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Kik azok a koptok?
Egyiptom hallatán mindenkinek elsőre a fáraók, majd a muszlim emberek jutnak az
eszükbe, ám elfelejtik, hogy Egyiptom népe a fáraók idejének lejárta után a keresztény vallás
híve lett, és mind a mai napig élnek az országban szép számban keresztények; pontosan a
lakosság 10-12%-át teszik ki, ami 8-10 millió embert jelent. Ők a koptok, mely felekezet a
keleti, ortodox egyházhoz tartozik. Egyiptom korábban lett keresztény, mint Európa.
A kopt elnevezés görög eredetű, és annyit jelent: egyiptomi. A kereszténység
egyiptomi megjelenését a hagyomány Szent Márkhoz köti, aki – miután Szent Péter mellett
tevékenykedve lejegyezte az róla elnevezett evangéliumot – Alexandriában megszervezte
Afrika első keresztény gyülekezetét, majd a város első püspöke lett és itt szenvedett
vértanúhalált. Alexandria keresztény teológiai iskolája a 3. századtól kezdve korának egyik
legnagyobb hatású dogmatikai és bibliamagyarázó központja lett. A város több egyházatyát
adott a kereszténységnek, központja volt az ariánus és nesztoriánus tanok elleni küzdelemnek,
alapjában határozva meg a korabeli dogmatikát. Emiatt a kopt keresztények szervezetét
alexandrinus egyháznak is szokták nevezni.
Az egyiptomi és szír keresztények az 5. századi hitviták során 451-ben elszakadtak az
1054-ig egységes katolikus–ortodox irányzattól és megalapították attól független egyházi
hierarchiájukat. A különállás hozzájárult a korai egyiptomi kereszténység sajátos jellegének
megőrzéséhez. Az úgy nevezett kopt kereszt egyik előképe a Krisztus kereszthalálára
emlékeztető, általánosan elterjedt szimbólum mellett az ókori egyiptomi vallásban is ismert, a
halál utáni életet szimbolizáló ankh. A „fogantyús” keresztet a kopt férfiak – a muszlimoktól
való különállásuk hangsúlyozása végett – napjainkban is a csuklójuk fölé tetoválva viselik.
A kopt keresztények feje kezdettől fogva az alexandriai pátriárka, aki a római pápával
és a konstantinápolyi ortodox pátriárkával együtt a keresztények legfőbb vallási méltóságának
számít. A jelenlegi kopt pátriárka, az 64 esztendős II. Tevadrosz pápa 2012 óta van
hivatalban; őt tekintik Szent Márk 118. utódának. Teljes címe: őszentsége Alexandria pápája
és egész Afrika patriarchája, Szent Márk evangélista szent apostoli trónján.
A koptok a 3. századtól kezdve saját nyelvet beszéltek, ám ezt a 8. században az arab
nyelv váltotta fel. Azóta a kopt nyelvet csak szakrális célokra használják. Írásjelei a görög
ábécéből származnak, kiegészítve néhány saját betűvel.
A kopt kereszténység egyik legfontosabb vetülete a szerzetesség, amelyben Egyiptom
ismét úttörő szerepet játszott. Szent Antal (Kr.u. 3. sz.) a keresztény szerzetesség alapító atyja
és a kopt remeteség és aszkéta életmód megalkotója, a sivatagba kivonuló, egyedül, esetleg
más remeték szomszédságában élő szent ember prototípusa. Ezt az életeszményt átvéve és
továbbfejlesztve alakítja ki Pakhóm (Pachomius, 3-4. sz.) az egy kolostorban élő és dolgozó
szerzetes közösséget (koinobion) a maga szigorú regulájával, amely aztán az európai
szerzetességre is nagy hatást gyakorolt. Pakhóm és Senute (a Fehér Kolostor apátja, 4-5. sz.)
írásain keresztül válik a kopt nyelv valóban irodalmi nyelvvé; Senute a legjelentősebb és
legtermékenyebb kopt szerző, életrajza már magyar fordításban is olvasható.
Az egyiptomi arab hódítók nem térítettek erőszakosan, a koptok adózásért cserébe
szabadon gyakorolhatták vallásukat. A jómódú, hellén műveltségű keresztények még
évszázadokig megőrizték vezető szerepüket a közigazgatásban. Számarányukat meghaladó
mértékben kerültek ki közülük az orvosok, tudósok, pénzváltók és kereskedők. Az együttélés
ugyanakkor sosem volt mentes a súrlódásoktól. Hol a koptok lázadtak fel az adók
megemelése miatt, hol a muszlim köznép támadt az irigyelt keresztényekre. Al-Hakim kalifa
uralma idején (1012-15) a koptokat eltávolították a hivatalokból, templomaikat mecsetté

alakították át és megkülönbözető öltözet viselésére kötelezték őket. A mameluk szultánok
majd az oszmán fennhatóság alatt helyzetük többnyire nem változott. Muhammad Ali (18051849) idején modernizálták az országot, ennek jegyében eltörölték a koptok fejadóját is.
A 20. század első felében, a brit protektorátus és a brit megszállással járó egyiptomi
királyság idején a keresztények egyre fontosabb közéleti pozíciókat foglalhattak el, ennek
ellenére vezetőik együttműködtek a muszlimokkal a teljes függetlenség elnyerése érdekében.
A királyság 1952-es megdöntése, a pánarab nacionalista köztársaság kiépítése után helyzetük
romlani kezdett. Anvar Szadat elnöksége alatt azonban a törökországihoz hasonló, a
hadseregre támaszkodó világi kormányzat nyitni kezdett a politikai iszlám felé, ami tovább
rontotta a keresztények helyzetét. 1981-ben az elnök III. Senuda kopt pápát megfosztotta
tisztségétől és évekre kolostorba záratta.
Napjainkban a törvény nem tesz különbséget a koptok és a muzulmánok között, a
gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az egyenlőség csak papíron létezik. A keresztény
templomok építését, sőt renoválását is a hatóságok adminisztratív eszközökkel akadályozzák.
A diszkriminációnak sok formája létezik, kezdve a számos foglalkozásból való kizárással a
vallásnak a személyi igazolványban történő feltüntetéséig. Az egyiptomi hivatalos statisztika
szerint az ország lakosságának egytizede kopt keresztény – ám e felekezet tagjai ezt az arányt
túl alacsonynak tartják, szerintük másfélszer annyian vannak.
A koptok alulreprezentáltak az államban. A hadseregben nem tölthetnek be tábornoki
rangot, az államigazgatásban nem lehetnek kormányzók, egyetemeken pedig dékánok. A
rendőrség kötelékében nem szolgál egyetlen kopt sem, és a parlamentben is egy kézen meg
lehet számlálni a kopt képviselőket.
A katolikus missziós tevékenység hatására a 18. században a kopt ortodox egyház
híveinek néhány százaléka elfogadta a római pápa joghatósági elsőbbségét és tanítóhivatali
tévedhetetlenségét, és 1741-ben unióra lépett Rómával, ez a mai kopt katolikus egyház.
Híveinek száma a legújabb adatok szerint 243 ezer, a vezetőjük pedig 2013 óta Ibrahim Isaac
Sidrak pátriárka (1955), akinek a kopt pápához hasonlóan, szintén Alexandriában van a
székhelye.
A sajátos etióp ortodox egyház
Etiópiában a 4. század közepén vált államvallássá a kereszténység. Mivel az etióp
egyház egészen a 20. század közepéig az alexandriai kopt pápa joghatósága alá tartozott,
Egyiptom 451-ben történt elszakadása az egyetemes egyháztól automatikusan magával vonta
az etiópok elszakadását is.
Az etiópiai kereszténység az ókori zsidókereszténységnek egy sajátságos hajtása. Erről
tanúskodik Bibliájuk kánonja, mely magába foglalja az apokrif Énok könyvét és Ezdrás
apokalipszisét is. Hitük szerint ők birtokolják az elveszettnek tartott ószövetségi frigyládát,
melyet Akszumban őriznek, és különleges tiszteletben részesítenek.
A sajátos arculat kialakulását több tényező is befolyásolta. A keresztény világ
egészétől való elszigeteltsége és a hódító külső erők nyomásának eredményeként az etióp
kereszténység csak önmagára számíthatott és arra kényszerült, hogy a saját teológiai
forrásaira hagyatkozva épüljön tovább. Ez egyébként sok tekintetben pozitívumnak
mondható, hiszen az egyház így képes volt megőrizni bizonyos eredeti bibliai gyakorlatokat.
Minden etióp templomban ott van egy tabot (a frigyláda mása), s az épület átadásakor azt
szentelik fel, nem magát az épületet. Az etióp templomépületeknek a salamoni templom
mintájára hármas beosztásuk van. A belső terem a mekedes, ahol a tabot van elhelyezve, ide
csak a magas rangú papi elöljárók léphetnek be. A középső rész a kiddist, ahol a papok és a
szentségeket magukhoz vevők állnak. A külső részt, a kine mahlet-et pedig az énekesek és a
gyülekezet tagjai foglalják el.

A papság az ószövetségi rend szerint (papok és leviták) két részre van osztva; a papi
szolgálatot végzőkre és a levitáknak megfelelő debterra-ra (énekesek, templomi szolgálók).
Az etióp egyházban szigorúan megtartják a törvényben meghatározott étkezési
szabályokat, a tisztátlan és tiszta állatok megkülönböztetésétől az állatok levágásának
módszeréig. Úgyszintén a tisztasági törvényeket. Azok, akik szexuális kapcsolat vagy
menstruáció okánál fogva tisztátlanokká válnak, a tisztátlanság ideje alatt nem léphetnek be a
gyülekezeti épületbe. A férfi, aki jelen van egy gyermek születésénél, rituálisan tisztátlanná
válik, a nő pedig a szülés után 40 napig nem léphet be a gyülekezeti helyre. A gyermekeket a
születés utáni nyolcadik napon metélik körül. A gyermekek bemerítése (keresztelése) az ó- és
újszövetségi szokások sajátos keveredése szerint megy végbe, a fiú gyermekeket negyven
napos, a lánygyermekeket nyolcvannapos korukban keresztelik meg. A szombati pihenőnap
megtartásának ugyan olyan mély gyökerei vannak, mint a vasárnapinak, mindkettőt
gyakorolják.
A legenda szerint Etiópiáéban a kereszténység felvétele úgy történt, hogy a 4. század
első felében egy szíriai kereskedő hajója zátonyra futott és elsüllyedt a Vörös-tengeren. A
hajóról csak két fiatal keresztény férfinak, Frumentiosznak és Édésziosznak sikerült a partra
jutnia. Az etiópok itt elfogták őket, és mint rabszolgákat eladták Ella Amida császárnak. A
két keresztény rabszolga hamarosan kitűnt műveltségével, és Frumentiosz a trónörökös,
Ézana nevelője lett. A nevelés nem maradt hatástalan és Ézana csakhamar
megkeresztelkedett. Amikor apja halála után trónra lépett, felszabadította Frumentioszt és
Alexandriába küldte az ottani pátriárkához, hogy Etiópia számára püspököt kérjen. Nem
véletlenül esett a választás Alexandriára. Az elsődleges ok minden bizonnyal a földrajzi
közelség volt. Ne feledjük, hogy ebben az időszakban a kereszténységnek öt egyenrangú
vallási központja volt (Alexandria, Jeruzsálem, Antióchia, Bizánc és Róma). Az alexandriai
főpap, Athanasziosz magát Frumentioszt szentelte Etiópia első püspökévé, aki visszatérve
megkezdte a birodalom népének keresztény hitre térítését. Ettől kezdve az Etióp Egyház
egészen 1959-ig Alexandria fennhatósága alatt állt, azaz az ottani kopt pápanevezte ki Etiópia
püspökét (abúna) az egyiptomi Szent Márk kolostor szerzetesei közül. A püspökök tehát közel
1600 éven át egy idegen országból érkeztek úgy, hogy többnyire nem beszéltek egyetlen etióp
nyelvet sem és nem ismerték a helyi viszonyokat.
Európában a 12. század környékén terjedt el az a legenda, hogy valahol keleten, az
iszlám világ háta mögött van János pap országa, egy mesésen gazdag keresztény birodalom
élén egy királlyal, aki egyben népének főpapja is. Számos feltételezés és kutatás látott
napvilágot arra nézve, hogy mi lehetett a legenda alapja (szóba kerültek belső-ázsiai államok,
India, stb.), mégis a legvalószínűbb, hogy a legendás János Pap az egyik etióp császár,
Imrehá-Krisztosz volt, akit trónra lépése előtt valóban pappá szenteltek.
Imrehá-Krisztosz egyik utódja (egyébként unokatestvére), Lalibéla császár alatt
épültek Etiópia talán legszebb műemlékei, a lalibélai sziklatemplomok. A kiválasztott helyen
tizenegy, egyetlen sziklatömbből kifaragott templom található. A templomcsoport környékén
minden hely biblikus elnevezésre utal: a közelben Jordánnak nevezett folyó folyik, az egyik
helyen megtekinthető Ádám sírja, a közelben pedig a Sion-hegy magasodik… Egyértelmű,
hogy a szándék egy második Jeruzsálem felépítése volt, aminek logikus következménye, hogy
Etiópiát kezdték „új Szentföldnek” tekinteni.
Az európaiak évszázadokon keresztül tettek kísérleteket, hogy megtalálják a mesés
birodalmat, míg végül a portugálok sikerrel jártak. A 16. század elején kapcsolat létesült a
portugál és az etióp uralkodó között, éppen akkor, amikor Etiópiát elfoglalta Adal emírje,
Ahmed, akinek hadjárata során a muszlimok több száz kolostort leromboltak, amelyekkel
együtt felbecsülhetetlen mennyiségű és értékű kézirat is megsemmisült. A portugál
segítségnyújtás nem maradt el. Christovao Da Gama (a híres felfedező, Vasco Da Gama fia)
400 portugál fegyveres élén szállt partra Etiópiában, és egyesülve az etióp seregekkel, modern

fegyverzetüknek köszönhetően legyőzték az emírt. Egyháztörténeti szempontból mindennek
azért van jelentősége, mert a portugál katonák közül a harcok után többen letelepedtek
Etiópiában. Eredetileg az ő lelki gondozásuk érdekében érkeztek az első portugál, majd
spanyol jezsuita misszionáriusok.
A történelem feljegyezte egy Rodrigez nevű jezsuita nevét, aki nem titkoltan azzal a
szándékkal érkezett, hogy „megtérítse” az etióp uralkodót. Ezzel kezdetét vette az a közel
száz évig tartó folyamat, amelynek végén az etióp ortodoxok és a katolikus egyház között
végzetesen elmérgesedett a viszony. Az etiópok nem értették, hogy a katolikus szerzetesek
miért akarnak megtéríteni már keresztény embereket. A katolikusokkal szembeni gyűlölet
pogromokban nyilvánult meg, végül Faszilidasz császár 1632-ben kiutasította a jezsuitákat
Etiópia egész területéről. János pap legendája ezzel szertefoszlott, és örök tanulságul szolgált
minden későbbi misszió számára.
Hailé Szelasszié (avagy a Szentháromság Hatalma) császár (ur. 1930–1974) politikai
pályafutását Etiópia felemelésének rendelte alá. Uralkodásának idejére Egyiptom, vele együtt
pedig Alexandria brit gyarmattá vált, ezért a császár megkezdte a független (autokefál) Etióp
Patriarchátusért vívott harcot. 1929-ben elérte, hogy az abúna mellett már öt püspök
működött, majd 1948-ban sikerült egyezségre jutni Alexandriával, hogy az akkori abúna
halála után az alexandriai kopt pápa végre etióp származású személyt fog Etiópia főpapjának
felszentelni. Ez végül 1951-ben következett be, amikor felszentelték Baszileosz abúnát. Végül
1959-ben Baszileoszt pátriárkává nyilvánították, amit azonban Alexandria csak 1961-ben
ismert el. Jelenleg a 45 millió etiópiai kopt feje Matthias (1934), a sorrendben 6-ik független
pátriárka, akit 2013-ban iktattak be tisztségébe.
Házi őrizetben tartott pátriárka
Az etióp egyházból 1993-ban vált ki az Eritreai Orthodox Tewahedo Egyház. Ennek a
háttere szigorúan társadalmi-politikai természetű volt, nem pedig teológiai vagy liturgiai. Az
autokefál eritreai kopt egyház jelenleg kb. 2,5 millió lelket számlál. Az eritreai rezsim régóta
ideológiai ellenszenvvel viszonyul valamennyi valláshoz, veszélyes vetélytársnak és a
nemzeti megosztottság forrásának tartja azokat, ezért valamennyi vallást üldöz. Az eritreai
ortodox egyház jelenlegi pátriárkáját, a 88 esztendős Antonioszt 2007-ben az államvezetés
megfosztotta tisztségétől, és azóta is házi őrizetben tartja.
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Antoniosz eritreai kopt pátriárkát az államvezetés 2007 óta házi őrizetben tartja

Szent Márk evangélista, a kopt egyház alapítója (Donatello alkotása, Firenze)

