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A katolikus és ortodox egyházak között már csaknem négy évtize
de elkezdődött ökumenikus párbeszéd hamarosan érinteni fogja a
legközpontibb problémát, vagyis Róma püspöke primátusának a
kérdését.' Már a híres görög szónok és hitvitázó Elia Miniatis
(1669-1714) Botránykő című művében így írt erről: "A görögök és
latinok közötti első különbség a pápa tekintélye, minthogy ez ké
pezi az egyházakat elválasztó nagy falat... és ettől függ minden
más dolog. Ha az összes keresztények e lényegi ponton... meg
egyezésre jutnának... könnyebben meg lehetne oldani a többi kér
dést."?

Nos, a II. Vatikáni zsinat "mindenkit arra buzdít - de külö
nösen azokat, akik az óhajtott teljes közösség helyreállítására tö
rekszenek Kelet egyházai és a katolikus egyház között -/ hogy
kellőképpen vessenek számot a keleti egyházak keletkezésének
és fejlődésének. .. körülményeivel, továbbá azzal, hogy milyen
természetű kapcsolataik voltak a Római Székkel a különválás
előtt, és minderről a valóságnak megfelelő képet alakítsanak ki
magukban.r" Ennek szellemében hadd vizsgáljuk meg most még
egyszer a kora-bizánci egyház hajdani kapcsolattartását a Római
Szentszékkel, különös tekintettel az éppen 1450 éve tartott II.
Konstantinápolyi zsinat utáni helyzetre, amikor még egy fél évig
éppen nem a keletiek "követték a Római Szék irányítását"/ s
Vigilius pápa sem akart minden további nélkül visszatérni a
konstantinápolyi és többi keleti egyház zsinati határozatához.

A kérdéshez katolikus részről alapmű W. de Vriesnek a II. Va
tikáni zsinat első évében kinyomtatott könyve "Róma és a keleti
pátriárkátusok" kapcsolatáról." Nem katolikus részről is jelentős

munkák készültek az elmúlt ötven évben." A II. Vatikáni zsinat
után néhány évvel pedig már mindmáig meghatározó jellegű

monográfiák jelentek meg." A nagy feladat az maradt, hogya
Római Székkel való hajdani kapcsolattartást most már ne csak
katolikus szempontból, hanem valóban Kelet egyházai szempontjá
ból vizsgáljuk meg. Maga Ratzinger bíboros biztat erre, amikor
ezt írja: "Az ókeresztény egyház egyáltalán nem ismerte a II. év-
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ezred római katolikus teológiájának értelmében vett római pri
mátus gyakorlását, ám jól ismerte az egyetemes egyházi egység
olyan életformáit, amelyek nemcsak mutattak valamit, hanem az
egyes (helyi) egyházak egyháziságában is konstitutívak voltak.
Az ilyen megfontolásoknak semmiképp sem kell a »római« ál
láspont egyoldalú jóváhagyásához elvezetniük. Utalnak azonban
az egység hivatalának elvére, de a római katolikus teológia ré
széről is önkritikát igényelnek, amennyiben a primátus teológiá
jának hibás fejlődéseit. .. épp oly éberen és elfogulatlanul feltár
ják, mint ahogy Meyendorff vázolta föl egy olyan teológiának és
gyakorlatnak hibás fejlődéseit, amelyek pusztán a helyi egyházra
irányulnak. ,,7

Az emigráns ortodox nemzedékhez tartozó J. Meyendorff
ugyanis több művét annak szentelte, hogya hagyomány fényé
ben teljesen feltárja azokat a különböző szempontokat, ame
lyeket Péter primátusának kérdése vetett föl Keleten." Az ő kuta
tásai főként ekkléziológiai szempontból új fényt derítenek olyan
tényekre is, amelyek már évszázadok óta közismertek Nyugaton.

Egyébként Keletről az első direkt utalást Róma elsőbbségére
Antiochiai Szent Ignácnál találjuk. Kétszer fordul elő nála a ró
mai közösséggel kapcsolatban ez a kifejezés: elöl járni, "elnököl
ni". A rómaiaknak írt levél bevezetésében ezt olvassuk: "Ignác,
kit Theophorosznak is hívnak, a szeretett egyháznak...., mely a
rómaiak területén elöl jár (elnököl), mely Istenhez méltó, dicsére
tes és boldogságra méltó, dicsőséges, a cél elérésére érdemes,
méltó a szentségre és vezetője (»elnöke«) a szeretetnek
(agapé)...,,9 - Ezen a helyen az agapé kifejezés nagy nehézsége
ket támaszt, de ezek eltűnnek, ha figyelembe vesszük e szó kü
lönleges ignáci jelentését. Az agapé azt jelenti nála, hogy min
den egyház a maga helyén agapé, és minden helyi közösség
egymással is agapéban van, mivel minden egyház Ignác szerint
az egész földre kiterjedő Egyházat jeleníti meg. A római egyház
elnököl a szeretetben, azaz minden helyi közösség szereteten
nyugvó egységében.

Ezek után meglepődünk,ha alaposabban megvizsgáljuk, hogy
a keleti egyházaknak a pátriárkátusok kifejlődése után milyen
kapcsolataik voltak a Római Székkel. S azt is, hogy "ha nézetel
térések támadtak köztük a hit vagy a fegyelem dolgában", való
ban mindig "közös egyetértéssel követték-e a Római Szék irányí
tását"?" Vagy hogy egyáltalán igényelték-e ezt? Mert Athanaszi
osz nyilván igényelte. Sőt Baszileiosz is.II De hogy Baszileiosz
jónak látta-e Damasus pápa beleszólását az antiochiai szék körü
li vitákba, azt legjobb lenne még alaposabban megvizsgálnunk...

Baszileiosz tanúskodik arról, hogy az egyház egysége első

sorban a püspökök egymás közötti kapcsolatán múlt. 12 A bibliai
alapokra visszanyúló (2Kor 11,28) "ökumenikus gondoskodás"
elve később elsősorban Rómára lesz jellemző,13 de úgy tűnik,
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Athén, 1994, 357-360.

17Apol. (sec.) contra
Arianos. PG 25, 38 AB.

18Óker. Irók 13, 415:
.llberars, Róma püspöke,
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liai Dionysius és
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Lucifer, valamint még
több más püspök..."

19Óker. Irók 13, 398.

hogy sokáig minden püspök személy szerint is jogot formálha
tott a beleszólásra az összes egyház ügyeibe. Baszileiosz például
Athanaszioszt dicsérte azért, hogy gondja volt minden egyházra,
s ugyanerre biztatta utódját, Péter alexandriai érseket iS.14 Sőt a
"nyugati egyházak fejéhez", a pápához hasonlóan Alexandriai
Athanaszioszt "mindegyikük fejének" hívta, vagy máshol is beszélt
a püspökökró1 úgy, mint az "egyház fejéről". Végső soron azonban
az Egyháznak csak egyetlen Fejét ismerte: Krisztust." Ariválisok
és végeláthatatlanul vitázó püspökök közötti megoldások kialakí
tását volt hivatott szolgálni a primátus elve: minden nagyobb
egyházkormányzati egységen belül volt valaki, akinek döntő sza
va volt és akihez vitás kérdésekben igazodni kellett. Ilyen tekin
télyt leginkább Róma püspöke vindikált magának, de Antiochia
és Alexandria püspökei is régtől fogva rendelkeztek bizonyos elő

jogokkal a saját területükön kívül eső egyházmegyékben. Am oly
kor olyan metropolitai székhelyek is, mint a kappadokiai Caesarea,
"anya-egyházként"16 érezték feljogosítva magukat a beleszólásra a
környékbeli egyházmegyék "köz-ügyeibe".

Mindenesetre az köztudott, hogy Athanasziosz mennyire rá
szorult Róma segítségére, miután a Türoszi zsinat letétette és a
császár száműzte. A nagy alexandriai hitvalló határozottan segít
séget kért Rómától az ott 341-ben tartott helyi zsinaton, s meg is
kapta a támogatást. Gyula pápa később is tartja magát ehhez.
Számon kéri a keletiektől, hogy az alexandriai püspök ügyében
"mindnyájatoknak írnia kellett volna nekünk, hogy aztán min
denki azt a határozatot hozza, ami igazságos ... Nem tudjátok,
hogy a szokás az volt, először ki-ki nekünk ír, s aztán így hirdetik
ki azt, ami igazságos? Ha bármi gyanú hárult Alexandria püspö
kére, erről az itteni egyházat kellett volna értesíteni ... amit jelzek
nektek, azt a boldogságos Péter apostoltól kaptuk.r" Tehát bármi
lyen "kollegiális" döntés is készülne keleten, ehhez mindenekelőtt

Péter apostol székének örökösétől kellene határozatot kémi - ez
jelenti Gyula pápa érvelésének lényegét.

Athanasziosz Constantiushoz intézett Apológiájában külön
megemlékezik azokról a nyugatiakról (Róma püspökével az élü
kön), akik "száműzetésbe kerültek, mivel megtagadták elítélé
sem aláírását"." Egy Magnentiussal kapcsolatos heves kirohaná
sakor pedig úgy említi a "sátáni Magnentiust", mint "aki lemé
szároltad Rómában azokat, akik bennünket befogadtak... "19

Később azonban erős császári nyomásra Liberius, Róma püs
pöke is elfogad egy Nikaiához képest visszalépést jelentő, komp
romisszumos formulát, s egy időre meg is szakítja a közösséget
Athanasziosz." Ezzel kapcsolatban Lietzmann írja, hogy Liberius
358-ban kiközösítette őt, bár császári nyomásra, sőt úgy nyilat
kozott, hogy már 352-től is így vélekedett róla, mert nem jelent
meg Rómában a pápai idézésre. Úgy tűnik, ezt az álláspontját
egészen 366-ig, haláláig tartotta."

413



20K. Schalz: La primauté
du Pape. Son histoire,

des origines él nosjours.
Párizs, 1992, 51.

21B. Studer: Liberio
papa. In: Dizionario

Patristico II, 1948 szerint
Athanasziosz rossz

néven vette Liberiustól
elsősorban a sinniumi

formula aláírását.

Baszileiosz

22La primauté romaine
dans la tradition

canonique, 478-479. Vö.
E. Lanne: Le mystére

de I'Église dans la
perspective de la

théologie orlhodoxe. In:
Tradition et communion

des Églises, 432.
23L'Église Qrlhodoxe hier

et aujourd hui. Párizs,
1960, 51, 57, 180 skk.

és főleg 192-193.
24/sten ítéletéról 7. In:

Óker. írók 16, 243.;
Ep 129,3: PG 32,561.

Vö. K. Schalz: i. m. 51.
25Ep 239,2 (PG 32,893 B).
26J. Meyendorff: Birodal

mi egység és keresztény
szakadások. Budapest,
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Theodorétosz beszámo
lóját a Konstantinápoly-

ban összegyült keleti
püspökök leveléről, ame
lyet "a mélyen tisztelt és
nagyra becsült testvérek-

nek és paptársaknak:
Damasusnak, Ambrusnak,

Bár a "testvéri" lelkület természetéből fakadóan Kelet az orto
dox Nyugattal való egységre is törekedett, ez sajnos nem volt
elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a szakadást. Meyendorff
joggal állítja, hogyaKeletet Nyugattól elszakító szakadásban az
ekkléziológiai kritérium fogalmának elsőrendű jelentősége van. 22

Egy másik művében pedig hangsúlyozottan állítja, hogy minden
nézeteltérésünk gyökere a közös ekkléziológiai kritérium hiá
nya.23

Amikor Baszileiosz híveiben próbálta feléleszteni az istenfélel
met, határozottan utalt Péter kulcsaira: Milyen kemény lehet az
a szív, amely nem fél Isten ítéletétől, ha még a "kemény és szi
gorú ítélet végrehajtójának, Péternek is - aki kivételezett az
összes tanítvánnyal szemben, akit Krisztus a többinél többször
boldognak mondta, akire a mennyek országának kulcsait bízta
- ezt kellett hallania: Ha nem moslak meg, akkor nem lesz részed
bennem." Péter utódaival azonban ő nem mindig volt egészen
elégedett, hiszen néha úgy találta, hogy a pápa túl könnyen ta
núskodik közösségéről olyan püspökök felé, akik még egymás
között sincsenek közösségben, sőt kifejezetten szakadásban él
nek."

Egy konkrét személyi ügy azonban fokozta a feszültséget: a
Baszileiosz által javasolt és hivatalosan is megválasztott Mele
tiosz antiochiai püspököt Damasus pápa nem volt képes elfo
gadni, vagyis ő Rómából továbbra is beavatkozott az antiochiai
belügyekbe, s az ó-nikaiai Paulinus pártfogását folytatta. Jóval
azután ugyanis, hogy Konstantin császár száműzte Eusztathiosz
püspököt, a szemi-ariánusokkal kapcsolatot tartó Meletiosz vala
melyik örmény városból került a szír fővárosba. Mivel azonban
ott Eusztathiosz szellemi örökösének és Róma pártfogoltjának
inkább Paulinosz tartotta magát, ezért a kappadókiai atyák által
is támogatott Meletiosz csak a közösség egy részét tudta maga
mögött. Baszileiosz majd mindenáron megpróbálja összefogni az
ariánusokkal szemben mindazokat, akik valamiképp elfogadják
a Fiú istenségét. Ezt az egységpártot szerinte Keleten csak Mele
tiosz vezethette. Ezt viszont Damasus pápa nem fogadta el.
Ezért Baszileiosz határozottan panaszkodott Róma püspökére.
akit ő gőgős és beképzelt embernek tartott, aki anélkül hozott
ítéletet, hogy közelebbről ismerte volna Kelet egyházi helyzetét:
"Ugyan milyen segítséget nyújtanak nekünk Nyugat szemöldök
ráncolásai?,,25

Mindenesetre 382-ben sok keleti püspök gyűlt újra össze
Konstantinápolyban, s levelet írtak Rómába "Damasus pápának,
milánói Ambrusnak és szent püspöktársaiknak", kérve őket,

hogy fogadják el végre a Konstantinápolyi zsinat döntéseit, s
hagyják abba az antiochiai belügyekbe való beavatkozást és
Paulinus ó-nikaiai pártjának támogatását." A feszültség Kelet és
Nyugat között egyébként a Konstantinápolyi zsinat során és
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(Hist., V, 9, 1-18).

Aranyszájú
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27Hom in s. Ignatii M. 4.
(vö. Chapman 95).

Idézi Jáki Sz.:
Az Ország kulcsai.

Budapest, 1992, 81.

28Mansi III, 560. Az el·
sőség gyakorlásának

konkrét kérdéseihez lásd
Gennádlos (Limouris)

Metropolitan of Sassima:
The Canonical Status of

the Ecumenical Patriarch
in the Canonical Order

of the Orthodox
Churches: Nature and

Extension of its
Authority. Folia Canonica

5 (2002) 231-242.

után csak még tovább fokozódik, hiszen a nyugatiak nemcsak
Meletioszt, hanem Nazianoszi Szent Gergelyt is leváltatták a
nikaiai zsinati kánonra hivatkozva. S itt nem is csak egyházfe
gyelmi kérdések számítanak, hanem a nyugatiak érzéketlensége
a Konstantinápolyi zsinat hitvallásának bizonyos kérdéseiben,
többek között a "három hüposztaszisz" elleni előítéleteik.

"Ha Aranyszájú Szent Jánosnak a Rómával fenntartott közös
sége tizenhét, vagy talán huszonhat évre valóban megszakadt,
amint azt egyesek állít ják - írja Jáki Szaniszló -, akkor várható
lenne-e, hogy az egyházatya Antiochiáról, Péter első székhelyé
ről, Szent Meletius és Szent Flavianus püspökségéről zengett
volna dicsőítést, hiszen ez utóbbiak egy ideig a Kelet és Róma
közötti vita középpontjában álltak." Az egyházatya valóban di
csőítette Antiochiát, de dicsőítése csak előjáték volt a római püs
pökség, Péter végső püspökségének még nagyobb dicsőítéséhez:

"Isten nagy fontosságot tulajdonított Antiochia városának, és ezt
valóban kimutatta, főként azzal, hogy Pétert, az egész világ ural
kodóját, akire rábízta a mennyek országának kulcsait, arra köte
lezte, hogy ott hosszú időt eltöltsön... Bár őt (ott Antiochiában)
megkaptuk tanítóként, végig nem tarthattuk meg, hanem a csá
szári Rómának adtuk át. Jobban mondva: bár őt nem tarthattuk
meg végig, hiszen nem Péter testét tartottuk meg, hanem Péter
hitét, mintha az maga Péter lenne; amikor azonban megtartottuk
Péter hitét, magát Pétert tartottuk meg.,,27

Természetesen, ennek a hitnek, Péter hitének mindent föl kel
lett ölelnie, közöttük a rábízott kulcsok hatalmát is. Ha Arany
szájú Szent Jánosnak nem lett volna meg ez a hite, akkor nem
írt volna hálás levelet Ince pápának, mindazon erőfeszítésért,

amelyet érte tett a valóban rettenetes években.
Mindenesetre a Baszileiosz társai által Rómába "Damasus pá

pának, milánói püspökének és szent püspöktársaiknak" küldött
levélnek pontos párhuzama lesz 404-ben a száműzött Aranyszá
jú Szent János által Ince pápához, Venerius milánói püspökhöz
és Aquileiai Chromatiuszhoz címzett segélykérő levél. Bár Róma
neve mindig első, prioritása és primátusa nem zárja ki a többi
nagy püspöki székhely megkeresését és figyelembe vételét.

Nehézségek a II. és IV. Egyetemes zsinat között

29Mansi II, 669--672.

A Konstantinápolyi zsinat 3. kánonja megfogalmazását: "Konstan
tinápoly püspöke pedig tiszteletbeli elsőséggel (TTpEa~Ela Tilc;
Tl[lilc;-) rendelkezik Róma püspöke után, mert ez a város az új
Róma" ,28 Damasus pápa és püspöktársai a korábbi rangsor felfor
gatásanak'" és Róma saját primátusa elleni támadásnak érezték,
hiszen bár a Konstantinápolyi zsinat még csak "Róma püspöke
utáni" elsőséget tulajdonított az új főváros székhelyének, ezzel
együtt járhatott a régi Róma leértékelése is. Emiatt Damasus pápa
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PG 82, 248.
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(V.), PG 83, 552.

35Ep 113, PG 83, 1314:
SC 111, 56-58.

nem volt hajlandó közösségre lépni a zsinat vezetőivel.Ő már 380
körül tudatosan alapozta a pátriárkátusok jogrendjét "Péter három
székének" elméletére: eszerint Szent Péter apostol mindenekfölött
Róma, aztán pedig Alexandria és Antiochia székét látta el saját te
kintélyével." Mindenesetre a két évszázaddal későbbi Nagy Szent
Gergely pápa szerint a két utóbbinak, Alexandria és Antiochia
székének is isteni jogon jár ki az a teljhatalom, hogy Isten egyházá
nak egy részét kormányozhatja."

Róma persze a Konstantinápolyi zsinat fegyelmi döntéseit
még jó ideig nem fogadta el. Tiltakozott az ellen a gondolat el
len, hogy egy-egy püspöki szék rangelsősége az illető város vilá
gi rangjának legyen függvénye. Az Aranyszájú Szent János által
a bajban hiába megkeresett I. Ince pápa is dekretális levélben
rögzítette, hogy a római jogszokásokat "a Péter apostolfejedelem
által a római egyháznak adott és ott mindmáig megőrzött szoká
sokként kell betartani mindenhol" (34,2). Ezekben a dekretális
levelekben már kifejezésre jut a pápáknak az a meggyőződése,

hogya Péter apostolfejedelem által történt alapítás a római e~y

háznak isteni jogú tekintélyt biztosít az egyházi ügyekben. Igy
már olyan távoli tartományokban is, mint Illyricum, a Damasus
pápának magát teljesen elkötelező Acholius püspök pápai hely
nökként cselekszik. Amikor pedig Konstantinápoly püspöke pát
riárkai hatalmat kezd gyakorolni Kis-Ázsiában, Róma de facto
pátriárkátusi jogkört alakít ki a Balkán félszigeten, s a görög
nagyvárosnak, Tesszaloniki püspökének a római pápa vikáriusa
ként kell eljárnia. S I. Ince pápa jogköre ekkor - a pelagiánus
viták során - szilárdul meg Afrikában is, Szent Ágoston jóvol
tából, aki ezt a tekintélyt újra csak Péter apostolfejedelemre hi
vatkozva igazolja, hiszen Péter katedrájából kifejlődött az Apostoli
Szék teljhatalma. A korábbi hagyomány még nem is csak Pétert,
hanem Péter és Pál főapostolokat tekintette Róma alapítóinak, s
az ad limina apostolorum (főpapi) zarándoklatok is ezt a szemléle
tet tanúsították.

Aranyszájú Szent János harmadik nagy utódja egyébként
Flavianus volt, aki az "Efezusi rablózsinat" után különösen is rá
szorult Róma segítségére. Küroszi Theodorétosz Szent Péter és
Pál városába intézi segélykéreimét, akik Keletről eltávozva "a
naphoz hasonlóan Nyugaton nyugodtak le, s onnan Róma szé
kén keresztül világítják meg az egész földet,,?2 Bár Mt 16,18-at
közvetlenül nem elemzi, de vallja, hogy az egyház biztos alapja
Péter hitvallása.P aki háromszoros tagadása ellenére is első

maradt." Ennek alapján biztosra vehetjük, hogya Római Apos
toli Szentszék mentes minden eretnekségtől, ahogy ez Szent
Leó esetében is bebizonyosodott. Küroszi Theodorétosz egyik
levelében kiemeli a pápát megkülönböztető "apostoli karak
tert".35 S erre hivatkozva kifejezetten kéri is, hogy lépjen föl az
zal a tekintélyével, amely fölébe helyezi őt a többi egyháznak,
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mivel az Apostoli Szentszéken ülő püspökök sohasem lettek
eretnekség áldozatai.

A Római Apostoli Szentszék dogmatikai és fegyelmi ügyek
ben egyetemessé váló joghatóságát főként az erőskezű Nagy
Szent Leó pápa bontakoztatta így ki abban az 5. században, ami
kor a krisztológiai viták éleződtek ki "világszerte" a teljes meg
osztottságig.

Nagy Szent Leó pápa kiváló teológus volt, de dogmatikus le
velén túl is a lehető legkeményebben avatkozott be a vitába.
Dioszkurosznak pátriárkának 444-ben küldött 9. sz. levelében
megköveteli, hogy az alexandriai püspök is minden téren a ró
mai szokásokat kövesse, hiszen ettől az alexandriai szokások
sem a szentségi böjt terén, sem a szentelések idejében, sem pe
dig a vasárnapi liturgiák végzésének rendjében nem térhetnek
el. Leó pápa érvelése szerint az alexandriai egyház már alapító
ja, Szent Márk személyében is Pétertől vett át minden római
szokást, tehát ami késöbb azoktól eltérne, azt a rómaiakhoz kell
igazítani." Köztudott, hogy ez az érvelésmód mennyire felbőszí

tette Dioszkurosz pátriárkát, aki aztán fél évtizeddel később (ta
lán az itt szerzett sértődései miatt is) képtelen volt elfogadni
Szent Leó pápa dogmatikus levelét, mert azt nem tartotta össze
egyeztethetőnek Kürillosz teológiájával.

A Khalkedoni zsinat atyái viszont meg voltak győződve arról,
hogy Szent Leó pápa dogmatikus levele, illetve a pápa "szája"
által maga "Péter szólott"." Már a császárnőhöz." illetve
Markianosz császárhoz intézett levelükben "is úgy mutatták be a
római pápa szerepét, mint egy élharcosét, aki Krisztus útbaígazi
tását közvetítette a zsinatnak. Erre pedig azért volt képes, mert
Mt 16,18 ígéretei alapján Isten felvértezte minden eretnekséggel
szemben, s Péterhez hasonlóan megvilágosította Őt.39 Nagy Szent
Leóhoz intézett közös levelükben pedig ismét csak Mt 16,18 ígé
reteire hivatkozva állítják, hogy Róma püspöke vezérüknek bizo
nyult, mert Péter tolmácsaként tanúskodott arról a hitről, ame
lyet maga az Úr erősített meg. 40 Még azt is állít ják, hogy Leó Pé
terhez hasonlóan isteni megvilágosítást kapott, úgyhogy Krisz
tust képviselve hirdette az igaz hitet, s maga Krisztus szólott ál
tala. Hitvallása megpecsételi a többiekét. ÍF maga Krisztus által
"az egész szőlőskert gondja lett rábfzva"."

A Khalkedoni zsinat 28. kánonjában jut igazán kifejezésre az
ezzel kapcsolatos nézeteltérés. A Konstantinápoly Róma utáni 2.
helyéről szóló határozatot Anatoliosz pátriárka azzal egészítette
ki (és magyarázta), hogy itt Konstantinápoly éppen csak részese
dik Róma vitathatatlan előjogaiban és a "gondoskodás" sollici
tudo omnium ecclesiarumnak nevezett elvében, ami eddig Rómára
volt jellemző. A Római Apostoli Szentszéknek kijáró tekintélyt
egyáltalán nem akarja csorbítani, hanem csak aktívan részesedni
annak fényes ragyogésában." Ezzel persze nemcsak Róma mellé
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Róma jogi primátusa
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szakadások. Budapest,
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akarja helyezni az új császárvárost, hanem a két Róma egységét
is ki akarja fejezni. Ezt a politikailag megalapozott törekvést
azonban a pápa eleve elhárítja. Nagy Szent Leó válasza értelmé
ben Anatoliosz pátriárka Konstantinápolyt nem teheti Apostoli
Szentszékké. Az alapkőnek, Péternek egyetlen Apostoli Szentszé
ke lehet, amellyel nemcsak hogy konkurálás, hanem még sem
milyen összehasonlítás sem férhet össze. Így Leó pápa az Egye
temes zsinati határozatot .Szent Péter apostol tekintélyével"
visszautasítja. Ő a primátust jogi értelemben is kiterjesztette.

Keleten tehát az 5. század közepén már határozottan elfogad
ták Péter elsőbbségét, ám igen kétséges, hogy a keletiek Rómába
vetett bizalma ennek a Leó pápa által kifejtett jogi primátusnak
elfogadását is jelentette-e. Sokan nem tartották kívánatosnak
Róma beavatkozásait fegyelmi kérdésekben a távoli provinciák
ügyeibe, noha ők is Péter és Pál főapostolokat tekintették a ró
mai egyház alapítóinak.

J. Meyendorff is elismeri, hogy a Khalkedoni zsinat 28. ká
nonjának kidolgozásakor a zsinati atyák csúsztatást követtek el.
A valamely egyháznak elismert tekintély fogalmától egy olyan
tekintély szintjére jutottak el, amely egy bizonyos város társadal
mi jelentőségének felel meg. Éppen emiatt az Atyáknak "kifeje
zetten különbséget kellett tenniük azon erkölcsi tekintély- között,
amely Rómát mint Apostoli Széket illet meg, illetve azon jogha
tósági hatalom között, amelyet azért adtak neki, mert a főváros

egyháza volt".43 Ez veszélyes újítás volt: a valamely egyház er
kölcsi tekintélyén alapuló ekkléziológiából léptek át itt egy olyan
ekkléziológiába, amely egy egyház elsőbbségét a város társadal
mi jelentőségéhez köti. A keleti egyházak valamikor vita nélkül
elismerték Róma különleges tekintélyét az egyházi kérdések
ben." Az 5. század első felében a tanbeli, illetve fegyelmi viták
eldöntésének elősegítésében Róma püspökének meghatározó de
facto tekintélye volt. Ezt a tekintélyt valamilyen módon Keleten
is mindig elfogadták. Azt a tényt, hogy a hagyomány szerint a
pápa Péter utóda, nem vonták kétségbe, de ez Kelet számára
nem volt döntő.45 476-tól "a keleti püspökök elsősorban azért ke
resték és tartották meg a római püspök támogatását, hogy meg
gátolják, hogy az állam egyházi ügyekbe avatkozzon bele. Azt,
hogya pápához elsősorban ilyen politikai tényezők miatt for
dultak - és nem feltétlenül a római apostoli tekintély mint olyan
miatt -, az a tény is alátámasztja, hogya leveleket általában nem
csak a római pápához, hanem számos nagyobb nyugati püspökhöz
is címezték'?" - írja a Párizsból Amerikába került teológus.

Mindenesetre I. Leó császárnak (457-474) még éppen Leó
pápa sürgetésére sikerült fellépnie a monofizita Timotheosz
Aelurosz ellen. Ekkor Rómához hasonlóan a konstantinápolyi
egyház is Khalkedón mellett kötelezte el magát, nemcsak teoló
giailag, hanem intézményes szempontból is. Leó császár a biro-
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dalom egész püspöki testületét szavazásra szólította fel, hogy
nyilvánítsanak véleményt Timotheosz felszentelésének törvé
nyességéről és a khalkedóni zsinat érvényességéről.Szinte mind
egyik válasz Timotheosz ellen és a római pápa teológiája, illetve
a khalkedóni zsinat mellett szólt. Európa püspökei a római pá
pát Péter utódjának nevezték, aki a kulcsok birtokában az "apos
toli egyházat" vezeti." Moesia II püspökei pedig őt "a püspökök
fejének" is nevezik."

A következő válság kezdetéért méltán okolhatjuk a titkos
monofizitának is tartott Akakiosz pátriárkát. Mindenesetre elein
te még ő is elismeri római Simplicius pápának "gondoskodását"
minden egyházról (sollicitudo omnium ecclesiarum). Csak ugyanak
kor kikéri magának a függetlenséget, tehát hogy az egyház egy
ségének és igaz hitének előmozdítása ügyében neki nincs szük
sége a pápa bíztatásaira.t" Akakiosz és utódai idejében gyakorla
tilag csak a konstantinápolyi volt az egyetlen olyan keleti egyhá
zi központ, amely ellenállt a monofizitizmusnak. Ezért furcsa
módon a főváros püspökei, a császári politika természetes támo
gatói most egyedül helyezkedtek szembe a császárral. A khalke
dóniánus tanításért vívott harcukban rendes körülmények között
a római pápák lettek volna szövetségeseik, azonban a két Róma
közti kapcsolatot végzetesen tönkre tette Akakiosz személyes
ügye. III. Félix pápa (483-492) uralkodásának kezdetén a khal
kedóniánus ortodoxia nyilván veszélyben volt a konstantinápo
lyi pátriárka miatt. A pápa követei azonban meggyőződtek

Akakiosz világos khalkedóniánus hitéről. Ennek eredményeként
ünnepélyes liturgiát végeztek Akakiosszal. Ezt az epizódot ter
mészeten mindenki úgy értelmezte, hogy Róma elfogadta a
Henótikont.50 III. Félix pápa azonban hamarosan tiltakozott a bi
zánci Henótikon kétértelmű politikája ellen, és kiközösítette a pát
riárkát. Ez szakadáshoz vezetett Róma és a konstantinápolyi pát
riárka, Akakiosz között, aki eredetileg khalkedoniánus meggyő

ződésű volt, de ekkor a pápát törölte a diptichonból.
Annak a pápai politikának a kiagyalója, amelynek az úgyne

vezett "akakioszi skizma" is része volt, Gelasius, III. Félix kléru
sának a tagja volt, aki később pápa lett. Gelasius elismerte, hogy
a császárnak nincs hatalma arra, hogy meghatározza a keresz
tény társadalmat irányító keresztény elveket: erre különösen a
pápa mint Péter utódja kapott hatalmat." Elvei nemcsak a pápai
öntudat klasszikus hivatkozási helyei lettek Nyugaton, hanem a
végső menedékké tették a római egyházat azok számára, akik
nek Keleten az eretnek császárokkal kellett küzdeniük.

Akakiosz halála és Fravitasz rövid főpapsága (489-490) után
Euphémiosz konstantinápolyi pátriárka (490-495) megszakította
a közösséget az alexandriai monofizita pátriárkával. Rómához
fordult, hogy helyreállítsa a vele való közösséget, és elnyerje a
pápa támogatását, mivel összeütközésbe került Anasztasziosz
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császárral, aki még mindig a Henótikon híve volt. Gelasius azon
ban egy Euphémiosznak írt nyers és ironikus levélben azt köve
telte, hogya monofizitákkal már hivatalosan szakított konstanti
nápolyi pátriárka törölje Akakioszt a diptychonokból, kizárólag
az alapján, hogy Róma letette őt. Ez igencsak irreális követelés
volt, és előrevetítette a Kelet és Nyugat közti szakadást.f

Így tehát J. Meyendorff szerint az Akakiosz nevét körülvevő

vita hátterében annak a római igénynek az ekkléziológiai problé
mája állt, miszerint a pápát kell az egyházi közösség egyedüli
kritériumaként elismerni. Bár az "akakioszi szakadás" végül is
megoldódik, és helyreáll a közösség, ez az ekkléziológiai kérdés
- akárcsak a 28. khalkedóni kánon esetében - továbbra is nyi
tott marad. Euphémiosz pátriárkát (490-495) és utódját, Makedo
nioszt (495-511) a mai napig szakadárokként tartja számon
Róma, Konstantinápolyban azonban még a szent hitvallók név
sorába is felvették őket.53

A primátust erősen érvényre juttató Symmachus pápa korá
ban kapta a Római Apostoli Szentszék azt a levelet, amely "Ke
let főpapjaitól a római primátus legkifejezettebb elismerését tar
talrnaztav." de még nem Bizánc "kapitulációját" jelentette.

514-ben Hormisdast választották pápának, aki mérsékelt "sym
machiánus" volt. Nemsokára Konstantinápoly és Róma között is
helyreállt az egység, Róma és Khalkedon látszólagos győzelmé

vel. A látszat ellenére azonban a konstantinápolyi egyház soha
sem fogadta el egészen Róma álláspontját.

(folytatjuk)

A testvéregyházak élete igen aktívvolt Keleten is,s ebbó1 akeresztény Nyu
gat bőven merített az egyetemes zsinatokon j6váhagyott tanítás vagy
egy-egy kiemelkedő keleti teol6gus és hitvall6 j6voltáb6l. De olykor
hosszabb-rövidebb időszakra megisszakadt aközösség. A keleti egyházak és
R6ma ugyanazokr61 ajelenségekről és eseményekről képesek voltakhomlo
kegyenest ellenkező előjelű magyarázatokat adni. Mégis biztatá, hogy
kisebb-nagyobb .haiásszüneiek" után újra meg újra egymásra találtak,
visszatértek valamiféle közösségre. Csak amikor akétegyház különböző fej
lődése során márvégképp nemvolt mega kölcsönös megértés és szeretet, ez
vezetettela "nagy szakadashoz", Ennekfelszámolásán ésa végleges kien
gesztelődésen munkálkodnak most mindazok, akik "a keleti egyházak ke
letkezésének és fejlődésének körülményeivel" számot vetve a nyugati és
keleti egyházak végleges egységének helyreállításán fáradoznak.
Részlet Orosz Athanáz tanulmányának II. részéből
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