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EGY KERESZTÉNY SZEKTA:
AZ ATHINGANOI
Andréas Michael Andréadés professzor (1877-1935) emlékére. I.rész
„Minden eretnekség a magatok lelkéből jő” – mondotta Liutprand Konstantinápolyban a császárnak és
udvartartásának, s állítása lényegét tekintve pontos
volt. Ám távolról sem gondolta, hogy ezek az eretnekségek az ortodox rendszer beavatkozása nélkül
virágozhatnak, így a latinokra hagyta, hogy azok nyugati irányú terjeszkedésükkor elpusztítsák őket.1 Bárki meglehetős hosszan sorolhatná az egy időre a
bizánci földön létező szektákat, ám ezek mind vagy
a hivatalos üldöztetésnek estek áldozatul vagy valamely más, fel nem jegyzett módon hunytak ki. Ezen
szekták bármelyikének sajátos hiedelmei és szertartásai a gyakorlatban bármiféle kézzelfogható nyom
nélkül tűntek el, ám ha bárki is hozzáfog tanulmányozásukhoz, ennek ellenére lehetőséget kínálnak
arra, hogy valamiféle képet alkothassunk a sokszínű
Keletrómai Birodalom életéről. Jelen tanulmány témája a Phrűgia területén felbukkant számtalan szekta
közül a legkésőbbi, mely rövid és szűk körű története
ellenére sem tűnt el nyom nélkül, mint ahogy ezt az
egyik császár hitte. S nem el anélkül sem, hogy neve
meg ne őrződött volna azokban a változatokban, melyek alatt az Európában élő cigányokat mindmáig ismerjük.
Az Athinganoi-szekta külső történetével kapcsolatosan hozzáférhető beszámolók elsősorban egyes
császárok trónra lépés előtti és utáni cselekedeteire
vonatkoznak. Először a 9. század legelején hallunk
róluk Theophánész krónikájában. Itt a lűkiai és phrűgiai paulikiánusokkal együtt tűnnek fel mint a kisázsai hadak későbbi vezérének, Niképhórosznak
(802–811) kiváltságos párthívei. Az eljövendő császár
e terület szülötte volt, s a vele szemben ellenséges
krónikás rosszallja istentelen bizodalmát e két szekta
varázslataival szemben.2 Theophánész természetesen
lelkes ortodox keresztény volt, és egy olyan periódusban írta művét, amikor még javában tombolt a
harc a képrombolók mozgalmával. S noha Niképhorosz uralkodása idején nem mutatható ki semmiféle
aktív fellépés az utóbbiak mellett, az ő velük szembeni toleranciája mégis éles ellentétben állott Iréneusz politikájával, akiken trónját bitorolta, s akinek
császárrá koronázása 787-ben egybeesett a szentképek helyreállításával. Ezért értjük meg, ha titkos

eretnekként ítélkezik e császár fölött, még akkor is,
ha nem fogadjuk el teljesen tényként, hogy az személyesen bátorította volna a nevezett szektát.3
A következő császár, I. Mihály (811-813) rövid
uralkodása alatt gyökeresen másképp alakultak a
körülmények. A Niképhóroszhoz hasonló fanatikusok hatására a konstantinápolyi pátriárka egy dekrétuma az összes Paulikiánust és Athinganoit halálbüntetéssel sújtotta.4 Ezen szélsőséges intézkedés azonban komoly ellenállásra talált, 5 különösképpen a
nagy Sztúdioni Theodórosz részéről,6 így a büntetést
azonnal korbácsolásra és vagyonelkobzásra váltották
át. Ezen rendelkezésnek az Athinganoi-jal szembeni
érvényesítésével Leót, Anatólia tartomány tábornokát
bízták meg,7 s amint gyorsan világossá vált, vélhetőleg ez eredményezte a szekta egy részének a nyugati
tartományokba való áttelepedését.
Ha a császár úgy vélte, hogy rendeletének végrehajtását követően az eretneküldözés eredményeképpen egyetlen Athinganoi sem marad Phrűgiában, akkor hatalmasat tévedett. Mint ahogy azt Genésziosztól
megtudjuk, közösségük továbbra is virágzott e területen, különösen Amorionban, II. Mihály császár
(820-829) szülőhelyén, és úgy tudja, hogy ehhez a
szektához tartozott az a jövendőmondó is, aki megjósolta Mihály trónra lépését, amikor még csak a hadsereg egyik ismeretlen tisztecskéje volt. Azon tény
ellenére azonban, hogy Amoriont, mint számos
Athinganoi lakhelyét említik, s hogy egyes későbbi források hangsúlyozottan állítják, hogy a császár e szekta körében nevelkedett, sem Genésziosz,
sem pedig a császárral csaknem kortárs Georgiosz Monakhosz nem tud semmit arról, hogy
8
milyen részt vállalt annak életéből.
Noha bizánci császárként Mihály kedvezett a képrombolásnak, a legújabb kutatások mégis arra a következtetésre jutnak, hogy semmilyen komoly formában nem üldözte az ortodox pártot.9 Az, hogy
személy szerint hajlott az eretnekségre, s hogy
fékezte a szentképek imádásának helyreállítását, mégis elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a későbbi
krónikások Genésziosz néhány józan hangú meg23

léstól, másrészt megőrizte a keresztség gyakorlatát.
Ilyen atmoszférából kiemelkedetten, a szerző és olvasói szempontjából igencsak érthető volt, hogy a felnőtt Mihály miért vált nyomorult képrombolóvá, aki
jobban szerette a zsidókat a keresztényeknél, s miért
biztosított az előbbieknek még adómentességet is.12
Ha már a 10. században is ilyen vad mesékkel találkozunk, akkor nem lepődhetünk meg a 12. századi krónikaíró Zonaraszon, aki azzal az állítással
összegezte a II. Mihály elleni rágalmakat, hogy „maga
is a zsidók közé tartozott”.13 Később, a század vége
felé Szíriai Mihály tette fel a rágalmakra a koronát
azzal a feljegyzésével, mely szerint a császár nagyapja zsidó volt.14 Mindezen források hamis, szenzációhajhász hangvételének eredményeként gyanakvást
kell ébresztenie, ha az egyik írás tartalma ellentmond
a másikénak. Ám bármilyen parancsolónak tűnik is
egy ilyen kritikai elemzés szükségessége, egyes kutatók mégis hajlamosak voltak teljesen eltekinteni
attól, s az Athinganoi-ról a névtelen krónikás által
írott szakaszt teljes komolysággal kezelni.15

jegyzéséből támadások valóságos özönét zúdítsák rá.
Vizsgálódásunkat Teophánész névtelen folytatójával
kezdjük, aki csupán néhány évvel őutána alkotott. Az
ő beszámolója Mihályt születése és neveltetése
szerint egyaránt Athinganoszként jellemzi, olyanként,
aki számtalan módon érvényre juttatta császári adminisztrációjában e szekta befolyását. Míg azonban Genésziosz nem tartotta szükségesnek, hogy hosszasan
foglakozzék e szekta sajátosságaival, addig a mi kegyes krónikásunk célja, hogy a köznéphez szóljon,
megkövetelte, hogy felvilágosítsa olvasóit annak
nem-keresztény jellegzetességeiről. Ő olyképpen
magyarázta, hogy az Athinganoi a júdaizmus egyik
szektája volt, s erre az eredményre abból a tényből
kiindulva jutott el, hogy a mozgalom fő központja,
Amorion, hosszú ideig biztosított menedéket egy jelentős zsidó közösségnek.10 Ez utóbbi megjegyzést
kétségtelenül Genésziosznak a zsidókra vonatkozó
szórványos utalásai inspirálták.11 ) Hogy biztosíthassák a júdaizmus életükre gyakorolt hatását, minden
család egy zsidó férfi vagy nő pártfogásába ajánlotta
magát, aki együtt élt a háznéppel, és intézte annak
ügyeit, a világiakat és szellemieket egyaránt. Ennek
eredményeképpen a szekta megtartotta Mózes összes
törvényét, noha egyrészt tartózkodott a körülmeté24

Mielőtt azonban hozzákezdenénk a szekta belső
életének tanulmányozásához, figyelmünket azokra a
forrásokra kell fordítanunk, amelyek az Athinganoi 9.
századbeli európai tanúskodnak, különösképpen
Aeginában, Athanaszia apátnő földjén, aki egy éhínség idején kegyes volt velük.16 A szekta jelenléte ezen
a nyugati területen kétségtelenül nem annyira az
eretnekek Kisázsiából történt korábbi kitelepítésének,
inkább az I. Mihály idején érvénybe lépett száműzetési rendeletnek a következménye volt.17 Az említett beszámoló datálása szempontjából fontos megjegyeznünk, hogy Athanaszia életének egy korábbi
szakaszában a feltételezhetően Krétán keresztül
ideérkezett arabok
(***)
megtámadták a
szigetet. Ez pedig legkésőbbi időpontként megközelítőleg a 830. évet határozza meg.18
A következő évszázad közepe táján egy kortárs
teológiai szerző elítélte VII. Konsztantinosz császárt.
(913-959), mert ő vitát kezdeményezett ezen eretnekmozgalom képviselőivel, illetve a paulikiánusokkal
(oukoligouz de tvn ` Anqigganwn [sic!] kai
Paulikianwn dihlegxax).
Ez a kijelentés egy olyan
monofizita-ellenes traktátusban bukkan fel, amelyet a
császár parancsára állított össze Demetriosz, küzikoszi metropolita. Feltéve, hogy az Athinganoi-ra való hivatkozás nem csupán eszméikkel kapcsolatos,
különös jelentőséggel bír egyrészt azáltal, hogy jelzi
a szekta továbbélését eddig az időpontig, másrészt
azáltal, hogy sejteti néhány sajátos tanítás létét.19 Mint
ez ki fog derülni, nem annyira az Athinganoi teológiai nézetei, inkább praktikái kerültek följegyzésre.
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JEGYZETEK
1

Relatio de legatione constantinopolitana,
xxii, ed. J. Becker, Die Werke
Liudprands von Cremona, 3rd ed.,
Hannover, 1915. 186 f.
2
Theophanes, Chronographis, ed. K. de
Boor, Leipzig, 1883, 488, A. M.: των δε
Μανιχαιων, των νυν Παυλικιανων
καλου–μενων, και Αθίγγανων...
φιλοξ ην διαπνροξ, χρησμοιξ και
τελεταιξ αυτwν επιχαiρω ν
Vö.Kedrénosz (12. sz.), Synopsis
historion, Migne,
Patrologia Graeca, CXXI, 924; Zonaras,
Epitome historion, vol. III, ed. T.
Büttner-Wobst, Bonn, 1897.
308. Az utóbbi határozottan kimutatja,
hogy a Theophánész által használt
„manicheus" jelző nem alkalmazható
az Athinganoi esetében.
3
Lásd J. B. Bury, A history of the Eastern
Roman Empire, London, 1912, 38; A.
Vasiliev, Histoire de I'empire
byzantin, Paris, 1932, I, 373.
4
Theophanes, 494 f., A. M. 6304. Az
ugyancsak egykorú Ignátiosz az állítja,
hogy egy, a pátriárka által írt traktátus
bírta rá a császárt (vélhetőleg
I. Mihályt) a zsidók, a phrűgiaiak és a
manicheusok vallási elnyomására.
Lásd a de Boor által Niképhorosz
Opuscuk historica című munkájához
szerkesztett életrajzot, Leipzig, 1880,
158 f. Bury, idézett mű, 40.
5
Lásd E. J. Martin, A history of the
Iconoclastic movement, London, 1932,
156. E szerző egyébiránt hangot ad
annak a sajátos véleményének,
mely szerint maga a páriárka lett volna
az, aki a császárt lebeszélte ezekről a
szélsőséges intézkedésekről.
6
Lásd. A. P. Dobroklonszkij, Prep. Theodor
iszpovjednyik i igumen Sztudiijszkij,
Ogyessza, 1914, I, 715, hivatkozással
PG, XCIX, 1485.
7
Theophánész, 497.
8
Genésios, Basüeiai, PG, CIX, 1025-8: ουχ
hττον δε και επιμωμοξ απo τε τηξ
αυτοu ´Aθιγγανον πληθυν
εκτρεφ ουσηξ. (Íródott 950 körül)
Bury, idézett mű, 79 f. Ezen az állítá
son alapulnak Theophánész continuatos valamivel későbbi
megjegyzései, PG, CIX, 57-9, 65; vő.
még Kedrénosz, 953-6 és Zonarasz,
337 f. H. Grégoire,

Byzantion, IX, 1934, 202, azon nézete,
mely szerint Genésziosz és
Theophánész continuatus azonos forrásból mentetlek, azonban ennek
ellenére nem bizonyítható.
9
Dobroklonszkij, idézett mű, 849; Vasiliev,
idézett mű, 376.
10
Idézett mű, 56. Bury, idézett mű, 78,
véleményével ellentétben Martin,
idézett mű, 199, úgy értelmezi ezt a
szakaszt, hogy a kérdéses szekta egy
harmadik csoport volt a zsidók és az
Athinganoi között. Tény, hogy a
krónikás szóhasználata nem zár ki
eleve egy ilyen véleményt, de miért
várnánk el pontosságot egy ilyen
műtől? Ephraim, aki verses krónikáját
a 13. században írta, kijelenti, hogy a
császár csupán barátja volt az
Athinganoi-nak; PG, CXLIII, 93,
2195. sor.
11
Idézett mű, 1072 f.
12
Idézett mű, 61. Vő. ezt a F. Dölger, Die
Frage der Judensteuer in Byzanz,
Vierteljahrschrift für Sozial und
Wirtschaftsgeschechte, XXVI, 1933, 11,
által hangoztatott kételkedéssel.
13
p. 339. A képletesen vagy szó szerint
ortodox szerzők mindannyian úgy
hitték, hogy a képromboló mozgalom
kezdeményezői a zsidók voltak. Lásd
Martin, idézett mű, 24, és J. Starr, An
iconodulic legend and its historical
basis, Speculum, VIII, 1933, 501-3.
14
Makhtebhănúth zabhně (Krónika),
szerkesztette és fordította J. B. Chabot,
Paris, 1899-1924, IV, 522; tr. III. 72.
Ezt másolta le Bar Hebraeus,
Makhtebhănúth zabhně, ed. P. Bedjan,
Paris, 1890, 141. (Az előbbivel való
összehasonlítás azt mutatja, hogy a
„qashísh" szó itt nem „papot" jelez,
mint ahogy azt E. A. W. Budge, The
chronography of Gregory
Abú’l Faraj, London, 1932, 129,
fordította.)
15
Mindenekelőtt G. Caro, Ein jüdischer
Proselyt (?) auf dem Thron von
Byzanz, Monatschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judenthums,
LIII, 1909, 576-80; S. Krauss, Studien
zur byzantinisch-jüdischen
Geschichte, Wien, 1914, 41.
Mindkettő kizárólag a névtelen
krónikaíró feljegyzésére támaszkodik
(n. 10).
16

szerk. J. Pien, Acta Sanctorum, Aug.,
III, 1867, 170. Vö. C. Loparev,
Vizantiiszkij Vremennik, XIX (1915),
81; L. Bréhier, Byzantion, I, 1924, 186
f. Athanasziáról ld. F. Rémy,
Dictionnaire d’histoire et géographie
ecclésiastique, IV, 1930, 1400.
17
Ld. M. Wellnhofer, Byzantinische
Zeitschrift, XXX, 1930, 481.
18
Ld. A. A. Vasiliev, Byzance et les Arabes,
Brüsszel, 1935, I, 57.
19
G. Ficker, Erlasse des Patriarchen von
Konstantinopel Alexios Studites, Kiel,
1911, 22, n. Az itt idézett rész
kivételével a traktátus szövegét téves
szerzővel közli PG, CXXVII, 879-884.
Bizonyos okokból Ficker hajlik arra,
hogy a δεοποτου Κονσταντινου και
αυτοκρατοροζ του
Πορφυρογενμητου
szövegrészletben szereplő császárt VII.
Konsztantinosszal (1025-1028)
azonosítsa, noha létezik egy vele
egykorú, s röviddel ezután ugyanezen
terület metropolitájává megtett,
Demetriosz nevű szerző. Nem
érthetünk azonban egyet ezzel az
azonosítással, mely meglepően késői
időpontot jelezne az Athinganoi-jal
mint létező szektával kapcsolatosan,
mert nem igazolják azt a címzések,
melyekkel a császárt illetik. Ld. L.
Petit, Diet, de Théol. cath., IV, 264 f,
(1911); L: Janin, idézett mű, XII, 60
(1933).

Élettörténetének latin nyelvű változata,

25

