
BAÁNISTVÁN

A körtvélyesi monostor

1391 nyarán Konstantinápolyba érkezett Dragos erdélyi vajda, és azzal a kéréssel fordult a
patriarchai trónon immár másodszor ülő IV. Antónioszhoz (1389-1390 és 1390
1397), hogy a máramarosi családi birtokán fekvő, Szent Mihálynak szentelt monostort
fogadja főpásztori oltalmába, ajándékozza meg a patriarchai címmel és joggal. Kérésének a
főpap eleget is tett, és augusztusban kelt, ólompecséttel ellátott levelével sztauropég
monostorrá vált a körtvélyesi szerzetesház. Az iratból az is kiviláglik, hogy a patriarcha
exarchoszává nevezte ki a monostor főnökét (kathégumenosz), Pakhómioszt, a monos
tor alá tartozó vidékeken, vagyis Szilágyságban, Megyesalján, Ugocsában, Borzsaván,
Csicsón, Bálványoson és Almaszegen, és megbízta azzal a feladattal, hogy látogassa a
papokat és a népet, felügyeljen az egyházi igazságszolgáltatásra, patriarchai sztauropégiára
szentelje fel az épülő templomokat, és biztosítsa a templomokban és monostorában a
patriarcha kommemorálását. Egyúttal Dragos vajda és testvére, Balica, jogot kapnak rá,
hogy Pakhómiosz halála után a szerzetesek beleegyezésével másik igument válasszanak,
akit ugyanazok a jogok illetnek meg, mint elődjét.

A dokumentum már csak azért is figyelmet érdemel, mivel csekély információval
rendelkeZünk arra vonatkozólag, milyen volt az ortodox egyház helyzete a középkori
Magyarországon, s ez az oklevél fontos adalékul szolgálhat. Ismeretes, hogy a bizánci
egyház jelentős térítő tevékenységet fejtett ki hazánkban a 10. század közepétöl kezdve. A
történészek jelenlegi álláspontja szerint Hierotheosz püspök missziöja elsősorban Dél
Magyarországon bontakozott ki. A püspöki székhely az antik Sirmium (Szávaszentdeme
ter) lehetett, amely a 9. században Pannonia püspöki székének számított. Sokáig úgy
vélték, hogy a görög egyház fokozatosan visszaszorult, amint nekilendült a nyugati térítés,
sőt Szent Istvánnak kifejezett szándéka lett volna a latin szertartás egyeduralmának
megvalósítása, s így kellene értelmezni a Gyula és Ajtony elleni hadjáratokat. Az újabb
kutatások tisztázták, hogy ezek a hadjáratok 1003-ban, illetve l 008-ban voltak, tehát Szent
István uralkodásának első felében, amikor központosító harcai zajlottak. Ebben az
időszakban Bizánc-ellenes politikát folytatott, így a görög orientációjú, önállósodni akaró
főurak ellen nem vallási, hanem hatalmi okokból indított harcot. 1018-tól azonban
Magyarország közvétlenül határos lett a bizánci birodalommal, s ettől kezdve szent
királyunk szövetséget kötött a görög császárral, amit azzal pecsételtek meg, hogy a
trónörökös, Imre herceg bizánci hercegnőtvett feleségül. Aszövetségnek egyházi téren is
jelentős hatása volt. N. Oikonomides kutatásainak köszönhetően tudjuk, hogy 1028
januárjában Iöannész, Thrkia (= Magyarország) metropolitája részt vett az Alexiosz
Sztuditész patriarcha (1025-1043) vezetésével összeült konstantinápolyi zsinaton,
amely több egyházi üggyel kapcsolatban hozott döntést, amint erről egy athosz-hegyi és
egy párizsi kódex tanúskodik. A metropóliát nem sokkal azelőtt, a ll. század elején
alapíthatta a patriarcha, erre lehet következtetni a püspöklistán elfoglalt helyéből. A
metropólia létezését támasztja alá Antóniosz "sZünkellosznak és Thrkia elnökének" a
pecsétje is, aki Ióannész elődjevagy utódja lehetett, mert azemlített címet abban a korban
leggyakrabban a metropoliták használták. Szent István uralkodásának második felében
tehát Magyarország egyházi szempontból Konstantinápoly alá tartozó metropólia is volt, s
ezt az egyházszervezetet a király törvényesen elismerte, sőt támogatta. Egyetlen korabeli
görög oklevelünk, az általa létesített veszprémvölgyi apácamonostor alapítólevele ugyanis
"a legszentebb Istenszülő érseki monostoráról" (szó szerint: a metropolita monosto-
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rárói) beszél, s a kifejezésből biztosan megállapítható, hogy a rendház "a" metropolitától
függ, aki ebben az összefüggésben nem lehetett az esztergomi érsek, hanem a bizánci
patriarcha joghatósága alá tartozó"Thrkia metropolitája". Egyedülálló helyzet volt tehát e
korban hazánkban: egyszerre létezett két hierarchia ugyanazon a területen, mégpedig a
király támogatásával. Dokumentumok hiányában nem tudjuk elképzelni, hogyan festhe
tett ez a gyakorlatban, hiszen Róma és Bizánc már annyira elidegenedett egymástól, hogy
1009-től Konstantinápolyban nem vették fel a pápa nevét a liturgikus diptükhába. Arról
azonban nem tudunk, hogy Magyarországgal kapcsolatban bármely fél joghatósági vitába
szállt volna. Az 1054-es "egyházszakadás" sem jelenthetett fordulópontot, mert ennek az
eseménynek a jelentőségét nem szabad eltúlozni. A latin és a görög egyház inkább lassan
hidegült el egymástól, az elhidegülés foka területenként változóan volt érzékelhető, és
csak a 13. század elejétől, főképp a negyedik keresztes hadjárattól ( 1204) tudatosodott
mindenkiben, milyen tényleges szakadék tátong a kereszténység két fele között,
Körülbelül ekkorra tehető a magyarországi ortodox metropólia megszűnése is. Utoljára
Ióannész Kinnamosz tesz róla említést az 1164-es görög hadjárattal kapcsolatban, amikor
azt mondja, hogy .Bacsban tartózkodik a nép főpapja".Egyes kutatók feltételezik, hogy III.
Béla idején még fennállt ez az egyháztartomány. Pontos adatokkal már csak azért sem
rendelkezhetünk róla, mivel az 1204-es és az 1453-as fosztogatásokkor az egész bizánci
császári és patriarchai irattár elpusztult, és csak két bécsi kéziratból ismerjük az 1315 és
1402 közt kelt patriarchai okiratokat.

A körtvélyesi monostor főnökénekexarchoszi státusa két dolgot árul el. Egyrészt azt,
hogy a 14. század végén már sehol sem volt Magyarországon bizánci patriarchai
jurisdikció, másrészt viszont azt, hogy Konstantinápoly nem mondott le arról, hogy újból
érdekszférájába vonja Közép-Kelet-Euröpát. A Palaiologosz-korban érdekes helyzet
alakult ki, a császári hatalom egyre csökkent, sokszor idegen hatalmak - elsősorban az
egymással vetélkedő Velence és Genova - játékszerévé vált. A polgárháborúktól
meggyengült, területileg állandóan zsugorodó birodalomban az igazi tekintély fokozato
san az egyházra szállt át. Mindazok a népek, amelyek - D. Obolensky kifejezésével élve 
a "bizánci nemzetközösséghez" tartoztak, a császárt ismerték el fejüknek. és ezt sosem
vonták kétségbe; még akkor sem, amikor fejedelmeik politikai konfliktusba keveredtek
vele. Az egyiptomi szultán azt írta II. Andronikosz császárnak (1282-1328), hogy a
konstantinápolyi baszileusz sok nemzetnek, a makedónoknak, görögöknek, bolgároknak.
szerbeknek, viachoknak, alánoknak, oroszoknak, ibéreknek és magyaroknak ura. Politikai
hatalom híján azonban egyedill az egyház volt képes arra, hogy a nemzetközösség
népeiben ébren tartsa azt a sajátos bizánci ideológiát, amelyet IV.Antóniosz patriarcha így
foglalt össze 1397-ben, Vaszilij moszkvai nagyfejedelemhez írt levelében: "Keresztények
számára lehetetlen, hogy birtokolják az egyházat és ne birtokolják a birodalmat ...
lehetetlen, hogy a kettőt elválasszák egymástól." A császár névleges fennhatóságának
hangsúlyozásával egyúttal a törökök által mindjobban szorongatott Város, az "Új Róma"
fontosságát is ki szerette volna emelni, s állandóan ébren tartani a rá szegeződő figyelmet.
A konstantinápolyi patriarchátus és kancel1áriája számára Közép-Kelet-Európában egyál
talán nem dőlt még el véglegesen, pontosan hol is húzódnak majd a bizánci nemzetkö
zösség határai. Az ortodoxia erősítéseközvetve. sokszor pedig közvetlenill is hozzájárult a
császárváros életének meghosszabbításához.

Márpedig a 14. század második felében komoly veszély fenyegette az ortodoxiát. A
körtvélyesi monostornak ennélfogva fontos szerep juthatott az ország keleti részében, sőt
még a határokon túl is. Dragos vajda 1391-es konstantinápolyi látogatásakor másik levelet
is kapott, melynek címzettje Simeon kis-oroszországi (a bizánci terminológia így nevezte
Halicsot) szerzetespap volt. A patriarcha megbízta őt, hogy amennyiben meghalna a
galíciai metropolita, az új főpap kinevezéséig adminisztrálja az egyháztartományt. Abban
az esetben, ha Simeon korábban halna meg, Balica vajda és testvére, Dragos szabad kezet
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kap, hogy delegált kormányzöt nevezzen ki, akit a Simeonéval azonos jogok illetnek meg. A
levél román kiadása megemlíti ( erről az eredeti görög szöveg nem beszél), hogy Simeon
körtvélyesi monostorfőnökvolt. Balica és Dragos vajdák tehát a levelek tanúsága szerint
kiemelkedő szerepet játszottak az ortodoxia védelmében. A későbbi Drágfy család
ősének, Miklós erdélyi vajdának három fia: János, Balica (Balk) és Dragos (Drág) 1365
táján költözött Moldvából hazánkba. Nagy Lajos nekik adományozta Márarnarosban a
hűtlenné vált Bogdán vajda birtokait. Drág Balkkal együtt 1381-1390-ig Márarnaros,
Szatmár és Ugocsa megye főispánja, és 1387-1390-ig ráadásul erdélyi vajda és székely
ispán is volt. Drág kitüntette magát a litvánok ellen 1383-ban vívott galíciai hadjáratban,
amikor megverte az ellenséget és elfogta vezérét, Preskoyét. A litván probléma ugyanis a
14. század végére égető "kulcskérdéssé" vált, megoldása egyidejűlegvégleg rögzítette, hol
húzódnak Európában' Kelet és Nyugat határai.

A 13. században Európa térképén egyre élesebb kontúrokkal rajzolódtak ki azok a
politikai erővonalak.melyek mentén az államalakulatok elhelyezkednek. Nyugatról apápa
fennhatóságát elismerő Lengyelország és Magyarország, Keletről pedig a Bizánc hatósu
garába tartozó és a mongol uralmat elfogadó orosz fejedelemségek közé ékelődik be a
pogány Litvánia,a galíciai - volhíniai fejedelemség ( régi magyar nevén Halics és Lodomé
ria), Bulgária és Szerbia. Ezek az .ütközöallamok", melyek Litvániakivételével nem voltak
közvetlenül kitéve annak a veszélynek, hogy szembeszálljanak a Német I..ovagrenddel és a
keresztes hadakkal, nyitottabbak voltak a nyugati kapcsolatok iránt, és kis időre el is
fogadták a pápa fennhatóságát, amit azonban inkább politikai, mint vallási értelemben
vettek. A nikaiai császárság idején ugyanis, amikor a konstantinápolyi latin császárságról
bebizonyosodott, gyenge ahhoz, hogy biztosítsa a bizánci ideológiában nélkülözhetetlen
baszileuszi tekintélyt, a pápaság az impérium biztosítékaként töltötte be a "hatalmi űrt",

Ebben a helyzetben, amikor az emlitett országok uralkodói még egységes testként
érzékelték a kereszténységet, és adott esetben a görög egyház helyett a latin mellett tették
le az esküt, ez csupán joghatósági, nem pedig teológiai kérdés volt. A konstantinápolyi
patriarchátus és a tőle függő orosz metropólia azonban mereven elutasította ezt az
értelmezést, mivel saját bőrükön tapasztalták a nyugati misszió harcos fellépését.

Akijeviállam felbomlása után az egymással állandóan viszálykodó orosz fejedelemségek
képtelenek voltak rá, hogy vitathatatlan politikai központot hozzanak létre, ami meg
könnyítette a tatár uralom fennmaradását. A nemzet egységét az egyház tevékenysége
biztosította. Ehhez az is hozzájáruit, hogy az Arany Horda sokkal nagyobb vallási türelmet
tanúsított, mint a görög birodalmat maguk közt felosztó keresztesek. Azóta, hogy 1240
ben a tatárok kifosztották Kijevet, a metropolitának nem volt állandó székhelye. Ide-oda
vándorolt mérhetetlen kiterjedésű egyháztartományában, látogatta a püspökségeket.
Érthetőleg igyekezett azonban olyan területekre áttenni működésénekközpontját, ahol
kevesebb zaklatásnak volt kitéve. A halicsi származású Kirill metropolita ( 1242- 1281 )
- aki 1246-ban mint Danyiil halicsi fejedelem követe Magyarországon járt; ő áldotta meg
fiának, Leónak IV. Béla leányával, Konstanciával kötött házasságát -, egyre többet
tartózkodott az északkeleti fejedelemségek területén. Utódja, Maximosz ( 1283 - 1305 )
1300-ban Vlagyimirbe tette át székhelyét. Eredetileg az orosz metropólia nem egy
területre korlátozódott, hanem egy népre, mégpedig kezdetben azzal a céllal, hogy
megkönnyítse az adminisztratív ellenőrzést és a diplomáciai hatékonyságot, később

azonban olyan egyházi központosítást honosított meg, amely nagyon sokáig éreztette
hatását. Azegymással anagyfejedelmi címért versengőfejedelmeknek egyáltalán nem volt
közömbös, hogy hol székel a metropolita, mert ez is növelte presztízsüket.

Apogány litvánokat és az ortodox oroszokat a közös ellenség: a Német Lovagrend elleni
védekezés sodorta egy táborba. 1260-ban Mindovg (Mindaugas) litván nagyfejedelem
(kb. 1230-1263), aki egyesítette a litván törzseket, németellenes szövetséget kötött
Alekszandr Nyevszkij vlagyimiri nagyfejedelemrnel, és mind több orosz területet vont
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ellenőrzése alá. Elég erősnek érezte magát, hogy önálló politikát folytasson, és mínd a
német, mínd a mongol befolyásnak ellenálljon. Utódai számára egyre sürgetőbbévált a
kérdés, hogy dönteniük kell: hol foglalnak helyet a keresztény Európában. Amennyiben az
ortodoxiát választják, az orosz metropoliával együtt automatikusan a mongol fennható
ságot is el kellett volna ismerniük. Ezért a litván uralkodók törekvése arra irányult, hogy
Bizáncból önálló metropolitát kapjanak, minthogy alattvalóik többsége ortodox keresz
tény volt. A fejedelmek házasságaik révén erősítették dinasztikus kapcsolataikat a
Rurikidákkal, gyermekeik ortodox módon vették fel a keresztséget, maguk azonban
igyekeztek elodázni, hogy megkeresztelkedjenek. Gedymín (Gedimínas) litván nagyfeje
delem (1316-1341) kiterjesztette uralmát Fehér-Oroszországra is. Kezdett körvonala
zödni az a törekvése, hogy litván fennhatóság alatt egyesítse az orosz földeket. Leveleiben
"a litvánok és oroszok királyának" címezte magát. Ezt az ambícióját azonban keresztezték a
megerősödő lengyel királyság tervei. A két hatalom közti összetűzésekállandó színterévé
Halics és Volhíniavált. 1349-ben III. Kázmér lengyel király ( 1330-1370) meghódította a
fejedelemségek nagy részét, ahol Gedymin fia, a keresztségben Dimitrij nevet kapott
Lubart (Liubart) uralkodott ( 1340-1386). Kázmér felvette a "dominus terrae Russiae"
címet. (Unokaöccse, Nagy Lajos királyunk, aki színtén igényt támasztott Halicsra, annak
fejében ismerte el ezt a hódítást, hogy ígéretet kapott rá: Ő örökli majd a lengyel koronát. )

Világossá vált, hogy Litvánia és Lengyelország szeme előtt ugyanaz a cél lebeg:
Oroszország egyesítése. Ennek legfőbb akadálya azonban a vallási kérdés volt. Kázmér
rögtön hozzálátott Galíciában a latin hierarchia megalapításához, és a megszállt területe
ken latin rítusúvá alakítottá át a templomokat. Számára Kelet a latin kereszténység
határánál kezdődött,ahol rnindenkit, aki nem volt római katolikus - tekintet nélkül arra,
hogy pogány vagy "szakadár" -, meg kellett téríteni. A vele szemben álló Olgerd
(Algirdas) litván nagyfejedelem (1345-1377), Gedymín másik fia, hajlandó lett volna
ortodox mödon felvenni a keresztséget, ha Theognosztosz metropolita (1328-1353)
utódja az ő területére tette volna át a székhelyét. Péter metropolita ( 1308-1326) óta
ugyanis "Kijev és egész Oroszország rnetropolitáí" Moszkvában székeltek. Olgerd tudta,
hogy amíg Moszkva az egész Oroszországrakiterjedőegyházi szervezet központja. s ez az
egyetlen struktúra, mely valóban össze tudja fogni a fejedelemségeket, addig a litván
dinasztia nem játszhat vezető szerepet az orosz földön. Mivel a metropoliták nem voltak
hajlandókfeladni Moszkvát, ezért a Gedimínidák számára nem maradt más megoldás, mínt
egy önálló metropólia. A helyzetet az is súlyosbította, hogy Alexisz metropolita ( 1354
1378) 1359-ben a moszkvai fejedelemség régense lett, s ezért politikai okokból is
szembekerült a délnyugat-orosz államokkal. A konstantinápolyi patriarcha azonban
vonakodott attól, hogy megossza az egységes orosz metropóliát, mert joggal tartott attól,
hogy az új egyháztartományban ezáltal a nyugati hatás erősödik. Igaz, hogy a 14. század
közepén kisebb-nagyobb megszakításokkal saját metropolitája volt a délnyugat-orosz
fejedelemségeknek, de ez nem volt állandó intézmény, hanem a míndenkori bizánci
politikai kurzus függvénye, s ez bizony gyakran változott. Sőt a patriarchátus már
túlságosan elkötelezte magát Moszkva mellett azzal, hogy 1374-ben kanonizálta azt a
három litván vértanút, akit Olgerd még 1347-ben végeztetett ki, s ezáltal nyilvánosan is
kifejezésre akarta juttatni, a litván nagyfejedelem tökéletesen alkalmatlan rá, hogy az
ortodox OroszorsZág politikai vezére legyen. 1370-ben Kázmér megfenyegette Filo
theosz patriarchát (1353-1354 és 1364-1376), hogy "a latin hitre keresztelteti az
oroszokat. ha nem ad önálló halicsi metropolitát". Ennek a nyomásnak nem lehetett
ellenállni. A patriarcha ki is nevezte Antonyij metropolitát, akinek azonban egyre
nehezebbé vált a helyzete, mert 1372-ben XI. Gergely pápa elrendelte, hogy latin
püspökökkel töltse be a már lengyel királyként is uralkodó Nagy Lajosa lengyel korona alá
tartozó ortodox püspöki székeket. és mozdítsa el onnan a szakadár püspököket.
Antonyijnak 1375-ben ki kellett költöznie Halics városából, és csak a szornszédos
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Moldvában tudott ortodox püspököket szentelni; bár ott is erősen érezhető volt a római
katolikus nyomás.

Az új moszkvai metropolíta, Kiprian (1375-1406) mínden igyekezete arra irányult,
hogymegőrizzeOroszország egységét és erősítse az ortodoxiát. Személyes kapcsolatait is
e cél elérése érdekében próbálta latba vetni. Jó viszonyt ápolt az új litván nagyfejedelem
mel, Jagellóval (jagaíla, 1381-1392), aki az ortodox keresztségben ajakab nevet kapta.
Apja, Olgerd halálos ágyán keresztelkedett meg. Kiprian dinasztikus kapcsolatot akart
létrehozni Litvánia és Moszkva között, Ez Bizáncnak is érdekében állt. V. János császár
13B6-ban Kipriant küldte Jagellóhoz, hogy lépjen frigyre Dimitrij Donszkoj moszkvai
nagyfejedelem egyik leányával, de a mísszíö már elkésett. Jagelló számára előnyösebbnek
látszott a biztos lengyel korona, melyet felajánlottak neki, mint Oroszország egyesítőjének

jövőbeli,egyre bizonytalanabbnak látszó szerepe. Királyiminőségében ráadásul felülkere
kedhetett dinasztiája többi fejedelmén ( tizenegy testvérevolt), s azzal, hogy áttért a római
katolikus hitre, remélhette, hogy apápa majd támogatást nyújt neki a Német Lovagrenddel
szemben. 1386. február IS-én Krakkóban római rítus szerint újrakeresztelték Jagelló
Jakabot, aki ekkor a Vladiszláv (Ulászló) nevet kapta, 18-án feleségül vette Hedvig lengyel
királynőt, Nagy Lajos leányát, és március 4-én lengyel királlyá koronázták. Testvérei és
unokatestvérei közül csak Vitovt, Skirgiello és Svidrigiello keresztelkedett meg ujra, a
többiek ortodoxok maradtak. Jagelló buzgalmában nemcsak a pogány litvánok
megtérítését szorgalmazta, hanem azt is megtiltotta, hogy ortodoxokkal házasságot
kössenek, sőt ez utóbbiakat igyekezett újrakereszteltetni. (Hasonló módon járt el Nagy
Lajos 1365-ben Vidinben SztracimirJános bolgár fejedelemmel és számos alattvalójával.)
Ezzel a lengyel gyakorlattal később, 1417-ben a konstanzi zsinat is foglalkozott, de döntést
nem hozott; csak 1501-ben ítélte el VI. Sándor pápa "Altitudo divini consilii" bullája,

Az ortodoxok számára nyomasztó helyzetet csak még jobban megzavarta egy kalandor
feltúnése. Paulosz Thgarisz azzal dicsekedett, hogy rokoni szálak fűzik a császári házhoz.
Ifjúkorában megnősült, majd elhagyta feleségét, szerzetes lett, és egy kegykép őrzője.

Ebbeli minőségében azonban lehetetlenül viselkedett, ezért kénytelen volt távozni
Konstantinápolyból Jeruzsálembe, ahol a patriarcha diakónussá szentelte. Később az
anti6chiai patriarchátus ökonömusaés pap lett. Kénye-kedve szerint bánt a püspökökkel.
A pénznek nem tudott ellenállni, minden ügyletbe belebonyolódott, amelyből hasznot
tudott húzni. Aztán Grúziába távozott, ahol 'Iabríz püspökévé szentelték. Az időkfolyamán
az "ökumenikus patriarchának" adta ki magát, majd úgy döntött, hogy a konstantinápolyi
patriarcha haragja elől Rómába menekül. Az Arany Horda birodalmán átutazva ért
Magyarországra. Itt már gyötörte a lelkifurdalás - mint ő maga vallotta -, de nem
hátrálhatott meg. Rómába érve a pápa Konstantinápoly latin patriarchájává nevezte ki.
Levetette a szerzetesruhát, luxusban élt, de "sem paráznaságokat, sem mágikus praktí
kákat nem űzött" - mentegette magát. Végill1394-ben visszatért Bizáncba, mert a halál
közeledtével remegett üdvössége miatt, s a patriarcha bocsánatáért esedezett. Mindezt
önvallomásáb61 tudjuk, melyet egy bécsi kódex őrzött meg. Tagarisz Magyarországon
püspökké szentelte ugyanazt a Simeont, akit később, 1391-ben galiciai adminisztrátorrá
neveztek ki. Amikor Simeon egy idő múlva megtudta, hogy csalóval volt dolga, lemondott
püspöki rangjáról, és kérte a konstantinápolyi patriarchát, hogy oldozza fel.

Az elmondottak alapján megpróbáljuk rekonstruálni az 1380-1390-es években a
körtvélyesi monostorral kapcsolatos eseményeket. 1380 táján, útban Róma felé tehát a
máramarosi szerzetesházba érkezett Paulosz Tagarisz, aki konstantinápolyi patriarchának
adta ki magát. A vidék urait, Balicár és Dragost nyugtalanította az egyházukra egyre
súlyosabban nehezedő latin nyomás. Érdekeik nemcsak Máramaroshoz, hanem Moldvá
hoz és Halleshoz is kötódtek. Kézenfekvőnek látszott, hogy megbízható ernberüket,
Simeon körtvélyesi igument püspökké szenteltessék, és exarchai jogkört kérjenek
számára. Nem deríthető ki, hogy Simeont milyen püspöki címre szentelte fel az
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álpatriarcha, de nem lehetetlen, hogy esetleg halicsi metropolitának, mert ebben az
időben ez a szék épp üresedésben volt. (Amennyiben erről lenne szö, akkor nem önálló
püspökséget alapított volna Körtvélyesen. ) Mindenesetre Simeon hosszabb ideig jóhisze
műen gyakorolta püspöki tisztét, helyébe Körtvélyesen Pakhómiosz lett a monostor
főnöke. Nem tudni, mikor derült ki, hogy Tagarisz nem azonos a Bizáncban székelő

patriarchával. 1391-ben már nem lehetetett halogatni a Drág- és Balk-birtokokon kialakult
egyházi helyzet kánoni rendezését. Drág Konstantinápolyba ment, s ott beszámolt róla,
hogy bármennyire képtelen módon jött is létre Máramarosban a fennálló hierarchikus
szervezet, az ortodox egyház megerősítése azt kívánja,hogy a patriarchátus szentesítse a
status quót. IV. Antóniosz tehát a halicsi metropólia kormányzójává nevezte ki Simeont,
Pakhómioszt pedig exarchosszá, s hogy illegális állapot ne alakulhasson ki, Balicát és
Dragost az utódlás kérdésében olyan jogkörrel ruházta fel - valószínűleg. csak a
rendkívüli helyzetre való tekintettel -, amely egyedül a patriarchát illette meg. Csak így
látszott biztosítottnak, hogy a kérdéses vidék a bizánci nemzetközösség hatósugarába
tartozzon.

Körtvélyesről a következő adatunk 1491-ből való. Ekkor már szö sincs a sztauropégi
áról, az exarchoszi jogkörbőlszinte semmi sem maradt, az igumen csupán amiatt kesereg,
hogy a joghatósága alá tartozó rutén papok és jobbágyok nem fizetik meg neki azt a
jövedelmet, ami régi szokás szerint megilleti. Az eltelt száz év jelentős eseményeiből

semmit sem ismerünk. Körtvélyes - ahol minden valószínűségszerint kezdettől fogva
nemcsak román, hanem rutén szerzetesek is éltek - nem tudott püspöki székhellyé válni.
Vajon azért, mert katolizáló kegyurainak ez már nem állt érdekükben, vagy mert a török
veszély által lekötött Bizánc rnínd kevesebb figyelmet tudott fordítani rá? Esetleg mert
Munkács hatósugarának erősödésével természetes módon gyengült Körtvélyes kisugár
zása? Bárhogy is legyen, a hazai keleti egyház életének ez az érdekes epizódja tanulságos
bepillantást enged a kor Közép-Kelet-Európájának olyan eseményeibe. melyeknek
következményei máig is éreztetik hatásukat.

Irodalom: Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, Vol. I. Les Actes des Patriarches,
Fasc, VI. Les Regestes de 1377 a 1410, ed.}. Darrouzes, Paris, 1979; N. Oikonomides: A propos des
relations ecclésiastiques entre Byzance et la Hongrie au XI"sieele. le métropolite de Thrquie, Revue
des Etudes Sud-Est Européennes, IX, 3, 527 -533, Bucarest, 1971;}. Meyendorff: Byzantium and the
Rise of Russía, Cambridge, 1981.

Helyesbítés!

Lapunk augusztusi számában - a Vigilia kerekasztal-beszélgetése - című anyag
ban a 628. oldalon, a 7. sorban nemjelöltük az új bekezdés kezdetét, amely már
Dobszay László szövegét tartalmazza. Helyesen:Dobszay: Én nagyon is otthon
tudok lenni . . .
A szerzök és olvasóink szíves megértését kérjük hibánkért.

754


