
Joshua Starr

EGY KERESZTÉNY SZEKTA:
AZ ATHINGANOI

Andréas Michael Andréadés professzor (1877-1935) emlékére. I.rész

„Minden eretnekség a magatok lelkéből jő” – mon-
dotta Liutprand Konstantinápolyban a császárnak és
udvartartásának, s állítása lényegét tekintve pontos
volt. Ám távolról sem gondolta, hogy ezek az eret-
nekségek az ortodox rendszer beavatkozása nélkül
virágozhatnak, így a latinokra hagyta, hogy azok nyu-
gati irányú terjeszkedésükkor elpusztítsák őket.1 Bár-
ki meglehetős hosszan sorolhatná az egy időre a
bizánci földön létező szektákat, ám ezek mind vagy
a hivatalos üldöztetésnek estek áldozatul vagy vala-
mely más, fel nem jegyzett módon hunytak ki. Ezen
szekták bármelyikének sajátos hiedelmei és szertartá-
sai a gyakorlatban bármiféle kézzelfogható nyom
nélkül tűntek el, ám ha bárki is hozzáfog tanulmá-
nyozásukhoz, ennek ellenére lehetőséget kínálnak
arra, hogy valamiféle képet alkothassunk a sokszínű
Keletrómai Birodalom életéről. Jelen tanulmány té-
mája 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, me-
lyek alatt az Európában élő cigányokat mindmáig is-
merjük.

Az Athinganoi-szekta külső történetével kapcsola-
tosan 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 phrű-
giai paulikiánusokkal együtt tűnnek fel mint a kis-
ázsai 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 perió-
dusban írta művét, amikor még javában tombolt a
harc a képrombolók mozgalmával. S noha Niképho-
rosz uralkodása idején nem mutatható ki semmiféle
aktív fellépés az utóbbiak mellett, az ő velük szem-
beni toleranciája mégis éles ellentétben állott Iré-
neusz politikájával, akiken trónját bitorolta, s akinek
császárrá koronázása 787-ben egybeesett a szent-
képek helyreállításával. Ezért értjük meg, ha titkos

eretnekként ítélkezik e császár fölött, még akkor is,
ha nem fogadjuk el teljesen tényként, hogy az szemé-
lyesen bátorította volna a nevezett szektát.3

A következő császár, I. Mihály (811-813) rövid
uralkodása alatt gyökeresen másképp alakultak a
körülmények. A Niképhóroszhoz hasonló fanatiku-
sok hatására a konstantinápolyi pátriárka egy dekré-
tuma az összes Paulikiánust és Athinganoit halálbün-
tetéssel sújtotta.4 Ezen szélsőséges intézkedés azon-
ban 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, vélhető-
leg ez eredményezte a szekta egy részének a nyugati
tartományokba való áttelepedését.

Ha a császár úgy vélte, hogy rendeletének végre-
hajtását követően az eretneküldözés eredményekép-
pen egyetlen Athinganoi sem marad Phrűgiában, ak-
kor hatalmasat tévedett. Mint ahogy azt Genésziosztól
megtudjuk, közösségük továbbra is virágzott e terü-
leten, különösen Amorionban, II. Mihály császár
(820-829) szülőhelyén, és úgy tudja, hogy ehhez a
szektához tartozott az a jövendőmondó is, aki megjó-
solta Mihály trónra lépését, amikor még csak a had-
sereg egyik ismeretlen tisztecskéje volt. Azon tény
ellenére azonban, hogy Amoriont, mint számos
Athinganoi lakhelyét említik, s hogy egyes későb-
bi források hangsúlyozottan állítják, hogy a csá-
szár e szekta körében nevelkedett, sem Genésziosz,
sem pedig a császárral csaknem kortárs Georgi-
osz Monakhosz nem tud semmit arról, hogy
milyen részt vállalt annak életéből.8

Noha bizánci császárként Mihály kedvezett a kép-
rombolásnak, a legújabb kutatások mégis arra a kö-
vetkeztetésre jutnak, hogy semmilyen komoly for-
mában nem üldözte az ortodox pártot.9 Az, hogy
személy szerint hajlott az eretnekségre, s hogy
fékezte a szentképek imádásának helyreállítását, még-
is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a későbbi
krónikások Genésziosz néhány józan hangú meg-
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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 admi-
nisztrációjában e szekta befolyását. Míg azonban Ge-
nésziosz nem tartotta szükségesnek, hogy hosszasan
foglakozzék e szekta sajátosságaival, addig a mi ke-
gyes 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 je-
lentős zsidó közösségnek.10 Ez utóbbi megjegyzést
kétségtelenül Genésziosznak a zsidókra vonatkozó
szórványos utalásai inspirálták.11 ) Hogy biztosíthas-
sák 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 körülmeté-

léstól, másrészt megőrizte a keresztség gyakorlatát.
Ilyen atmoszférából kiemelkedetten, a szerző és olva-
sói szempontjából igencsak érthető volt, hogy a fel-
nőtt 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 ta-
lálkozunk, akkor nem lepődhetünk meg a 12. száza-
di 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 nagyap-
ja zsidó volt.14 Mindezen források hamis, szenzáció-
hajhász hangvételének eredményeként gyanakvást
kell ébresztenie, ha az egyik írás tartalma ellentmond
a másikénak. Ám bármilyen parancsolónak tűnik is
egy ilyen kritikai elemzés szükségessége, egyes ku-
tatók mégis hajlamosak voltak teljesen eltekinteni
attól, s az Athinganoi-ról a névtelen krónikás által
írott szakaszt teljes komolysággal kezelni.15

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 éhín-
ség 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 szám-
űzetési rendeletnek a következménye volt.17 Az em-
lített beszámoló datálása szempontjából fontos meg-
jegyeznünk, hogy Athanaszia életének egy korábbi
szakaszában a feltételezhetően Krétán keresztül
ideérkezett arabok (***) megtámadták a
szigetet. Ez pedig legkésőbbi időpontként meg-
közelítőleg 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 eretnek-
mozgalom 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, küzi-
koszi metropolita. Feltéve, hogy az Athinganoi-ra va-
ló 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 teoló-
giai nézetei, inkább praktikái kerültek följegyzésre.

T. Zselensky Péter fordítása
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