit, és igényelte a nekik j.áró tisztelet
adásokat. így lett körülbelrül 813 óta a lateráni épület is ,,6Zerlit palota",
és ezért gyakorolták Nyugaton a VIII. századtól fogva az "adoratio
papae"-t, ami persze nem "pápaimádás" a szónak hittani vagy vallásLé
lektani értelmében, hanem csupán jogi cselekmény: annak elismerése,
hogy a pápa is annyira szuverén a maga hatalmi vonalán, mint oa csá
szár a magáén, Talán épp II. Miklós, Kerulláriosz kortársa az első pápa,
aki koronát visel; VII. Gergely pedig nem sokkal utóbb a "Dictatus
Papae"-ban tartja szükségesnek leszögezni akonstantLnápolyi jog~

79



~Y elutasítasa.képp -, hogy '(a főpapok közül) egyedül a római pápa
visEilhet~i jelvényeket. .

, A rni ízlésünknek mindez erősen ellenére jár, de a középkori ember
a maga társadalomfelfogásában helyénvalónak találta, és - legalább is
hosszú időn át - nem ütközött meg rajta. A legújabb kor viszont már
polg:ári egyszerűséget vár el a lha:talom viselőitől. E tekintetben államfők

és pátpá<k egyaránt koruk gyermekeinek bizonyulnak. Először a "polgár
király" típusa jelent meg, de napjainkban megismerte a világ a barokk
pompábólkivetkőzött,lelkipásztori közvetLenségű pápatípust is, aki ritka
aíkalmakra ttartogatja a múltból örökölt látványos külsőségeket, illetve
igyekszik míndinkább vissza is fejleszteni, XII. Pius rendelkezésebőlmár
megrövidült a főpapok: uszálya, és nem használhatták sem nemesi címe
rüket, sema feudális (hercegérseki, hercegprimási) címeket, A II. vati
káni zsinat előtt, 1962-ben Helder Pessoa Camara címzetes érsek, rio-de
janeiróiseglédpÜS'pök levéllben szólította fel püspöktársait, hogy mondja
nak le nemcsak az exeellencíás és eminenciás címékről vagy la luxusautók
ról, hanem még a mellkeresztekről és' a gyűrűikl"ől is. VI. Pál pápa, indiai
útja ~bén, a zsinat nyilvánossága előtt a szegényeknek ajándékozta
pápai koronáj,át. A modern társadalomfelfogás tehát újra kedvez annak
az evangéliumi egyszerűségnek, amely járhatatlan út lett volna a jel!ké
pe'kiben gondolkodó iköwpkori világban, amely a 'tekintélyt is csak úgy
tudta tisztelni, ha pompa övezte azt.

. Perzsa hatások

Péter antioehíai pátriárka levele Kerullárioszt nemcsak "Istenhez
hasonlatos", hanem egyenesen "Istenhez leginkább hasonlatos" címmel is
illeti. Azt hihetnők, hogy ez a szólásmód sem-egyéb, mint a császárkultusz
ból átvett megszóliítások egy újabb változata. Az összefüggések azonban
e pontból már túlvezetnek mínket a birodalom határain. A keletrómai
császárságnak leghatalmasabb szornszédja és egyúttal a legfélelmetesebb
el1enie1e sokáig a perzsa birodalom volt. Persze nemcsak a haremezőri

találkoztak. :mIénik volt a kereskedelmi és a diplomáciai összeköttetés, sőt
a íkul1Júra egyes elemei is átszívárogtak. Az úgynevezett bizánci építöstí
lus (a szQgletesalapmj:ZJÚ hatalmas körkupolás esamokok) szülőhazája

mínden bizonnyal Perzsiában van. A vetélytárs .nagyhatalmak jól megís
merhették egymás hasonló vonásait is. Míként a !kereszténység a Római
Birodalomban, úgy volt államvallás a perzsáknál a ZarathustraJl1irdette
hit, a "mazda-jászna" vallás. E vallás papjai a "mogjhu"-k(1atinooan:
mágusok) a keresatény 'klérushoz hasonló, lépcsőzetesen rangsorolt rendbe
tartoznak, élükön a fömágussal. Ez oly szerepet töltött be a perzsa nagy
kírályoldalán, mint Bizáncban a pátriárka a császár mellett. A főmágust

hivatalosan "Zarathustrához leginkább hasonlatosnak" kellett szólítaní
(zarathustrótema). E cím keresztény változata tehát az "Istenhez legín
kábib hasonlatos" bízáncí címzés. Hasonló átvételekre maga a császár
adott példát, elsősorban Hérakleiosz, aki II. Choszrau perzsa nagykirályon
aratott, sorozatos győzelmei után 629 óta hívatalosan használní kezdte az
"önkénYur'alkodó" (autokratór) és a "nagykirály" (megász bazileusz) per"
ma etedetűcímeket. Ámde Hérakleíosacsászár hadjárata nemcsak poli
tikai je11egű volt. Perzsia szerit tartományában, Atropatenében (a mai
AzetbajdzsánJban) a mágusok gődzakí nagytemplomának 624. évi lerom
bolásával a keresztény vallás erejét is megmutatta a Zarathustra-hít fö
lött.Bizonyára e fordulat emlékét őrizte Bizáncban a pátriárka címeinek
a császáréíhoz :hasonló perzsamíntájú gyarapodása.
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Nincs eléggé kikutatva, hogy még ezen kívül is mi mínden származ
hatott át a perzsa vallásból a görög kereszténységbe. A gnózisnak neve
zett eretnekség egész bizonyosan a perzsa világnézet hatása alatt állt, de
tisztázatlan, hogy például az ariánizrnus gondolatvilágában tarthatunk-e
valamit a mazdaista eszmei befolyás eredményének. Nem-világnézeti ter
mészetű kölesönzések természetesen a katolikus egyház részéről is tör
ténhertek, alkalmasint egyes megkeresztelt és utóbb keresztény pappá
lett mágusok közvetítésével. Ilyen átvételnek látszik a bizánci liturgia
"Háromszor-szent" énekében (a "triszagion"-ban) elhangzó "Szent hal
hatatlan !" felkiáltás, mírrthogy ez nem egyéb, mímt az "amesa szpenta"
perzsa vallási szakkifejezés szószerintí fordítása, csak éppen a keresztény
világnézethez igazodó tartalmi á tértelmezéssel,

*
A konstantinápolyi pátriárkák tisztelet! címeinek tehát igen széles és

rendkívül érdekes kultúratörténeti hátterük van. Kitűnik ebből történel
mi indokoltságuk is, aminek nyomán nagyban lefoszlik róluk az ellen
szenves jelleg is. Napjainkban, amikor az "ökumenikus gondolkodás" ka
tolikusoknak és nem-katolikus keresztényeknek kölcsönös megértést szol
gáló programjává lett, fokozottan jelentősek az ilyen természetű történeti
kutatások. -
RÓNAY GYÖRGY VERSEI

A VARSÚl SZENT KERESZT TEMPLOM

Ezerkilencszáznegyvenöt
október tizenhetedike óta
újra itt pihen Chopin szíve.

Balra a második oszlop.
Falában márványtábla.
A tábla mögött a szív.
Alatta egy cserép virág.

Mi marad egy szívből száz év után?

Párizsban, a Pere-Lachaise-ben is
mindig van virág Chopin sírján.

Mi marad egy testből száz év után?

Konstanca ezen az utcán
sietett - kipp-kopp - szaporán
kopogott a cipője;

ő meg csak állt és nézte, ahogy
fodros pille-kalapja libegve
mind távolabbra táncol,
s befordul örökre a sarkon.

Mi marad egy szerelemből száz év után?

Egy lemezjátszón forogni kezd
az f-moll zongoraverseny.

81


