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(XI. század)

Kelet és Nyugat egyházainak viszonya az első évezred fordulóján

A X. század végére a Kelet és Nyugat között már hosszabb idő óta megindult
egyházpo'litíkai küzdelem a végleges egyházszakadást megelőző feszültségig foko
zódott.! Vannak azonban, a két egyházrész kapcsolata kíegyenlítését célzó, olyan
törekvések is ebben az időben, amelyek a görög szellem és hagyomány tovább
élésének nem állják útját, sőt azt bizonyos. mértékíg támogatják is. Abban az
időben amikor a pápa univerzális hatalma egyre gyakorlatibb módon nyer kife
jezést Nyugaton, és ezt érvényesíteni igyekszik az egész keresztény Keleten is;
amikor Bizánc uralkodója személyében és hatalmában a római császárok örök
ségének kizárólagosságát vitatja az egyre hatalmasabb és befolyásosabb nyugat
római császársággal szemben; vagyis éppen Szent István királyunk uralkodásának
kezdetén, Szent Nilos görög szerzetes, a Róma mellettd Grottaferrataban bizánci
szertartású kolostort alapít, amely később is fennmaradva, napjainkig őrzi Kelet
keresztény hagyományait a nyugati .egyház központjának közvetlen környezeté
ben.!

Első szent királyunk ugyanúgy tudhatott az itáliai görög alapításról, amint
ismerte és támogatta a cluny-i reform szellemét, amelynek hatása hazánkba nem
közvetlenül, hanem a lotharíngíaí kolostoroknak - mint Gorse, Lüttich és Trier 
közvetítésével érkezett el. Tudott tény az is, hogy éppen ezekben a városokban
jelentős volt a görög szellem művelése is. Az említett monostorok falai között nem
csak latin, de bizánci szertartású szerzetesek is éltek.3

Szent Benedek fiainak megérkezése előtt - mínt már előbb említettük 
számos bizánci szertartású szerzetesí közösség létezett és munkálkodott Magyar
országon. Ezek misszíós tevékenysége folytán a magyarságnak egy bizonyos része
közelebbi kapcsolatba került a kereszténységgel. Munkálkodásuk hatása túllépte az
ország határait is. Tudunk például egy "magyar Mózes" (Mojsej Vgnn) nevezetű

szerzetesről, aki a vértanú Boris hercegnek, a kievi Rurik-ház tagjának meghitt
tanácsadója volt. Emlékét, a kieví Barlang-kolostor (Pecerskaja Lavra) társala
pítójának kijáró tisztelettel és kegyelettel ünnepli meg ma is az orosz ortodox
egyház szentjei sorában június 26-án.4

Szent István reálpolitikája

Meghonosodottá vált és történeti szemléletté lett nálunk az elmúlt évszázad
folyamán az a felfogás, amely szerint első apostoli királyunk magát, családját és
országát - mindezekkel együtt népe kereszténységet - olyan .módon kötelezte
volna el Nyugatnak, hogy hűsége bizonyságául felszámolta a keleti kereszténység
központjai.t (a monostorokat), vagy azokat a latin szer-tartás átvételére kötelezte
volna. Ennek a felfogásnak egyik fontos és döntő érve a bizánci szertantású Ajtony
leverése és a marosvári görög szertartású kolostornak latin szentartású benépesí
tése lett. A történelmi esemény azonban nem erről tanúskodik. Szent István Aj
tony személyében nem a keleti szertartással és annak képviselőjével került szem
be, hanem az egységes állam megteremtésének akadályozójával. AjtDnyban a tör
zsj hatalomhoz ragaszkodót győzte le, nem pedig a más szertartáshoz tartozó főurat
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és a védelme alatt álló keleti keresztény közösséget. István vezére és híve Csanád
- aki az állameszme megvalósításának adott esetben büntető kardja lett - győ

zelme után valóban latin szerzeteseknek adja át Marosvárt; de új monostort ala
pít Oroszlámoson Szent György tiszteletére, ahová áttelepíti a bizánci szerzeteseket.

Szent István bizonyosan kezdettől felismerte, nyugati elkötelezettségében is
ténylegesen szem előtt tartotta azokat a politikát meghatározó tényezőket, amelyek
országa földrajzi helyzetéből és már előbb meghonosodó, Kelet és Nyugat hatásai
ból örökségképpen megmaradt adottságokból folytak. Uralkodása alatt sohasem zár
kózott el a bizánci kapcsolatoktól ugyanakkor, amikor egyre szerosabbra fűzte az
érintkezés szálait a római pápasággal és a német-római császársággal.

Ugyanabban az évben, amikor Nilos apát a Róma melletti Albano-hegy lábá
nál megalapítja görög kolostorát, a magyar király II. Basileos császárral (976-1025)
szővetséget köt. Támogató beleegyezésével foglalja el Skopjét és onnan magával
viszi országába a keleti kereszténység egyik legfélrtettebb kincsét: Szent GyÖrgy
vértanú ereklyejét. Nem lehetetlen, hogy a Csanád vezér alapította oroszlámosi
monostor azért kapta a Szent György titulust, mert falai között helyezték el a
becses reliquiát. Oroszlámos a tatárjárás idején nyomtalanul eltűnik. Feltételez
hető, hogyakatonaszent ereklyejéről ezért nincsen további híradásunk.

Rövidesen Konstantinápolyban magyar zarándokházat alapít István király ugyan
úgy, mínt ahogy Rómában, a San Stefano Rotondo mellett is, adományokkal és
privilégiumokkal erősít! meg alapítását. Kegyeletét - mint minden más kereszténv
uralkodó - lerója a Szentföld irá:nt is. A Jeruzsálemben létesített kolostornak
sajnos már nem tudjuk sem nevét, sem helyét. Mindezeket az intézményeket ja
vakkal és kiváltságokkal látta el.s

Szent István kettős keresztet kap II. Szílveszter pápától (999-1033) "apo~toli"

(apostolicus) felhatalmazása és az Egyházban gyakorolt jogai külső jeleként. Ami
kor az "apostol-társ", a bizánci császár - aki már ősileg a "társ-apostol" (iz
apostolos) címet viselte - megajándékozza őt Krisztus szent keresztjének egy szi
lánkját őrző ereklyetart6val (staurothé.ka)6 azt sem utasítja vissza, hanem, a be
cses kegytárgvat fiának, szent Imrének adja, hogy az, az igaz hit védelme örökö-
sének megerősítésére szelgáljon. .

Szent Gellért görög műveltsége

és az "Intelmek" szel1eme .

Imre herceg nevelője - a későbbi csanádi püspök és vértanú - Szent Gellért,
a bizánci kultúrát nagyrabecsülö és értékeit továbbművelő Veleneéből származott.
Öt kell Szent Istvánnak, fiához intézett "Intelmei" sugalmazójának tartanunk. A
mű forrásanyaga a korabeli katoptrikus irodalom, főképpen a Bíborbanszületett
császárnak a "Birodalom kormányzásáról" írott munkája, amelyet egy századdal
Szent István kora után Vladimir Monomach, a kievi nagyfejedelem is felhasznál
fia oktatásában.ő-t"

Első szent vkírályunk Kelet és Nyugat egyházainak és híveinek együttéléséről

vallott felfogását hiven tükrözi az "Admonitiones" vonatkozó részlete is,
amelyben arra inti az atya fiát, hogy a rítusok hagyományait és fe
gyelmi szabályalit tiszteletben kell tartania a keresztény uralkodónak:
" ... mert hogyan kormányozhatná valaki - írja - a latinokat a görögök médján és
a görögöket a latinok szokásai szerint ... ?" Az ökumenizmusnak ez a bölcs kor
mányzati elve, szentistváni örökségünk.
. szent: István a keresztény egység lényegét ismerte fel, mert annak elvét al

kalmazta a gyakorlatban is, amikor nem akarta a hagyományos és jogos különb
ségeket megszüntetní a rftus-különbségekben. A tényeket elfogadó bölcsessége tu
domásul vette és nagylelkűen tiszteletben is tartonta a más szartartású hagyomány
ban mindazt, ami ugyan formájában lehet különböző, de tartalmában a közös, az
egész kereszténység értékeit képviseli.

728



Szentistván-kori bizánci monostorok

A veszprémi maradványok, a zalavári oltártöredék, a tarnaszentmáriai emlé
kek, vagy az Obudán feltárt "cella trichora" - sok más értékes lelettelegyütt 
azt bizonyítják, hogy a X. század előtt hazánkban már meglévő keleti szertartású
monostorok nem pusztultak el a nyugati orientáció, majd elkötélezés időszakában,

hanem tovább éltek, mlnt a vallás, a kultúra és a művészetek központjai. A két
rítus egymás melletti békessége ugyan tartós marad az Arpádok uralkodása idején,
de a keleti szerzetesházak létszáma és jelentősége egyre csökken. Helyüket egyre
inkább latin szerzetesek közösségel foglalják el.'!

A bizánci szertartású monostorok elhalását két körülmény is siettette. Elsőként

az lD54-ben bekövetkezett szakadás (skizma) utáni egyházpolitikai helyzet. Róma
részben védekező intézkedéseket tett a "szakadárokJkal" szemben a latin szerzete
sek betelepítésével ; a XIII. század elejétől kezdve azonban - latin császársag és
patriarchatus bizánci felállítása után - egyházi közigazgatás ÚJtján is háttérbe
szorította a keleti szartartást. Ezen idő alatt - és ez volt a második ok - a latin
szartartás lett a katolikus egyház univerzalizmusának, egységének külső jele és az
ahhoz való hűség gyakorlati bizonysága is. A keleti szertartás hazánkban is 
különösen a IV. lateráni zsinat után (1215) - azonos elbírálás alá került a bogu
mílok, vagy a patarénusok eretnek gyülekezeteivel. Országunkban, ezen okokon
kívül, számos bizánci szertartású kolostor a tatárjárás. áldozata lett (1241-42) és
színte nyomtalanul megsemmisült.

. A Veszprém közelében letelepített bazilissza apácák (beginae) közösségének
alapítója éppen úgy lehetett Sarolta fejedelemasszony, mínt Szent István nővére,

Gavril Radomír bolgár cár elűzött felesége. Ez utóbbi lehetőség arra adna magya
rázatot, . hogyan került a szerzetesnők . hímezte ún. "SZ€II1It István erszényére"
círíllbetűs, liturgikus szövegű hímzés. Lehet az is, hogy nem Bulgáríából jöttek
Veszprémvölgy lakói, hanem még. ősi, szláv alapítású közösség számára adott görög
nyelvű megerősítést az első apostoli király. Egy másik feltevés szerím szent Im
rének kiszemelt menyasszonya görög volt, a császár családiából. Ha kíséretében
Bizáncból is érkeztek volna szerzeters:nők országunkba. ez a körülmény magyárá
zatot adna arra, hogy a veszprémvölgyi palást-hímzöknek milyen ikonográfiai
példakép lebegett szemtik előtt. A korooázó palást hímzéséri ugyanis a Krisztus
Pantokrator körül a szentek elhelyezése a bizánci templomok kánoní rendjét
követí.t?

Bárki alapította a kolostort és bárki népesítette is be azt bazílísszákkal, a
szerzetes-közösség utánpótlása lassanként csak magyarajkúak sorából kerülhetett
ki. Ugyancsak fel kell tételeznünk, hogya keleti egyházak oltárnyelvr alkalmazko
dása szerint, már a honfoglalás korától megkezdődhetett a bizánci szertartás nyel-

, vének megmagyarcsodása és ez folytatódott az Arpádok alatt is. Tudunk olyan
kolostorról is, ahol annak alapítása óta görög, magyar és szláv szerzetesek éltek
együtt saját nyelvük szerínt dicsérve Istent.13

Tihany eredeti neve: "Petra" (szíkla), etimológiailag is azt a feltételezést lát
szik alátámasztani, hogy a Balatoriba nyúló félsziget hegyoldalának szíkla üregei
ben (kalHonok) eredetileg keleti remeték éltek. A mai napig is megőrzött neve
pedig szláv eredetű: "tichij hod" nem más, mínt "csendes hely", a világtól elvo
nuló anachoráták jámbor elmélkedésének és önmegtagadásának telepe. Valószínű,

hogy még a pannón-szláv térítések maradványaként fennálló szerzetes-közősség

(1avra) létezett Szent István korában. lD55-ben r. Endre királya bencés rend szá
mára alapít itt kolostort; Nem kizárt, hogy még egy ideig együtt éltek itt latinok
és görögök. Ezen utóbbiak vagy kihaltak, vagy elhúzódtak észak felé a hegyekbe.H

Visegrád (vyse grad = magasan épült város, település) is régi, feltételezhetően

eredetileg szláv szerzetesí központ, amely a környék - különösen a zebegényi er
dők és a pilisi hegyek - remetéit szervezetileg összefogó monostor volt. Szláv
kapcsolatai továbbra is megmaradtak, mert I. Endre királyunk megerősítette, és
felesége - AthaoosiJa, aki a kievi Jaroszláv fejedelem leánya volt "- valószínűleg



szláv szerzetesekkel népesítette be. III. Honorius pápa 1221 évi levélváltásából is
mételten megerősített híradásunk van arról, hogy a monostornak eredeti lakói is
bizánci szertartású szerzetesek voltak. Még korábban a Szent András tiszteletére
szentelt monostor falai 1055-ben befogadták a csehországi Sazarából menekülni
kényszerült keleti szertartású szarzeteseket. A híradások szerint 1G61-ig éltek itt
társaikkal békességben. A XIII. században a kolostor elnéptelenedik. II. Eiuire
király - a pápa hozzájárulásával - latin szerzeteseket küld az ősi falak közé.
Bizonyos források úgy vélik, hogy cisztercitakat telepítenek Visegrádra. Annyi
bízonyos, hogy 1331-ben már egy görög szerzetes sem él itt. 15

Pásztóról már csak irodalmi utalásokból értesülünk, alapításáról és történe
téről nincsenek adatok birtokunkban. Szent István korában bizonyosan létezett,
tehát feltételezhetően a honfoglalás előtti kor szláv alapítása lehetett. 1190-ből

azonban pontosan tudjuk, hogy a bizánci kolostor elnéptelenedett és a görög szer
zetesek helyét a ciszterciták foglalják el.

A Duna melletti Pentelének - Szent Pantaleémon és Kermolaos ingyen gyó
gyító görög vértanú-orvosokról .(anargyroi) elnevezett és tiszteletükre szentelt bazi
lissza monostor-eredetéről szintén nincsenek adataink. XIII. századi oklevelekben
még előfordul említése és helyének megjelölése. 1329-ból származik egy feljegyzés,
amely szerint "hajdan itt görög apácák laktak". A visszaemlékezés idején már la
tin szerzetesnők népesíthették be a kolostort, Igen valószínű, hogy nyomtalan
pusztulása a tatárjárás idejére tehető.

A XIII. század elejéről származó két pápai irat tesz említést a Berria-monos
torhoz tartozó, számos szerzetes közösséget összefogó, görög monasztikus szerve
zetről.16 Egyik központja a szaloniki-beli katona-szent, Demeter nevét viselő Szá
vaszentdemeter volt, a másik talán Somogyban lehetett. Somogyvárról ugyanis
nl. Ince pápa írásából tudjuk, hogy ott többféle nemzetiségű szerzetes élt együtt
egy .közösségben. A Berría-szervezethez egyes becslések szerínt 400-600 kolostor
tartozhatott a Csepel-szigettől délre és Siófoktól nyugatra. Lehetséges, hogya kalo
csai érsekség későbbi terilletéhez tartozó Nádudvaron, sőt Szatmárban is szerve
zett szerzetes-házak, ehhez az átfogó nagy közösséghez tartoztak.'?

Pontosabb híradásaink csak Szávaszentdemeterről vannak. IV. Kelemen pá
pának a nyitrai püspökhöz - intézett levele arról ad hírt 1344-ben, hogy a -kolos
torban - amely ősi alapítású - görög, magyar és szláv szerzetesek élnek együtt.
Hosszú időn át már "stauropég" (nullius, püspöknek alá nem vetett, közvétlenül
Bizánc patriarchaja alá tartozó) apátság volt, A levél írásakor már egy évtizede
(1334) meghalt az utolsó apát, ezért a pápa úgy rendelkezett, hogy a szerzetes-há
zat a püspök bencés szerzetesekkel népesítse be. Bár III. Honorius pápa 1218-ban
a görög monostort latin joghatóság alá rendelte, mégis több mínt egy évszázadun
át tartott fogyatkoz6 léte. IS

A tatárjárás és a török uralom szinte nyomtalanul eltakarította a görög szer
zetességnek azt a maradékát, ami még a XIII. századig fennmaradt. Mezey László
professzor foglalkozott 'legutóbbi időkben az ősi titulusok felkutatásával. Az ő nyo
mán valószínűnek kell tartanunk, hogy a Szerit Demeter, Szent Mihály, Szent
Miklós, Keresztelő Szerit Jálnos és Szerit Paraschéva (Piroska) védőszeritek emlékei
mögött rég eltűnt, a szentístvání időkben még meglévő és virágzó, bizánci szer
tartású közösségak körvonalai rajzolódnak ki. A keleti szertartású magyarság to
vábbi történetének nyomavesztett útjait ezekből a titulusokból kiindulva kellene
a történeti kutatásnak újra feltalálnía.t?

A Görög és a Latin kultúra összhangja

A veszprémvölgyi bazilissza zárda görög- nyerVű alapító levele egymagában
is arról tanúskodik, hogy első királyunk udvarában éltek olyan egyházi, vagy vi
lági személyek (- Bizáncban ugyanis az írásbeliség nem volt a klerikusok privi-
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légiurna -), akik nemcsak ismerték a görög nyelvet és mestereí voltak az udvari
Iogalmazásnak, hanem, akik maguk is a keleti szertartás hívei voltak. Ennek a
megállapításnak igazolása az, hogy az okirat szerkesztői úgy használják á bizánci
liturgia szövegeít, hogy bizonyosra kell vennünk róluk, hogy azokat nemcsak
hallomásból ismerték, hanem maguk is résztvevően használták az istentisztele
tekben.P'

Sok görög nyelvű teológíaí, egyháztörténeti és hagiológíaí mű magyarországi
keleti szertartású szerzetesek közvetítésével jutott el Nyugatra és vált ismeretessé
a latin kultúra területén. A hazai blzánci-rftusú központok - amelyek jóval első

szent királyunk uralkodása előtt fennálltak ésmúködtek - később is teljesítették
a szellemi javak közvetítésének és átadásának ezen áldásos feladatát Kelet és Nyu
gat között. E kolostorok fenntartása és támogatása Szent István egyházpolitikai
gyakorlatának tudatos részét [elenthette.s!

Szent István "ökumenlzmusa"

Szent István, a karizmatikus adottságú uralkodó, egyházat szervező, államot
alapító politikájában egyképpen szorgalmazta Kelet és Nyugat hagyományainak és
szellemi örökségének együtthatását azáltal, hogy a hagyományos régi és az új szer
tartás és szellemiség békés együttéléset biztosította országában. Családi körében
elismerést és megbecsülést, a közéletben helyet és támogatást adott azoknak is,
akiknek vallásossága és keresztény szellemisége nem az ő nyugati forrásaíból táp
lálkozott. Intézkedéseiből arra kell következtetnünk, hogy a keresztény- és kultúr
világ mindkét részének kincseivel egyként akarta gazdagítani népét és az annak
körében születő és fejlődő kereszténységet. Azokat a feszültségeket és ellentéteket,
amelyek uralkodásának idején már egész Európában jelentkeztek a keleti- és a
nyugati egyházrész rívalízálásában, megfontolt, míndkét oldali szövetségekkel, római
és bizánci alapításokkal igyekezett kiegyenlíteni, legalábbis hatalma lehetőségei

nek körében.
Végső szükségben nyúlt csak az erőpolitika eszközéhez, mint ahogyan fellépett

a dunántúli Kupával (Koppány) és az erdélyi Ajtonnyal (Achtum) szemben. Ezek
ben az esetekben is - különösképpen Ajtony leverésével - nem a bizánci szer
tartás képviselői, vagy a keleti egyház hagyományai ellen fordult, hanem az egy
séges állam megakadályozásának ellenségeit győzte le. Számtalan más tény szól
amellett, hogy Szent István király a keleti szertartást - azért, mert eltért a nyu
gatitól, mert más hagyományokból élt, vagy azért, mert a nemzeti nyelvek oltári
használatának jobban kedvezett - sem megtámadní, sem megsemmisíteni nem
volt szándékában.

Ha az "ökumenizmus" - történeti korokon és gondolkodási kategóriákon felül
emelkedve, tehát - lényegében azt jelenti, hogymúvelője fel akarja ismerni és
meg is akarja találni a hagyományokban. és az istentisztelet külső for
mál szerínt különbözőkben az eredetileg egyet és egységeset, ha. továbbá
azt is jelenti, hogy előmozdítója kész arra, hogy a kíncseket közös örök
ségnek tartva, azokat a valóságos egység szolgálatába állítsa, - akkor az évezre
des múltra vonatkoztatva nem anakronizmus az a megállapítás, hogy első szent
királyunk uralkodását és egyházpolitikáját az "ökumenikum" jellemezte. Benne
ugyanaz az elv és magatartás valósult meg, amely a katolikumtól elválaszthatatlan

/ és amely az évszázadok alatt sem veszthette el alapvető igazság-tartalmát és meg
valósításának sürgető és szükséges voltát sem. Bár az egyház egységét bölcsen
megőrzö, azt megvédő és ápoló szellem a kereszténységben- akoronként túlsúlyra
jutó hatalmi szempont, az idők és a személyek körülményei, a valóságnak meg
felelő ismeretek hiánya és a sokféle előítélet miatt - háttérbe szorult, a II. vati
káni zsinat megúiúlást kereső lelke arra ismét rátalált és megújítást szorgalmazó
elhatározása azt a keresztény tudat és a tanuságot tevő cselekvés középpontiába
állította.
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Szent királyunk egyházpolítikáját, magyar kereszténységünk kezdetének 1000
éves évfordulóján, méltatva és elismerve jogos büszkeséggel szélhatunk annak
ökumenikus szeUeméról..22
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(jSZ IVÁN VERSE'l

LEHAJLÓ KALÁSZ

Teérted bontottam kalászt,
Vágj bátran kaszáddal belém!
A sors egy. nyár s mindennek vége
Egy wyárnak érett reggelén.

Sorsnak egyforma mindegyik!
Virág lehettem volna tán,
De elhervadtam volna úgy is
Ruhádon egy bál-éjszakán.

Igy? leszek áldott kenyered,
Sziirke napokon szürkeség,
Vágynak - kevés, de élni rajtam,
Csak élni, ehhez - még elég.

Elfogyhat· minden .ami jó,
Minden, mi valamit is ér,
De mi csak akkor jó, ha nincs más,
'En maradok - falat kenyér.

AZ EMBER ÚTJA

Az ember osendben, halkan lépeget.
Altal lép néhány őszt, néhány telet.

~s egyszer osak hiába Vál', remél,
Lépése többé új tavaszt nem ér.

Megáll az ember, csendben vísszanéz,
Utá1W sz61 a múlt: Mondd! Hova mész?

Az ember mélyen lehajtja fejét.
Visszafordul és azt mondja: - Feléd!
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