
Sági István

SZENT CIRILL ÉS METÓD ÉLETMŰVE

A LEGŰJABB KUTATÁSOK ALAPJÁN
Aki április utolsó napjaiban megállt a Bolgár Kultura budapesti ki

rakata előtt, ódon kódexek, cirillbetűs írások és jellegzetes bizánci szent
képek fényképmásolatait látta benne. És hozzá a magyarázó feliratot:
,,1100 éves a szláv írásbeliség."

A szláv írásjeleknek Szent Cirillről történt elnevezése az egyházunk
történetében némileg jártas hivőnek még mást is juttat az eszébe: az 1100
éves szláv kereszténységet. Hiszen az említett kirakat ikón-rnásolatai
Szent Cirill-Konstantint és bátyját, Szent Metód-Mihályt ábrázolják, "a
szlávok tanítómestereit", ahogyan Frano Grivec, ljubljanai szlovén törté
netíró róluk szóló németnyelvű monográfiájának alcímében nevezi őket.
.(Konstantin und Method, Lehrer des Slaven, 1960. Otto Harrassowítz,
Wiesbaden.) Az illusztris szerző saját bevallása szerínt 40 éve foglalkozik
már a szent testvérpár életére és működésére vonatkozó adatok s a ve
lük kapcsolatos problémák bogozásával. Művét tehát azzal az igénnyel
teszi az olvasó elé, hogy benne "a szlavísta és a történeti kutatás mai ál
láspontjának megfelelő leírást ad a szlávok szent tanítómestereinek éle
téről és müködéséről",

Családi otthonuk Tesszalonikében volt, ebben az északgörögországi
városban, amelyet Kr. e. 315-ben alapitott Kasszander király, és feleségé
ről, Nagy Sándor nővéréről nevezett el. Az egykori kereskedelmi és poli
tikai gócpont a Kr. u. IX. században már csak a bizánci birodalom egy
szerű tartományi székhelye. Viszont ha el is veszítette világi dicsőségét,

nagyra emelkedett a keresztények szemében, mint Szent Pál apostol egyik
leghűségesebb egyházközsége, amelyhez két levelet is intézett. A keresz
tény hitélet külső tanújele ekkoriban már két gyönyörű bazilika volt: az
egyiket a Szent Bölcsességről, a másikat a város védőszentjéről, Szent
Demeterről nevezték el.

A népvándorlás hullámai során a VI. és VII. században ismételten
érte a várost avar támadás. Az avarok ilyenkor a keleti nomád népek szo
kása szerintelővédként a meghódított törzsek soraiból való' harcosokat
is vetettek be. Az avarok esetében ezek szlávok voltak. Bizánc taktikája
éppen ezért oda irányult, hogyaszlávokat szembeállítsa az avarokkal.
Ezt főként azzal igyekezett elérni, hogya határmenti tartományokban
letelepülést kínált fel nekik. Tesszaloniké vidéke is így szlávosodott el. A
vezető állásokat azonban Bizánc csak megbízható görög alattvalókkal töl
tötte be. Annál inkább, mert a VII. század eleje óta a meg-megújuló avar,
és a birodalom másik szélén fellángoló perzsa támadások kivédésére a
közigazgatást teljesen katonai alapon szervezték át. Minden tartomány
élén "sztratégosz" állt, akinek több "drungáriosz", vagyis 1000-2000 em
ber parancsnoka volt alárendelve.

Kolos~or és egyetem

Szent Cirill és Metód apja, Léon is ilyen drungáríosz volt a tesszalo
nikéi sztratégosz Iőparancsnokságaalatt. Feleségét Máriának hivták. Cirill
a hetedik gyermekük volt. A szülői házban persze nem így hívták őt,

mert hiszen a keresztségben a Konstantin nevet kapta, s a Cirill nevet
csak közvétlenül halála előtt mint szerzetes vette fel. Abból, hogy 869
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február 14-én 42 éves korában halt meg (ószláv életrajzlegendájának ada
tai), arra következtethetünk, hogy 826-ban vagy 827-ben született. Metód
jóval idősebb volt, de őt sem hivták eredetileg igy. Elveszett, és csak ké
sőbbi kódexekben idézett görög legendája Mihály néven ismeri. Konstan
tin 14 éves volt, amikor apjuk meghalt. Bátyja ebben az időben már a
bizánci közigazgatás hivatalnoka: az egyik szláv tartomány, valószínűleg

a Sztruma-menti bolgárok vezetője. Ezek után megértjük, miért .gondolt
III. Mihály bizánci császár mindjárt rájuk, amikor Rasztiszláv morva fe
jedelem követei alkalmas hithirdetőket kértek tőle. Hiszen "a tesszaleni
kaiak tisztán beszélnek szlávul" - mondta nekik az ószláv Vita Methodii
.5. fejezete szerint,

A két testvér életútja apjuk halála után eleinte látszólag teljesen el
lentétes irányban folytatódik. Míg Konstantint édesapja jóbarátja, Teok
tisztosz. a császári kancellár veszi pártfogásába és hozza fel a főváros

császári egyetemére, addig Mihály-Metód éppen ezidőtájt mond le tarto
mányfői tiszteről és vonul vissza a bitiniai Olimposz-hegyegyikkolostó
rába. Ekkoriban ugyanis a képromboló Teofil a császár, s ugyanilyen
szellemű hajdani nevelője, Joannesz Grammátikosz pátriárka Metódot
viszont elkedvetlenítették a képrombolók erőszakosságaí, és mint magas
rangú császári tisztviselő nem akart résztvenni a felelősségben. Magatar
aása nem volt elszigetelt: akkoriban Konstantinápolyból nagyon sok szer
zetes vonult át az olimposzi kolostorokba ...

Konstantin 843-ban kerűlt az egyetemre. amikor már Teofil özvegye,'
.a jámbor Teodóra császárnő intézi kiskorú fia, II. Mihály nevében a köz
ügyeket. Ekkor újból Teoktisztosz a kancellár, s az ő nevéhez fűződik az
egyetern újjászervezése is. A kor legkiválóbb görög tudósait, Fócioszt,
oa későbbi pátriárkát, és Leó Grammátikoszt hívják meg tanároknak. Utób
bitól Konstantin nyelvészetet. majd mértant tanul, előbbi a bölcseleti
-diszciplinákba vezeti be, még pedig kiváló eredménnyel, mert tanuló
társai már ekkor egyszeruen "a filozófusnak" hivják Konstantint. Akko
riban ez a filozófia egyúttal hittudomány is volt, úgyhogy elvégzése után
Konstantint pappá szentelték. Mivel pártfogója iránt le volt kötelezve,
kénytelen volt elfogadni a pátriárkai udvar könyv- és levéltáresi tisztét
(kartofülax). Bizonyos, hogy életének ebben a szakaszában nem egyszer
felkereste bátyját. E látogatások nyomán csak még inkább megerősödött

.aszkétikus életstílusa és egyre elviselhetetlenebbnek tűnt neki az az el
lentét, melyet ezzel szemben fényes udvari, egyházpolitikai jellegű állása
jelentett. Valami kedvező alkalmat Ielhasználva követte hát bátyja pél
dáját: titokban kolostorba költözött ... Teoktisztosz csak félévi keresgélés
után akadt rá védencére. Jó lélekismerő lehetett, mert az egyetem bölcse
leti katedráját ajánlotta fel neki. Konstantin elfogadta az ajánlatot, s ez
zel hivatalosan is "filozófus" lett, az egyik tanítványának, Bolgár Kele
mennek róla irt görög legendája szerint nem is akármilyen, hanem
"nagy ... a külső, és nagy a belső bölcseletben", azaz - a kor szóhaszná
Tatának mai értelme szer-int - mind a világi, mind ahittudományban.

Teoktisztoszmaga is szivesen elbeszélgetett .a fiatal filozófussal. Egyik
ilyen alkalommal megkérdezte őt, ezerinte mi a filozófia. Az ószláv Cirill
legenda 4. fejezetében így olvashatjuk Konstantin válaszát: "Isteni és em
beri dolgok tudománya, már amennyire az ember Istenhez közeledhet.
amely az embert megtanítja, hogyan kell az erények gyakorlatával Te
remtője kép- és hasonmásává (Gen. 1, 26) lennie." A bölcseség szeretete
.az ószövetségi bölcseségi könyvek és az egyházatyák tanusága szerínt ak
kor az Atya örök Bölcsessége, vagyis az Ige iránti szerétetet is jelentette.



Ámde éppen a IV. század dogmatikai harcaiban világosodott meg, hogy
Jézus személyében egyik természetet sem sza/bad túlhangsúlyozni II másik
rovására. Az örök BölCS€6Bég mellett feltétlenül meg kell Jézus szemé
lyében látni a második Adámot, akiben az első Adám minden természet
feletti és természeten kivüli ajándéka megjelent. Ezért aztán, amikor Te
oktisztosz nevelt leányát akarta Konstantinnak - természetesen még
laikus korában - feleségül adni,amely esetben a császártól magas tiszt
séget is eszközöl ki számára, szeritünk a fentebb mondottakra utalva fe
lelte: "Számomra nincs magasabbrendűdolog a tudománynál, mellyel az
ismereteket akarom gyűjteni, és az ősszülők dicsőségét s lelki gazdagsá
gát elnyerni." Ki is fejtette utóbb, hogy mit ért az ősszülőknek ezen ,,a
dícsőségén", amikor 860-{l1-ben a krimi kazárok országában járt a bi
zánci követség vezetőjeként. A kazár kán emberei megkérdezték tőle, mi
lyen tisztséget jelent a "filozófus" elnevezés, hogy a rangjának megfelelő

helyre ültessék. "Igen nagy és dicsőséges ősszülőm volt - válaszolta
Konstantin -'-, aki a császár közelében élt, azonban önként eldobta magá
tól a neki adott dicsőséget\ és száműzték. Idegen földön nyomorúságra
jutott, s engem is ott nemzett. Én pedig ennek az ősnek korábbi dicső

ségére törekedtem és mást -nern is értem el; mert én Adám unokája va
gyok." (Vita Constantini 9., id. Grivec.) Ebből az öntudatból forrásozik
nála az II meggyőződés, hogy Isten előtt LS egyházában minden ember s
minden nemzet egyenlő jogú. Képzeljünk el a gyakorlatban ilyen néze
teket abban a világban. Csöppet sem meglepő, ha Teoktisztosz ezekkel a
szavakkal referál védencéről a császárnőnek: "Ez a fiatal filozófus nem
szeréti ezt-a világot."

Külföldi JdköldeUeek

És mégis megértést tud kelteni az elmékben és szeretetet a szívek
ben. A bagdadikalifával császári megbízottként tárgyalt fegyverszünet és
hadifogolycsere ügyében. Bizonyára valamelyik tárgyalási szünetben félig
tréfásan,téliggúnyo'san megkérdezték tőle a kalifa hivatalnokai, tudja-e,
mit jelentenek némely házon a fából való ördögábrák. A kalifa ugyanis
akkoriban rendelte el, hogy a keresztények fából készült ördögszobrokat
kötelesek erősíteni a házaikra. Konstantin talpraesetten válaszoltar.
"Ördögök képeit látom kívül, s azt hiszem, hogy belül keresztények lak
nak. Előbbiek nem tudnak velük együttélni. fi nyilván menekülnek."

Ezt a bagdadi missziót nemsokára követi a kazár kán országában
végzett követjárás. A kazárok a Kr. u. VII. században nagy birodalmat
alapítottak a Dnyepr és a Káspi-tó között. Délkelet felől csakhamar az
arabok kezdték öket veszélyeztetni. Az arabok egyidejűleg támadták Bi
zánc kis- és előázsiai tartományait is. Mi sem volt természetesebb, mint
hogy a közös ellenséggel szemben a két nép közeledjék egymáshoz. Annál
inkább, mivel az arab szomszédság folytán az -eredetileg pogány türkfaj
tájú kazárok között már az izlám is talált követőkre, míg a kágán és
többen a vezérek közül zsidó vallásúak voltak. 860-ban orosz támadás éri
Konstantinápolyt, s ennek nyomán a kazár-bizánci szövetség koncepciója
újra előtérbe került, A kezdeményezés .kazár részről történt. "Hol a zsi
dók próbálnak meg minket a hitükre téríteni - adja elő követük a bi
zánci udvarban a latinnyelvű Vita Constantini Irója szerint -, hol meg
a szaraeénusok a magukéra. Mi azonban nem tudjuk, melyik hit mellett
döntsünk. Ezért határoztuk el magunkat arra, hogy hűségetekben és régi
barátságotokban bízva a legfőbb kereszténycsászártál kérünk tanácsot.'



A bizánci. követség, élén Konstantinnal, akit erre az útra az udvar bele
egyezésével Metód bátyja is elkísért, 860 őszéri indult útnak. Előbb a mai
Krim félszigetéri a bizánci kézen Ievő Chersonban időznek. Konstantin
megtanul héberül és szírül. Itt találják meg 861 január 30~ I. Szent
Kelemen pápa és vértanú ereklyéit. Amikor később ezeket magukkal vi
szik és Rómába szállítják, hitet tesznek az egyház egységéról és egyete
mességéról - mint ezt az életükkel foglalkozó két orosz szlavísta, N. Nyi
kelszkij és P. Lavrev is megállapítja 1928-ban megjelent művében. Maga
a mísszió nagy sikerrel járt: a kán udvarából mintegy 200-,an keresztel
kedtek meg. A kán hálából ajándékokat akart adni Konstantinnak, ő

azonban ezek helyett a kazár kézen levő görög foglyok szabadonbocsátá
sát kérte. Ez - úgymond -- "neki többet jelent minden ajándéknál".

E kazár misszió alkalmával játszódik le Konstantin életének az az
epizódja, mely bennünket oly közelről érint. Hadd beszélje el a Cirill
legenda, melynek főszerzője - belső kritériumok alapján - valószínűleg

maga Metód. Ennek 8. fejezetében a következőket olvassuk: "És amikor
az első óra imáit mondta, megtámadták őt a magyarok, farkasok módjára
üvöltve, meg akarták őt ölni. Ö azonban nem ijedt meg, nem szakította
meg imáját sem, csak egy Kyrie eleison-t mondott, mert már befejezte
imáját. Ök pedig látván őt, isteni rendelés folytán megszelídültek és kezd
tek előtte hajlongani. És meghallgatván a Mester szavait, elengedték őt

egész kíséretével." (Idézi Gyórffy György, A magyarok elődeiről és a hon
foglalásról, kortársak és krónikások hiradásai. Bp. 1958. 89. o.) Grivec 
sajnos - csak egészen mellékesen említi ezt a találkozást. Amikor Kons
tantin jellemrajzát adja, példának hozza fel szelídségére és nyugalmára,
hogy "Cherson vidékén .a vad magyarokat is megszelíditette". Az ősma

gyarok "vadságát" persze jelentösen enyhíti az il körülmény, hogy egy
más nyelvét nem értő emberek eleinte mindig gyanakvással néznek egy
másra, később azonban, ha gesztusokból vagy egyéb jelekből (a jelen eset
ben például áldásból, esetleg énekelésből) meggyőződnek a másik fél ár
talmatkm voltáról, szívesen cserélik ki anyagi és szellemi kincseiket. Bi
zonyára ezt akarta leírni a maga módján a krónikás, amikor a hajlori
gást és a Mester szavainak hallgatását emlegeti ...

Meghívás Morvaországba

Alig pihenték ki azonban Metódék a kazár misszió fáI:adalmait, ami
kor 862-ben megjelentek a bizánci udvarban Rasztiszláv nagymorva feje
delem követei. "Tudom, hogy fáradt vagy - szólt az ószláv legenda sze
rint Konstantinhoz a császár (III. Mihály) -, mégis el kell oda menned.
Mert egyébként senki más sem viheti végbe ezt a dolgot." Miről is volt
szó ebben az esetben? Csaknem ugyanarról, mint ~iről a kazároknál.
Csakhogy itta valláspolitikai küzdelem helyett inkább ugyanazon vallá
son belüli nemzeti-hatalmi törekvések kerültek szembe egymással. A
nagymorva egyházpolitikai harc előzményei a IX. század első felébe nyúl
tak vissza. Nem sokkal az avar uralom megdöntése után a passaui és a
salzburgi püspökök frank papjai érkeztek a morvák közé téríteni. Később,
a század közepe felé a morvák, akiknek uralma időnkint a mai Nyugat
szlovákia területére is kiterjedt, "de facto" függetlenítették magukat a
keletfrank törzsek államától. A bajor-frank papság ekkor fokozatos,an
visszavonult az országból. Helyükbe egyes itáliai és bizánci hithirdetők

jöttek. Német Lajos 862-ben a bolgárokkal szövetkezett a morvák meg
leckéztetésére.• - Ebben a veszélyben kért Rasztiszláv a bizánci császártól
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hithirdetőket. Elsősorban azért, hogy országát egyházilag is végérvényesen
függetlenítsea frankoktól. Másodsorban azért, hogy ezúton Bizánc poli
tikai barátságát és hadi segítségét is megnyerje.

A felkészülés tekintetében is hasonlított a nagy-morva misszió a ka
zár misszióhoz. Itt ugyan nem volt szükség nyelvtanulásra, hiszen a Ina

kedóniai szláv nyelvjárást mindketten jól beszélték, a szláv törzsek pedig
akkoriban még nem különböztek egymástól nyelvi szempontból annyira,
hogy ne értették volna egymás szavajárását. Annál komolyabb problé
mát jelentett olyan írás összeállítása, mellyel a szláv hangzókat megfele
Iően lehet kifejezni. Bizánc jobb híján a görög ábécével kísérletezett.
szlávnyelvű tartományaiban addig ezt használta. Az új, szláv írásjelek
megszerkesztése a tesszalonikéi apostol-testvérpár érdeme. Grivec feltéte
lezése szerint ez a szláv nyelv hangzását (hlaholit, glagolit - hangzani)
hajlékonyan követő írásrendszer többéves tanulmányozás és munka ered
ménye.

Ezt a munkát javarészt Metód végezhette, aki legalább tíz nyugodt
esztendőt töltött el a bitiniai Olimposzon. Mint volt szláv tartománybeli
vezetőember bizonyosan nagy hatást gyakorolt hajdani szláv keresztény
alattvalóira, akik közül feltételezhetően nem egy az olimposzi szerzetesek
közösségébe is követte őt. Így anagy munkában kiváló segítőtársai is
voltak. A cirillbetűs írás Metód halála után fejlődött ki a hlahol-betűsből.

vagy máskép glagolícából, Tanítványai elbujdostak, elkerültek Bulgáriába
is, ahol a görögműveltségű Símeon cár kívánságára alakították át a ne
hézkesebb glagol-írást a görög nagy betűk alapján egyszerubb, tetszető

sebb formájú cirillioára. Ez a nagy munka azonban kárba veszett volna,
ha Konstantin előrelátása és diplomáciai tapasztalata nem jön segítségül.
Ű ugyanis mindjárt Rasztiszláv követeinek a jelenlétében ahhoz a fel
tételhez kötötte a morva misszió vállalását, hogy Bizánc ismerje el az
újonnan megtérítendő rnorva-szlávok jogát szlávnyelvű istentiszteletre és
szentírásfordításra. Mert - így az ószláv Cirill-legendáoan - "ugyan ki
csoda írhatná vízre a beszédet, vagy vonhatná magára az eretnekség bé
lyegét?'" A célzás világos: ha nem hirdetjük köztük a keresztény vallást
és nem gyakoroljuk az istentiszteletet szláv anyanyelvükön, munkánk
olyan hiábavaló lesz, mint azé, aki vízre akarna írni, viszont ha ezt ön
hatalmúan tesszük meg, abba a gyanúba keveredünk, hogy téves tanokat
akarunk terjeszteni, illetve jóvá nem hagyott újításokat bevezetni. A csá
szár belátta ennek az érvelésnek a helyességét, s Konstantin még ott, Bi
záncban lefordította a vásár- és ünnepnapi szeritír-ási szakaszokat, az ún.
perikopás könyvet.

Ilyen készüliséggel indult a szerit testvérpár többedmagával 863 ta
vaszán Nagymorvaországba. Amit itt ezután tettek, elértek, és szenvedtek
is annyira közismert, hogy elég, ha futólag áttekintjük. Az igehirdetés
mellett két dologra fektettek nagy súlyt: további liturgikus könyvek for
dítására és bennszülött papság kiképzésére. A missziós munka e három
említett vonalon, legalább is külsőleg, nagyon szepen haladt. Azok a po
litikai elgondolások azonban, melyeket Rasztiszláv Bizánc segítségét il
letően táplált, nem váltak be. így azután kénytelen is volt a frankokkal
megegyezni. Ennek azonban az volt az ára, hogy a frank papoknak szabad
működést kellett engednie országában. Gondolhatjuk, hogy ez a kettős

ség mennyi surlódásnak lett a forrása, hiszen nemcsak nyelvi különbség
ről volt szó, hanem szertartásbelí és egyházfegyeimi különbözőségekről is.

Maguk Metódék is érezhették a helyzet fonákságát és ezért indultak
útnak Rómába. A külső jogcím ehhez a látogatáshoz megvolt. hiszen RIÍ-
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mai Szerit Kelemen hamvait vitték - haza. Útjuk a mai Dunántúlon, a
régi Pannónián vezetett keresztül. Ez a tartomány akkoriban szláv lakos
ságú volt, s frank hűbéresként egy Nyitráról elűzött szláv törzsfőnek.

Pribinának a fia, Kocel kormányozta. Mikor megtudta, mi járatban van
nak, tőle telhetőleg felkarolta őket, úgyhogy néhány hónapon át működ
tek itt, míelőtt továbbutaztak volna Velencébe. A frankok szemében ez
újabb olaj volt a tűzre. Pannóniában ugyanis már 70 éve működtek frank
papok, s a salzburgi érseknek Zalavárott (Mosaburg) állandó főesperese

volt. Képzelhetjük, hogy Velencébe is, Rómába is minő felháborodott je
lentéseket küldtek Konstantinékról ... Velencében már várta őket 1.
Miklós pápa meghívó levele, de mire 867 késő őszéri Rómába érkeztek, a
pápa már nem volt a földiek sorában (november 3-án halt meg). Utóda,
II. Adorján pápa magas kora ellenére - 75 éves volt - személyesen vo
nult papsága és hívei kiséretében a városkapuig Konstantin és Metód elé.

A római út

Róma egyik görögszertartású kolostorában szálltak meg a testvérek.
A pápánál színte mindent elértek, amit akartak: jóváhagyta a szláv li
turgiát (mindjárt ott, Rómában naponta más és más római templomban
végezték), személyesen áldotta meg a szlávra fordított szertartásí köny
veket, Metódot pappá szentelte, Formosus és Gauderich püspököket pedig
felhatalmazta, hogy a Metódékkal jött szláv tanítványok közül hármat
pappá, kettőt lektorrá szenteljenek. Mindebben II. Adorján pápa bizal
mas embere, Arsenius, a hét szuburbikárius püspök egyike, és Anasztá
zius, Arsenius unokaöccse, a pápai könyvtáros (ma azt mondanók: titkár)
járt a kezükre. Utóbbi fiatalkora óta jártas volt a görög nyelvben, úgy
hogy a pápa tolmácsként használta őt a Konstantinékkal való tárgyalások
alkalmával. Sajnos, éppen e két jó emberükkel kapcsolatban érte őket

súlyos megpróbáltatás. Arsenius pappászentelése előtt családos ember volt.
Szentelésére való tekintettel mind ő, mind felesége, Stefánia lemondtak a
világi életről. 868 március 10-én azonban Arsenius fia, Eleutherius (= Ala
dár) elrabolta Stefánia leányait, majd ellenállásuk míatt mindkettőt meg
ölte. Arseniusra is, Anasztázra is a bűnrészesség gyanúja hárult. Utóbbi
júniusban kénytelen volt megválni hivatalától, sőt október 12-én kiközö
sítésbe is esett. Ezek az események késleltették és megnehezítették a mor
vaországi és a pannóniai misszió szervezeti kérdéseinek a megoldását.
Ezekhez a nehézségekhez hozzájárult a szekatlan római éghajlat, amely
főként a törékenyebb szervezetű Konstantint vette elő. Betegsége idején
szerzetesi fogadalmat tett és a nevét Cirillre változtatta. Utána még 50
napig élt. Halála előtt kérlelte bátyját, ne hagyja ott a megkezdett hit
hirdető munkát a kolostori élet kedvéért. Mert mindketten a bitíníaf
Olimposzra vágytak, és bizonyos, hogyha sikerült volna a bennszülött pap
ságot felnevelniök és a morva-pannón hierarchiát megszervezniök, visz
sza is tértek volna oda ... Cirill halála után maga a pápa intézkedett úgy,
hogy temetését pápának járó tisztelettel végezzék Róma összes latin és
görög szertartású papjai.

Morvaországban közben háboru folyt. A frankok 870-i hadjárata fő

ként azért járt sikerrel, mert Szventopulk (Svátopluk), Raszttszláv Nyit
rán székelő unokaöccse meghódolt nekik. Májusban elfogatta és a fran
koknak szolgáltatta ki nagybátyját. Csak Kocel, a pannóniai őrgróf

(Markgraf) támogatta hathatósan Metódot. Az ő kifejezett kérésére szen
telte fel Metódot a pápa püspökke és nevezte ki szőrémí (Sirmium, a mai
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Sremska Mitrovica) érsekké. Ezzel a pápa nemcsak Szent Andronikusz
nak (vö. Róm. 16, 7.) hagyomány szerinti katedráját keltette a hún, majd
avar dúlás után új életre, hanem nagyszabású távlati tervnek a magját
vetette el, amely azzal számolt, hogy Metódnakés tanítványainak a mű

ködése idővel valamennyi szláv törzsre kiterjed. Ez esetben a szláv népek
a Bizánc és Róma között akkoriban fellángolt vetélkedésben (Fóciusz!)
szlávnyelvű, s a bizánci meg a latin (Kocel) szertartási formákat válta
kozva használó egyházi és szellemi életükkel afféle közvetítő szerepet
tölthettek volna be.

VetéUiedések k~tjábaa

A terv' gyakorlati megvalósítása legkönnyebben a Balaton környékén
elterülő pannon-szlovén őrgrófságban kezdődhetett. Kocel itt minden tá
mogatást megadott az új szláv mísszíós érsekségnek. Bizonyosra vehető,

hogy a morvaországí háborúságok miatt onnan is több szláv pap és pap
növendék menekült pannon területre, mert hiszen a 856 körül épült zala
vári Szent Adorján-templom mellett valóságos papnevelde működött. Ért
hető, hogy a salzburgi érsek főesperese papjaival együtt távozásra hatá
rozta el magát. 869 végén vagy 870 elején Metód, aki eléggé szilárdnak
látta érseksége pannóniai szervezetét, Morvaországba indult. Útközben,
vagy megérkezésekor Hermanrich passaui püspök, aki Morvaországot egy
házmegyéjéhez tartozónak tekintette, elfogatta és Bajorországba vitette.
Mikor azután Német Lajos 870 novemberében Regensburgban birodalmi
gyűlést tartott, az erre az alkalomra ugyanosak egybegvűlt bajor püspö
kök Metódot felelősségre vonták, mint 'betoLakodót elitélték, méltóságától
megfosztották és a Svábföldre száműzték. Itt két és fél évig tartották fog
va, Metód fellebbezései, melyeket Kocel és németországi barátai közvetí
tésével küldött Rómába, egyelőre - a Rómát fenyegető szaracén veszély
miatt - hatástalanok maradtak. Helyzete csak 873-ban fordult jobbra,
miután 872 december 14-én az energikus VIII. János lett a pápa. Szemé
lyes követeként Pál anconai püspököt bízta meg Metód kiszabadításával,
ami valószínűleg 873 május végén meg is történt. Ezzel azonban nem
szűntek meg a frank papok áskálódásai Metód ellen, akik annál bát
rabbak voltak, mert élvezték Szventopulk hallgatólagos támogatását. AE
újabb vádaskodások miatt 880-ban már ismét Rómában találjuk Metódot.
A .pápa teljes mértékben ig.azat adott neki. Júniusban kelt "Industriae
tuae" kezdetű Szventopulkhoz intézett bullájában a pápa újra megerő

siti Metód érseki és apostoli legátusi méltóságát, Egyúttal újólag jóvá
hagyja a szláv liturgiát. Mindkét intézkedéséhez azonban olyan enged
ményt is fűzött, amely csak árthatott Metód művének. Az egyik az, hogy
Szventopulk székhelyére, Nyitrára a sváb Wichinget nevezte ki Metód
szuffragáneus püspökévé. A másik, hogy Szventopulknak és udvartartá
sának megengedte, ha akarják, Latinul hallgathatják a szentmisét.
Wiching ezeket az engedményeket utóbb parancsként tüntette fel Metód
pedig egyelőre nem cáfolhatta meg őt, mert a 881 március 23-án kelt
"Pastoralis sollicitudinis tuae" kezdetű pápai levélből arra lehet követ
keztetni, hogy Metód, mielőtt visszatért volna Morvaországba, a pápa ké
résére Konstantinápolyba utazott, hogy Fociosszal az egyházi egység hely
reállításáról tárgyaljon. Nem rajta múlt, hogy ezt a célt nem sikerült
elérnie.

Ennek az utazásnak alkalmával történt az a találkozás, melyről a
Metód-legenda 16. fejezete így számol be: "Megérkezve pedig a Duna tá-
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jékára, egy magyar király akarta őt látni. ts bár egyesek mondták, hogy
ezt nem élik túl kínszenvedések nélkül, ő elment hozzá. A király pedig,
rnínt főpapot illik, tisztelettel, ünnepélyesen és örömmel fogadta. Es be
szélgetvén vele, ahogy ilyen méltóságú emberekkel illik beszélgetni, meg
ölelvén, megcsókolván őt, és megajándékozván értékes ajándékokkal, el
bocsátotta ezekkel a szavakkal: Tisztelendő Atyáim, okvetlenül emlékezzél
meg rólam szerit imáidban." (Idézi Győrffy, A magyárok elődeiről••., 90.
o.). Mesterkéltnek hat Grivec megjegyzése, hogy nyilván elirásról van szó,
s ez a király csak Vastag Károly lehet, mert "pogány, műveletlen törzs
fővel az ilyen beszélgetés elképzelhetetlen". Hiszen, mint láttuk, az elő

magyarság már a Kazár-birodalomban találkozhatott három egyisten hivő

vallás híveivel és - mint éppen a Cirfll-legenda idézett 8. fejezete mutat
ja - papjaival. Könnyen lehetséges, hogya vezetők közül egyesek csat
lakoztak is valamelyikhez a három vallás közül ...

A Metód-legenda szerint Konstantinápolyfból hazatérve Metód a ma
gával hozott kódexek fordításán dolgozott. Tanítványaival együtt az ószö
vetséget - a Makkabeusok könyveinek kivételével - nyolc hónap alatt
fordította le görögből szláv nyelvre. Ezenkívül a régebben lefordított bi
zánci görög polgári törvénykönyv mellé most a "nomokánont",az egyházi
törvények gyűjteményét is lefordította (kihagyva belőle 142 olyan kánont,
amely nyugati körűlmények közott alkalmazhatatlannak látszott), vala
mint a görög egyházatyák homiliárt. Az egyik kódex - a XI. században
horvát területén írt ún. Glagolita Clozíanus -- a görögből fordított ho
miliák között Metódnak eredeti szentbeszédét is tartalmazza. Ebben a ke
resztény házassági törvények komoly megtartását szorgalmazza, Közvetve
látható ebből, mik voltak az újonnan megtértek nehézségei. A Metód
legenda egyik fejezete tudósít arról, hogy Szventopulk egyik tanácsosa
a saját keresztanyjával élt, s mivel Metód figyelmeztetése ellenére sem
voltak hajlandók 'ezzel felhagyni, az érsek kiközösítette őket. Valószínű,

hogy Metódnak ez a következetes magatartása a házassági erkölcs kérdé
sében hozzájárult Szventopulk és udvaraellenszenvéhez személye és mü
ködése iránt. Vannak, akik a kölcsönös ellentét hangsúlyozásában odáig
mennek, hogya Metód-legenda célzásaira támaszkodva tudni vélik, hogy
Metód mind Wichinget engedetlensége miatt, mind pedig fő támogatójét,
Szventopulk fejedelmet kiközösítette.

Kozmász, a cseh középkor króníkása értesülése szerint Metód Borivoi
cseh herceget is megkeresztelte. Lengyel történészek azt is szeretnék bizo
nyítani, hogy Metód és tanítványai Lengyelországban is működtek. De 
mint Grivec megjegyzi - az erre vonatkozó történeti emlékekée bízo
nyítékok nagyon gyérek és kétes értékűek.

Metód halála után

Metód érsek utolsó napjairól az ószláv Metód-legenda így számol be:
"Közeledni kezdett az idő, hogyaszenvedésektőlmegpihenjen és elnyerje
sok fáradozásaiért a jutalmat. Megkérdezték őt: Tisztelendő Atya és Ta
nító, kit tartasz te tanítványaid közül méltónak arra, hogy utódod le
gyen a tanítóhivatalban ? Ekkor egyik megbízható tanítványára, névsze
rint Gorazdra mutatott, s így szólt: Ö szabad fia országotoknak. nagyoll
jártas .a latin könyvekben, igazhitű; ez legyen Isten akarata ás a ti sze
retetetek, akárcsak az enyém. Mikor Virágvasárnapon az emberek mínd
összegyűltek, elment a templomba, jóllehet ki volt rnerülve, megáldotta

.a császárt, a fejedelmet, és a népet. És azt mondta: Gyermekeim, virrasz-
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szatok .mellettem a harmadik napig. így is történt-. A harmadik napnak:
hajnalán ezt mondta: Uram, kezeidbe ajánlom lelkemet (Lk. 23, 46). Igy
búcsúzott el papjai karjai között április hónap hatodik napján", a Krisz
tus utáni 885. esztendőben. Tanítványai felravatalozták, latinul,görögül
és szlávul végezték el érte a halotti zsolozsmát és székesegyházában te
mettkk el. Hogy ez a székesegyház hol volt, máig sem tudni. A népi ha
gyomány úgy tudja, hogy a morvaországi Staré Mesto közelében levő.

Velehrad volt Metód székhelye. Újabban 45 kilométerrel délebbre, a Ho
donin rnelletti Mikulcice-n fedezték fel a IX. századbeli legnagyobb mor
vaországi bazilika maradványait.

Metód halála Wiching törekvéseit csak megkönnyítette. Belejátszott
ebbe az is, hogya tetterős VIII. János pápa 882-'ben bekövetkezett halála
után Róma zavarok és éhinség színhelye lett. Wichingnek sikerült V. Ist-
ván pápával (885-891) az elhunyt Metód missziós módszerét elitéltetni
bár igaz, hogy a pápa levelében ezt kifejezetten ahhoz a feltételhez köti.
"ha valóban úgy áll a dolog, ahogyan hallottuk". Az ilyesmin azonban
Wiching nagyvonalúan túltette magát és a vele küldött három pápai kö
vet (az egyik püspök, a másik kettő pap) tekintélyét ügyesen használta
ki Metód tanítványainak üldözésére. Elfogatta, bilincsbe verette, s mint
az egyik Metód-tanítványnak, Bulgár Kelemennek ószlávból görögre for
dított legendáj ából következtethető, Nyitra várába vitette őket. Később

a frank katonaság innen is elűzte őket az Alduna irányába. Így kerültek
el a Bolgár Birodalomba, úgyhogy a későbbi bolgár történelmi hagyo
mány a bolgárok hét apostola között Cirill és Metód mellett a következő

neveket sorolja fel: Naum, Gorazd, Szabbasz, Angelár és Kelemen. Ök
és tanítványaik azután két keresztény művelődési központot is alakjtot
tak ki Bolgárországban : az egyiket Makedóniában, az Ochridai tó part
ján, a másikat az akkori bolgár fővárosban Preszlávban. 893-894-től az
utóbbi helyen fejlesztették tovább a glagol írásjegyekből az ún. cirill be
tüket, Tekintve, hogy Itt a míssziós munkát már előttük is Bizáncból jött
papok végezték, 870-től kezdve teljesen a konstantinápolyi pátriárka jog
hatósága alá kerültek, majd később vele együtt elszakadtak Rómától.

XXIII. János a két szentről

Így vallott kudarcot II. Adorján pápa és Konstantinék nagyvonalú.
elképzelése a Bizánctól független, Rómához hű, de nem frankoktól irá
nyított keresztény szláv államalakulatról. Ami megmaradt belőle, az a
szláv liturgia, kivételképen Cseh- és Morvaországban, rendszeresen a Bal
kánon (a horvát és dalmát latinszertartású katolikusok között is), majd
onnan továbbterjedve Oroszországban. 1863-ban, amikor Cirill és Metód
Morvaországba érkezésének 1000 éves évfordulója volt, sok rájuk vonat
kozó hagyomány éledt ujjá. 1880-ban XIII. Leó pápa Grande munus kez
detű körlevélével tiszteletüket a szláv népekről a világegyházra terjesz
tette ki, hogy patrónusai legyenek a keleti keresztényekkel való újraegye
sülés művének, Érdekes itt megjegyezni, hogy az Acta Sanctae Sedis
ugyanebben az évfolyamában valamivel odább időrendben közli azokat a
dokwnentumokat, "melyek a bolgárokra és szlávokra vonatkozó körlevél
lel kapcsolatosak". Köztük két magyar vonatkozású is szerepel, Maga a
körlevél pedig megemlíti, hogy a ".szerémi egyházat... később I. Szent
Istvánnak, Magyarország királyának vallásos igyekezete újította fel".

Nagy jelentőségűnek kell tartanunk azt a megemlékezést, amelyet az:
.idei 1100. évforduló alkalmából XXIII. János pápa rögzített meg Magnifici:



eventus kezdetű apostoli levelében. A levél ez év május ll-én kelt, 14-ém
tették közzé és valamennyi szláv nemzet püspökeihez szól. "Nagyszerű'
eseménynek többévszázados emlékezete esik az isteni gondviselés titokza
tOIS terve folytán abba az időszakba - állapítja meg a pápa - amikor a
II. vatikáni egyetemes zsinatot tartjuk ... és úgy látszik, hogy ez utóbbi-o
val szorosan össze is függ." Majd idézi Xl, Pius pápának Csehszlovákia és
Jugoszlávia püspökeihez 1927-ben intézett apostoli levelét: "Szent Cirill
és 'Szent Metód, akikről elmondható, hogy Kelet szülöttei, Bizánc a ha
zájuk, nemzetük szer-int görögök, de míssziós küldetésük szerint rómaiak
és apostoli működésük gyümölcsei folytán szlávok: mindenkinek mindene
lettek, hogy mindenkit megnyerjenek a katolikus egyház egységének."
Szekott személyes modorában visszaemlékezik János pápa arra, hogy
1926-ban, mint akkori szófiai apostoli delegátus levélben üdvözölte a
Szent Cirill és Metód-apostolság azévi velehradi kongresszusát. Ezt a
szervezetet még az első világháború előtt alapította Slomsek lavanti püs
pök, 1918 után pedig főként Stojan Cirill olomouci (morvaországi) érsek
karolta fel. A szervezet célkitűzése az elszakadt keleti testvérekkel való,
unió előmozditása. "Azóta - hangoztatja János pápa - nemcsak a bol
gárokat foglaljuk imáinkba, hanem Európa valamennyi szláv népét. És ez
a mostani egyetemes zsinat vágya is, hiszen több az, ami bennünket ve
lük összefűz, mint az, ami szétválaszt.' Ebben a levélben is kifejezte a
pápa afölötti örömét, hogyazsinatra az elszakadt keleti testvérek is küld
tek megfigyelőket.

Az apostoli levél keltezése - május ll-e - sem véletlen. A keleti
keresztényeknél használatos juliánuszi naptár szerint ez a nap Szent Cirill
és Metód ünnepe. Persze, a Gergely-féle naptárban ennek május 24-e
felel meg. Ezért is szerepelt ez a dátum az előljáróban említett Bolgár
Kultura kirakatába "a szláv írásbeliség és kultura ünnepeként". Mint
láttuk, a szláv liturgia és az önálló szláv hierarchia legmakacsabb ellen
zői annak idején a salzburgi érsek frank papjai voltak. Bizonyára az en-
gesztelés szellemének a gesztusát kell látnunk abban, hogy ez év júliusá
ban Salzburgban ószláv-szakértők nemzetközi kongresszusa volt, amely-
nek keretében a salzburgi dómban ószláv nyelvű liturgiát is celebráltak.

•

A szenvedés 1Ulgyon 1Ulgy, ha nem tudjuk, hogy mire jó. Boldog az, aki
szenved és tudja, hogy mire jó.

Az életszentség nem abból áll, hogya leprást szájon csókoljam s harcol
jak a pogányok ellen, de abban, hogy maradjak ott, ahová állitott az Isten.
s a kötelességemet legmagasabb fokon teljesítsem. -

Uram, felajánlom minden 1Ulgy kívánságomat Neked, Uram, felajánlom
Neked az eltűnő véletlenek s az elém tárulók nagy kívánságait, szemtől-szem-o

ben Veled, aki vagy az Ok, Igazság és Szeretet, Uram, találjak lakást egye
dül csak itt.

Ú boldog, aki másokért hordozza az életet, a halála olyan, mint mikor el
jön az idő s a gyümölcs megérik, gondolata teremt és alkot, olyan ő, mint egy'
atya, aki szétosztja a lelke lényegét gyermekei között, olyan, mint egy meg
rakott fa, mely gyümölcseit nem sajnálja senkitől sem.

Inkább legyek igaz ember, mint felsőbbrendű ember.

PAUL CLAUDEL GONDOLATAIBÚL,
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