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A kopt kereszténység  
a kezdetektől  

az egyházszakadásig 

Egedi Barbara

K optoknakaegyiptomikeresztényeketnevezzük.Akoptszójelenté-
sevalójábanegyip to mi–forrásaagörögaigüptioszszó.Arabköz-
vetítéssel(qubti/qibti)kerültahumanistaEurópába(cophti, cophti-

tae),ésa17.századbanalakultkimaishasználatosformája.Azarabhódítók
eleintecsakagörögajkúbizáncilakossággalszembeállítvahasználtákeztaz
elnevezéstEgyiptomnépére, bármineművallásimegjelölés nélkül.Akopt 
nyelvtulajdonképpenazóegyiptominyelvegyenestovábbélése,annakidő-
benutolsónyelvszakasza,melyetazarabnyelvfokozatosankiszorított.Ma
már holt nyelv, csak az egyházi liturgiában használatos, ott is csupán az
egyikdialektusa,abohairi.A tárgyalt időszakbanazegyháznyelve termé-
szetesenmégagörögvolt.

a kez de Tek

Azelsőkereszténytanítványokzsidókvoltak,ésaFöldközi-tengertérségé-
benélőzsidódiaszpóratagadhatatlanulfontosszerepetjátszottakeresztény-
ségPalesztinánkívülielterjedésében.Elképzelhető,hogyazelsőmegtértek
Egyiptomban isazsidóságkörébőlkerültekki,hiszenAlexandriábana la-
kosságjelentőshányadátzsidókalkották.PhilónszerintEgyiptombanössze-
sen egymillió zsidó élt (Flaccus, 43.).Ezenkívül a kereszténység eleinte
inkábbagörögnyelvűlakosságköreibenterjedt.Azalexandriaigyülekezet-
rőlmég így is csakHadrianus uralkodása idejétől (117–138) van tudomá-
sunk.

Akopt hagyomány szerint az első egyiptomi keresztényközösséget és
ezáltalakoptegyházatSzentMárkevangélistaalapította,akiAlexandriában
haltvértanúhalált68-ban.Ahúsvétiistentiszteletalattfogtákel,kötéllelhúz-
vavégighurcoltákavároson,bebörtönözték,majdmegölték.(Avértanúre-
likviáit 828-ban velencei kalmárok kicsempészték Egyiptomból, így lett
SzentMárkVelencevédőszentje,aszárnyasoroszlánpedigVelenceszimbó-
luma.Egyalternatívkopthagyományszerintaszentfejemindig isEgyip-
tombanmaradt,mertarelikviákatőrzőtemplomból,melyetazarabhódítók
feldúltak,egyhajóskapitányidejébenkicsempészte.)

AkoptegyházihagyományMárkottartjaAlexandriaelsőpüspökénekis,
ésúgytartjaszámon,hogyMárkszemélyesenneveztekiutódjáulAnianust,
aztafoltozóvargát,akitelsőkénttérítettmegegyiptomilátogatásasorán.E
hagyománytnemerősítimegegykorúbizonyíték,hiszena legtöbbapostol
térítőútjairólnemrendelkezünktörténetiforrásokkal,csak3.századilegen-
dákratámaszkodhatunk.MárkegyiptomitevékenységételőszörEuszebiosz
említi a 4. század elején (Egy ház tör té net II. 16.), az alexandriai püspökök
listájapedigcsakDémétriosszal(2.századvége)válikelőszörtörténetilegis
ellenőrizhetővé.

Akereszténységeleintetermészetesenatöbbivallásmellettéltpárhuza-
mosan.Hogycsaka legfontosabbakatemlítsük:ahagyományosegyiptomi
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istenhit,agörögközösségeksajátkultusza,illetveahosszú
együttélés következtében a kettő keveréke (pl. Szarapisz-
kultusz), ahivatalos rómaivallás; emellettAlexandriában
működtek a keresztény gnoszticizmus vezéralakjai is.A
Keletrőlérkezettapostoli tanításkezdetekbencsakegyúj
színfoltotjelentettEgyiptomtarkavallásipalettáján.

az el ső szá za dok ül dö zé sei és  
a ko rai egy ház szer ve zeT

Azelsőévszázadegyiptomikeresztényeigyakorlatilaglát-
hatatlanok.Régészetileg teljeséggelmegfoghatatlanok, az
első kereszténységre utaló emlékek csak a 2. század első
feléredatálhatók.Alegrégebbiilyenleletazagörögnyelvű
papirusztöredék(azún.Rylands-töredék:p.Rylands.457.),
amelyJánosevangéliumánakegyrészletéttartalmazza–ez
egybenalegrégebbiismertújszövetségirészlet.

Alexandria vezető keresztény filozófiai és teológiai
központ volt (jelentős írásmagyarázó iskolával,melynek
elsővezéralakjaÓrigenésza3.századelején),dealexand-
riaiKelemen2.századvégimegjelenéséighomályfediaz
alexandriaiegyiptomiegyházatis.Kelemenmagátazapos-
tolihagyományelkötelezettvédelmezőjénektartottaéstá-
madta a gnosztikus tanításokat. Igyekezett rendet tenni a
hívőket összezavaró sokféle hatás között, helyes irányba
kalauzolniőket apogánykultuszok, filozófiai írásokés a
gnosztikustanokerdejében.Írásainkeresztülegyúttalavá-
rosbanműködőkortárspogányhitvilággalésakeresztény-
séggelvetélkedőirányzatokkalismegismerkedhetünk.

ADecius-féle(249–251)keresztényüldözésmárkézzel-
foghatóbb adatokkal szolgál. Deciusmódszeres üldözést
rendeltel:nemköveteltemegakeresztényektőlhitükmeg-
tagadását, ámkötelezteőket apogány szertartásokonvaló
részvételreésáldozatbemutatására,amitegyfajtaigazolás-
sal, áldozati bizonyítvánnyal (libellus) kellett igazolniuk.
Azáldozatmegtagadásátkivégzésselbüntették.Egyiptom-
bantöbbilyenigazoláspéldánymaradtfenn.

AValerianus-féle és a 303-as nagy keresztényüldözés
közöttilélegzetvételnyiidőszak,a„kisbéke”Egyiptomban
is lehetőséget teremtettazegyházországosszintűkiépülé-
sére.Több nomoszközpont rendelkezett püspökkel, a kö-
zösségpedigmegfelelőszámúhívővelaszervezetfenntar-
tásához. Számszerű adatok megállapítása természetesen
lehetetlen.A3.századikereszténységrevonatkozóírottfor-
rások zömmel olyan, különböző keresztény kifejezéseket
használómagánlevelek,melyeknekdatálásameglehetősen
bizonytalan.Másrészt313előttnyomasincshivatalosszin-
ten rendszeresenmegjelenő egyházi címeknek.A keresz-
ténynévadásiscsaka4.századbanérelolyanarányokat,
hogyhasznosinformációkatlehessenkivonniazadatokból:
313körülakeresztényekszámarányamég20%alábecsül-
hető,deConstantinus324-esgyőzelmeután(ld.alább)eza
számmegkétszereződött.Az 5. század elejére a lakosság
legalább 80%-a keresztényként azonosítható.A 3. század
végéről tudjuk,hogyOxürhünkhoszvárosábankétkeresz-

ténytemplomisvolt(p.Oxy.43.vs.),dejellegükről,mére-
teikrőlnincsinformációnk,éshasonlóahelyzetakésőbbi,
4.századiegyháziépítkezésekkapcsánis.

Diocletianus uralkodása végén újabb üldöztetés rázta
megakeresztényközösségeket.Akoptegyházemlékeze-
tébemélyenbelevésődött ez az időszak: erről tanúskodik
azújegyháziidőszámítás,amelyDiocletianustrónralépé-
sénekévével(284)kezdiamár tí rok érá ja számítását.Va-
lójában a hírhedt és véres üldözésre, amely a templomok
ésszentkönyvekteljesmegsemmisítésétcélzórendelettel
indult,csak303-bankerültsor.Azüldözésekhatásáratöbb
helyen egyházszakadás fenyegette a közösségeket. Ilyen
voltazafrikai(karthágói)donatistavita,deittkellmegem-
lítenünkaMeletiosznevéhezfűződőfüggetlenedésikísér-
letet, amely kis híján komoly válsághoz vezetett Egyip-
tomban. A 305–306 körüli események a lükopoliszi
Meletioszpüspökalexandriailátogatásávalkezdődtek,aki
felháborodva tapasztalta, hogy a városban nincsen isten-
tisztelet. Petrosz, az akkori püspök ugyanis elmenekült.
Meletiosztehátintézkedett,önkényesenfelszenteltkétpa-
pot,köztükakésőbbolysokfelfordulástokozógondolko-
dót,Areioszt.Alépten-nyomonmegüresedettpüspökiszé-
kekbe is önkényesen nevezett ki új jelölteket. Amikor
Petroszvisszatért,sürgősenkiközösítetteatudtanélkülbe-
iktatottméltóságokat,Meletioszt pedig letartóztatták, így
azegyházszakadásnembizonyulttartósnak.De,minthogy
az ellentétet egyúttalAlexandria és az ország többi része
közöttifeszültségis táplálta,ezéppenelégkomolyválsá-
gotokozottahhoz,hogyanikaiaizsinatonkülöntárgyalják
azesetet.PetroszésMeletioszszemélyeskonfliktusaazon
akérdésenalapult,hogyegyáltalánszabad-eazistentiszte-
leteket tiltó rendeletnek engedelmeskedni.Meletioszkép-
viselteaszigorúbbálláspontot,éssokkövetőretaláltahi-
te ha gyot tak ke mé nyebb meg íté lé sé ben. 

NagyConstantinus uralkodásameghozta a várva várt
fordulatotakeresztényekszámára.Ennekjelentőségétmu-
tatja,hogyakopthagyományiserőseneltúlozzaacsászár
vallásosságát.Valójában csak337-ben, közvetlenül halála
előttkeresztelkedettmeg.Valláspolitikájaelődeihezhason-
lóanabirodalomintegritásánakmegőrzésétszolgálta,csu-
pánalkalmazkodottazmegváltozottkörülményekhez.

AmikoregyhatalmikrízisutánvégülnyugatonCons-
tantinus,keletenLiciniusvetteátabirodalom irányítását,
313-banMediolanumbanakétgyőztesmegegyezett,hogy
keresztényekéspogányokegyarántszabadongyakorolhat-
ják hitüket, a korábban elkobzott tulajdont (magán vagy
közösségi)visszaszolgáltatjákmindenkinek.

AzediktummegszületéseésConstantinusújhozzáállá-
sa,„megtérése”azegészkeresztényvilághelyzetébendön-
tőfordulatotjelentett.Eznemcsakakeresztényüldözésvé-
gét jelentette, Constantinus tevékenyen hozzájárult az
egyházfejlődéséhez:anyagilagtámogatta,méghozzábőke-
zűen.Bibliapéldányok előállítását, templomok építését fi-
nanszírozta(pl. jeruzsálemiSzentSír templom,Betlehem-
benaJézusSzületésetemplom,azeredetiHagiaSophiaés
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azApostoloktemplomaazújfővárosbanKonstantinápoly-
ban,Rómában aSzent Péter bazilika és aLateráni Szent
Jánostemplom,stb.),hatalmasösszegeketfordítottegyházi
jótékonykodásra, sőt egyes keresztény eszményeket igye-
kezettatörvénykezésbenismeghonosítani(pl.gyermek-és
rabszolgavédelem).A vasárnapot, amely a keresztények
számáraazistentiszteletnapja,pihenőnappátette.

Egyiptomot ezek az intézkedések 324-ig ténylegesen
nemérinthették,ekkorraviszontConstantinuskeletiuralko-
dótársa,Licinius pogánysága és a keresztényörményekkel
való konfliktusamegfelelő ürügyül szolgáltConstantinus-
nak,hogy324tavaszánháborút indítsonaHadrianopolisz-
ban állomásozóLicinius seregei ellen, akire ugyanazon év
szeptemberében döntő vereségetmértKhrüszopolisznál és
így egyeduralomra tett szert az egész birodalom területén.
Constantinus intézkedéseinekkonkrét egyiptomimegvaló-
sulásairól nem sokat tudunk, de fontos szimbolikus ese-
ménykéntmegemlítendő, hogy aNílusmérőrúdját aSera-
peumból egy keresztény templomba vitette, így szakítva
meg a folyó áradásátSzarapisszal összefüggésbe hozóha-
gyo mányt.

a ko rai koPT egy ház né hány  
jel leg ze Tes sé ge

A4. század első negyedébenmár 72püspökség található
Egyiptomban,ésidővelezaszámmégegykicsitemelke-
dett is.AzEgyiptomellenőrzésealávont libüaiéspenta-
poliszitérséggel(Kürénaika)együttapüspökségekszáma
aszázatismegközelítette.(A343-asserdicaizsinatlevelét
például94püspökírtaalá.)Az5.századelejéremárala-
kosság négyötöde keresztény.A biblikus szövegek kopt
nyelvrefordítása(amelya2.századvégétőlindult,és380-
ravalószínűlegbefejeződött)ahelyi lakosságszámára jól
hozzáférhetővétetteakereszténytanításokat.

Azegyházitulajdonvisszaállítása313-ban,atemplom-
építés és -javítás támogatásaközponti pénzekből, az adó-
mentesség és a klerikusok egyébkötelezettségeinek elen-
gedéseEgyiptomban is felgyorsította a folyamatot.Nagy
Constantinus uralkodásánakutolsó szakaszábólmár szer-
vezettkolostorokrólistudunk.

Azegyházszámoshelyisajátosságaközöttkiemelendő
az a jellegzetes hierarchia,mely az alexandriai püspököt
közvetlenülahelyipüspökökföléemelte,tehátellentétben
akésőantikkereszténységáltalánoshagyományával,nem
voltakközbülső,közvetítőintézményekközöttük.Pedigaz
ország földrajzi adottságaimiatt sem tűnik szerencsésnek
ezazeljárás.Azalexandriaipüspökvagypátriárkaközvet-
lenülellenőrizteapüspökökkinevezésétországszerte,ésa
nikaiaizsinat(325)határozatábólaziskiderül,hogyLibüa
ésPentapoliszisafennhatóságaalátartozott.Ennekahe-
lyi struktúrának a kialakulásában nyilván nagy szerepet
játszott a nagyvárosok hiánya –Alexandriához hasonló
központot nemigen találunk az országban–, de a polgári
adminisztrációmármeglévő szerkezete ismodellül szol-

gálhatott.MásrészrőlAlexandria sem támogatta nagyobb
püspökségek, vagymetropolita székhelyek kialakulását,
mert a központosított rendszermegkönnyítette az irányí-
tást.Az egyközpontúságviszont a helyi püspökségekna-
gyobb önállóságát tette lehetővé, nagyobb teret adva az
esetlegesvisszaélésekre,méltánytalanságokrais.(A‘pátri-
árka’kifejezéskorábbanegyszerűenmegtisztelőcímvolt,
csaka6.századbannyerteelpontosjelentését,mintanagy
keletiszékhelyekpüspökeinektitulusa.Koptszövegcsaka
7.századvégénneveziígyazalexandriaipüspököt.)

Az Athanasziosz ká non ja i ban találunk egy listát az
egyháziméltóságok fokozatairól: eszerint a klérus tagjai
lehettekpüspökök,presbiterek,diakónusok,al-diakónusok,
olvasópapok (anagnósztai), énekes papok vagy kapusok.
Ha egy funkciót többen töltöttek be, akkor sorszámozás
(pl.elsőpresbiter,másodikpresbiter)tükrözteakettőshie-
rarchiát.Bár a felsorolt tisztségek pontos funkciójáról és
feladatkörérőlkeveset tudunk,annyivalószínűsíthető,ho-
gy csak az első két csoport tagjai végeztékmunkájukat
„főállásban”,jövedelmeiketazegyházibevételekbőlbizto-
sítva.Adiakónusok rendfenntartó, felügyelő szerepet töl-
töttekbe,defeladatukállhatottegyszerűenabbanis,hogy
a templomban aludtak éjjeli őrség gyanánt.Azolvasópa-
pokbizonyosszövegeket(példáulazevangéliumokat)nem
olvashattakfel,számukidővelcsökkentis.

Atemplomokhálózataviszonylagjóldokumentált.Egy
településenbelülakártöbbkisebbtemplomotisemeltek–
napon szárított agyagtégla felépítményük elkészítése nem
voltkülönösebbenköltséges.Afalusiklérusahelyipüspök
fennhatóságaalá tartozott, templomaiapüspöki templom-
tól (katholiké ekklészia vagy megalé ekklészia) függtek.A
templomokgazdaságibázisátsajátbirtokai,kézművesmű-
helyei, ahívek felajánlásai, esetlegmódosabb földtulajdo-
nosokrendszerestámogatásaijelentették.Miseutánahívek
adományainak egy részét a résztvevő klerikusok rögtön
megkapták,illetvekopttemplomokbanszokásvoltazegy-
házi embereknekmise utánközös étkezést tartani, amely-
nekvégeztévela lakomamaradékáthazavihették.A temp-
lomijavakadminisztrációjaapüspökhatókörébetartozott,
denemírásbelinormák,hanemszokásjogalapján.Munká-
játegygazdaságiintézősegíthette,akinekönállódöntésjo-
ganem,inkábbvégrehajtófunkciójavolt.

Abiztosanyagialapokonállótemplomokintézményes
karitatívtevékenységetkezdhettek:kórháziellátástbiztosí-
tottak, támogatták a szegényeket, özvegyeket és árvákat.
Ezazintézményesültegyházszervezetazonbanvalószínű-
legcsakaz5.századraépültki.

Az egyiptomikereszténység sajátos vonásaként jelen-
tekmega3.századközepétőlegyrenagyobbszámbanaz
ún. sivatagi atyák, az anakhóréták (Thébai Pál, Remete
SzentAntal).Ebbőlaremetemozgalombólfejlődöttkifo-
kozatosanazacönobitaszerzetesiközösségforma,amelya
nyugati szerzetesség szerveződéséhez ismintául szolgált
(lásderrőlSághyMarianneírásáteszámban).Aszerzetes-
mozgalomúttörőjeSzentPakhómioszvolt,akitöbbkolos-
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tortalapítottésszerzetesiregulátállítottössze.Aszentéletűanakhórétákat
ésszerzeteseketrendszerintkülönöstiszteletövezte.Többpüspökéletrajzá-
banszerepel,hogykinevezéseelőttkolostorbanvagylazábbszervezetű,de
világtól elvonult közösségben élt. Egyesekmég felszentelésük után sem
mondtak le ezen életformájukról, és igyekeztekmegosztanimagukat a két
tevékenységközött.Helyigazdaságiéspolitikaibefolyásra isszert tehetett
egy-egyszerzetes,ilyenvoltalegendásApaSenuti,azatripeifehérkolostor
vezetője,akiakörnyékbelilakosságosztatlanrajongásátélvezte.

zsi na Tok, Pár Tok, vi Ták

Akereszténydogmákkialakításábanésazezekhezkapcsolódóvitákbanaz
egyiptomiAlexandriának mindvégig meghatározó szerepe volt.A korai
krisztológiai viták és döntéshozó zsinatok történeti áttekintése tehát kettős
módonkapcsolódikEgyiptomhoz.Nemcsakazért,mertezekafelfogásbeli
különbségekvezettekvégülisakoptegyházleválásához,hanemmertvala-
mely alexandriai egyháziméltóságminden alkalommal kulcsszerepet ját-
szott a polémiában.Az első egyetemes zsinathozvezető ellentét isEgyip-
tom ban rob bant ki.

Akeletiegyházfőketszéthúzóariánusvitaarraazelhatározásraindította
Constantinust,hogy325húsvétjautánegyhatalmaspüspökizsinatothívjon
összeAnkürába.Későbbválasztása inkábbNikaiára esett,mivelmaga is
résztakartvenniazsinaton,ésacsászárirezidenciaNikomédeiánálvolt.

Az eredetileg helyi jellegű vita az alexandriai püspök,Alexandrosz
(313–328)éspresbitere,AreioszközöttaFiúazAtyávalvalóegyenrangúsá-
gánakkérdésétfeszegette.AzantiokheiaiiskolánnevelődöttAreiosztagadta
aFiúAtyával való egylényegűségét, azonos istenségét.Megkérdőjelezte a
Fiú egyenrangúságát, aki teremtett,mintmindenmás ember, és sohasem
rendelkezettolyanörökléttel,amilyennelazAtya.ElutasítottaAlexandrosz
fennhatóságát, ésEgyiptomonkívülkeresett tekintélyes támogatókat (mint
kaiszareiaiEuszebiosz, és névrokona,Euszebiosz,Nikomédeia püspöke).
Alexandrosz 318-tól több ízben is összehívta az egyiptomi püspököket, és
Areioszt követőivel együtt kiközösítették.Areioszmellett is tartottak egy
zsinatotBithüniában320-ban,amelyAreioszvisszafogadásátkövetelteAl-
exandrosztól.Mindkét fél igyekezett a püspököket levelezés útjánmaga
mellé állítani, ennek eredményeképpen 324-re gyakorlatilag az egész ke-
resztényvilágotbelerángattákavitába.Avitamegosztottaakeletipüspökö-
ket,de természetesenmindkét irányvonalnakvoltakradikálisabbésmérsé-
kelt hí vei is. 

A325-ösnikaiaizsinatonolyannagyszámbanjelentekmegazegyházi
képviselők,hogyazelsőökumenikuszsinatnaktekinthető.A220püspökből
azonban csupánnéhány érkezett nyugati, latin területről, a résztvevők túl-
nyomórésztgörögökvoltak.Azantiariánushitvallás,amelyetazsinatisma-
gáévátett,nemfogadtaelaztatételt,hogyaFiúvalamelyértelembenala-
csonyabbrendűvolnaazAtyánál,ésateremtettvilághoztartozik.Kimondta,
hogy aFiú azAtyával egylényegű (homousziosz), tehát nem teremtmény.
Athanasziosz,akinektanításameghatározóvoltazantiariánus-nikaiaivona-
lon,úgyírerrőlkésőbb,hogyazemberinemmegváltásacsakúgytörténhe-
tettmegazIgemegtestesüléseáltal,haazAtyávalegylényegűIgeváltem-
ber ré.

Azsinat további ügyekben is döntést hozott, például itt döntöttek arról,
hogyafeljebbemlítettszakadárMeletioszmegtarthatjapüspökségét,ésköve-
tőivisszavehetőkazegyházba.Ittrögzítettékkánonbanapüspökökkinevezé-
sénekmódjátis:eszerintajelöltetazadottegyháztartománylegalábbhárom
püspökénekkellettfelszentelnie,deatartományifővárosokpüspökei(azún.
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Áriusz le ve le nikomédiai euszebioszhoz

SzívbőlszeretettUrát, Istenhűemberét,az igazhitűEu-
szebioszt köszönti az Úrban Áriusz, akit igazságtalanul
üldöz Alexandrosz pápa amindenen győzedelmeskedő
igazságmiatt,amittemagadisvédelmezel.
Mivel Ammóniosz atyámNikomédiába utazott, jó alka-
loméslehetőségkínálkozottnekemarra,hogyazőköz-
vetítésével hozzád forduljak, emlékeztetve Téged a ter-
mészetedben gyökerező szeretetre és jóindulatra, amit
barátaid iránt táplálsz Isten és az ő Krisztusa ügyében,
mert nagyon szorongat, üldöz ésminden rosszatmeg-
mozgat ellenünk a püspök, hogy elüldözzönminket a
városból istentelen emberekként, mert nem értettünk
egyet vele, amikor a nyilvánosság előtt hirdette, hogy
örökkévalóaz IstenésörökkévalóaFiú,úgymintAtya,
úgy mint Fiú, a Fiú születetlenül (keletkezés nélkül)
együttlétezikazIstennel,örökszülött,születetlenülszü-
lött,mégegypillanattal semelőzimegaz IstenaFiút,
örökkévalóazIsten,örökkévalóaFiú,magátólazIsten-
tőlvalóaFiú.
Euszebiosztestvéred,acaesareai,ésTheodotosz,Paolino-
sz,Athanasziosz,Gergely,Aethiosz,megKeletenminden-
kiúgytanítja,hogyazIstenkezdetnélküli,előbblétezett,
mint a Fiú, és átkozottak legyenek az olyanok, mint
Phlogoniosz,HellanikoszésMakariosz,ezekazeretnekek
ésahitbenműveletlenek,akikközülegyesekaFiútszül-
etettlenkiáradásnak,túlcsordulásnakmondtákmások.
Az ilyen istentelenségeketmég hallani sembírjuk,mé-
ghaezerhalállalfenyegetnekisazeretnekek.Demimit
állítunk,hogyangondoljukésmit tanítunk?Azt,hogya
Fiú nem születetlen, nem is része semmilyenmódon a
születetlennek, denem is valamilyen személyi valóság-
bólvan,hanemállítjuk:azakaratéselhatározáslétesí-
tette az idők és világkorszakok előtt, egyszülött isten,
változatlan,telvekegyelemmelésigazsággal.
Keletkezése ésmegteremtése előtt,mielőtt elhatározta-
tottvolna,vagymielőttmegalapoztatottvolna,nemvolt
ő,mertnemvolkeletkezésnélküli.Azértüldöznek,mert
hangoztatjuk,hogyaFiúnakvankezdete,azIstenviszont
kezdetnélküli. Még aztért is üldöznek, mert állítottuk,
hogy (a Fiú) a semmiből lett, de abban az értelemben,
hogy ő nem része semaz Istennek, semmás valamitől
nem való.Hát ezekmiatt üldöznek, a többitmár te is
tudod.
Kívánom,hogyboldoganéljazÚrban,ésemlékezzmeg
üldöztetésünkről,mint Lukianosznak velem együtt volt
tanítványa,tevalóbanEuszebiosz.

LadocsiGáspárfordítása



metropoliták)vétójoggalrendelkeztek.Mintláttuk,Egyiptombanezazeljárás
szélsőségesmódonvalósultmegazalexandriaipátriárkajavára.

AzsinathatározataitConstantinusminden jelenlevőpüspökkelaláíratta,
eztvégülkétlibüaipüspökkivételévelmindenkimegistette.Alibüaipüspö-
kök is inkább a 6. kánont kifogásolták, amelyAlexandria fennhatósága alá
utasítottaőket.Azsinatezenfelültöbbhatározatotishozott:egységesítettéka
húsvét időpontját,kánonokbanszabályoztákazegyházi fegyelemkérdéseit,
ésmegerősítettékegyestartományiszékhelyekkiemeltszerepétazegyházon
belül.Aztismegfogalmaztákaziratban,hogymelytételekhangoztatásaszá-
míteretnekségnekésfenyegetkizárással.

Az ariánus vita azonbanközel semzárult le ilyen egyszerűen. 328-ban
Athanasziosz püspöki kinevezésével erőteljes harc indul az ariánusmozga-
lomellen.Őmégcsászárifelkérésresemvolthajlandóvisszafogadniegyhá-
zábaAreioszt.Athanasziosztviszontamáremlítettszakadármeletiánusokkal
folytatottállandóviszályamiattNikomé-deiaiEuszebiosznak(Areioszfőtá-
mogatójának)sikerültmegvádolniaéskiközösítenie335-ben.Euszebiosznak
amúgy isnőtt abefolyásaacsászárnál–őkereszteltemegConstantinust a
halála előtt.Nemsokára székhelyét is áttette az új fővárosba,Konstantiná-
polyba,ésinnenirányítottaakeletiegyházpolitikaiéletet.

Constantinushaláláig (337)anikaiaihitvallásvitathatatlanmaradt,ké-
sőbb azonban az arianizmuskörül zajló vita egyre súlyosabb és bonyolul-
tabblett:márrégnemegyalexandriaipresbiterhatásoséselvont teológiai
téziseiről szólt, annál inkábbakelet ésnyugatközött feszülőnézet- és ér-
dekkülönbségekről, és az egyházbelső, szervezeti hierarchiájáról.Agörög
püspökök többsége egyébként azon a kompromisszumos álláspontonma-
radt,miszerintaFiúlényegeha son lóazAtyáéhoz(homoiusziosz),ahogya
tökéletesképmáshasonlítazősképre.

AzerőviszonyokállandóhullámzásátjólpéldázzaAthanaszioszéletútja:
kiközösítéseutánRóma felvetteőt egyháziközösségébe, amia továbbiak-
bannemkis ellentét forrása lett.Athanaszioszt346-bancsászárinyomásra
visszavettékAlexandriába,356-banviszont,újabbariánusvezetőkbefolyá-
sára, ismét eltávolították – bár ehhez katonai segítségre is szükség volt.
Athanaszioszasivatagiszerzetesekközémenekült.Anyugatiegyház,amely
egyidőutánfeladtaAthanasziosztámogatását,valójábaneléghomályosel-
képzelésekkel rendelkezett arról, hogymiről is folyik a vita.Athanasziosz
többszörmegkísérelte a visszatérést, deminden alkalommal eltávolították.
Végül a halála előtti években, a közvéleménynyomására újfent visszahe-
lyeztékpüspökihivatalába.(Athanaszioszkörleveleitmárnemcsakgörögül,
hanemkoptuliskibocsátotta.)

A350-eséveketádázariánusvita jellemezte,ezértConstantiuscsászár
(NagyConstantinusfia)olyanhittételtakarttámogatni,melynekszéleskörű
azelfogadottsága.Azállamérdekkompromisszumotkívánt,ésConstantius
azegyházpolitikaiegységlétrehozásáhozazariánusteológiáttartottamegfe-
lelőbbnek.Kezdeményezéseivel csak azt érte el, hogy az antiariánus tábor
gondolkodóimégvilágosabbankidolgoztákteológiaiérvrendszerüket.

Ahatvanas–hetvenesévekbenújproblémákvetődtekfelkeletenKrisztus
személyével kapcsolatban.A laodikeiaiApollinaris azt állította, hogyKrisz-
tusbanazisteniIgelépettazemberiértelemhelyébe.Csakúgykerülhetőel,
hogyKrisztustkettősszemélynekgondoljuk,haIstenésemberegyetlensze-
mélyben,egyetlentermészetben(phüszisz)egyesül.

381-benTheodosiuscsászár (379–395)egyetemeszsinatothívottössze
Konstantinápolyba,aholanikaiaihitvallás javított formájúortodoxiájake-
rültelfogadásra,megerősítveahomouszioszkulcsszót.Konstantinápolynö-
vekedőbefolyásátmutatja,hogykánonbafoglalták:aváros(mintazújRó-
ma) püspöke rangban közvetlenülRóma püspöke után következik.Róma
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nesztoriosz elítélése

Történtegyszer,hogyaszentatyákösszehívtákazsinatot,
hogyelítéljékazistentelenNesztorioszt,ésatyám,apró-
fétaApaSenutiisottvoltszentKirillosz,Alexandriaérse-
ke társaságában.Miután bevonultak a templomba, he-
lyet foglaltaktrónusaikon,ésatanácsközepére is tettek
egytrónust,amelyrerátettékanégyszentEvangéliumot.
ÉsmiutánazistentelenNesztorioszbelépettnagybekép-
zeltséggel és szemérmetlenséggel, felkapta a négy szent
Evangéliumot,aföldretetteésleültatrónusra.
Amikor atyám, Apa Senuti meglátta, amit Nesztoriosz
tett,jogosdühébenfelpattantaszentatyákközött,meg-
fogtaazEvangéliumokatés felvettea földről.Ezutánaz
istentelenNesztorioszmellére ütött és aztmondta: „Te
Istenfiátföldreakarodültetni,ésteülszatrónuson?”Az
istentelenNesztorioszígyválaszoltApaSenutiatyámnak:
„Mitkereselatanácsközepén?Hiszentenemvagysem
püspök,semarkhimandritész,semelöljáró,hanemszer-
zetes.”Atyánk ígyválaszolt:„Istenakarta,hogyeljöjjek
és leleplezzelek, feltárjam istentelen tévedéseid, hiszen
te elutasítod Isten egyszülött Fiának szenvedéseit, ame-
lyekköztünktörténtekvele,amígmegváltottminketbű-
neinktől.Őhamarosanmegbüntettéged.”Abbanapilla-
natban leesett a trónusról a földre, és rossz lélekké
változottatyáinkgyűlésén.

ApaSenutiéletrajza,128–129.
EgediBarbara,HasznosAndreaésLuftUlrichfordítása



elítélteahatározatot,mivelapüspökségekrangjátavárosokvilági
rangjátóltettefüggővé,Alexandriapedigérthetőenazért,mertmagapályá-
zottamegtisztelőmásodikhelyre.

Egy Ter mé szeT

Az5. század első felében körvonalazódó krisztológiai viták hátterében az
Alexandria ésKonstantinápolyközötti vetélkedés állt.Apolémiakét nagy
alakjaKürillosz,alexandriaipüspök(411–444)ésazantiokheiaiNesztorio-
sz,428-tólKonstantinápolypüspökevolt–mindkettenapogányságéseret-
nekségelleniküzdelemfáradhatatlanharcosai.Írásaikbankétellentétesteo-
lógiai irányvonal fogalmazódottmeg –méghozzá egyremarkánsabban a
császári kegyért és támogatásért folyó küzdelemben.Nesztoriosz nem fo-
gadta elKrisztus személyénekalapvető egységét (egy sze mély ben egye sült 
két ter mé szet),egyúttaltagadtaSzűzMáriaIsten-szülővoltát,mígKürillosz
azthirdette,hogyazisteniésazemberitermészetazegyesülésutánegyetlen
valóságot alkotKrisztusban, azaz az egye sü lés utá ni egy ter mé szet ta nát. 
KürilloszegyébirántmagáénaktudhattaRómatámogatását,ámezvalójában
CoelestinuspápaNesztoriosszalvalókonfliktusábóleredt.

II.Theodosius431pünkösdjéreegyetemeszsinatothívottösszeEpheszo-
szban–ezNikaiaésKonstantinápolyután immáraharmadikökumenikus
gyűlés.IttKürilloszjutotthelyzetielőnyhözéskiátkoztaNesztorioszt,aki-
nekkésveérkezettszírtámogatóiazonnalellenzsinatotszerveztek,amelyen
Kürillosztítéltékelészártákkiazegyházból.Acsászárszorongatotthelyze-
tébenmindkéthatározatotelfogadtaésmindkétvezetőt letartóztatta.Végül
Kürilloszbefolyásabizonyulterősebbnek,ésmígőt rehabilitálták,Neszto-
riosztFelső-Egyiptombaszáműzték.Akompromisszumnakviszontáravolt:
a433-banaláírtegységformulainkábbanesztoriosziteológiatételeihezállt
közelebb.EszerintKrisztus„tökéletesIstenéstökéletesember”,aki„isten-
ségébenegylényegűazAtyával,embervoltábanegylényegűvelünk,kétter-
mészetegységevalósulmegbenne”.

Kürillosz alexandriai utódja,Dioszkurosz elégedetlenvolt a 433-as ki-
egyezéssel,ésmindenáronkeresztülakartavinniazegy ter mé sze tet hirdető,
ún.monofizita teológia ortodoxiáját – és ezáltal visszaállítaniAlexandria
egyházpolitikaitekintélyét.A449-benismétEpheszoszbanrendezettzsina-
tonsikerültérvényesítenieakaratátRómaéskeleti szövetségeseiellenében
is.Diadalaazonbanrövidéletűnekbizonyult,mertaKhalkédónbaösszehí-
vottIV.egyetemeszsinaton(451)ellenfelei legyűrték,majdkiközösítették.
EzegybenKonstantinápolypozíciójánakújbólimegerősödésétjelentette.

Akhalkédónihitvalláslényegébena433-asformuláraépült,továbbáki-
mondta,hogyKrisztuskéttermészetbennyilatkozottmeg,ésakéttermészet
közti különbséget semmilyen értelemben nem szüntetimeg az egyesülés,
ha nem ál ta la a két ter mé szet egy sze mélytalkot.BárazsinatKürilloszleve-
leit fogadtaelésnemNesztorioszét,azelfogadottdogmaezúttal is inkább
azutóbbitanairaemlékeztet,hiszenKürilloszkét ter mé szet ből szár ma zó egy 
ter mé szet rőlbeszélt.AkhalkédónihitvallásEgyiptombanhevesellenállásba
ütközött, amelyodáig fajult, hogy a dogmát elfogadóProteriosz püspököt
(Dioszkurosz utódját) az alexandriai lakosságmeglincselte, és helyét egy
szélsőségesenmonofizita egyházfő foglalhatta el.Hasonló események tör-
téntekSzíriábanis.Szabályosnemzetimozgalmaktömörültekamia phüsz-
isz(‘egytermészet’)jelszómögé.

482-benAkakioszkonstantinápolyipátriárkaésZénóncsászárkísérletet
tettazegyremélyülőellentételsimításáraegyformula(Hénótikon)kiadásá-
val. Bár a kompromisszumkísérlet néhány évtizedre lecsendesítette a vi-
szályt,csakfelületikezelésnekbizonyult.AmikorAlexandriaésAntiokheia
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a khalkédóni zsinat elítélése

Történt egyszer a gyarló Jusztiniánosz idejében, aki az
egészvilágotmegzavartaésakatolikusegyházatminde-
nüttszéttaposta,hogyezacsászárarravállalkozott,hogy
mindenüttmegerősítsea rombolóKhalkédóni zsinat át-
kozotthitétésszétkergetteKrisztusnyáját,elűzteszéke-
ikről azortodoxpüspököket és érsekeket.Deezzel nem
elégedettmegagyarlóJusztiniánosz,hanemszétküldtea
becstelen„Oroszlánkönyvet”,amitarombolóKhalkédóni
zsinatelfogadott.Éseztelküldtemindenalárendelthely-
re, hogymindenki kézjegyével lássa el. Amikor elhozták
Egyiptomba,nagyzavartokozottazEgyiptombanlévőor-
todox hívők körében. Elhozták Siét szent pusztájába is,
hogyatyáinkkézjegyükkellássákel.Siétatyjaekkorma-
ga szentAbbaDániel volt. AzÚr feltártaneki adolgot,
mielőtt ezt elhozták volna Siétbe. A szent összehívta az
összesöregetéselmondtanekik,amitazÚrfeltártneki.
Emlékeztette őket, hogymegerősödtek a helyes hitben,
amelytőlahalálsemtudjaviszszariasztaniőket.Amikor
acsászárkatonáielhoztákabecstelen,mindenfélehitet-
lenséggel teli „Oroszlánkönyvet” Siét szent pusztájába,
atyánk szent Abba Dániel, az elöljáró a hozzá hasonló
szent öregek tömegével együtt kivonult eléjük üdvözölni
őket.Miután üdvözölték a katonákat, azok elővették a
becstelenséggel teli könyvet, átadták az öregnek és azt
mondták:„Acsászármegparancsolta,hogymindannyian
aláírjátok, hitetek jeleként.” Szent atyánk AbbaDániel,
azáldottelöljáróválaszolt:„Milyenhit jelképeaz?”Azt
mondták neki: „A Khalkédóni zsinaté, ahol hatszázhar-
mincnégypüspökösszegyűlt.”AtyánkAbbaDániel,telea
Szentlélekáldásával,gyorsanelvetteamindenfélehitet-
lenséggeltelikönyvet,felpattant,felkiáltottésígyszólta
katonákhoz:„ÁtokaKhalkédóni tisztességtelenzsinatra,
átokmindenkire,akiletagadjaKrisztusüdvösségénekfáj-
dalmait.Misohanemfogadjukeleztamegátkozotthit-
szabályt,hanemmindenkit,akielfogadja,megátkozunk
ésazokat is,akikhisznekbenne.MivalljukazAtyát,a
Fiút és a Szentlelket, az egy Istenben lévő egylényegű
Háromságotazutolsóleheletünkig.”
Történtpedig,hogymiutánakatonákAbbaDánielésa
velelévőkszilárdhatározottságáttapasztalták,igendüh-
begurultak,megragadtákőtésnagyonmegkínoztákúgy,
hogykishíjánbelehaltasoksebbe,amitrajtaejtettek.

AbbaDánielélete
HasznosAndreafordítása



pátriárkáielfogadtákaHénótikont,aszélsősége-
sebbmonofizita csoportok tőlük is elszakadtak (akepha-
loi).Minthogyaformulátzsinatösszehívásanélkülfogad-
tatták el, a pápa Akakioszt és magát a császárt is
kiközösítette; ez 35 éves skizmához vezetett Róma és a
Keletközött.

AKrisztus testének istenülése körül folyó dogmatikai
vita kapcsán amonofizita párt idővel további egységekre
bomlott: a két legnagyobb csoportAntiokheiaiSeverus és
Halikarnasszoszi Julianus körül szerveződött, akik Jusz-
tinianoszüldözéseelőlmenekültekEgyiptomba.Enéhány
évtizedbenélteakibontakozómonofizitateológiavirágko-
rát.

Aszír és egyiptomi egyház fokozatos és véglegesnek
tűnőeltávolodásaabirodalmiegyháztólnemcsaka teoló-
gusok kidolgozott értekezéseiben, hanem egyszerűbb –
mégislényeges–liturgikuskülönbségbenismegmutatko-
zott. Jusztinianosz (527–565)mégmegpróbáltakibékíteni
akétszélsőségesnézetet:akhalkédónihitvallásttámogat-
ta,deengedményekettettamonofizitákirányába.Próbál-
kozásainemjártak tartóssikerrel,a6.századrafokozato-
san kialakultak a monofizita tömbök. Jakab Baradaeus

nevéhezkötődikaszírmonofizita(jakobita)egyházalapí-
tása a századközepén: az ortodoxhierarchiával párhuza-
mosanmonofizita püspököket szentelt fel, s ezáltal gya-
korlatilag független egyházszervezetet teremtett.
Theodosiusalexandriaipátriárka(535–566)felkéréséreúj-
raszervezteakhalkédónihitvallásttagadókoptegyházatis.
Melkhiták (azaz Khalkédónhoz hű „királyiak”) csak az
egyrekisebbszámbanjelenlévőgörögökmaradtak.Akelet
kis-ázsiai(örmény)területekszinténelfordultakabirodal-
miegyháztól.Ezateológiaielhatárolódástermészetesena
birodalom központosítását is aláásta, és egyáltalán nem
kedvezetta7.századiarabhódítókellenifellépéssikeres-
sé gé nek. 

Akopt egyház teljes elszakadása természetesen nem
egyik napról amásikra történt. 570után többször előfor-
dult két pátriárka párhuzamos felszentelése is: míg a
Khalkédónhoz hű egyházfőt Egyiptomon kívül nevezték
ki, és sosem volt egyiptomi születésű, addigmonofizita
kopt társának fennhatósága „csak” azAlexandrián kívüli
területekrekorlátozódott.Amaikoptegyházhagyományo-
sanmégisegymeghatározottévet,méghozzáakhalkédóni
zsinatévét,451-ettekintialapításaidőpontjának.
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