
PESTHY MONIKA

A szerző patrisztikával
foglalkozik, a Zsámbéki
Apor Vilmos Katolikus Fő

iskola Teológiai Tanszé
kének tanára, a Magyar

Patrisztikai Társaság el
nökségének tagja.

A szír kereszténység
gyökerei

A szír kereszténység
A szír nyelv az arámi egyik dialektusa. Ez utóbbi (akárcsak a hé
ber) az észak-nyugati sémi nyelvek közé tartozik. Arámi törzsek a
Kr. e. 14. századtól vannak jelen a szíriai sivatag szélén és Mezo
potámia déli területein. Az Ószövetség sokszor említi őket, sőt a
hagyomány szerint Ábrahám ősei is arámok voltak (MTörv 26,S).
Igazán jelentős hatalommá sohasem váltak, de számos városálla
muk volt, például a Bibliában is gyakorta szereplőDamaszkusz. E
városállamok közötti érintkezés eredményeként létrejött egy álta
lánosan használt irodalmi arámi nyelv, melyet Babilon bukása
után (Kr, e. 539) felváltott az úgynevezett "birodalmi arámi", mely
az egész perzsa birodalomban, a Nílustól az Indusig használt hi
vatalos nyelv lett. Így nem meglepő, hogya fogságból hazatérő
zsidók már főleg arámul beszéltek: amikor Ezdrás felolvassa a
Törvényt az egész közösség előtt, azt fordítani kell (vö. Neh 8,1-8)
(így jönnek létre a Targumok) - tehát a jelenlévők már nem értet
ték kellően a bibliai hébert. Palesztinában a héber továbbra is meg
marad mint irodalmi és liturgikus nyelv, a beszélt nyelv viszont az
arámi lesz, így Krisztus és apostolai is ezt beszélték.

Nagy Sándor korától kezdve az egész Közép- és Közel-Kelet
hivatalos nyelve a görög. A hellenizált nagyvárosokban, mint
Alexandria és Antiókhia a görög kiszorítja a helyi nyelveket, de
vidéken, a tengertől távolabb eső helyeken azok továbbra is
megmaradnak. Így az arámi sem tűnik el, hanem dialektusokra
szakad (mint például a Krisztus korában Palesztinában beszélt
zsidó-palesztinai nyelvjárás). Ezek egyike, amelyet Edesszában
(ma Urfa, Törökország) és a körülötte levő Oszroénében be
széltek lett később a Mezopotámiában és Szíriában élő keresz
tények nyelve, a szír, mely nevét Szíria római provinciától
kapta.

A szír kereszténység gyökerei a legenda szerint az apostoli
időkre nyúlnak vissza: a kis edesszai királyságot Addai/Tádé,
a hetvenkét tanítvány egyike térítette meg, majd az ő tanítvá
nyai hirdették Krisztus tanítását Asszíria és Babilónia területén,
Szeleukia-Ktésziphon első püspöke pedig az első század végén,
második század elején Mari volt, Addai egyik tanítványa. Való
jában Edessza megtérése valamikor a 3. század elején történhe
tett, ami nem zárja ki, hogy az apostoli korban is volt kapcsola
ta a kereszténységgel. Feltehetőleg már a 2. század folyamán
megjelent a kereszténység Niszibiszben. Ez a város (ma Nu
saybin, Törökország) Róma és Perzsia határán helyezkedett el,
ezért birtoklásáért állandóan harc folyt, míg 363-ban végképp a
perzsa birodalomhoz nem került, aminek része is maradt egé-
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szen az arab hódításig. A 3. század folyamán a kereszténység
elterjed a Tigristől keletre is, egész Mezopotámiában.

A nyugati szírek Edessza 216-tól több mint 400 éven át a Római, illetve Bizánci
birodalom provinciája (}7 évtől eltekintve, mikor is 608-tól
625-ig a perzsa birodalom része), 638-ig, amikor elfoglalják az
arabok egész Mezopotámiával együtt. Egyháza a 325-ös Nikaiai
zsinattal az antiókhiai pátriárka fennhatósága alá került. Így te
hát a szír kereszténység egy tekintélyes része a Római birodal
mon belül élt, szellemi központjuk részben Edessza, részben
Antiókhia. Öket nevezik később nyugati szíreknek.

A keleti szírek Keleti szíreknek azokat nevezzük, akik a Római birodalom ha-
táraitól keletre, a perzsa birodalomban élnek. Ezt a kereszténysé
get kezdetben nagyon erős aszkétikus vonások jellemezték: a ke
resztségnek is előfeltétele volt a szexuális életről való teljes le
mondás, csak így kerülhetett be valaki a bené qeyomo (szövetség
fiai) közé. E felfogás egyik képviselője Tatianosz. Mivel hosszú tá
von ezt a szigort nem lehetett fenntartani, a 3. század végére ez a
szokás eltűnik. A 224-től uralmon levő Szasszanida uralkodók ál
talában toleránsok, de előfordulnak véres üldözések is, mint pél
dául II. Sapur (309-379) és II. Jezdegerd (438-457) idején. A per
zsa területen lévő keresztény egyház megszervezése az 5. század
elején történik. A 410-es szeleukia-ktésziphoni zsinaton a külön
böző püspökségekből létrejön egy egyháztartomány, élén katho
likosszal. Ez azonban még nem jelentett szakítást nyugattal: a zsi
nat elfogadta a 325-ös Nikaiai és a 381-es Konstantinápolyi Egye
temes zsinat határozatait, és a püspököknek meghagyta a jogot,
hogy Antiókhia pátriárkájához fellebbezzenek. Egy második,
424-es zsinat azonban megszüntette ezt a jogot, tagadva ezáltal az
antiókhiai pátriárka elsőbbségét kelet katholikosza fölött. Így jött
létre az önálló keleti szír egyház, "Kelet apostoli egyháza".

Krisztológiai viták A továbbiakban a keleti és nyugati szír kereszténység dog-
matikailag is más-más utat választott. A 4. század szenthárom
ságtani vitái után az egész kereszténységen belül az a kérdés
került a középpontba, hogyan lehet Krisztus egyszerre teljes
ember és teljes Isten, pontosabban: hogyan kapcsolódik egy
máshoz Krisztusban a két természet. Ezt a kérdést más-más
módon közelítette meg az antiókhiai és az alexandriai iskola:
az előbbi a két természet önállóságát, az utóbbi viszont éppen
hogy egységét hangsúlyozta. A nagy krisztológiai viták Nesz
toriosszal kezdődtek, aki az antiókhiai iskola képviselője és
428-tól Konstantinápoly pátriárkája volt: az antiókhiai krisz
tológiát kisarkítva azt tanította, hogy Krisztusban mind a két
természet teljes egészében megvan és meg is marad, oly mó
don, hogy egyes tulajdonságok és cselekedetek isteni termé
szetéhez tartoznak, mások az emberihez, és egyik természet tu
lajdonságait nem lehet a másikra átvinni (valójában tehát a
communicatio idiomatumot tagadta). Ebből következik az is, hogy
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Alexandriai Cirill

Nesztoriánizmus

Monofizitizmus

szerinte Mária nem Istent, hanem csak Krisztust szülte meg,
nem Theotokosz, hanem csak Khrisztotokosz - Nesztoriosz ez
zel váltotta ki a legnagyobb felháborodást.

Legnagyobb ellenfele Alexandriai Cirill (megh. 444) volt, aki az
alexandriai krisztológia képviselőjeként a két természet egységét
hangsúlyozta, olyannyira, hogy "az isteni Logosz egyetlen testet
öltött természeté"-ról beszélt. Valójában ez a formula az eretnek
Apollinarisztól származik, Cirill viszont abban a hiszemben volt,
hogy Nagy Szent Athanáztól való. Cirill ezzel csak annyit akart
mondani, hogy Krisztus egyetlen létező, egyetlen személy, vagyis
nála a phüszisz (természet) a hüposztaszisz (önállóan létező valóság)
szinonimája. Akárhogy is volt, az antiókhiaiak Cirillt apollinarizmus
sal vádolták, és nem voltak hajlandóak elfogadni tételeit. Mivel az
álláspontok nem közeledtek, összeült 431-ben Efezusban a 3. egyete
mes zsinat, mely nem fogadott el ugyan újabb hitvallást, de Cirill ál
láspontját támogatta (aminek leglényegesebb pontja az, hogy kimond
ja az unio hypostaticát, vagyis, hogy az Ige a testtel "személyesen",
kath' hüposztaszin, egyesült), Nesztorioszt pedig kiközösítette. Két év
vel később, mindkét fél hajlandó volt aláírni egy kompromisszum
ként létrejött hitvallást (ezt szokták efezusi credónak nevezni), mely
aránylag közel állt az antiókhiai állásponthoz, és kimondja, hogy
Krisztusban a két természet minden keveredéstó1 mentesen egyesül.

A keleti szír egyház 484-es zsinatán hivatalosan az antiókhiai
krisztológiát fogadta el, elutasítva ezzel az Efezusi zsinat határo
zatait, és ily módon "nesztoriánus" lett. 489-ben Zénon bizánci
császár bezáratta a nesztoriánusgyanús edesszai iskolát, mire az
visszaköltözött a Perzsiához tartozó Niszibiszbe (ahol korábban
müködött, mielőtt Niszibiszt elfoglalták a perzsák), így ez a vá
ros a nesztoriánizmus szellemi központja lett. Az iskola vezetője

ekkor Narszai (399-502), a korszak nagy nesztoriánus írója volt.
A perzsák alatt a nesztoriánusok, néhány üldözéstől eltekintve,
viszonylag nyugalomban éltek.

A krisztológiai viták azonban Nesztoriosz elítélésével és a 433-as
credo aláírásával nem értek véget. Eutükhész, egy több mint 300
szerzetesbó1 álló konstantinápolyi kolostor vezetője, a cirilli
krisztológia szélsőséges képviselője 447-ben azt kezdte hirdetni,
hogy Krisztus ugyan két természetből tevődik össze, de a megtes
tesülés után az emberi beleolvad az istenibe, és ekkor már csak
egy természetről beszélhetünk, vagyis Krisztus emberi mivoltát te
kintve nem egylényegű velünk, amint azt az efezusi credo kimondta.
Ezzel született meg az az irányzat, melyet monofizitizmus néven
ismerünk (a monosz, moné, monon = egy és phüszisz = természet sza
vakból). A 451-es Khalkedóni (4. egyetemes) zsinat Nesztorioszt és
Eutükhészt egyaránt eretneknek nyilvánította, és kimondta, hogy
Krisztus "két természetben, keveredés nélkül, változatlanul, elsza
kíthatatlanul, megkülönböztethetetlenül lett ismertté, az egyesülés
által a két természet különbségét meg nem szüntetve, sőt inkább
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A keleti egyházak
elszakadása

A monofizita egyházak
teológiai alapvetése

oly módon, hogy mindkét természet sajátsága megmarad, és egy
személybe (proszópon) és egy valóságba (hüposztaszisz) vonódik
össze ... " Itt tehát kompromisszumos megoldás született, amit vi
szont a szélsőségesek sem egyik, sem másik pártból nem tudtak
elfogadni. Így a Khalkedóni zsinat ahelyett, hogy megoldotta vol
na a helyzetet, inkább elmérgesítette azt, és végül is a keleti egy
házak Rómától való elszakadásához vezetett.

Alexandria Khalkedón után továbbra is ragaszkodott mono
fizita pátriárkájához, hiába száműzte őt a császár, és hiába tett
helyébe Khalkedón-pártit, Egy időn keresztül a városnak felvált
va/ sőt inkább párhuzamosan volt ilyen vagy olyan pátriárkája,
mígnem végül a bizánci hatalom kénytelen volt belenyugodni
abba, hogy Alexandria és vele egész Egyiptom monofizita lett.
Az elszakadás a 480-as évekre vált egyértelművé. Az etióp egy
ház/ mely kezdettől fogva Alexandriától függött, szintén elsza
kadt Rómától és Bizánctól.

Antiókhiában nem volt ilyen egyértelmű a helyzet: ott mind
két párt jelen volt. A monofizita - Khalkedón-párti megoszlás
többé-kevésbé megfelelt a lakosság nyelvi megoszlásának (szír 
görög). A császárok minden erejükkel a Khalkedón-pártiakat tá
mogatták, akik így a melkita (malko = király), azaz császárpárti
elnevezést kapták. A monofizitákat a hatalom hol megpróbálta
visszacsábítani, hol pedig az üldözés és elnyomás eszközeit al
kalmazta velük szemben. A korszak legjelentősebb monofizita
egyénisége Antiókhiai Szeverosz, aki 512-től 518-ig pátriárka volt/
utána viszont életének java részét száműzetésben töltötte. Az ő

nevéhez fűződik annak a teológiának a kidolgozása, mely mind a
mai napig alapul szolgál a monofizita egyházak számára.

Ezen egyházak lényegében annyiban állnak szemben Rómával
(és Bizánccal), hogy nem fogadják el a khalkedóni "két termé
szetben" formulát, hanem a cirilli "az isteni Logosz egyetlen tes
tet öltött természete" formulához ragaszkodnak. Hogy azonban
ez tartalmilag mit jelent, ez attól függ, hogyan értjük a természet
fogalmát: konkrét értelemben mint a személy szinonimáját, vagy
absztrakt módon mint ami az adott fajhoz tartozó egyedekben
közös, ami azzá teszi őket, amik: nyugaton mi ez utóbbi érte
lemben használjuk, amikor azt valljuk, hogy Krisztusban két ter
mészet van, és hajlunk arra, hogyamonofizitáknak is megkü
lönböztetés nélkül ezt az értelmezést tulajdonítsuk. A valóság
ban azonban nem ez a helyzet: Eutükhész, úgy tűnik (tanítását
ugyanis nem ismerjük elég pontosan) valóban úgy gondolta,
hogy Krisztusban a két természet egyesülése után valamiféle
harmadik "természet" jön létre, mely sem az emberivel, sem az
istenivel nem azonos - ez tehát valóságos monofizitizmusnak
tekinthető. Szeverosz és a későbbi nagy monofizita teológusok
tanítása azonban ettől radikálisan különbözik (és tudatosan el is
határolódnak Eutükhésztől, akit pont annyira eretneknek tarta-
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A jakobita egyház

Az arab hódítás
időszaka

nak, mint Nesztorioszt): mivel a természet fogalmát mint a sze
mély szinonimáját használják, a khalkedóni "két természetben"
formulát azért nem tudják elfogadni, mert az számukra nesz
toriánusnak tűnik, a cirilli egyetlen természettel viszont csak
annyit akarnak mondani, hogy Krisztus, miután az emberi és is
teni természet egyesült benne, nem lett két személy vagy két va
lóság. Ez tehát verbális monofizitizmus, és valójában nem mon
danak mást, mint mi, csak a kifejezésmód különbözik.

A hatodik században a császárok minden módszerrel igyekez
tek visszaszorítani a monofizitizmust, annyira, hogy az már
szinte a pusztulás szélén állt. Ekkor jelent meg a színen Jakab
Baradai vagy Baradeus (szírül Burd'oyo = rongyos, a szír burda'io
=nyeregtakaró, lópokróc, rongy szóból, mivel állítólag köpeny gya
nánt lópokrócot hordott), aki, miután 542-543-ban a száműzetés

ben élő kopt monofizita pátriárka püspökké szentelte, koldusnak
öltözve bejárta az egész birodalmat és mindenütt papokat, sőt

püspököket szentelt, megalkotva ezáltal a monofizita egyház hi
erarchiáját. Legfontosabb tette, hogy felszentelt egy pátriárkát a
monofiziták számára, akit az 538-ban elhunyt Szeverosz utódjá
nak tekintettek. Ettől kezdve létezik a monofizita szír egyház,
melyet neveznek ortodoxnak is (a név kicsit csalóka, hiszen ép
pen a bizánci ortodox egyházzal szemben jött létre) vagy jako
bitának, megalapítójuk után. Bár a pátriárka az .Antíókhia és
egész Szíria pátriárkája" címet viseli, a történelem folyamán alig
egyszer-kétszer fordult elő, hogy valamelyik pátriárka egy ideig
valóban Antiókhiából kormányozhatta egyházát, székhelye az
idők folyamán sokszor változott. A bizánci birodalomban a szír
monofizita egyház mindvégig mint ellenegyház létezett a mel
kiták mellett, és gyakorta volt üldözéseknek kitéve.

Monofiziták, kisebbségben ugyan a nesztoriánusokhoz képest,
de éltek a perzsa birodalomban is. Ezeket 629-ben sikerült a
jakobita egyházhoz csatolni, élükön "kelet metropolitája" állt, aki
a pátriárkának volt alárendelve, de saját területén szinte korlát
lan hatalommal rendelkezett. Később felvette a "maphrián" (szír
maphr'vono = gyümdlcsdztető, megtermékenyító) nevet, feltehetőleg

a püspökszentelésekre értve.
Amikor az arabok elfoglalták a bizánci birodalom keleti tarto

mányait, a monofiziták megszabadítóként üdvözölték őket. Az
iszlám államban a monofiziták ugyanazokat a jogokat élvezték,
mint a többi felekezet, így a bizánci nyomástól megszabadulva
egyházuk terjedt és virágzott. Észak-Mezopotámiában monofizi
ták és nesztoriánusok aránylag békességben éltek egymás mel
lett. Üldözésekből azonban még egyszer kijutott a jakobitáknak,
amikor a 10. század második felében Bizánc visszaszerezte
Észak-Szíriát Antiókhiával. A 11. századtól keleten megjelenő ke
resztesekkel viszont meglehetősen jó kapcsolatokat sikerült kiala
kítani. A 12-13. század a szír kereszténység és irodalom utolsó
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A keleti szírek
helyzete

Nesztoriánus missziók

nagy korszaka, a szír reneszánsz, monofizitáknál és nesztoriánu
soknál egyaránt. A jakobita egyházban ennek az időszaknak leg
nagyobb egyénisége Bar Hebraeus (valódi nevén Grigorjosz Abu'l
Faradzs, 1226-1286), aki azon felül, hogy az akkor már mongol
fennhatóság alá tartozó kelet maphriánja és Dzsingisz kán orvosa,
hatalmas enciklopédikus tudásával összegzi elődeinek és saját ko
rának ismereteit mind a teológia, mind a történelem terén.

A keleti szírek helyzetén az arab hódítás sem sokat változtatott.
Akatholikosz áttette székhelyét Szeleukia-Ktésziphonból Bagdadba,
az új fővárosba, és általában jó viszonyt tartott fenn az uralkodók
kal. Gyakran előfordult, hogy nesztoriánusok magas pozíciókba ke
rültek, sokszor közülük került ki a kalifa orvosa. A 9-10. század
fellendülést hozott számukra: sorra készültek a fordítások, görög
ból szírre, majd szírból arabra, ahogy a kultúra nyelve egyre in
kább az arab lett. Lefordították a filozófusok (Platón, Plótinosz,
Proklosz és Arisztotelész) munkáit az azokhoz írott kommentárok
kal együtt, továbbá a tudósok (Eukleidész és Ptolemaiosz) valamint
az orvosok (Hippokratész és Galénosz) írásait, az arabok így is
merték meg ezeket a műveket, melyek később az ő közvetítésükkel
jutottak el Európába. A nesztoriánusok azonban nem csak a szelle
miek terén működtek, hanem missziós tevékenységük is rendkívül
jelentős volt: szerzeteseik bejárták Közép-Ázsiát és missziós útjaik
során eljutottak olyan távoli területekre is, mint India és Kína. Ha
az indiai kereszténység eredetéról nem is tudunk semmi biztosat (a
legenda szerint Tamás apostol térítette meg őket, ezért viselik máig
is a Tamás-keresztény nevet), azt tudjuk, hogy legkésöbb a 3. szá
zadban már léteztek keresztény közösségek Indiában, és azt is tud
juk, hogy a 6. század elején ezek a keresztények már kapcsolatban
álltak a perzsa egyházzal. Az ezt követő évszázadok folyamán az
indiai egyház a keleti szír egyház része volt, élén az anya egyház
ból küldött metropolitával. Kínából a 7. századtól tudunk nesz
toriánus szerzetesek jelenlétéről. Térítő útjaik során eljutottak azok
hoz a török-tatár törzsekhez is, amelyek Dzsingisz kán birodalmá
nak alapjait képezték. Ennek következtében, mikor a mongolok
elfoglalták Ázsiát, a magas rangú tisztviselők között is sok volt a
keresztény, és általában jóindulattal viseltettek a keresztények
iránt. Így a nesztoriánusok rendkívül kedvező helyzetbe kerültek,
és ekkor érték el hatalmuk csúcsát: mintegy harminc egyháztarto
mányuk volt Tarsustól és Jeruzsálemtől Indiáig, valamint Közép
és Kelet-Ázsiában Szamarkandtól Pekingig. Ugyanez az időszak

az irodalom területén is virágkor. Ezzel azonban le is áldozik a
keleti szíreknek: a mongolok, akik kezdetben a kereszténység fel
vételén gondolkodnak, és éppen egy nesztoriánus szerzetes köz
vetítésével veszik fel a kapcsolatokat nyugat nagy uralkodóival, e
próbálkozások kudarca után az iszlám mellett döntenek. Miután
viszont felvették az iszlámot, egyáltalán nem olyan türelmesek a
keresztényekkel szemben, mint az arabok voltak.
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napjainkban

A keleti szír
egyház helyzete

A mongolok iszlámra való áttérése és különösen a keresztény
gyűlölő Timur Lenk (1370-1405) pusztításai katasztrofális követ
kezményekkel jártak monofizitákra és nesztoriánusokra nézve
egyaránt. Mire a 15. században létrejött az egységes oszmán-tö
rök birodalom, jakobiták már szinte csak Észak-Mezopotámiában
léteztek Tur Abdin környékén (Dzsebel Tur, ma Törökország ke
leti részén, az iraki határhoz közel), mindössze húsz püspökség
gel. Igaz, hogy 1665-ben az indiai Tamás-keresztények egy része
(akik addig nesztoriánusok voltak) csatlakozott hozzájuk, a nagy
távolság miatt azonban ez nem sokat jelentett a szír egyház szá
mára. Késöbb viszont a jakobiták egy része alárendelte magát
Rómának, belőlük lett a szír katolikus egyház.

A 19. század végén és a 20. század elején a végnapjait élő osz
mán-török birodalomban a monofiziták is ki voltak téve az üldö
zéseknek, ha nem is annyira, mint az örmények. Helyzetük a ké
sóbbi Törökországban sem volt valami jó, így tömegesen vándo
roltak ki a közel-keleti országokba, Amerikába és egyre inkább
Európába. Az ortodox szír egyház tagjainak számára vonatkozóan
meglehetősen eltérnek egymástól az adatok: a becslések kétszáz
és négyszázötvenezer között mozognak (nem számítva Indiát). Je
lenleg Törökországban élnek, Tur Abdin környékén (számuk itt
egyre csökken), Szíriában (Damaszkusz, Aleppo, Homs), Irakban
(Moszul környékén, e város rengeteg szír kéziratot rejtő könyvtá
rát az amerikai "felszabadítás" után éppen most hordták szét a
fosztogatók), Libanonban, valamint az USA-ban, Kanadában és Eu
rópának főleg az északi országaiban. A pátriárka székhelye 1959
óta Damaszkuszban van. Az ortodox szír egyház 1960 óta teljes
jogú tagja az Egyházak Világtanácsának, Vatikánnal pedig folyik a
párbeszéd, melynek célja konszenzus elérése a krisztológia terén
(mint láttuk, ennek idáig is inkább politikai, mint teológiai akadá
lyai voltak). 1984-ben megegyezés született arról, hogy szükség
helyzetben a két egyház kölcsönösen kiszolgáltathatja egymásnak
az eukharisztiát, a betegek kenetét és a bűnbánat szentségét.

A keleti szír egyház a 14. század katasztrófáiból már sosem
tért igazán magához. A 14. század második felében a mongol bi
rodalom szétesésével a keleti szír egyház is szétesik, a korábbi
missziós területek egyházai nem tudnak megállni a saját lábu
kon, hanem egyszerűen eltűnnek. Az indiai kereszténység ugyan
megmarad, de innentől független a keleti szír egyháztól. Csak a
kis "asszír" egyház marad meg a jelenlegi török-iraki-iráni határ
vidékén és Moszul (Irak) környékén. Tovább gyengítette a keleti
egyházat az, hogy bizonyos csoportok kiszakadtak belőle, és alá
vetették magukat Róma fennhatóságának. E csoportok egyesü
léséből jött létre 1830-ban a Káld Katolikus Egyház. Az első világ
háború és az azt követő időszak a teljes pusztulás szélére jutatta a
nesztoriánusokat, akiket kurdok és törökök felváltva irtottak. Je
lenleg mintegy 150 ezren élnek Irakban, Iránban, Szíriában, továb-

427



A Káld
Katolikus Egyház

A maroniták

A Tamás-keresztények

bá Amerikában (fó1eg az USA-ban, az utóbbi időkben itt van "Ke
let katholikosz pátriárkájá"-nak is a székhelye), Ausztráliában és
Európában. 1950 óta a Keleti szír egyház tagja az Egyházak Világ
tanácsának, és megindult a párbeszéd a többi egyházzal annak tisz
tázása érdekében, mit is takar valójában a "nesztoriánus" elnevezés.
A Keleti szír egyház teológiájának alapját az alkotja, hogy míg a
Nikaiai (325) és Konstaninápolyi (381) zsinatokat elfogadja, addig
Efezust (431) a cirilli krisztológiával nem, és az azt követő zsina
tokat sem, hanem szigorúan ragaszkodik az antiókhiai kriszto
lógiához, mely Krisztusban a teljes isteni természet és a teljes em
beri természet jelenlétét hangsúlyozza. Tagadják továbbá az átere
dő bűn létét, bár gyakorolják a gyermekkeresztséget.

A Róma alá tartozó Káld Katolikus Egyháznak mintegy 300
ezer tagja van (egyes becslések szerint akár 5-600 ezer), élén
"Babilon káld katholikosz pátriárkája" áll, akinek Bagdadban
van a székhelye.

A melkiták egy része a görög-keleti egyházhoz tartozik, a má
sik része Rómához. Ez utóbbiak a maroniták. Nevüket az Apa
mea környékén elhelyezkedő kolostorukról kapták: Szent Marón
vagy Marún 4. századi aszkéta volt, aki Antiókhia közelében élt.
Korábban úgy tartották, hogya maroniták a monofiziták közül
váltak ki, azáltal hogy monotheléták lettek (akik Krisztusban
egyetlen - isteni - akaratot vallanak), valójában azonban úgy
tűnik, mindig is hűségesek voltak Khalkedónhoz. Elsősorban Li
banonban élnek és éltek, de vannak maroniták Szíriában, Cipru
son és szétszórtan a világ minden táján. Rómával jó kapcsolato
kat tartanak fenn, és a 16. századtól kezdve elsősorban nekik kö
szönhető, hogya szír nyelv és irodalom nyugaton ismertté vált.
Élükön "Antiókhia és egész kelet pátriárkája" áll. Számuk jelen
leg 1 és 2 millió között van.

A több milliós indiai Tamás-kereszténységben az idők folya
mán több szakadás történt, és így különböző csoportok jöttek
létre. Ezek között vannak szír ortodoxok (jelentős számban, ve
zetőjük felvette a "Kelet Katholikosz"-a címet, és viseli az újra
életre keltett "maphrián" titulust is), szír katolikusok (szintén
nagy számban) és kevés nesztoriánus is. Mindezek az egyházak
azonban megtartották a szír liturgikus nyelvként.

Amikor a nesztoriánusok és a jakobiták elszakadtak a Nagy
Egyháztól, mindkettő megtartotta a liturgiában a szír nyelvet. A
maroniták szintén a szírt használják. Így ma három szír nyelvű rí
tust és hét egyházat tartunk számon: négy káldeus egyházat, me
lyek közül kettő Róma alá tartozik, kettő nesztoriánus, Irakban és
Malabarban (India); két szír egyházat, egyikük elismeri Róma
fennhatóságát (szír katolikusok), másikuk jakobita (szír ortodo
xok); végül a maronitákat, akiknek saját rítusuk van és teljes egé
szében katolikusok.
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