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Cirill és Metód műve és a tanítványok
A 863. év jelentős események elindítója volt a szlávok művelődésének törté-
netében. Ekkor alkotta meg a szaloniki születésű Konstantin, aki később Rómá-
ban a szerzetesi rendben a Cirill nevet vette fel, a glagolicát, a sajátos szláv
ábécét, és ennek segítségével, valamint szülővárosa vidékének bolgár nyelvjá-
rása alapján teremtette meg testvérével, Metóddal együtt a szláv írásbeliséget.
Hrabar szerzetes írja a X. században, hogy a szlávoknak („szlovienek") erede-
tileg nem volt írásuk, nem voltak könyveik, később görög és latin betűkkel
írták le szláv nyelvű szövegeiket, de mivel ezekkel nem lehetett pontosan le-
jegyezni a szláv szavakat, a sajátos szláv hangokat, önálló írás megteremtése
vált szükségessé.

Konstantín-Cirill és Metód működési területe Morávia és Pannónia volt,
de tevékenységük kisugárzott a cseh, lengyel és horvát területekre is. Az aláb-
biakban a testvérpár működésének nyelvi vonatkozásait világítom meg.

Rosztiszlav Morávia szlovien fejedelme, Szvatoplukkal egyetértésben, taná-
csot tartván főembereivel és a morvákkal, követeket küldött Moráviából III.
Mihály bizánci császárhoz (862—863.), az alábbi üzenettel: „Sok keresztény
tanító jött hozzánk, olasz, görög és német földről, különféleképp tanítván ben-
nünket. De mi szlovienek egyszerű nép vagyunk, s nincs, aki megtanítana ben-
nünket az igazságra és megmagyarázhatná nekünk az Írás értelmét. Ezért tehát,
uralkodó, küldj olyan férfiút, aki nekünk igazságot tenne." A most idézett Me-
tód-Legenda (IX. század vége—X. század eleje) szavaival szemben viszont a Kons-
tantin-Legendában (IX. század vége) ezeket olvassuk: „Népünk elvetette a po-
gányságot és a keresztény törvényt követi, nincs azonban olyan tanítónk, aki
az ő nyelvén megmagyarázhatná az igaz keresztény hitvallást, hogy ezt látva,
mások is utánozzanak bennünket. Küldj hát nekünk, uralkodó, püspököt és
ilyen tanítót, mert tőletek minden ország számára jó törvény származik."

A fentiekből az tűnik ki, hogy Rosztiszlav — a Metód-Legenda szerint —
elsősorban az addigi tanítások különfélesége miatt kért igazságot tevő tanítót a
császártól, míg a Konstantin-Legenda szerint Rasztiszlav — a korábbi térítők
idegen nyelvére gondolva — népe számára érthető nyelven beszélő tanító kül-
detését kérte.

Mihály császár a Rasztiszlavhoz írt levelében is kitér a nyelv kérdésére:
,,Az Isten... a mi időnkben nyelvetek számára betűket nyilatkoztatott ki,
.. .azért, hogy ti is a nagy nemzetek sorába lépjetek, kik saját nyelvükön di-
csérik az Istent" (Konstantin-Legenda XIV. 15—16). Vagyis a bizánci császár
is egyetértett a morva fejedelem kérésével, hogy az ő népe is saját nyelvén
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szólhasson az Űrhöz. S a császár a Filozófust (Konstantin) és testvérét, Metódot
küldte Moráviába, „mert ti szalonikiak vagytok, és a szalonikiak mind tisztán
beszélnek szlovienül" (Metód-Legenda V. 8.).

Mint ismeretes, Konstantin és Metód sikeresen teljesítették küldetésüket:
megteremtették az önálló szláv ábécét és írást, görögből egyházi szövegeket for-
dítottak s bevezették a bolgár jellegű szláv nyelvű istentiszteletet. Konstantín-
Cirill és Metód működése azonban nem volt zökkenőmentes: a bajor (német)
papság, majd a Velencében összegyűlt latin klérus a szláv istentiszteleti nyelv
ellen foglalt állást. A támadások tüzében a testvérpár igazuk tudatában bátran
védelmezte a szláv liturgikus nyelv használatának jogosultságát. Moráviában
a latinul beszélő főpapok, papok és növendékek így támadtak rájuk: „Az Űr,
ha kedvét lelné, vajon nem tehette-e volna meg, hogy kezdettől fogva a maguk
nyelvének betűivel írva dicsőítsék az Istent? De az Űr csak három nyelvet vá-
lasztott ki: a hébert, a görögöt és a latint, amelyeken illik Istent dicsérni." A
Filozófus az írás szavaival diadalmaskodott felettük és háromnyelvűeknek és
Pilátus-követőknek nevezte őket, mert Krisztus keresztjének Pilátustól szár-
mazó felirata e három nyelven volt olvasható (Konstantin-Legenda XV. 5—9).
És hasonlóan érveltek a Velencében összegyűlt püspökök, papok és szerzetesek.
De a Filozófus így felelt nekik: ,,Nem szégyenkeztek-e hát csupán három nyel-
vet ismervén el és azt akarván, hogy az összes többi nép és nemzet vak és süket
maradjon?". Majd a zsoltárból és az evangéliumból vett idézetekkel támasztotta
alá igazságát: „Dicsérjétek az urat, minden nemzetek! Minden lélek dicsérje az
urat", stb. (Konstantin-Legenda XVI. 1—3, 5). Sőt, VIII. János pápa 880-ban
Szvatopluk moráviai fejedelemhez írt levelében is a háromnyelvűség kizáróla-
gos használata ellen foglalt állást: „qui fecit trés linguas principales, Hebream
scilicet Grecam et Latinam, ipse creavit el alias omnes ad laudem et glóriám
suam" (Magnae Moraviae Fontes Historici III. 208; = MMFH.).

Konstantin a háromnyelvűség tévtanának alátámasztására felsorolja azo-
kat a nemzeteket, amelyeknek könyveik vannak és saját nyelvükön dicsérik az
Urat, ezek: az örmények, perzsák, abazgok, ibérek (georgiaiak), szogdok, gótok,
avarok, türszök, kazárok, arabok, egyiptomiak és sokan mások (Konstantin-
Legenda XVI. 7—8.). Az itt említett népekkel kapcsolatosan F. Dvorník arra
próbál választ keresni, hogy ezeknél a IX. század második felében milyen nyelv
lehetett használatban az irodalomban és az egyházban, illetve hogy ebben a
funkcióban a népi (nemzeti) nyelvet is használták-e már. Számunkra az is ta-
nulságos, amit a íur'si-król ír, Dvorník ugyanis a tur'si (ejtsd: turszi) é^ a 'hun-
bolgárok', illetve a 'magyarok' azonosításának a gondolatát is felveti (F. Dvor-
ník, Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. Prague, 1933.
207.). Konstantin fenti felsorolása igen tanulságos, sőt fontos dokumentum, hi-
szen ő az általa említett népek kultúráját, nyelvét és írását saját utazásai és
tapasztalatai alapján ismerte meg.

Mégis a pápa, kezdeti jóváhagyása ellenére, módosította állásfoglalását,
és sor került a szláv nyelvű istentisztelet betiltására.

VIII. János pápa 879. június 14-én megtiltja Metódnak, pannóniai érseknek,
hogy a misét „barbár, azaz szláv nyelven végezze", ugyanakkor azonban szá-
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mára engedélyezett e nyelven a népnek prédikálni (MMFH. III. 192—193.). VIII.
János pápa 880. júniusában Szvatopluk comes-szel közli: Országának valameny-
nyi egyházi személye Metód érsek fennhatósága alá tartozik; jóváhagyja a
Konstantin által feltalált szláv írást; közli, hogy nincs akadálya a misét énekel-
ni és az evangéliumot olvasni ezen a szláv nyelven, de azzal a feltétellel, hogy
az evangélium szövegét először latin nyelven kell olvasni, s csak azután a lati-
nul nem értők számára szláv nyelven (MMFH. III. 199, 207—20§.y. V. István
pápa 885 szeptemberében betiltja a szláv nyelvű istentiszteletet% de az evan-
géliumi magyarázatokat a latin nyelven nem értők felvilágosítására, e szláv
nyelvben kiműveltek által lefordítva, ezen a nyelven ajánlja megtartani; egy-
ben az engedetlen papok kizárását és az országból messzire való kiűzését ren-
deli el (MMFH. III. 217, 224—225.).

Az idézettekből egyértelműen kitűnik, hogy a pápai curia a szláv nyelvű
liturgia betiltása ellenére, a római hit terjesztése és a latinul nem értő nép
megnyerése érdekében, a nép nyelvén, azaz szlávul is engedélyezte az istentisz-
telet bizonyos részeit. A fentiek alapján indokoltnak tartom azt a feltevést,
hogy a szloviennek nevezett óbolgár típusú nyelv és a glagolita betűs írásbeli-
ség Morávia és Pannónia területén még Metód halála és a tanítványok kiűzése
után (885—886.) is tovább élhetett.

Visszatérve a német papság magatartására, azt kell mondani, hogy a há-
romnyelvűség melletti kiállása nélkülözte a történetiséget (az egyház politiká-
jának és gyakorlatának elférdítése a liturgikus nyelv kérdésében) és hiányzott
nála a távlatokban való gondolkodás. Nem vette számba ugyanis azt, hogy ezzel
az állásfoglalással egyben a német nyelvterületen is gátolja a nemzeti nyelvű
írásbeliség és irodalom megszilárdulását. S ezért 868-ban Otfried, a weissen-
burgi (Elzász) szerzetes joggal így panaszkodik: „Midőn sok ember saját nyel-
vén ír. hogy ily módon felemelje népét, miért kellene éppen a frankoknak le-
mondaniok arról, hogy frank nyelven dicsérjék az Urat?" (MMFH. II. 321.).

Igen, a német papságot nem az apostoli szellem vezette, hanem a hatalom-
féltés sugallta magatartását. A „Conversio" 871-ben erről így ír: „A salzburgi
érsek. .. Riphaldot nevezte ki esperessé, aki hosszú időn keresztül itt (Pribina
udvarában, Zala váron) tartózkodott, és gyakorolta egyházi tisztségét ama hata-
lomnál fogva, ahogy azt neki engedélyezte az érseke, mindaddig, amíg egy
Methodius nevű görög az újonnan feltalált szláv írásaival kiszorította a latin
nyelvet, a római tanítást és a hiteles latin szent iratokat, és a nép előtt meg-
vetette tette azoknak a miséjét, evangélium-hirdetését és egyházi tevékenysé-
gét, akik azt latin nyelven végezték" (Conversio Bagoariorum et Carantano-
rum). Igen, Riphald latin nyelvű térítőmunkája alul maradt a Konstantin és
Metód által terjesztett nemzeti, szláv nyelvűvel szemben. S ez a fordulat ért-
hető. A történelemből számos példát lehetne idézni annak az igazolására, hogy
a nép akkor ért meg bennünket, akkor számíthatunk sikerre, ha vele érthető
nyelven beszélünk.

Nyilvánvaló, hogy Konstantín-Cirill és Metód egymagukban nem lettek
volna képesek e harc sikeres véghezvitelére, ügyük eredményes befejezésére.
Segítőkre volt szükségük. Kik lehettek ezek? Véleményem szerint a megtérí-
tettek, a társak, a tanítványok és végül művük folytatói, továbbfejlesztői.
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Az első csoporthoz azok tartozhattak, akik a testvérpár tanítását és a szláv
istentiszteleti nyelvet elfogadták s magukévá tették. Számban ezek lehettek
a legtöbben. A Konstantin-Legendában például azt olvassuk, hogy Kocel pannó-
niai fejedelem, aki maga is igen megkedvelte a szláv könyveket. 867-ben Kons-
tant innak „vagy ötven tanítványt adott keze alá, hogy tanítsa őket e könyvek
ismeretére".

Konsiantín-Cirill 869-ben Rómában meghalt. A testvér támogatása nélkül
m a r a d t Metódot a bajor papság lankadatlanul üldözte és elérte, hogy őt két és
fél évre (871—873) kolostorba zárják. Szerencsére a kolostorok lakóiról és lá-
togatóiról pontos névjegyzékek készültek, s így őrződött meg Metód neve is.
A luxeuili kolostor (Luxovium, Felső-Saőne, francia terület) lakóinak latin be-
tűs nevei közt ugyanis az alábbiakat olvashatjuk görög betűkkel írva: „Metho-
dios, León, Ignatios, Ioakin, Symeon, Dragais". A felsorolt nevek közül egyedül
..Dragais" minősíthető szláv eredetűnek. Ki volt a fenti öt személy? Jelenleg
semmit sem t u d u n k róluk. Feltehetőleg a „társak" lehettek, akik Metód kísé-
retében voltak s akik vele együtt a nagy mű megalkotásán tevékenykedtek.

Metód 885-ben halt meg. Tanítványai halála előtt megkérdezték tőle, hogy
„ki lesz érdemes rá a tanítványaid közül, hogy majd a tanításban a helyedet
betöltse? Metód rámutatva ismert tanítványainak egyikére, név szerint Gorazd-
ra, így szólt: íme, ez itt, aki országotokban szabad ember, igazhívő és jól isme-
ri a latin könyveket. Legyen az Isten akarata, a ti kívánságotok s az enyém is."
S ugyancsak a Metód-Legendában olvassuk: „Tanítványai tanácsot tartván,
méltóképpen megadva neki a tiszteletet, latinul is, görögül is. szláv (..szlovien")
nyelven is elvégezték az egyházi szertartást, és elhelyezték őt a székesegyház-
ban." Az i t t említett tanítványok minden valószínűség szerint olyan tudásra
tettek szert, hogy képesek voltak Metód tanítását másoknak tovább adni.

Metód halála u tán rögtön elkezdődött a tanítványok üldözése, majd elül-
dözése Moráviából. Ez a szomorú esemény azonban egyben elindítója lett az
óbolgár nyelvű irodalom kivirágzásának és kiterebélyesedésének.

Metód legnevesebb tanítványai is — Kliment, Naum, Angelarij, Konsztan-
tin, stb. — csak sok nehézség árán jutottak el Bulgáriába. De Bulgáriában ek-
kor még n e m a szláv nyelv volt uralmon. A bolgárok fejedelme, Borisz 864-ben
Bizáncban keresztelkedett meg. és a bolgár egyház nyelve görög lett. A görög
nyelv trónfosztása 893-ban a preszlavi zsinaton következett be. s ettől kezdve
az obolgár nyelv vált a bolgár egyház és udvar hivatalos nyelvévé. Borisz feje-
delem Bulgária szlavizálásában, az óbolgár nyelv uralomra juttatásában nagy
mértékben támaszkodott a Moráviából elüldözött tanítványokra, akik m á r 886-
ban megalapították a nagynevű preszlavi (Kelet-Bulgária) és ohridi (Nyugat-
Bulgária) óbolgár nyelvű irodalmi iskolát. Itt olyan jeles írók, fordítók és tudó-
sok működtek mint Kliment~Ohridszki, Konsztantin Preszlavszki, Joan Ekzarh,
Naum Ohridszki Csernorizec Hrabar és mások, akik nemcsak megőrizték a rá-
juk bízott örökséget, hanem képesek voltak azt továbbfejleszteni. így követke-
zett be az, hogy Konstantín-Cirill és Metód öröksége, az óbolgár írásbeliség és
az óbolgár nyelvű irodalom hatalmas virágzásnak indult és gyorsan szinte va-
lamennyi szláv néphez átterjedt, s ily módon segítette a szláv népek írásbeli-
ségének és i rodalmának kibontakozását és megerősödését.
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