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EGY BIZÁNCI
ZARÁNDOKKÖNYV
TANULSÁGAI

Az újgörög nyelvű, nagyon szép kivitelű könyv
1998-ban Athénban a Kapon kiadónál jelent
meg. A/4 méretben 224 oldal, több színes
képpel és reprodukcióval. A szerző, Sotirios
Kadas a thesszaloniki Arisztotelész Egyetem
filozófiai karának tanára, szakterülete a
bizánci kor története, ismert könyvgyűjtő,
jelentős gyűjteménye van a kéziratos
zarándokkönyvekből, ebben a könyvben egy
előtanulmány kíséretében 21 kódexet mutat
be, ezek egy része a saját gyűjteményéből, a
többi pedig ismert bizánci könyvtárakból,
az athoszi kolostori könyvtártól kezdve a
szentpétervári akadémiai könyvtáron át több
nemzeti gyűjteményig (ezek közt pl. Párizs,
Athén Szófia és Bukarest is képviselve van).
A könyv teljes címe: Οι αγιοι τοποι
εικονογραφηενα προσκυνηταρια 17ου–
18ου αι, azaz ’17–18. századi képes zarándokkönyvek’. Fontos a cím értelmezése.
A προσκυνηταριον az Újszövetségből is ismert imádkozik igéből képzett főnév, a szerkezet második része pedig főnévképző mindig a cselekvés helyét jelenti, pl. θυσιαζω
– θυσιαστεριον ’áldozik – áldozóhely’ azaz
oltár, ennek analógiájáéra a fenti szó az imádság helyét jelenti. A bizánci időben terminusként azokat a helyeket, ahol a zarándokok
imádkoznak, így különösen a Szentföldön még
Helena császárné által a 4. században megjelölt
helyeket, Jézus földi életének fontos helyszíneit – ezek közül is kiemelkedik születésének és
halálának, sírjának emléktemploma.
Az εικονογραφηενα jelentése: képekkel
leírt. Tehát a képek nem szemléltetésként szerepelnek, hanem ezek az információhordozók.
Vagyis a kép a lényeges, a magyarázó szöveg
csak kiegészítés. Kérdezhetnénk, miért nem
nyomtatták ki ezeket a zarándokkönyveket.
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Egyrészt a könyvnyomtatás tipikusan nyugat-európai találmány, ott is a reformáció
után terjedt el igazán, de a görög orthodox világ elzárkózott az átvételétől. Az egyházi
iratokat egészen a 20. század kezdetéig csak szerzetesek másolhatták, mert az ikonfestéshez hasonlóan spirituális tevékenységnek számított, amihez lelki koncentrációra
és felkészülésre van szükség. Ehhez jött még a nyugatiakkal szembeni általános ellenszenv. Amikor a negyedik keresztes háború során 1204-ben a velenceiek által vezetett
nyugati csapatok elfoglalták Bizáncot, olyan pusztítást végeztek, annyi pótolhatatlan
értéket, templomi berendezést, könyvtárat semmisítettek meg, hogy a mai napig a
nyugatiakat jelentő, mai kiejtéssel i frangi, azaz „a frankok” a görögök számára olyan
rosszul csengő kifejezés, mint nekünk a tatárok.
Másrészt a zarándokok többsége inkább tehetős ember volt, hiszen az utazás
akkor is nagyon drága dolog volt, így a zarándokkönyveknél is inkább a jobb
minőségre törekedtek, vékony pergamenre, bőrkötésben, drága festékkel készültek.
Egy-egy itt bemutatott és reprodukált kódex elkészítése egy másoló többhavi, esetleg
egyévi munkája lehetett. A színezett miniatúrák igazi mérnöki munkák, a helyszínen
készült pontos vázrajzok alapján sablonokkal készülhettek, annyira párhuzamosak az
oszlopok, olyan szabályos körívek a boltozatok, annyira egyformák a függőlámpák.
Számunkra furcsa módon ugyanis a templomoknak nem az alaprajzát festették meg,
hanem az épület metszeti képét, így pontosan látszik az épület szerkezete. Van, ahol
megszámolhatók a belső lépcsőfokok és a fal kváderkövei.
A bemutatott kódexek átlagos mérete 21x16 cm, amitől néhány esetben a lapméret
egy cm-t eltér, erre került legtöbbször négy kép, így ezek igazi miniatúrák voltak
(μικρογραφιες). Számunkra nagyon érdekes a könyvben utolsóként bemutatott
kódex a szerző saját gyűjteményéből, ami két dologban is különbözik a többitől,
egyrészt, mivel ebben csak kevés kép van, itt a képek tényleg csak a szöveget egészítik
ki, a szöveg nagyon jól olvasható. Az 1748-ban készült könyv feltűnően jó állapotban
fennmaradt, a sorok egyenletes hosszúak, egy sorba mindig egy félmondatnyi került,
ebből arra lehet gondolni, hogy inkább kolostori használatra készült. Szokásban volt,
hogy az ebédnél felolvastak a mártírok életéből vagy a szentföldi zarándokkönyvekből,
így ez a leírás hasonlít leginkább a modern útikönyvekhez, szemléletesen leírja az
épületeket és a hozzájuk kötődő fontosabb eseményeket.
A következőkben bemutatok pár szakaszt részletesen. Az idézeteket bekeretezve
találjuk.

A zarándokkönyv bevezetője

Halljatok mindnyájan, kegyes keresztyének, férfiak és nők, kicsik és nagyok erről
az utazásról, ami a szent helyekre történik, ahol járt a mi Urunk és az ő anyja, a
mindenkor szeplőtelen Istenszülő és mind a szent apostolok és az Istent képviselő
próféták. Mindezeknek gyökere és feje a szent Jeruzsálem, amit a mi Urunk a
nagy király városának nevez az evangéliumban. De nem csak a város mondatik
szentnek, hanem a környék és az egész terület, ami az Ószövetségben ígéret földjének
neveztetik. Erről mondja az Úr a próféták szája által, hogy „mézzel és tejjel folyó
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föld”, itt aztán eljön minden nép és törzs, keletről és nyugatról és minden helyről, és
nagy hittel imádkoznak, nem csak orthodoxok, de heretikusok is, sőt, istentelenek
is mindenfelől. Ez a város magas helyen van a föld közepén, ahogy Dávid próféta
mondja: Isten, a mi királyunk az idők elején üdvösséget készített a föld közepén.1
Kommentár: A kezdősor megszokott formula volt a szentek élettörténetében,
ebben megegyezett a nyugati egyházzal, ahol a venite et videte formulával kezdődtek.
A szerző szinte kézen fogja a hallgatókat, és úgy vezeti őket a szent helyekre, aminek
a csúcspontja a jeruzsálemi látogatás. A bizánci szóhasználat szerint az az orthodox,
aki a bizánci pátriárka egyházába tartozik. A heretikusok a Szentháromságot elfogadó
más keresztyének, például a frankoknak nevezett nyugati (latin egyház) tagjai. Az
„istentelenek” a törököket és arabokat jelöli. Ők nem csak statiszták: az ide érkező
zarándokok felsorolása a hely jelentőségét hangsúlyozza, amiből az olvasó érezheti,
hogy fontos helyre fogják kalauzolni.
Legfontosabb zarándokhely volt a Feltámadás temploma. Jellemző különbség,
hogy a templom nyugaton elterjedt neve ma is a Szent sír temploma, keleten a
Feltámadás temploma. Ennek oka, hogy nyugaton a passió és a sírbatétel volt
a fontos (sepulchrum), keleten a feltámadás és az ebből fakadó húsvéti öröm.
A húsvétot a görögök ma is hajnali tűzijátékkal ünneplik a szombaton éjfélkor
kezdődő liturgia után. Mindmáig élő szokás, hogy a pap az oltárról gyertyát gyújt,
és ezt adja a népnek, míg az egész templomtér ki nem világosodik. A templomból
az emberek azzal az érzéssel mennek haza, hogy minden jó, ha a vége jó, és ha a
vége jő, hiszen Krisztus a pantokrator, aki legyőzte a halált. Az orthodox egyházban
a húsvét az év csúcspontja, így nem véletlen, hogy a zarándokkönyv is leírja, hogyan
szokták Jeruzsálemben ünnepelni. Eszerint a pátriárka bement a szent sírba, az ott
égő lámpánál gyertyát gyújtott, majd erről adta tovább a húsvéti fényt a népnek, míg
végül az egész templom és udvar fényben ragyogott. Még érdekesebb, hogy a könyv
leír egy csodát is. Ezt mutatjuk be végül.
A török időben a hatóság félt, hogy nem tud kezelni ekkora tömeget. Amikor a
törökök megtiltották ezt a húsvéti szokást, egy alkalommal mégis sikerült megtartani
a húsvéti kivilágítást.

1

ακυσατε παντες οι ευσεβεις χριστιανοι, ανδρες τε και γυναικες μικροι τε και μεγαλοι ταυτην την
διηγησιν, η οποια διηγεται δια τους αγιους τοπους οπου επεριπατησες ο κυριος ημων ιησους χριστος
και η παραχταντος αυτου μητηρ, υπεραγια θεοτοκος και παντες οι αγιοι αποστολοι και οι θεηγοροι
προφηται και τουτων η ριζα και το κεφαλαιον υπαρχει η αγια πολις ιεροσαλημ, την οποιαν και ο
κυριοσ ημων ονομζει πολις του μεγαλος βεσιλεως ες τω ευαγγελιω. ουχι μονοναυτη η πολις λεγεται
αγια, αλλα και τα περιχρα και ο τοποσ αυτης, ο οποιος ονομαζεται εις την παλαιαν διαθηκη γην της
επαγγελιας. περι αυτης ειπεν ο κυριος δια στοματος προφητων „γη ρεουσα μελι και γαλα”. αυτου
λοιπον ερχονται παν γενος και φυλη απο ανατολων και δυσμων και παντος κοσμου τρεχουσι και
προσκυνουσι μετα μεγαλης πιστεως, ου μονον ορθοδοξοι αλλα και αιρετικοι και ασεβεις εκ παντος
τοπου. αυτη λοιπον η αγια πολις ειναι εισ τοπον υψηλον εις την μεσην της γης ως λεγει ο προφητης
δαβιδ ο θεος βασιλευς ημων προ αιωνιων ειργασω σωτηριαν εν μεσω της γης.

2019 – 1 Sárospataki Füzetek 23. évfolyam 179

Győri István

A szent fény csodájáról

Beszélik, hogy abban az időben a hatalmon levők nem engedték meg, hogy a
pátriárka bemenjen az orthodoxokkal a templomba, és a szokás szerint megünnepelje
a húsvétot, akkor a pátriárka nagyszombaton megállt a templom udvarában. Már
este volt és igen megszomorodva teljes szívből imádkoztak az Úrhoz. A pátriárka
bement szent Heléna trónjára az oszlophoz, és könnyek között imádkozott: a te
emberszeretetedért, Urunk, Istenünk! Akkor megrepedt az oszlop, előjött a szent
fény, odafutott a pátriárka, meggyújtotta a magával hozott gyertyákat, akkor a nép is
átvette a lángot a pátriárka kezéből. Mikor a törökök látták a csodát, megnyitották
a szent kaput, és a nép bement a templomba, és megtartották a húsvétot a szokás
szerint. Van néhány szög leverve a földbe a kapu előtt. Egy táblára is fel van írva ez az
esemény arab betűkkel az itt történt csoda emlékezetére.2
Kommentár: Feltűnő, hogy az eset elbeszélése jelen időben történik. Már az
evangéliumokban is megfigyelhető, hogy a példázatokban a múlt idejű elbeszélés
sokszor átvált jelen időre, amikor váratlan fordulat következik be,3 ezt a hagyományt
a keleti egyház megőrizte a mártíraktáknál, és itt is ezt találjuk. A török hivatalnokok
azért voltak ott a templom udvarán, hogy ellenőrizzék a tilalom betartását, szükség
esetén fegyverrel megakadályozzák, de nép bízott abban, hogy lesz húsvéti világítás,
ezért mindenki hozott gyertyát magával. A nagy feszültségben a tömegben valaki
kimozdíthatta a szentélyt elválasztó ikonosztázion egyik oszlopát. Az oszlop
meghasadása ugyanúgy van kifejezve, mint Jézus halálakor a templomi kárpit
kettéhasadása (εσχισθη), így elérhetővé vált a szentélyen mindig égő lámpás, a
pátriárka a pillanatnyi zavart kihasználva nem a sírban égő örökmécsesből, hanem
a szentély lámpájából gyújtotta meg a gyertyáját, és adta tovább a fényt a népnek.
A sok száz vagy ezer gyertyától megvilágosodó éjszakai templomudvar olyan hatást
tesz a törökökre, hogy az egészet isteni csodának tartják, és ők engedik be a népet
a templomba, sőt, segítik a húsvét megtartását. Ezzel a történet vége egybecseng a
Dániel könyvében leírt csodával, ahol egyenesen a babiloni király rendeli el, hogy
Izráel Istenét kell imádni.
περι του αγιος φωτος του θαυματος λεγουσιν οτι τος καρον εκειδεν αφηκαν τον πατριαρχην
εκεινοι οι εξουσιασται ινα εισελθη μετα τους ορθοδοξους εις την εκκλησιαν καμουσιν την
πασχα κατα την συνηθειαν. τοτε ο πατριαρχης εσταθη εξω της εκκλησιας εις την αυλην τω
μεγαλω και αγιω σαββατω με τον λαον, ηδη προς εσπερας. μεγαλης ουν λυπης γενομενης
επαρακαλουν τον κυριον ολοψυχης και ο πατριαρχης ανεβη εις τον θρονον της αγιας ελενης
πλησιον μιας και προσευχομενος νετα δακρυων· ω της φιλαντροπιας σου, δεσποτα θεος.
εσχισθη η κολονα και ευγηψακε το αγιον φως και εδραμεν ο παριαρχης και αναψεν τα χειρα
οπου εβασταν εις χειρας αυτου. μετα ταυτα αναψεν και ο λαος εκ των χειρων του πατριαρχου.
ιδουντες δε οι τουρκι το θαυμα ανοξαν την αγιαν πορτα και εισηλθεν ο πατριαρχης με τον λαον
και εποιησαν την εορτην του πασχα κατα την εορτην. ειναι και τινανα καρψια καρφωμενα εις
της γνς εμπροσθεν της αγιας πορτας απο το κιρον εκεινον. ειναι και ες μιαν πλακα η υποθεσις
αυτη γεγραμμενη των αραβων γραμματα εις ενθυμησιν του γενομενου θαυματος.
3 Győri István: A praesens historicum szerepe a tíz szűz példázatának megértésében, in Adorjáni
Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára, Kolozsvár, 2006, 129–134.
2
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