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Nagyvárosi ikon

Szent János, az irgalmas

„Mert, Isten, a nagyvárosok
mind szétbomlók és elveszettek, 
a legnagyobb is lángtól reszket,

még vigasz sincs, mely védelmezhet,
s csekély idejük elcsorog.”

(R. M. Rilke)

„A nagyvárosok, amelyekben 
élünk, megannyi iskolái a halálnak, mivel nem emberi léptékre 
szabták őket  Kaotikusan elhelyezett épületeivel mindegyik a zaj 
meg a bűz melegágya, mindegyikben milliószámra zsúfolódunk 
össze, már azt is elfelejtve, amiért élni érdemes” – írja a kiáb-
rándultság – egyik – 20  századi prófétája, Albert Caraco A káosz 
breviáriuma egyik fejezetében 1 Hangja tipikus sartre-i, camus-i 
vagy még inkább ciorani hang a század derekáról  Derűlátásra 
nemigen lehetett oka: isztambuli szefárd zsidó családba született 
1919-ben, az Oszmán Birodalom széthullása idején  Innen szüle-
ivel Bécsbe, majd Prágába menekült, ahonnan a Harmadik Biro-
dalom felemelkedése elől Uruguayba szöktek  A család itt, talán 
a biztonság kedvéért katolizált, de Caraco mindjárt a világégés 
után visszahurcolkodott Európába, egy olyan világ romjai közé, 
ahol nem látott mást, csak lassú pusztulást  Párizsban élt még hu-
szonöt évet, egy-két szajhát leszámítva teljes magányban, és írt, 
míg öngyilkos nem lett  Sorsa is vegytisztán 20  századi sors: a le-
leményes halál tanúságtétele, az önfelszámolás stációi  És Caraco 
a metropoliszokban, ezekben a megállíthatatlanul növekvő, em-
bertelen khimérákban látta a század végzetének beteljesülését: 
„Ahányszor fordul egyet a kerék, a nagyvárosok, amelyekben 
élünk, lépnek egyet, észrevétlenül araszolnak egymás felé, míg 
egymásba nem olvadnak: így haladnak a bűzben meg a zajban 
az egyetemes káosz felé  (…) Nemsokára egyetlen építkezési te-
rület lesz az egész világ, a zajban és bűzben termeszek módjára 
robotolnak látástól vakulásig, megannyi automata módjára az 

1 Caraco, Albert: A káosz breviáriuma, Qadmon, Budapest, 2012, 7 
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elbutítottak milliói, míg egy szép napon észhez nem téríti őket a 
téboly, és őrült dühükben fel nem koncolják egymást ”2

*

A metropolisz nem pusztán felpuffadt település; olyan város, 
amely valamiért túlnőtt önmagán, hanem, ahogy azt legkésőbb 
Fritz Lang óta tudjuk, kőből és életből összeszerveződött sajátos 
létforma, az emberi társadalmak góleme  A késő antik világvá-
rosok léptéke persze nem összemérhető a mai metropoliszoké-
val, de a jelenség alapjában véve hasonló: a nagyváros nem lel 
helyet a természetben, elszakad tőle, rátelepszik, külön univer-
zumként kezd működni a világban, ahogy a benne tenyésző em-
berfajta is kívül reked saját, addigi természetes életének körén: 
mindenestül ennek a különálló, önmagára-vonatkozó valóság-
nak a gyermeke és odaadó szolgája lesz  

A metropolisz mint a közösségi létezés kísértete, mint társa-
dalomgépezeti egység Nyugaton először a késő antikvitásban 
jelent meg  A falvak és a klasszikus városok és városállamok 
kapcsolatrendszerének horizontján akkor tűnik föl első ízben 
egy olyan alakzat, amelynek gravitációs vonzása jóval nagyobb 
az addig ismerteknél: több embert, árut, tudást vonz és olvaszt 
magába, mint előtte bármi, és benne az ember, a kereskedelem 
és a megismerés természete is gyökeresen átalakul  Nem be-
szélve a vallásról  A mozaikszerű világ, a kisvilágok tarka cse-
repei, amelyben istenek, kultuszhelyek és kultikus gyakorlatok 
rendelődtek egymás mellé, mindegyik a maga helyi centrumá-
val, jellegzetes mitológiai beágyazottságával, sajátos szakrális 
egységként, immár egy meghatározhatatlan kulturális és onto-
lógiai/egzisztenciális tér eltévedt, bolygó szilánkjaként ébredt 
magára, ahol a megszokott történetek és elgondolások is más 
irányt vettek, értelmüket vesztették, vagy épp új, szokatlan értel-
met nyertek  Nem véletlen, hogy a késő antikvitásban a kultusz 
is atomizálódik: misztériumvallások beavatásai rejtjelekkel és 
enigmatikus revelációkkal kínálnak eligazodást az összeguban-
colódott égi és földi világ szövevényében  Immár a tájékozódás 
új módszereire van szükség – éppúgy, mint egy nagyvárosban, 
ahol sem a vidékről jött emberek, sem a vidékről felkerült istenek 
nem igazán ismerik ki magukat 

*

Az Egyház, születése pillanatától kezdve, új közösségként mu-
tatkozott meg  Személyes volt ugyan az elhívás és a megtérés 
mozzanata, de ezt követően a megkeresztelt az Istenember misz-
tikus testének tagjává lett, közösségben itt a földön, és egységben 
a mennyei világgal  Egy test fölötti test, nép fölötti nép, országok 
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feletti birodalom részeként, származástól független gyermek-
ként, egyszerre létezve időben, és az idő felett  Ez több volt, mint 
bármilyen ismert vagy elképzelhető közösség: ez volt az Egy-
ház, amelynek minden egyes helyi megjelenése az euchariszti-
kus egység révén Isten Országának teljességét hordozta  Az iga-
zán nehéz feladat a keresztények számára épp ebben rejlett – és 
rejlik mindmáig –: hogyan lehetséges két világban élni egyidejű-
leg? Egy relatív, tapasztalati valóság, a földi élet, és az abszolút, 
mennyei létezés feszültségében  Hol húzódnak e kettő határai? 
Meddig érvényesek az egyik törvényei, és hol adják át helyüket 
– ha ugyan helyet adnak – a másik szabályrendszernek? A Jézus 
Krisztus isteni és emberi természetének viszonyát boncolgató te-
ológiai viták, az annak kettősségéről és egységéről valló formu-
lák egyik gyakorlati vetülete is épp ez volt: hogy az Egyház és 
annak tagjai mennyire földi és mennyire mennyei lények? S ha 
egyszerre mindkettő igaz – vajon mikor kell az egyik és mikor a 
másik szellemében cselekedniük?

Amikor pedig ez a kettős identitás, kettős létezés találko-
zott és konfrontálódott az önmagában megálló világgal: egy bi-
rodalom jogrendjével, egy filozófiai rendszerrel vagy akár egy 
nagyváros sajátos szociális környezetével (mondhatni „ökológi-
ai rendszerével”), akkor ezek a kérdések különösen sürgetővé 
tudtak válni  Az Egyház előtt nagyjából két út állt: vagy a maguk 
összetettségében reagál ezekre a komplex szituációk vagy elmé-
letek által felvetett problémákra – vagy épp ellenkezőleg, egy-
szerűen és egyenesen  Mindkettőre kínálkozik elég sok példa  A 
legtöbb esetben az jelenti a nehézséget, hogy az adott helyzetben 
meg kell találni a helyes mértéket komplexitás és egyszerűség 
között  Vagy felmérni, mikor melyik érvényre juttatása célrave-
zetőbb  Melyik tükrözi hívebben az égi logikát a földi körülmé-
nyek közt  Ennek helyes mérlegeléséhez pedig nem árt, ha kéz-
nél van a Szentléleknek az az ajándéka, amelyet a keleti lelkiségi 
irodalom diakriszisznek, megkülönböztető képességnek mond  
Vagyis nem árt, ha kéznél van egy szent 

*

Az „Alamizsnás”-nak nevezett János, Alexandria metropoli-
szának püspöke paradigmatikus alak ennek a feszültségnek a 
szemléltetésére  Az akkori világ leggazdagabb egyházának élén 
álló jótékonykodó főpap: a róla alkotott sematikus képben ott áll 
egyik oldalról a világváros, a maga áttekinthetetlen sokféleségé-
ben – a másik oldalon pedig ő, az egyházi elöljáró, egy szál egye-
dül  Persze a sematikus kép mindig vonzó, mert élesen elválnak 
rajta egymástól a fények és árnyékok, akár egy ikonon  De attól 
az ilyesfajta képet még nem szabad összetéveszteni egy ikonnal  
Az ikon ugyanis nem plasztikussága miatt ikon, hanem amiatt, 
hogy rajta minden a Lélek jelenlétére utal: a kép minden szeg-
mense ezt a jelenlétet szolgálja  Hogy az egészet nem kívülről, 
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hanem belülről sugárzó fény világítja meg, amely hol élesebb, 
hol halványabb aszerint, amilyennek az adott ponton és helyen 
lennie kell  A Lélek jelenléte is épp ilyen pontosan kimért: hol 
sűrűbb, határozottabb, ragyogóbb, hol meg csöndesebb, vissza-
húzódóbb  És ha kicsit alaposabban vesszük szemügyre mind 
Alexandria, mind János püspök képét, cizelláltabb, és alighanem 
ikonszerűbb képet kapunk majd végeredményül 

Vegyük először Alexandriát! Valódi megalopolisz, lakosainak 
száma a késő-ókorban, úgy számolják, valahol ötszáz- és hétszáz-
ezer között mozgott  Méghozzá nem is túlságosan nagy területen: 
a város a Mareotisz-tó és a Földközi-tenger közé ékelődik, és egy 
csatornán keresztül a Nílussal, ezáltal pedig Egyiptom belsejével 
is összeköttetésben áll  A tó és a tenger közti földsáv közepén fut 
végig a Dromosz, a város fő ütőere, a keleten nyíló Nap-kaputól 
a nyugat felé nyíló Hold-kapuig  Tőle északra terülnek el a gaz-
dagabb negyedek, délre, a mocsaras tó egészségtelenebb klímá-
jához közelebb eső részen pedig a szegényebbek laknak  A híres 
Pharosz, az antik világ hét csodája közt számon tartott világító-
torony egy közeli szigeten áll, amelyet egy nem kisebb mérnöki 
csoda, a Heptasztadionnak nevezett, majdnem másfél kilométer 
hosszú és kétszáz méter széles, mesterséges móló köt össze a 
szárazfölddel  A móló egyik oldalán a hadi, a másik oldalán a 
kereskedelmi kikötő öble  Ezeket rakpartok, széles, kolonnádos 
utcák kötik össze a város főbb épületeivel, raktáraival és piacai-
val, de a széles utcák igen hamar sikátorok sokaságává ágaznak 
szét  És az utcákon és tereken és sikátorokban mindenféle nép 
nyüzsög, felsorolni is képtelenség őket, s mindenféle nyelv meg-
szólal, hogy adjon, vegyen, vitatkozzék és imádkozzék  A várost 
főképp zsidók, görögök és egyiptomiak lakják: a görögöké a kul-
turális hegemónia, a zsidóké a gazdasági – a későantik világ leg-
nagyobb zsidó kolóniája él itt, a város öt kerületéből kettőt fog-
lalnak el –, az egyiptomiaké pedig az etnikai  Habár egy ilyen, 
mesterségesen megalkotott metropolisz esetében nehéz volna 
„bennszülött” lakosságról beszélni  Az együttélés a különféle 
nép- és társadalmi csoportok közt nem mindig és a legkevésbé 
sem nevezhető harmonikusnak  Nem beszélve arról, hogy a ke-
resztények és nem-keresztények viszonya egy további szakadást 
jelöl ki a társadalom szövetében  És akkor még nem beszéltünk 
az 5  századtól kiéleződő konfliktusokról keresztények és keresz-
tények, tudniillik khalkedóni és nem-khalkedóni hívők és kleri-
kusok között  Egy ilyen, többszörösen fragmentált, érzékeny és 
sérülékeny, azonfelül szociális feszültségektől terhelt mestersé-
ges környezetbe érkezett János a 610  évben, hogy a város főpap-
ja legyen  Egy olyan városba, amely a maga mikrokozmoszában 
híven leképezte a keletrómai birodalom szinte minden földrajzi, 
hitbeli, szociális és politikai megosztottságát 

Főpap – de melyik városé? Egy ilyen zsúfolt, jóformán egy-
más hegyén-hátán élő világban több közösség, több párhuzamos 
valóság osztozik egyazon helyen  Ezek néha köszönő viszony-
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ban sincsenek egymással, máskor meg éppen hogy csak  A tu-
dósok és filozófusok Alexandriája hihetőleg csak kevés ponton 
érintkezett a nádvágók és halászok Alexandriájával, a hajótulaj-
donosok és karaván-kalauzok viszont jó eséllyel fittyet hánytak 
a könyvtárosok és költők városára  Többször azonban egymásba 
ért, és számtalan hajszáleren keresztül kommunikált egymással 
ez a sokféle város, egyik része észrevétlen épült a másikba  Egy 
főpásztor tehát melyik város főpásztora a sok közül? Az egészé, 
minden ellentmondásával és zaklatottságával együtt, vagy csak 
a keresztényeké? És ha ez utóbbi, vajon mely keresztényeké? A 
koptoké, a görögöké, a mono- vagy a diofizitáké?3 A város tér-
képe csalóka, mert csupán egyetlen várost mutat, nem pedig a 
valóságosan létező számtalant 

A helyrajz után most az életrajznak kell következnie  János 
személyes életéről nem sok adat maradt fenn  Tudjuk, hogy Cip-
rus szigetén született; világi foglalkozást űzött, de azt már nem 
tudjuk milyent; tudjuk, hogy házas volt, de nem tudni, kivel – 
csak annyit, hogy miután megözvegyült, és gyermekei is meg-
haltak, laikusként kerül sor rögvest a pátriárkai felszentelésre 

Az ilyesmi manapság persze elképzelhetetlen, de akkoriban 
megesett  Kellett hozzá egy alkalmas jelölt, egy sürgető helyzet 
és egy potentát  És a potentátnak valamiféle érdekeltsége 

János esetében mindez adott: volt egy fogadott testvére, bi-
zonyos Nikétasz, aki viszont Hérakleiosz császárral és körével 
ápolt kitűnő viszonyt; azzal a Hérakleiosszal, aki 610-ben először 
Konstantinápolyban tett rendet – a hitvány Phókasz császár kiik-
tatásával –, majd igyekezett rendet tenni az egész Birodalomban 
is, felvéve a kesztyűt az elszemtelenedett Szászánida Birodalom 
ellen  Nikétasz hadvezérként Egyiptomot foglalta vissza neki, 
pontosabban a birodalom számára, ezért császári prefektussá 
emelik  Ő hozatja ekkor, 610-ben Alexandriába bizalmasát, „lelki 
testvérét”, Jánost: hogy egyházi vonalon folytassa a stabilizálás 
világi szinten megkezdett munkáját 

János tíz éven át marad a város pátriarkája  Nem a görögöké, 
nem a diofizitáké, hanem a Városé 

Igaz, ami igaz, uralkodása első évtizedében Hérakleiosznak 
a stabilizálás nem megy valami fényesen  A perzsák lerohanják 
Szíriát, betörnek Anatóliába, 614-ben Jeruzsálem is a kezükre 
kerül, nagyobb baj, hogy a Szent Kereszt ereklyéjével egyetem-
ben  A következő évben pedig már Khalkedónban vernek tábort, 
Konstantinápollyal épp átellenben, a Boszporusz túlpartján  
Szergiosz pátriárkának úgy kell Hérakleioszt visszatartani, ne-
hogy Karthagóba meneküljön, ahonnét öt évvel azelőtt elindult  
A hadiszerencse csak uralkodásának első évtizede után fordul 
majd meg, de olyannyira, hogy Hérakleioszt szokás a középko-
ri „bizánci” állam megteremtőjének tekinteni  De addig még, a 
3 Két teológiai irányzat, amely Krisztus személyében jelenlévő isteni és em-

beri természetének viszonyáról alkotott eltérő képet  A 451-ben tartott 
Khalkedóni Zsinat elítélte a monofizitizmus tantételeit 
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sikertelen első évtized utolsó felvonásaként a többi közel-keleti 
terület után 619-ben elveszti Egyiptomot  Alexandria pátriárká-
ja, János, sokakkal egyetemben Ciprusra menekül, és a rá követ-
kező évben ott is hal meg 

Az élet szerves folytatása az életrajz  Vagy mégsem? Szentek 
életrajzai esetében legalábbis gyanúperrel szokás élni az abban 
foglaltak úgymond „hitelességét” illetően  Mennyi mindebből 
a valóság, mennyi a kegyes, megszépítő emlékezés, és mennyi 
a stílus velejárója? A válasz rendszerint a kérdést feltevők pre-
koncepciói mentén változik a „semennyitől” a „minden szín-
igaz”-ig  Józanabb megfontolással talán azt lehet mondani, hogy 
mindezek az összetevők változó arányban vannak jelen egy iro-
dalmilag megformált szentéletrajzban, s az összetevők aránya 
nem esetleges, hanem tudatosan kimért  Mégpedig azért, mert a 
szentek írásbeli portréi – vagy inkább: ikonjai – nem beszámolni 
akarnak valamiről – jelesül olyan biográfiai tényekről, amelyeket 
mi egy életrajztól elvárnánk –, hanem érzékeltetni akarnak va-
lamit  Ez a valami pedig az, hogy a Szentlélek folyamatosan és 
megdöbbentően változatosan működik az Egyházban  Az ismét-
lődő formulák, a toposzok, az események nem tényszerű, hanem 
valamelyest szabad kezelése arra szolgálnak, hogy érzékeltessék 
az egy, közös Lélek jelenlétét, amely minden szentet áthat, és 
a maga képére alakít; valamint hogy az olvasóval a holt betűn 
át is közölni tudják az eleven szellem szabadságát  Egy szentet 
megismerni vagy akár csak megpillantani egyszerre hihetetlen 
és mélységesen ismerős tapasztalat; a találkozás természetfeletti 
és ugyanakkor otthonos is  Ennek a tapasztalatnak az átadására 
pedig létrejöttek bizonyos irodalmi technikák, akárcsak az ikon-
festészetben az ezeknek megfeleltethető festészeti és ikonográfi-
ai eljárások 

Tehát az életrajzok 4 Az első, rövidebb megemlékezést Já-
nosról nem más írta meg, mint a kor egyik elismert monaszti-
kus tollnoka, Jóannész Moszkhosz  Beszámolója meglehetősen 
szűkszavú, talán ezért is érzett késztetést a ciprusi illetőségű 
Leontiosz, Neapolisz püspöke, hogy 641 körül megírja kiegészí-
tését  Ez utóbbi már terjedelmesebb, jóval több részletet tartal-
mazó szöveg, és bár meg szokás említeni, hogy ritkamód mind-
két életrajzírója ismerte Jánost – és ezért, úgymond, a kor többi 
szentéletrajzához képest a szövegben a csodás elemek száma 
nincs túlsúlyban a realisztikus történetekhez képest –, ez azért 
mégsem ilyen egyszerű  Igen, Jóannész Moszkhosz találkozott 
vele, amikor Egyiptomban járt  És találkozott vele személyesen 
Leontiosz is, de nem Alexandriában, hanem feltehetőleg János 
életének legvégén, amikor az idős pátriárka Ciprusra menekült  
Ezért a nála olvasható történetek túlnyomó része – amelyeknek, 
mint írja egy helyütt, „tanúja volt” – mégsem első kézből tőle 
4 Angol fordításuk megtalálható: Three Byzantine Saints, trans  Elizabeth 

Dawes, Norman H  Baynes, Crestwood, NY, St  Vladimir’s Seminary Press, 
1996, 299–262 
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származnak, hanem olyanok számolhattak be róluk, akik János-
sal együtt szolgáltak Alexandriában  Talán az ő alakjukat gyúrja 
össze egyetlenegy figurává, akit Ménaszként nevez meg  Törté-
nészek szemében ennyi már elég is ahhoz, hogy Leontiosz beszá-
molójának értéke rohamosan inflálódni kezdjen – mégsem vetik 
el teljes egészében, egyszerűen azért, mert mindennek dacára itt 
nem kell rögtön az életrajz kétharmadát kihajítani az ablakon a 
csodás és ezért úgymond történetileg hiteltelen epizódok soka-
sága miatt, épp ellenkezőleg! Az életrajz, vagyis János ikonszerű 
alakjának a hátterében nemcsak fölsejlik a korabeli Alexandria 
nagyvárosi világa – mint az ikonok túl sematikusnak tetsző hát-
terében –, hanem egy-egy részlete élesen ki is rajzolódik  Aztán 
hogy e részletek mennyire pontosak vagy sem, már más kérdés 
– a szöveg maga, mint egy kutató megjegyezte, elsőrendű terep 
arra, hogy a történész gyakorolja és fejlessze rajta kritikai érzé-
két 5

Az életrajz hátterében tehát a figyelmes olvasó számára kibon-
takozik a korabeli metropolisz élete, annak jellegzetes figuráival 
egyetemben: adakozó kedvű vénasszonyok, tehetős kereskedők, 
marakodó klerikusok, hajózási vállalkozók, a szegénynegyedek 
lakói, koldusok és menekültek, akik az utcákon tengetik életüket 
– szinte olyan, mint egy katalógus  A hirtelen haragú boltos, aki 
alaposan elveri a pátriárka nyápic unokaöccsét  A megélhetési 
kéregető, aki különféle álruhákban igyekszik többször is szerez-
ni az alamizsnából (sikerül neki)  A gazdag polgár, aki egyházi 
karrierről ábrándozik, és kész volna tetemesebb összeget áldozni 
azért, hogy segítse az egyház karitatív munkáját, ezért csak egy 
apró szívességet kérve cserébe, tudniillik a diakónussá szentelést 
(nem jön be a számítása)  Feltűnik a színen János fogadott test-
vére, Nikétasz is, a kormányzó; nem is egyszer és nem is túl ked-
vező színben, az állam és az egyház közti örök konfliktus meg-
testesítőjeként  Egyszer például összevész a pátriárkával azon, 
hogy az államkincstár bevételeinek növelése érdekében a piacra 
valami általános forgalmi adóféleséget áll szándékában kivetni; 
a pátriárka határozottan ellenzi ezt, mert ez a szegényebbeket 
sújtja leginkább  Végül – és ez esetben: természetesen – a vitából 
János kerül ki győztesen 

Igen, a rászorulók  A szegények, nincstelenek, menekül-
tek, számkivetettek  Akiknek köszönhetően János kiérdemelte 
azt a megkülönböztető jelzőt, amit általában „alamizsnás”-nak 
fordítunk, holott tágabb értelme van, evangéliumi visszhangja: 
eleémon, azaz: irgalmazó, irgalmas  „Legyetek irgalmasok, miként 
a ti Atyátok is irgalmas” – áll Lukács evangéliumában (6,36)  „Vi-
szont egymáshoz legyetek jóságosak, irgalmasak, bocsássatok 
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisz-
tusban” – tanácsolja Pál (Ef 4,32)  Irgalmasnak lenni tehát nem-

5 Wipszycka, Ewa: The Alexandrian Church – People and Institutions, The Journal 
of Juristic Papyrology Supplement, Warsaw, 2015, 213  
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csak a szegények iránt lehet, hanem „egymáshoz” is, és nem csak 
kisebb vagy nagyobb összegekkel – sőt, elsősorban nem azzal  
Mert – főleg egy arctalan tömeget dajkáló nagyvárosban – töb-
bé-kevésbé mindenki „irgalmatlan” a másikkal, nap mint nap 
és percről percre kisebb-nagyobb kegyetlenségeket követünk el 
másokkal szemben, ha mást nem, a közöny kegyetlenségét; mert 
a sok ismeretlen iránt, akiknek arca a tömeg masszaszerű képébe 
olvad össze, nemigen ismerünk kíméletet  A nagyváros emberte-
len – így legalábbis erre a fajta irgalomra ott alighanem mindenki 
rászorul 

És Jánostól legelsősorban ezt kapja meg mindenki, ezt a met-
ropolisz lelki ökoszisztémájában csak elvétve előforduló dolgot: 
az odafigyelést  Hogy ez időnként adományban ölt testet, az 
csaknem mellékes  Az egyik történet szerint például az alexand-
riai hívők körében szokássá vált, hogy a hosszadalmas szertar-
tások alatt kimennek, leülnek a bazilika udvarán pihenni, felfris-
sülni és persze trécselni egyet  A pátriárka ezt látván ahelyett, 
hogy dörgedelmes szózatot intézett volna hozzájuk az istentisz-
teleten való részvételről, fogta magát, liturgia közben otthagyta 
az oltárt, kiment, és leült közibük, beszélgetni  Amikor a jónép 
zavarában afelől érdeklődött, hogy ugyan miért tette ezt, így fe-
lelt: „Én miattatok vagyok itt, értetek végzem a liturgiát  Ha ti 
kint vagytok, én minek legyek odabent?”

Egy másik alkalommal a húsvéti liturgia éjjelén jutott eszébe, 
hogy az egyik papját, aki összezördült egy másikkal, nem oldot-
ta még fel a szolgálat tilalma alól  Márpedig hogy végezhetne 
feltámadási liturgiát úgy, hogy a másik ki van zárva a minde-
nekre kiterjedő örömből? Egy hirtelen ötlettől vezérelve gyomor-
rontást tettetett: diakónusának meghagyta, hogy folytassa csak, 
ismételgesse a könyörgéseket mindaddig, míg ő vissza nem tér  
Nyakába vette a várost, felkutatta az otthonában búslakodó pa-
pot, és leborulva bocsánatot kért tőle – majd magával vitte, és 
együtt szolgálták a húsvéti liturgiát 

Ez a figyelem  Amihez persze alamizsna is társult, ha arról 
volt szó  Hol megfontoltan, hol evangéliumi könnyelműséggel  
Mindig ad annak, aki kér, ha többször kér, hát többször is  Per-
sze nemcsak spontán módon, hanem átgondoltan, szervezetten 
is  Pátriárkai beiktatása után elrendelte, hogy tüstént vegyék 
lajstromba a város szegényeit – a történészek úgy következte-
tik, Alexandriában nem volt jellemző a mélyszegénység, inkább 
a leszakadó középosztály gondjai voltak számottevők –, akiket 
ő rendszeresen „urának” titulált  „Akiket ti nincsteleneknek és 
koldusoknak hívtok – mondogatta –, azokat én uraimnak és 
pártfogóimnak tekintem  Mert ők, és csakis ők segíthetnek min-
ket a Mennyek Országához ”6 Hogy papjainak ne kelljen „hála-
pénzt” és ilyen-olyan juttatásokat elfogadniuk, nem tiltással él, 
hanem egyszerűen megemeli a fizetésüket  Igyekszik mindenre 

6 Ld  Three Byzantine Saints, i  m  210 
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és mindenkire figyelni – nem ezt jelenti-e voltaképp a püspök 
görög szava, az episzkoposz? –, napi kétezer rászoruló támoga-
tását szervezi meg, a tóparton, ahol az emberek egészségtelen, 
maláriás klímán élnek, s ahol a legnagyobb a szegénység, temp-
lomokat emeltet, hét kórházat építtet kizárólag várandós nők ré-
szére, egyenként negyven ággyal, de úgy, hogy a szülés után is 
egy hétig pihenést és ellátást biztosít nekik, majd segéllyel bo-
csátja útjukra őket  És így tovább  Ami annyit tesz, hogy megint 
csak: odafigyel erre a jószerivel „láthatatlan”, ám igencsak népes 
társadalmi osztályra, amelyet a társadalomból kilógó, kirekesz-
tett vagy kihullt egyének alkotnak: a kéregetők, rokkantak, bete-
gek, özvegyek  Az antik világlátás számára a várandós anyák is 
ide sorolódtak, mert – ahogy a menstruáló nők, úgy ők is – tisz-
tátalannak számítottak  

Mindez természetesen rengeteg pénz  A mai olvasó udvaria-
san ámul – honnan volt a patriarchátusnak ekkora vagyona?

Ezt már elég jól föltérképezték 7 Az alexandriai egyház fő gaz-
dasági bázisát – más helyi egyházakhoz hasonlóan – az adomá-
nyok jelentették  És mivel Alexandria igencsak népes és gazdag 
városnak számított, az adományok is – akár alkalmanként érkez-
tek, akár rendszeresen – ennek megfelelő mértékben számosak 
és gyakran tetemesek voltak  Ezenkívül az egyház tulajdonnal 
is rendelkezett: ingó- és ingatlanvagyonnal egyaránt – a fent 
említett boltos, aki elagyabugyálta a pátriárka unokaöccsét, bal-
szerencséjére az egyháztól bérelte az üzlethelyiséget –, továbbá 
lehet tudni, hogy a hajózásban is érdekelt volt, folyami és tenge-
ri hajókat tartott üzemben  A patriarchátus ezenfelül állami jut-
tatásokban is részesült, és a hozzá tartozó püspökségek földjei 
után is megillette valamelyes részesedés  A vagyonnal már csak 
gazdálkodni kellett – és aki jól sáfárkodott vele, az Egyház hi-
telét növelte  Az ebben rejlő lehetőséget nyilván fölmérte János 
is: azt a lehetőséget tudniillik, hogy egy olyan városban, amely-
ben szinte minden a pénzről – vagy annak hiányáról – szól, te-
hát amely sosem volt más, mint kereskedőváros: mesterségesen 
létrehozott entitás a javak felhalmozása és továbbáramoltatása 
érdekében (ez még a hírneves Alexandriai Könyvtárra is igaz) – 
nos, ott az Egyház nem utolsósorban épp ennek az eszköznek a 
bölcs és lehetőleg evangéliumi használatával egyesítheti a sokfe-
lé húzó, széttagolt várost  Ehhez nem volt szabad szívbajosnak 
lenni, és jó adag diakriszisz is elkélt: megkockáztathatjuk, hogy 
János gondolataiban naponta többször is felötlött a tű és a teve 
kényelmetlen találkozásának képe  De talán nem volt tőle idegen 
a paradox krisztusi megközelítés sem, amely a keresztben, a ha-
lál eszközében az életet látja meg, a pénzben pedig, a társadalmi 
széttagoltság és ellentétek forrásában azt az eszközt, amely evan-
géliumi szellemben éppen az egyesítés és összetartás eszközéül 

7 Ld  pl  Brown, Peter: Powerty and Leadership in the Later Roman Empire, 
Brandels University Press, 2002 

22 nacsinák gergely andrás 



szolgálhat – legalábbis az életrajzban említett epizódokból ez a 
kép rajzolódik ki 

Az adományok bőkezű – nemegyszer a józan észt meghala-
dó mértékben bőkezű – és kiszámítható juttatása ugyanis las-
san egyfajta jó értelemben vett klientúrát épített ki a városban: 
az emberek tudták, hogy az Egyházra (pontosabban Jánosra, 
de akkoriban a kettő egy és ugyanaz volt) számíthatnak lelki és 
gazdasági mélypont során egyaránt, és viszont az Egyház is szo-
lid bázisra tett szert, amelyre támaszkodhatott  Az Egyháznak 
adni – nem kínos, hanem divatos dolog lett; persze ehhez kellett 
egy vitán felül tiszteletre méltó ember, akinek személyében ez 
az egyház megjelent  Elvégre az odafigyelésen kívül ez volna a 
„püspök” hivatalának patrisztikus értelmezése  A püspök mint 
az Eucharisztiát bemutató főpap – ne feledjük, az első századok-
ban alapesetben a püspök volt az, aki a liturgiát végezte, nem a 
papság –, az oltárnál állva személyében leképezte és kinyilvání-
totta Krisztus testének egységét, amely az eucharisztiában öltött 
testet  Az Egyház – és ezáltal a püspök – első számú feladata volt 
ezt az egységet továbbadni, kiterjeszteni, és – amennyire csak 
lehet a világ ellenszelében, a sokféleség ellenállását leküzdve – 
megvalósítani az élet minden területén  A társadalmi test egysé-
gét („nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi 
vagy nő” – Gal 3,28), a hívek egységét („Testvérek, Urunk, Jézus 
Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, 
ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkü-
letben, ugyanabban a felfogásban” – 1Kor 1,10), és ugyanígy az 
egyes személyek belső egységét, a lélek egységét is („Igyekezze-
tek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében  Egy a test és 
egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól” – Ef 4,3) 

Az alexandriai egyháznak viszont megvoltak a lehetőségei 
arra, hogy ezt a gondoskodást és összetartást saját határain túl is 
megvalósítsa: amikor Britanniában éhínség ütötte fel a fejét, Já-
nos kezdeményezésére gabonaszállítmányok indultak útnak az 
egyházi gályákon, a szükség enyhítésére  Amikor a Szászánidák 
seregei lerohanták és kifosztották Jeruzsálemet, a pátriárka hala-
déktalanul bőkezű adományt küldött a város megmaradt lakosai 
és az újjáépítés számára  Amikor pedig hasonló okokból szíriai 
menekültek özönlötték el a várost, köztük számos püspök, pap 
és szerzetes, János nem habozott megnyitni előttük az egyház 
vendégházait, alkalmasint étellel és pénzzel is kisegítve őket – 
annak ellenére, hogy ezek legtöbbje monofizita volt, vagyis egy 
olyan teológiai irányzat híve, amellyel János ott helyben, pátri-
árkává szentelése óta harcban állt  Ő azonban a teológiai téve-
dést ítélte el, nem az embert  Ez is a megkülönböztetés képessé-
gének, a diakriszisznek velejárója  Mert ugyanekkor viszont nem 
kezd mindenre kiterjedő „ökumenizmusba”, a monofizitákkal 
továbbra is elutasítja az interkommúniót, a szentségekben való 
közösködést  Vagyis mint mindenben, itt is igyekszik megtalálni 
a helyes mértéket, habár nem úgy, mint mi tennénk, azt latolgat-
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va, hogy miből mennyit adjunk, vagy miből mennyit szabad en-
gednünk, hanem a lelki különbségtétel segítségével: ha ad, szin-
te mértéken felül, könnyen és tétovázás nélkül teszi ezt, ellenben 
jottányit sem enged abból, amiből nem szabad 

Még aznap, amikor Jánost beiktatták pátriárkai hivatalába, 
rendelkezést hozott, hogy a liturgián énekelt és magánimákban is 
mondott Háromszorszent-himnuszt (az úgynevezett Triszágiont) 
haladéktalanul változtassák vissza az akkor széles körben elter-
jedt theopaszkhita-verzióról a hagyományos ortodox formulára 8 
Második hivatalos rendelkezése pedig az volt, hogy ellenőriztet-
te a városszerte használt súlymértékeket  Vagyis: helyreállította 
a helyes mértéket az égben (a teológiában) és a földön (az anyagi 
világban) egyaránt  „Amint a mennyben, úgy a földön is ” Ez a 
két intézkedés szemléletesen kijelöli az alapot, amelyre a továb-
biakban építeni kívánt  A monofizitizmussal sosem volt hajlandó 
kiegyezni, és mindenkitől, aki papszentelésre jelentkezett, írás-
ban kért hitvallást a khalkedóni teológia mellett  Ha hinni lehet 
életrajzíróinak – még ha az általuk közölt számoknak nem is –, 
János főpapi szolgálatának tíz esztendeje alatt a városban meg-
fordultak az arányok, és a kezdeti monofizita többség fokról-fok-
ra kisebbségbe szorult  Van szerző, aki a számkivetettek, betegek 
és nincstelenek felé való hangsúlyos odafordulásában is ennek a 
diofizita, ortodox kereszténységnek a lenyomatát látja: egy olyan 
teológiáét, amely teret ad Krisztus emberi természetének, annak 
minden esendőségével és súlyával együtt 9 Kétségtelen, hogy 
János tevékenysége minden ízében és mélyen (khalkedóni) or-
todox: a teljes ember megmentésére és megvalósítására irányul, 
aki egyensúlyban lévén Istennel, önmagával és környezetével is 
egyensúlyt talál  És alighanem ez a legnehezebb  Főleg egy olyan 
szövevényes, sorsokat és életeket és hitvallásokat összegabalyító 
városban, mint Alexandria 

*

A hiteles ikon-kép ismérve az is, hogy sosem áll önmagában: egy 
ikonográfiai hagyomány része, annak szellemében készült, és 
ezt a szellemet adja tovább  Mindez nemcsak János életrajzaira 
kell hogy igaz legyen – mint verbális ikonokra –, hanem magá-
ra János alakjára is  Az „irgalmasság” mint az irgalmas Krisztus 
képét közvetítő főpap erénye már korábban is felbukkan az ale-
xandriai egyházi miliőben  Egy kopt nyelven fennmaradt 6  szá-
zadi iratban – amely egy sejthetőleg elképzelt párbeszédet rögzít 
az alexandriai Kyrillosz (412–444) érsek és a papság közt – fel-

8 Ez egy kiegészítést tartalmazott: „…Szent Halhatatlan, aki értünk megfeszít-
tettél ” Ortodox teológiai szempontból ez helytelen, mert összekever és ösz-
szemos személyt és természetet 

9 Ihssen, Brenda L : Strip the Rich Right Down to Their Shirts: St  John the 
Almsgiver and the Transformation of the City, Ekklesiastikos Pharos, 2009  Vol 
91  25–37 
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vetődik a kérdés: vajon mi egy püspök legfőbb erénye? A pró-
fétai lélek, a látomások karizmája, vagy valami más? Kyrillosz 
válasza: minden egyebet felülmúl az, ha a püspök irgalmasságot 
cselekszik, és segít a szegényeken és a szenvedőkön 10

Ez a nézet más szövegekben is visszaköszön, ami arra utal, 
hogy egy ilyen nagyvárosban – talán hangsúlyosabban is, mint 
máshol – az Egyháznak legalábbis az ideálképéhez hozzátarto-
zott az, amit ma „szociális érzékenységnek” mondanánk  Csak-
hogy nem merült ki abban – sőt, jóformán értelmét is veszti, ha 
nem párosul hasonlóan kifinomult teológiai és lelki érzékeny-
séggel is 

*

Ha az „olvasztótégely”-kifejezésnek nagyvárosokra vonatkoz-
tatva valaha is volt értelme, Alexandriára nézve biztosan  Lété-
nek első pillanatától kezdve lényegében mindmáig a „metropo-
lisz” ideájának megtestesítője  Szinte semmi nincs benne, ami 
természetes  Nem faluból duzzadt, organikus módon, erődített 
településsé majd várossá; nem voltak ősi istenei, amelyek óvták 
és felügyelték volna létét; nem voltak őslakosai  Egy hódító ki-
rály parancsára kelt életre homokból és vízből  Röviden: nem 
volt lelke  Épp ezért lehetett minden nehézség dacára fogékony 
arra, aki az új Lelket hozta el neki; egy olyan Isten lelkét, amely 
testet öltött – mert ha valamit, ezt az egyet Alexandria biztosan 
jól tudta: hogy mi az a test  Nem meglepő, hogy azt is tudni vágy-
ta, mi az a lélek  És a gnosztikusok szédítő teóriáin, az obskúrus 
egyiptomi misztériumokon meg a görög isteneken túl, akik már 
azelőtt feledésbe merültek, hogy eljöttek volna, hálás tudott lenni 
olyasvalakinek, aki mértéket adott ennek és annak is, testnek és 
léleknek egyaránt  És, talán hálából, a lelket-adó emlékét töretle-
nül meg is őrizte 

10 Ld  Wipszyczka, i  m  112 
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