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BEVEZETÉS 

A történésznek, aki olyan olyan távoli korszakot kutat, mint 
a keresztény II. század, az az érzése támad, hogy barlangba hatolt 
be. A homály kedvéért otthagyja a világosságot. Semmi sincs, ami 
kiemelkedne, minden árnyékba borul. A szemnek először hozzá kell 
szaknia a homályhoz, mielőtt kutatni és felfedezni kezdene. A fel
fedezés hosszú türeiemmé válik, a türelem pedig elbűvölő felfede
zéssé - meglátni és újra életre kelteni azt, amiről úgy tűnt, hogy 
már végérvényesen elsüllyedt! 

Rendkívüli összerakósjáték ez, amelyben össze kell gyűjteni a szét
szórt, hiányos, csonka alkotóelemeket, ha látni akarjuk, hogyan éled 
fel az ősegyház. 

Ugyanakkor ez az a korszak, amelyben befejeződik "a keresztény
ség magzati fejlődése", ahogyan Renan nevezte. (l) Ekkor "a gyer
meknek már kifejlődött az összes szerve, elszakadt anyjától, és ettől 
kezdve már a saját életét éli." Marcus Aurelius 180-ban bekövet
kezett halála valamiképp az ókor végét is jelzi - amely a II. szá
zadban még összehasonlíthatatlan fénnyel tündökölt - és egyben 
egy új világ beköszöntését is. 

A III. században a helyzet az egyház számára éppúgy megvál
tozik, mint a birodalom számára. Az ezentúl virágzó keresztény 
közösségck megkapó emlékeket hagynak maguk után. A nagy ke
resztény alkotásoknak, a kereszténység nagyjainak, sőt lángelméinek 
kora ez; Karthágó, Alexandria jelentik e virágzás kiváltságos he
lyeit. 

Ehhez fogható nincs a II. században. Az apostolok egymás után 
tűntek el, utolsóként János. A keresztények, akik felváltják őket, 
s akikben még élénken él az apostolok emléke, a hűséget merészség
gel párosítva kamatoztatják az örökséget, és széles távlatokat nyit-
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nak az új nemzedékek előtt. A század .-égén Lyoni Ireneusz még 
cmlékezettjános apostol szavaira, amelyet egy közvetlen tanítvány, 
Polükarposz szájából hallott. Az egyház korántsem zárkózik gettóba, 
hanem nyíltan kiáll az állam és a filozófusok elé. Mintha ifjúsága és 
életerejeszinte korbáccsal űzné: nem fél az összecsapástól, s6t ellen
kezőleg, hiszen akár győz, akár veszít, mindig megtalálja a számí
tását. 

Földrajzi szempontból az egyház a Földközi-tenger mcntén terül 
el, s alig-alig lépi túl a birodalom határait. Hasznára vannak a pax 
romana következtében megjavult köztekedési eszközök: az utak és 
a hajózási vonalak. Virágzik az ipar s a kereskedelem, ez pedig 
kedvez az utazásoknak és a kereskedelmi forgalomnak. Az evangé
lium első hirdetői kisázsiai származású, ismeretlen utcai árusok, 
akik szőnycggel és fűszerekkel kereskednek Marscilie-ben és Lyon
han, Alexandriában és Karthágóban. 

Az egyház számára a Földközi-tenger éppúgy hatalmas mérték
ben szabályazza a kapcsolatokat és az érintkezést, mint a birodalom 
számára, kereskedelmi, kulturális vagy vallási tekintetben egyaránt. 
Nem is annyira tenger ez, mint inkább "egymást követő vízfelüle
tek, amelyek többé-kevésbé tágas kikötők segítségével érintkeznek 
egymással". (2) Az evangelizáció alkalmazkodik a hajózási idősza
kokhoz és a kikötőben való veszteglések ritmusához, amikor is a 
hajók telelnek, ellátják magukat utánpótlással és árulják rakomá
nyukat. Az evangélium hirdetése ekképp halad előre egyik szirtről 
a másikra, "hegyfokokról szigetekre s szigetekről hegyfokokra." (3) 

A keresztények kortársaik mindennapi életét élik. Ugyanazokban 
a városokban laknak, ugyanazokban a kertekben sétálnak, ugyan
azokat a nyilvános helyeket látogatják - bár ritkábban találkoz
hatunk velük a fürdőkben vagy a színházban -, ugyanazokat az 
utakat használják, ugyanazokon a hajókon utaznak. Szaporítják kap
csolataikat, mindig készen állnak rá, hogy szívességct tegyenek és 
vásárra vigyék az életüket. Minden foglalkozást űznek. kivéve azo
kat, amik nem cgyeztethetők össze hitükkeL Éppúgy házasodnak, 
mint a többiek, dc szívescbben hittestvéreikkel, hogy közösen visei
hessék gondját az erkölcsi szigornak sa kölcsönös hűségnek. 

A keresztény létnek fonalát alkotó eme mindennapi élet alig buk
kan fel a történetírók művciben, akiket sokkal jobban rnkkelnck 
a nagy események és a kiemelkedő szcmélyiségck. 
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Krisztus beavatottjai számára semmilyen nehézséget nem jelent, 
hogy amennyet összefűzzék a földdel, hiszen szemükben a leghét
köznapibb gesztus is jelentőségteljes. Kapcsolatban vannak a látható 
világgal, egyúttal azonban szakitanak is vele a láthatatlan világ 
nevében: ebből ered az a kényelmetlen helyzet, amely az itt-lét és az 
eltávolodás, az osztozás és a magányosság, a rokonszenv és a szem
beszegülés együtteséből jön létre. 

Szüntelcnül szem előtt kell tartanunk ezt a kettősséget, ha rekonst
ruálni akatjuk az első keresztények életét, mint ahogy sosem szabad 
elfelejtkeznünk arról az emberi és társadalmi környezetről, amely
ben éltek. Van ugyan néhány nyom, számos utalás rá, de ezek csak 
akkor válnak érthetővé, ha a közös forrásokhoz: a korabeli történet
írókhoz, földrajztudósokhoz, irókhoz fordulunk, mert csak az ő 
segítségükkel rekonstruálhatjuk azt a társadalmi és politikai szöveg
összefüggést, amelynek közepette az egyház útnak indult. 

A pogány és a keresztény ókornak ez a szembesítése - amire 
ebből a hétköznapi szempontból ritkán vállalkoztak a tudósok -
megmutatja majd nekünk, hogy kortársaik között a keresztények 
egyszerre voltak közéjük tartozók és különbözők, egyesek számára 
rokonszem·esek, míg mások számára gyanúsak, miközben egyre 
kevésbé maradhattak észrevétlenül abban a korszakban, amely 
döntő fontosságú volt közösségük fejlődése és önállósága szempont
jábóL Ebből a korból számos dokumentum maradt ránk: könyvek, 
levelek, feliratok - többek közt sírfeliratok -, vértanúakták. 
Ehhez jönnek még a nem-keresztények, a gyakran ellenséges vagy 
szkeptikus hivatalnokok, filozófusok, írók tanúságtételeL Ök kívül
ről, társadalmi rétegük vagy foglalkozásuk előítéleteinek szcmüvc
gén keresztül látták az ifjú egyházat. Ekkrpp rekonstruálják mind
czek az általános légkört, amelyben a kereszténység felnövekedett. 

A forrásokkal kapcsolatban felvetődik egy kérdés: használhat
juk-e Tertullianus és Alexandriai Kelemen írásait, legalábbis azokat, 
amelyek irodalmi tevékenységük első éveirc esnek? Ezek a művek 
gyakran sokkal régebbi állapotottükröznek: azt, amellyel az írók meg
térésük pillanatában találkoztak. Csak mértékletesen használjuk 
majd őket, amennyiben megerősítik vagy pontosítják az elődeik 
által szolgáltatott adatokat. 

A II. század szerzőinek újraolvasása épp annyi képzelőerőt igé
nyel, mint ítélőképességet, hogy a jelenkor ~zámára újra felfedezzük 
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a történelmet, és feltárjuk annak az egyszerre magasztos és törékeny 
életnek a rezgései t, amit az akkori keresztény élt: hogy láttassunk, 
de persze csak azt láttassuk, ami valóban volt. 

Fokozatosan haladunk előre, a kör kerületétől a középpontja felé, 
vagyis először az egyház környezetétől indulunk el, hogy elérjünk 
a belső szervezetéig, útközben pedig vázoljuk a keresztény család 
legjellemzőbb tagjainak arcképét. 

És a mindennapok élete, amelyet az ünnepek vagy a szertartások 
tarkítanak, lehetövé teszi majd, hogy észleljük az idő múlását. 
A követkcztetés önmagától adódik: a hit megvilágosítja és keresz
tülragyogja a hétköznapi létet, mint "az a sötétben világító lám
pás", amelyről a Péter-levél beszél, "amíg a nappal fel nem virrad, 
és a Hajnalcsillag, Krisztus fel nem ragyog a szívekben" (2 Péter 
l, 19). (4) 
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Első rész 

A KÖRNYEZET 

l. 

A FÖLDRAJZI KERET 

Jeruzsálem - Róma: a kereszténység előrehaladásának első sza
kasza. (l) A zsidók sze nt városában sz ületett egyház Péter és Pál 
életében elülteti a keresztet a birodalom fővárosában, mely felé az 
az összes szárazföldi és tengeri út vezet. Elképzelhetjük a galileai 
halásznak és Tarzuszi Pálnak a csodálkozását, amikor megérkeztek 
Rómába, és látták mindazokat a templomokat, mindazokat a fürdő
ket, mindazokat a palotákat, amelyeknek az idővel dacoló romjai 
még ma is megdobogtatják szívünket. 

Egy zseniális apostolnak egy emberöltő elég volt ahhoz, hogy 
- épp ellenkező irányban - bejárja ·a légiók által megnyitott uta
kat, átszelje a Földközi-tenger egész medencéjét, hirdesse az evan
géliumot Efezusban, Filippiben, Korinthusban, Athénben, és mcssze 
túljutva Rómán détjen "Nyugat határára" (2), ami a hozzáértő 
számára csak Spanyolországot jelentheti. 

Az új vallás eléggé szilárdan gyökeret vert ahhoz, hogy 64-ben . 
nyugtalanítsa Nero császárt, és kirobbantsa az első üldözést, ami 
Péternek, az Örök Város püspökének, és a nemzetek apostolának 
életébe került, akit 67-ben, a városon .kívül, kétségtelenül a Via 
Appia mentén fejeztek Ic. Csak arra szaktak támadni, aki létezik 
és fenyeget. 

Tacitus az Annalesben megkapó módon ecseteli a tűzvész sújtotta 
\·áros látványát, ahol a leggyalázatosabb vádakkal illették a nagy
zási hóbortban szemredő császárt. "A híresztelés elhallgattatása 
végett Nera másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb bün
tetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, 
és Christianusoknak ne\·ezétt. Christust, akitől ez a név származik, 
Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette." 
1 31 
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Pontius Pilatus - Krisztus: a birodalom úgy jelenik meg, mint 
a Galileai bírája, tartózkodásának és tevékenységének tanúja. Eljön 
az óra, már üt is, amikor maga a római hatalom fogja elismerni 
Krisztus győzelmét. Tacitus beismeri, hogy amit "vészes babona
ság"-nak nevez, nemcsak Judeában terjedt cl, ahol megszülctett, 
hanem egészen Rómáig is. A rendőrség "hatalmas sokaságot" kerí
tett kézre, amelyet - a kihagyás szónoki eszközével ügyesen bánó 
római történetíró szerint - "nem a közjó érdekében, hanem egy 
ember kegyetlensége miatt" áldoztak fel. Akiknek sikerült kicsúsz
niuk a hurokból, arra készültek, hogy felváltsák őket. 

A Rómában Péter óta egymást követő püspökök névsora abból 
a szempontból tanulságos, hogy bepillanthatunk egy olyan közösség 
konkrét életébe, amely nyitva állt a legkülönbözőbb, gyakran egy
másnak ellentmondó hatások előtt. Olyan olvasztótégelyt látunk, 
amelyben nemzetek és nacionalizmusokolvadnak össze. (4) Péter 
tizennégy utódja közül a II. század végéig négy a római, három 
itáliai eredetű, öt görög, egyikük anakhoréta, egy másik, Hüginosz 
filozófus; Anikétosz Emeszából, a mai szíriai Homszból származik, 
a névsort lezáró Viktor pedig afrikai: ő az clsö, aki latinul ír 
Rómában. 

Ez a változás elég jól tükrözi a kereszténység elterjedését az első 
két évszázad folyamán. Ázsiát egy személy képviseli, míg a görögök 
a lista egyharmadát alkotják. 

Az első római egyház a lehető legkevésbé latin. A keresztények 
itt görögül beszélnek. Hazájukat elhagyott szírek, ázsiaiak, görögök 
fogadták itt lelkesen az evangélium üzenetét. Űk képezik a kezdeti 
magot. A bennszülöttek és az afrikaiak csak utánuk következnek. 

A kereszténység térhódítása már a Il. századtól megnyilvánul 
abban, hogy egy tengerentúli származású a püspök 'Rómában. 
A keresztények népe ettől kezdYe - éppúgy, mint a többi meghó
dított nép - Róma, az Urbs, a Város felé néz, de más szemmel: 
lelki fővárosa felé tekint, amelyet Péter jelenléte és vértanúsága 
szentelt meg. Az evangélium fokozatosan felszabadul a zsidó gyám
ság alól és eljut a pogányokhoz. 
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Az egyház térképe a II. században 

A keresztény földrajz a II. századig mediterrán és a tengerhez 
kötődik. Egy térkép megmutatja, hogy az egyházak az apostoli 
kor végén úgy helyezkednek el a tengerpart mentén, mint egy 
gyöngysor szemei, egyik kikötőtől a másikig, Azótusztól joppén, 
Szebasztén, a palesztinai Caesareán, Ptolemaioszon, Türoszon és 
Szidónon keresztül Antiochiáig. (5) A partmenti kereskedelmet le
bonyolító hajócskák elegendők voltak ahhoz, hogy valaki egyik kikö
tőből a másikba vagy a keleti part egyik városába menjen. (6) 

Az egyház képe 112-ben 

Az I. század fordulóján másodszor jut levegőhöz az egyház. 
Behatol a szárazföldek belsejébe, Szíriába és Kisázsiába. Az ifjabb 
Plinius számos keresztényre bukkan, egészen a Fekete-tenger part
vidékéig. Ez a római procurator, Trajanus császár barátja elfo
gadta, hogy felfedezői küldetést teljesítsen Bithyniában, a Fekete
tengertől délre, ami ezzel a cikornyás címmel járt: "Pontus és 
Bithynia provinciák konzuli hatalommal felruházott legátusa" (7). 

Pliniusnak egyik, vitathatatlanul hiteles levele (8) festi le a keresz
ténység előrehaladását. 112-ben vagyunk, még alig kezdődött meg 
a II. század, és már Bithyniában, ezer kilométernyire jeruzsálemtől, 
kétezernégyszáz kilométernyire Rómától nemcsak hirdetik az öröm
hírt, hanem olyannyira él a keresztény közösség, hogy féltékenység
re és feljelentésekre ingerel, a római legátust pedig zavarba hozza. 
Lelkiismeretes, de aggodalmaskodó hivatalnok lévén beszámol róla 
a császárnak. 

Igen nagy fontosságú dokumentum ez, amely lehetövé teszi, hogy 
lemérjük, mennyire haladt előre az evangélium nyolcvan évvel 
Krisztus halála után, és ezt olyan értesüléseknek köszönhetjük, ami
ket egy szigorúan adminisztratív jellegű beszámoló közöl. A levél
váltás először határozza meg leirat formájában a keresztények jogi 
helyzetét a birodalomban. 

Pliniusnak Trajanushoz intézett levele ugyanakkor fényt derít az 
ázsiai hívek mindennapi életére. A legátus bejárta a hatáskörébe 
tartozó vidéket, megfigyeléseket, összehasonlításokat végezhetett és 
ítéletet alkothatott: a hivők "nagy tömeget" alkotnak. (9) Sokasá-
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guk veszélytjelent a hivatalos vallási és társadalmi intézmények szá
mára. "A falvakban és a tanyákon is elharapódzott": hát ez bizo
nyítja meglepően széleskörű elterjedésüket, és mindezt a II. század 
elején. Az evangélizáció általában valóban a metropoliszokkal és 
a városokkal kezdődött, és a fő közlekedési vonalakra és utakra kor
látozódott. Gyakran a IV., sőt az V. századig kellett várni, hogy 
elérjen vidékre Szíriában és Görögországban éppúgy, mint Itáliá
ban vagy Galliában. A stílusra és a jogi pontasságra gondosan ügyelő 
legátusunk egyáltalán nem túloz, amikor "ragály"-hoz hasonlítja 
az új vallást, amely már megfertőzte Pontus tartományt. 

Trajanus korában a kereszténység terjedésének központja Ázsiá
ban többé nem Jeruzsálem, hanem Antiochia. Ez az a gócpont, 
ahonnan minden irányba utak sugároznak szét: keletre Palmüra, 
az Eufrátesz és Babilon, északra pedig Szamoszata és Zeugma felé. 
Szeleukeia kikötőjének segítségével könnyen le lehetettjutni Szidón
ba, Caesareába és Jeruzsálembe. (10) 

Antiochia éjjel-nappal zsibongó, forgalmas város, ahol szívesen 
találkoznak egymással Kelet és Nyugat üzletemberei és szélhámosai, 
hogy gyümölcsöző kapcsolatokat Építsenek ki és kereskedjenek. 
Nagyszerű város, a birodalom egyik legszebb városa kövezett utcái
val, templomaival, oszlopcsarnokaival ... A jeruzsálemi menekül
tekkel megszaporodott keresztény közösség főképp pogány eredetű 
hívekből áll, és közülük kerül majd ki a II. században lgnátiosz 
püspök, korának egyik legnemesebb alakja. Az Antiochiából 
Rómába vezető utat, amelyen lgnátiosz végig fog haladni, számos 
honfitársa is megjárja szárazon és vízen. Ezerszámra élnek a fővá
rosban, úgyhogy Juvenalis kénytelen azt mondani: "Beözönlött 
már régen Tiberisbe Orontes". (ll) A sz írek mindenhová eljutnak: 
a Pó völgyébe, Galliába, sőt még a Rajna partjaira is. Az egyik 
fogadót nyit Szicíliában ( 12), a másiknak üzlete van Puteoliban ( 13), 
ahol Pál már keresztényekre bukkan. ( 14) 

A Földközi-tenger egész keleti oldalát Antiocl1iától Pergarnonig 
"egyházak" hálózzák be, központjuk Efezus és Szmirna. "Ázsia 
és Frígia" római tartomány terül el itt, mely északra a Boszporusz 
és Bizánc, délre pedig Szíria felé nyílik. 

Efezus kikötője hatalmas raktárainak köszönhette, hogy Ázsia 
legvirágzóbb piacává válhatott (15): rajta keresztül történt az égei
tengeri és itáliai bor importja meg a pontuszi fa, viasz, a milétoszi 
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gyapjú és a kilikaiai sáfrány exportja. Kereskedelmi vásárok és val
lási ünnepek vonzották ide a tömegeket. A lelki pezsgésnek hagyo
mányai voltak. Artemisz temploma ösztönözte erre a népet. ( 16) 
A frígiaiak Kübelét, "az istenek anyját" tisztelték, és kultuszát 
az egész birodalomban elterjesztették, egészen a Rajna partjáig (17) 
az összes római helyőrségben. (18) 

Pál és János tevékenysége, kisugárzása okozta, hogy különféle 
keresztény közösségekjöttek létre Kisázsiában. A Jelenések Könyvé
ben idézett városok ( 19) mind a fő közlekcdési utak mcntén feksze
nek; az evangélium a római hódítás nyomában járt és kihasználta 
annak úthálózatát. A Szmirnától északra fekvő Pergamon, ahol 
Attalosznak, a lyoni vértanúnak bölcsője ringott, a pogány ókornak 
valamiféle "Lourdes"-ja volt. Thüatira bíborfestéséről volt híres. 
(20) A nyájakban bővelkedő Szárdesz textilpiac volt: hírnevét. 
hamarosan Melitónnak köszönheti. Philadelphia ipari város volt 
a gyapjúpiacáról ismert Laodikeiába vezető út mentén. (21) A szá
razföldben mélyebbcn fekvő Hierapolisznak (22) az I. század óta 
volt egyházközsége. Vize a festett gyapjúnak ugyanolyan csillogást 
kölcsönzött, mintha bíborcsiga nedvével festették volna. 

Alig halt meg János evangelista, mikor Ignátiosz körbejárja az 
ázsiai városokat. Levelei életképességükről és fejlett szervezettségük
ről tanúskodnak. A már említett efezusi és szmirnai egyházakhoz 
csatlakozik a trallész i és a magnésziai: mindkettő az Efezusba vezető 
út mentén. 

Kisázsia lakosságának kivételes hajlama volt a kereskedelemre 
és a szellemtudományokra. Szmirna a "második szofisztika" vitat
hatatlan fővárosa. Philosztra tosz a lant nyergéhez hasonlítja. A biro
dalom kimeríthetetlen lehetőségeket nyújtott a város számára. 
Az élénk szellemű, képzett, ékesszóló ázsiaiak, akik annyira rugal
masak voltak, hogy minden éghajlathoz és minden helyzethez tud
tak alkalmazkodni, gyorsan utat találtak Róma kozmopolita társa
dalmába. Az itáliai kereskedőknek nem volt más választásuk: vagy 
társultak a lcvanteiekkel, vagy eltűntek. Öket pedig mindenütt meg 
lehet találni Rómában és Nyugaton, és mindenütt van boltjuk. 
Rómaiak és marseille-iek azt mondják: "Vásárolni megyünk a levan
teihez", mint ahogy a mauritiusiak és a réunioniak azt mondják, 
hogy "a kínaihoz" mennek, ha a fűszeresről akarnak beszélni. A fel
iratok arról tanúskodnak, hogy ott voltak Mainzban, a s\·ájciak 
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között és Nagy-Britanniában. (23) A II. században megtaláljuk 
őket a Rhone völgyében is. Valószínűleg ázsiai és frígiai eredetű 
kereskedők hozzák el Lyonba az evangéliumot, ugyanakkor, amikor 
a keleti árucikkeket és orvostudományukat. Közülük kerül ki Gallia 
fővárosának legkiválóbb püspöke. 

Kisázsia, ez a nagylelkű vidék, ahol az emberek könnyen hiszé
kenyek, egzaltáltak és hajlamosak a misztikus őrjöngésre, hamaro
san olyan gondokat okoz az egyháznak, amelyek beárnyékolják 
a II. századot. Egy Ardabau nevű, ismeretlen kisvárosb,an, Frígia 
és Müszia határán egy szép napon egy Montanosz nevű, egzaltált 
szellemű újonnan megtért vonja magára extázisainak látványával 
környezetének, majd pedig egész tömegeknek a figyelm ét. Végül 
már a Szentléleknek tartja magát. (24) A montanista mozgalom 
Ázsiából Rómáig és Karthágóig terjed, ahol majd újból találko
zunk vele, (25) 

Marcus Aurelius alatt: Gallia, Afrika, Alexandria, Edessza 

Ötven évvel később :Marcus Aurelius (161-180), a filozófus 
császár lesz Antoninus utódja. Uralma alatt az egyház egy új állo
máshoz ér. Egy emberöltő telt el, és az egyház térképe kibontakozik: 
legyező alakban nyílik sz ét Germániától Mezopotámiáig (a mai 
Irakig), a Rajnától az Eufráteszig és a Tigrisig. Eléri a római biro
dalom határait, és kelet felé, Edessza és a pártbus királyság irányá
ban kétségkívül túl is halad rajtuk. Trierben és Niszibiszben már 
van keresztény közösség. 

A terjeszkedés elsősorban a Földközi-tenger afrikai partvidékén 
bontakozik ki, s ott is a két "világítótoronyban": Alexandriában 
és Karthágóban érezteti hatását. A hajózás megkönnyítette az evan
gélium hirdetését. A rn,egtértek buzgalma ezután már a szárazföld 
belseje felé fordul. A II. század végétől kezdve Karthágó és Alexand
ria egyházai bemutatják püspökeiket és lángelméiket. 

Galliában Narbonne, Arles, Marseiile és Fréjus azok a legjobb 
kikötők, ahol horgonyt vetnek a levanteiek. (26) A tengerpartról 
szárazföldi vagy vízi úton el lehetett érni Lyont vagy Vienne-t. 
Ebből a délkeleti vidékből a rómaiak a Narbonnensis nevű provin
ciát alakították ki, amely egészen Vienne-ig nyúlt. Augustm; óta 
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az ots-~ág többi .részét, ,.,a dús Galliát" három provinciára osztqtták: 
Aquitaniára, Lugdunensisre .és Belgicára, melyeknek szövetségi 
főváro&a Lyon volt. A Rajna volt a határ, mely észak felől lezárta 
a birodalmat. . , .. 

. E határok között a kereskedelmi forgalom hatására a lakosság 
fokozatosan asszimilálta a hódítók erkölcseit és civilizációját. A ve
zető osztályok gyorsan .elsajátították a latin nyelvet, mig a beván
dorlók továbbra is görögül beszéltek, a kelta dialektusok pedig 
vidékre húzódtak vissza. Ireneusz hozzáfogott, hogy megtanulja 
őket, de művelt ember lévén irtózott attól, hogy "ezt a barbár 
nyelvjárást" beszélje. (27) 

Marseiile-ben találkozott az északi út meg az a tengeri vonal, 
melyen keresztül az itáliai vagy keleti áru özönlött. A kivitelt 
a nimes-i és toulouse-i agyagedények, gyapjú, sonka és kolbász 
(amiről Varro áradozik) (28) meg sajtok, a Rajna-parti vagy 
béziers-i olaj és bor jelentették. Egy Itáliában talált kőedényen ez 
a felirat olvasható: Béziers-i bor vagyok, mégpedig ötéves. (29) Sőt 
Plinius szemére hányja a marseille-ieknek, hogy vizezik az exportált 
bort! (30) 

Görögország egész intellektuális finomsága MarseiUe-be költö
zött. (31) A rómaiak filozófiai iskoláját látogatták. Hires volt az 
itteni orvosi "kar" (32), és kapcsolatban állt AlexandriávaL E tartós 
vándorlás közepette könnyen besurranhattak az új vallás beavatott
jai. Marseiile-ben talált feliratoktanúságaszerint valószinűleg a II. 
század óta éltek itt keresztények. (33) Nagyon is lehetséges, hogy 
már Galliába kapott küldetést Crescens, akit Pál a Timóteushoz irt 
második levélben említ. (34) 

A ll. században Lyon nemcsak gabona-, bor- és fakereskedelmi 
piac, hanem egyúttal a birodalom egyik legnagyobb kézműipari 
központja is, és sok árucikkét találták meg mind Németországban; 
mind Angliában. (35) II. századi feliratok, szobrok és domborművek 
teszik lehetövé, hogy még le tudjuk mérni, milyen sz erepet játszott 
Lyon városa, Gallia köldöke. (36) 

A Croix-Rousse lankáin hatalmas oltárt emelt Róma és Augustus 
dicsőségére a birodalom, hogy ezzel jelezze: itt van és gyakorolja 
tekintélyét. (37) A felszentelést minden évben játékokkal és látvá
nyosságokkal ünnepelték meg. Az évfordulós ünnepek szalgálnak 
majd az első vértanúk szenvedésének keretéül. A gallok pedig az 
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ünnepségek után hazatértek, miközben szemüket elkápráztatta 
a római hatalom és jelenlétének áldásai. 

Lyon virágzása ázsiai és frigiai származású keletiek erős koló
niáját vonzotta oda. (38) Az első keresztények éppúgy, mint honfi
társaik azért jöttek, hogy hivatásukat gyakorolják. Alexandrosz (39) 
orvos volt, és már hosszú ideje lakott a városban. Amikor a testvérek 
száma eléggé megnőtt ahhoz, hogy "egy házzá" alakuljanak, az anya
közösségek 150 tá ján püspököt küldtek számukra: Potheinosz t. 

177-ben a vienne-i közösséghez kapcsolódó lyoni egyház (40) 
már elég fontos volt ahhoz, hogy magára vonja a figyelmet és kirob
bantsa az üldözést. A vértanúk, akiknek ismerjük görög és latin 
nevét, híven tükrözik egy olyan közösségnek a képét, ahol egymás 
mellett éltek ázsiaiak és bennszülöttek, kereskedők és gazdag asszo
nyok. (41) A zavargás után Potheinosz püspöknek Ireneusz lesz az 
utódja, s ö kormányozza ettől kezdve a Rhone torkolatától a Rajna 
partjáig gyöngyfüzérként húzódó közösségek sorát. (42) Az evan
gélium a római terjeszkedés nyomában járt, elért Trierbe és Kölnbe, 
de semmit sem tudunk róla, kik munkálkodtak ebben a hatalmas 
vállalkozásban. (43) 

Az afrikai parton a Gab esi-öböltől - sőt a N agy-Szirtisztől (44) -
az Atlanti-óceánig húzódik a három római provincia: Proconsula
ris, Numidia és Mauretania. Karthágót (45), ezt "a líbiai homokba 
lehorgonyzott gályá t" (G. Flaubcrt), a tengerek királynőj ét és Róma 
vetélytársát Türoszból és Szidónból érkezett föníciaiak alapították. 
A város a Medzserda torkolatánál, a Földközi-tenger két felének 
találkozásánál, a mai Szidi-Bu-Szaid helyén uralkodott az öböl 
felett, ahonnan szemmel lehet tartani a tengert, és könnyen meg 
lehet védeni a hegyfokot a szárazfölddel összekötő szorost. 

A föníciaiak kereskedelmi ügynökségeikkel együtt magukkal hoz
ták istenségeiket is, amelyekkel oly sokszor szembeszállt az Úszö
vetség Istene. Karthágóban a keresztények Istenét megelőzte a sza
kállas, hosszú ruhájú, tiarás, három szfinxen lovagló Baal-Ham
mon. (46) Vele együtt jött Tanit: "Hájas volt, szakállas, szemét 
lesütötte; az embernek az volt a benyomása, hogy mosolyog, amint 
kövér hasa felett, melyet fényesre koptattak a tömeg csókjai, össze
fonta a karját." 

A karthágói és hadrumetumi tofetok Baal-Hammonnak és Ta
nitnak csecsemőket áldoztak, s a Bardo-múzeumban álló sztéléik 
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láttára még ma is reszketés fogja el a nézőt. A császári tilalmak nem 
vetettek véget ezeknek a harbár szokásoknak. "Apám katonáit 
hívom tanúul - tudósít Tertullianus -, akik végrehajtották 
a római prokonzuloknak ezt a rendeletét. Saját sz ül eik jöttek, hogy 
felajánlják csecsemőik et, s mindezt jó szívvel: átölelték gyermekei
ket, nehogy sírjanak, amikor feláldozzák őket." (47) 

A kikötőjébe befutó hajóknak hála, Karthágó történetének min
den viszontagságán keresztül megőrizte a Kelettel fennálló kapcso
latait. Scipio a földig lerombolta a várost, talaja "gyűlöletessé" vált, 
elegyengették, s a pásztorok legeltették nyájaikat a büszke város 
romjain. A Gracchusok, majd Caesar, hogy bebizonyítsák a reali
tás iránti józan érzéküket, újra felépíttették Karthágót, Augustus 
pedig visszadta hajdani csillogását. A numidiaiak után Róma hasz
nálta fel gabonatermesztésre gazdag területeit. A II. századtól 
kezdve az Antoninusok fejlesztik az úthálózatot, hatalmas épülete
ket emelnek, melyekről még tanúskodnak a hasonlíthatatlan szép
ségű vízvezeték, a fürdők és az amfiteátrum romjai. Töredékeik is 
kellő látványt nyújtanak, hogy ma méltányolhassuk méreteiket és 
fényűző kivitelüket. (48) 

Amikor a kereszténység behatol Karthágóba, a város a tengeren
túli Itália földrajzi, közigazgatási, kulturális és kereskedelmi köz
pontja, Alexandria vetélytársa, és éppúgy Róma magtára, mint 
amaz. A tenger felé fordul, s ezzel is jelképezi, hogy mindenkit szíve
sen fogad. (49) "Itt minden fényűzést lehel", mint ahogy az afrikai 
Apuleius mondja. (50) Ez a nagy gazdasági fellendülés kora, ami 
a gabonának és az olajfának köszönhető. A vidék katonai megszer
vezése karöltve halad a föld kihasználásával, és úgy tűnik ennek 
az az indoka, hogy a földet egészen a sztyeppékig és a hegység lábáig 
hasznosítani akarják. (51) 

Egyeden szöveg, egyeden irodalmi nyom vagy utalás sem tesz 
említést a keresztény kezdetekrőL (52) Az eseményekhez még közel 
álló Tertullianus sosem beszél erről. Ágoston (53) a IV. században 
megelégszik azzal, hogy többször leszögezze: az evangélium éppúgy, 
mint a város alapítója, Keletről érkezett. Számos építészeti és litur
gikus kapocs köti össze egymással az afrikai és a keleti egyházat. (54) 
Tertullianusnak, aki éppúgy lehetett volna a görög, mint a latin 
irodalom képviselője, műveit azon nyomban lefordítják, mihelyt 
megjelennek. (55) Keletnek az afrikai liturgiára gyakorolt befolyása 
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arra enged következtetni,. hogy itt függőségi visz-onyróL va.n szó; 
Mrika vallásos építészele a keleti, különösen a szíxjai S:l:a~rális épí-
tészettel való rokonságról árulkodik. (56) · 

Karthágóban az első. megtérések - minden bizQnnyal -:--_a. ~si dó 
kolóniák kebelén belül történtek, mint ahogy Rómában is. Ezek 
a települések fontos szerepet játszottak a partmenti kikötőkben, és 
kétségkívül felduzzasztották őket a jeruzsálemi menekültek, akiket 
a győztes Titus űzött el. (5 7) A Karthágótól délre fekvő Gamart 
nekropoliszában, valamint Hadrumetumban (a mai Squsse-ban) 
együtt vannak a zsidó és a keresztény sírok. (58) A két vallás azonban 
nem sokáig élt jó viszonyban egymással: hamarosan szembeke
rültek egymással, mint ahogy ez a birodalom többi részén is így 
történt. Tertullianus idejérebefejeződött a szakítás. (59) Az Apolo~ 
geticus szerzőjének emlékeiben még él az az idő, amikor a keresztény
ség a zsidóság "árnyékában" élt. Az elszigetelődés nem akadálya 
annak, hogy emlékeztessen a mulandó szaros együttlétre. 

Az evangélium tehát néhány Palesztinából, Egyiptomból vagy 
Szíriából érkezett hajó segítségével kötött ki Karthágóban, hacsak 
nem az Egyiptomon és Líbián k~resztül vezető szárazföldi úton 
érkezett. Első zsengéje néhány kivándorolt zsidó volt, meg a keleti 
árukat kirakó dokkmunkások. Magunk elé képzelhetjük a legkever
tebb elemekből álló első keresztény közösséget: emigráns zsidók, 
szűkölködő bennszülöttek, leleményes görögök, később pedig egy 
pár művelt vagy műveletlen latin csoportosul itt össze. Többségük
ben szegények és kevert vérű, alacsony sorsúak voltak, mint ahogy 
Korinthusban is. Élénk, az őijöngésig szenvedélyes vérmérsékletük 
rokon vonásokat mutat azzal a forró áhítattal és nyugtalansággal, 
amit a vallásos Kelet nyújt. Annyira beszéltek görögül, punul vagy 
berberül, amennyire ez munkájuk elvégzéséhez vagy üzletük lebo
nyolításához épp szükséges volt. Különösen a partmenti városokban 
beszéltek szívesen punul a kereskedők és a polgárok. (60) Ágoston 
még kénytelen volt punra lefordítani azokat a latin szavakat, amiket 
hallgatóságának egy része nem értett meg. 

Az evangélium futótűzként terjed fokról fokra, városról városra 
a földrész belsejének romanizált lakossága körében. Terjedése egy
beesik az afrikai provincia városiasodásávaL A Il. század közepén 
behatol az elrejtett kisvárosokba és falvakba. Tertullianus állítása 
szerint (61) a század végén az evangélium szele megérintette agetul 
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törzseket, akik:különben makacsul ellenálltak a külső hatásoknak 
és· a történelem~ Telmorzsoló' erejének, és csak azért ereszkedtek le 
a fennsíkokról, hogy cserekereskedelmet űizenek, esetleg fosztogas
sanak. Az Afrikára jellemző': toleráns szellem ad kétségkivül magya
rázatoterre a gyors előretörésre, amely elérte a társadalom minden 
zegét-zugát. A keresztények Marcus Aurelius idején már vannak 
oly szép számmal, mint Lyonban, hogy felkeltsék a figyelmet és 
gyanút ébresszenek. 180-tól kezdve üldözés teszi próbára a fiatal 
egyházat. A szokásosan közkedvelt feljelentések nyomán különösen 
a kisembereket zaklatják. Így is lehet számlát egyenlíteni! Meglepő 
azonban, hogy Tertullianust sosem háborgatták. Személye tiszte
Jetet ébresztett a rómaiakban, és csodálatot az afrikaiakban. 

Amikor az első vértanuk igazolják, hogy micsoda életerő van az 
afrikai egyházban, ámulattól tágra nyílt szemmel vesszük észre, 
hogy a partmenti városokat mcssze meghaladva milyen mélyre 
hatol be az evangélium a Tell előhegységéig és a sivatagig. 

Roppant szerencsénk, hogy ránk maradt az a dokumentum, ami 
a scilliumi első vértanúk haláláról számol be. Ez az első latin nyel
ven íródott keresztény szöveg és az afrikai egyház első fennmaradt 
dokumentuma. (62) 180-ban hét parasztot és öt parasztasszonyt, 
akik egy olyan jelentéktelen falucskából származtak, hogy mind
máig nem sikerült azonosítani és a pontos helyét megjelölni, felje
lentettek, letartóztattak, majd július 17-én lefejeztek Karthágóban. 
Az evangélium tehát már jóval tulhaladt az olyan városokon, mint 
Karthágó, Madaura, talán Cirta, Lambaesis, Hadrumetum, úgy
hogy vidékre is behatolt, s az ott élő keresztények életereje szinte 
kihívta az üldözést. A tizenkét vértanu vidéki, vagyis kisbirtokosok, 
talán egy major bérlői, esetleg idénymunkások. (63) Nevükön még 
frissen csillog a római máz. Karthágóha viszik őket, hogy ott halja
nak meg. Mrika hűségesen és büszkén őrzi összes vértanújának ernlé
két és megüli évfordulójukat. Ágostontól két beszéd maradt ránk, 
amit a scilliumi vértanúk ünnepén mondott. (64) 

Marcus Aurelius alatt a szilárdan megszervezett karthágói közös
ség egy ragyogó ügyvédet vonz magához, akit Quintus Septimus 
Florens Tertullanusnak hívnak, és egy római centurio fia. A biro
dalom a helyszínen verbuváJta alacsonyabb rendű, polgári és kato
nai funkcionáriusait, míg a magasabb tisztségviselőket a félsziget 
szolgáltatta. (65) 
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Ebben a korban a keresztény közösség már gyülekezeti helyekkel 
és temetőkkel is rendelkezett. Tertullianus kissé fellengzősen "min
den nemhez, minden korosztályhoz és minden ranghoz tartozó 
emberek ezreiről" beszél. (66) Sőt azt állítja, hogy "mindegyik vá
rosban a lakosoknak több mint a fele keresztény". Büszkén azt is 
hozzáteszi, hogy ha a keresztények visszahúzódnának, "kiürülnének 
a városok". (67) 197-ben ezt írja az Apologeticus szerzője: "Tegna
piak vagyunk, de már betöltöttük a földet és mindazt, ami a tiétek: 
a városokat, az erdőket, a megerősített őrhelyeket, a kisvárosokat, 
a falvakat, magukat a táborokat, a törzseket, az istállókat, a palotát, 
a szenátust, a fórumot. Csak a templomokat hagyjuk meg nektek." 
(68) 

Ebben bármilyen szerepetjátszik is a szónoki túlzás, emlékeznünk 
kell rá, hogy arra az afrikai zsinatra, amelyet Agrippinus kétség
kívül 220 táján vagy még korábban hívott össze, hetven püspök 
gyűlt össze. A romanizált Afrika ellentámadásba lendül, és a Il. 
század végén meghódítja saját legyőzőjét. Róma püspöke, Viktor, 
és Septimius Severus császár mindketten afrikai származásúak. 

A talán egymilliónyi lakosú Alexandria a birodalom második 
városa, telepeinek és kereskedelmének fontossága miatt pedig az első 
piaca volt. Kettős: belső és külső kikötője a messzi Arábia és Indiá
nak meg azoknak az országoknak a csomópontjává tette, melyeknek 
partjait a Földközi-tenger hullámai mosták. Két világ találkozott 
itt. Itt haladt át az afrikai elefántcsont, az arábiai gumi és fűszer, 
az indiai gyapot és selyem. A hatalmas mctropolisz szárazföldön 
és vízen egyaránt összeköttetésben állt Észak-Ázsiával. Az út 
Péluszionon, Osztrakinén, Raphián, Aszkatónon és Gázán keresztül 
vezetett, és ez az útvonal az 1967-es "hatnapos háborúig" megőrizte 
stratégiai fontosságát. Sokan szálltak Alexandriában valamilyen 
gabonaszállító teherhajó fedélzetére, akik J u deából vagy Szíriából 
keltek útra Róma felé. Egyiptom húszmillió véka gabonát szállított 
a birodalomnak, fogyasztásának egyharmadát. (69) A vegyes teher
hajók hatszáz utast is tudtak magukkal vinni. (70) 

Alexandria lakossága éppoly kevert és színes volt, mint manapság. 
Egymás mellett voltak görögök, szírek, arabok, kereskedők, római 
turisták és olyanok, akik a nyugati provinciákból érkeztek, hogy 
üzleti ügyeiket intézzék vagy éppen filozófiai, netán orvosi tanul
mányokat folytassanak. Az utazót, aki az ún. Napkapun keresztül 
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lépett a városba, elkápráztatta az utcák csillogása, ahol mindkét 
oldalról oszlopsarok szegélyezték az utat egészen a Holdkapuig. 

Épp annyi zsidó élt itt, mint ma New Yorkban. Gazdagságuk és 
az a tény, hogy - mint mondták- uzsorakamatra adtak kölcsönt, 
gyakran vezetett zavargásokhoz, amik évszázadról évszázadra nem 
kerültek le a napirendrőL .A:z. V. században Kürillosz püspöknek 
aktív szerep jutott bennük. Amikor feltűnik az evangélium, a zsidók 
a legnagyobb jólétben élnek, és a városnak két kerületét foglalják el, 
különösen a Delta-kerületet. (71) Gyakorta kerülnek kapcsolatba 
Palesztinával, hála a jeruzsálemi zarándoklatoknak. Néhányukat 
megtalálhatjuk István vitapartoerei között. (72) 

Valószínű, hogy a zsidó közösségből kerültek ki a keresztény val
lás első tagjai. Alexandria városa tárva-nyitva állt mindenfajta 
befolyás előtt, kiváncsian szeretett volna mindent tudni. Fajok és 
vallások keresztezödtek itt egymással, ahol állhatatlanság és nyug
talanság vegyült a szkepticizmusba és a szinkrétizmusba, sa város 
valószínűleg éppúgy fogadta az első evangélistákat, mint ahogy 
hamarosan Valentinosz és Karpokratész zagyvaságait meg Apel
lészt, Markión tanítványát, akik nemsokára Rómába és Lyonba 
vándorolnak, ahol Ireneusz habozás nélkül szembeszáll velük. (73) 
Ezeknek a többségtől eltérő módon gondolkodóknak a léte feltéte
lezi a Nagy Egyházat. 

Mikor és hogyan érkezett Egyiptomba Krisztus evangéliuma? 
Dokumentumok hiányában nehéz egy csöppnyi fényt is deriteni 
a problémára és elválasztani az igazságot a legendátóL A történetíró 
Euszebiosz anélkül, hogy alátámasztaná, beszámol egy hagyomány
ról, ami azzal dicsekszik, hogy Márk evangélista jött el ide. (74) 
Különben ugyanez a szerző őrizte meg számunkra az első tíz püspök 
listáját. (75) Az ő segítségükkel nyúlhatunk vissza a kezdetekhez, 
ha Démétriosztól indulunk ki, aki 189-ben irányitotta a közösséget. 
Ök azonban csak homályos nevek maradnak, akikre semmilyen 
más nyom vagy szöveg nem derít fényt. 

Nagyon valószínű, hogy az az Apolló, akiről az első Korinthusi 
levél beszél, Egyiptomban, hazájában tért meg a kereszténységre, 
amint ahogy az egyik legjobb szövegtanú állítja. (76) Az első biztos 
nyomokat azok az evangélium-töredékek nyújtják, amelyek a Il. 
század elejére nyúlnak vissza. (77) A birtokunkban levő legrégibb 
keresztény papíruszok görögül íródtak. A biblia kopt nyelvű fordí-
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tásai, :amtdyak az Újszövetséggel és a zsoltárokkal· kei!:dődnek; két~ 
ségt11lenül Nagy-Hernmpölíszban készültek; a lll. században iürt
nek:.fel és :arról tanúskodnak; hogy az evangéliúrn: már négyszáz 
kilométeniyire behatolt az ország belsejébe a Nílus völgyében. Köz
pontja· Hermopolisz, s ez adhat magyarázatot ·arra a legendára, 
mely szerint ide menekült a Szent Család, arnikor Heródes üldözte 
őket. (78) Legkésőbb 250-ben már püspököt is· találunk itt, név 
szeiint Kolónt. (79) · 

Alexandria városában, ahol virágzott a filozófia és a kultúra, a 
kereszténység hamarosan intellektuális köntösben jelenik meg, ami 
a város büszkeségévé válik, ahol egymást követik a nagy nevek: 
Kelemen, Origenész, Dionüsziosz, Athanásziosz, Áriusz, Kürillosz. 
A II. század vége Ót;;t már beszélhetünk alexandriai "iskoláról". 
Ha be lehetne bizonyítani a Zsidókhoz írt levélről, hogy alexandriai 
eredetű, akkor ez nyújtaná az első dokumentumát a közösség intel
lektuális életerejének. (80) A II. századi ún. Barnabás-levél, amely 
művelt zsidó-keresztény környezetben íródott, ahol kölönböző áram
latok keveredtek egymással, s amelyben tagadhatatlan tekintéllyel 
rendelkezett Philón, a nagy alexandriai zsidó, szintén lehet, hogy 
Alexandriában látta meg a napvilágot. Ez a tény adhatna részben 
magyarázatot rá, miért becsülte oly nagyra ezt a levelet a város 
összes teológusa. 

180 táján a kétségkívül Szidliából érkezett Pa:ntainosz (81) telep
szik le Alexandriában, hosszú hajózás után j melynek során - Eusze
biosz tanúságaszerint (82) - egészen Indiáig jutott el. Az evangé
lista buzgósága és a tanáras gondolkodás egyesül személyében, 
amelyről többet szeretnénk tudni. A katekumenek iskoláját, ezt a 
keresztény egyetem-félét irányítja, és itt lel Kelemen mcsterre és arra 
a világosságra, amely elvezeti a hithez. 

A keresztény közösséget egy nagyszabású püspök-egyéniség, Dé
métriosz szervezte meg és kormányozta. Úgy látszik, hogy megér
tette és támogatta az evangélizáció intellektuális követelményét, 
s ezek után felhagyott azzal, hogy összevesszék legkitűnőbb teoló
gusaivaL Alexandria ettől kezdve világítótoronyként ragyogtatja 
sugarait Keletre és Nyugatra, leginkább pedig Rómára. Euszebiosz 
hivatkozik azokra a szaros szálakra, amelyek az egyiptomi közös
séget a palesztinai testvérekhez kötik, akik hűségesen együtt ünnep
lik ugyanazon a napon a húsvétot. (83) 
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Úgy látszik, hogy Déinétriosz :püspök szentelte fel :azt a három 
első püspököt, akik Antinoémik, Naukratisznak és:.Ptolemaisznak, 
Egyiptom már hellénizálódott három városának a közösségeit kor
mányozták .. (84) Utódjának, Hérakiasznak húsz· másik egyház ala
pítását tulajdonították. Ha hihetünk Euszebiosznak, akkor Egyip
tomból és az egész Thébaisz ból, vagyis az ország déli részéből való 
keresztények szcnvedtek 202-ben vértanúságot Alexandriában, ami
ből arra következtethetünk, hogy a kereszténység elterjedt a Nílus 
völgyében a II. század folyamán. (85) 

Másrészt jelek vannak rá, hogy a kereszténység behatolt Kelet
Ázsiába, és elért a Tigris és az Eufrátesz vidékéig (a mai lrakig). 
A két folyó között fekvő Edessza (Urfa török város helyén) volt 
Oszroénének, a Róma és a párthusok közé ékelt kis önálló államnak 
a· fővárosa. (86) Földrajzi helyzetéből következett, hogy a keleti 
karavánok hatalmas piaca volt, aminek köszönhetőcn Edessza tárva
nyitva állt a mind Keletről, mind Nyugatról jövő hatások és betöré
sek előtt. Hírnevét és tekintélyét növelte az is, hogy a közelében 
volt Hárán, ahol Ábrahám tartózkodott egykor. 

Trajanus 114-ben, a bennünket érdeklő időszakban foglalta el 
Oszroénét. A Rómának tett hűségeskü árán nyerte vissza független
ségét az ország. A selyem-kereskedelem rnár hosszú ideje vonzott ide 
számos zsidót, akik egyengethették az evangélizáció útját. Közülük 
is voltak azok között, akik Jeruzsálemben tanúi voltak a pünkösd
nek és Péter első beszédének. (87) Addai, az ország állítólagos 
apostola valószínűleg zsidó származású volt. (88) Euszebiosz egy 
legendára hivatkozik, amely szerint Abgár király állítólag levelezés
ben állt Krisztussal, és Tádé apostoljött el, hogy hirdesse az ország
ban az evangéliumot. (89) 

Az összes régi történetíró (90) Tamásnak tulajdonítja a párthusok 
és a perzsák megtérítését, amit már Origenész tanúsít. (91) A I II. 
századtól kezdve részesitik tiszteletben Edcsszábanaz apostol sírját. 
(92) Ehhez a talán legendás hagyományhoz kapcsolódik egy másik, 
amely nem feltétlenül összeegyeztethetetlen az előzőveL Eszerint 
ugyanez az apostol hirdette állitólag az eYangéliumot Indiában 
(93), ahol megtérítette Gundaphar királyt, majd vértanúhalált 
szenvedett, első sírja pedig Mailapurban (Madrasz külvárosában) 
volt. Mindenesetre valószínű, hogy a Tamás-aktákat Edesszában, 
a III. század elején fogalmazták szír nyelven. A korabeli gnósztikus 
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szekták mitikus személyiséget faragtak Tamás apostolból, aki az 
Űdvözitőtől származó kinyilatkoztatások bizalmas beavatottja volt. 
Akár hagyományról, akár legendáróllegyen is szó, az apostol állí
tólagos útja megjelöli legalábbis azt az útvonalat, amelyen az evan
gélium elég korán el kellett hogy jusson az indiai birodalomig. 

Bizonyos, hogy a II. század végén Edessza már megtért és temp
lommal rendelkezett, ami hasonlíthatott a duraira. (94) A húsvéti 
vita folyamán, 190 táján "Oszroéné meg azon vidék városainak 
püspökei" (95) foglalnak állást és járnak közbe Rómában. Tudo
másunk van annak a püspöknek, Palutnak a nevéről is, akit Antio
chiai Szerapión szentelt fel. (96) Aggai, akiről úgy tűnik, hogy az 
utódja volt, vértanúként halt meg. (97) 

Mindenesetre a II. század végén az evangélium széles körben 
elterjedt az országban, és különböző közösségek alakultak. (98) 
Ha igaz az, hogy IX. Abgár király (179-214), Septimius Severus 
kortársa keresztény hitre tért, akkor a távoli Oszroéné szolgáltatta 
az egyháznak az első keresztény uralkodócsaládot, és ez megköny
nyítette az evangélium térhódítását. 

Két másik személy: Tatianosz és Bardészanész is tanúskodnak 
Mezopotámiában az új vallás életképességérőL Mindkettejük iro
dalmi jelentősége azt mutatja, hogy ettől kezdve sikeresen hirdetik 
majd az evangéliumot a bölcseknek és a filozófusoknak a Tigris 
partjáig. A Beszéd a görögök ellen c. művében Tatianosz maga 
vallja meg: "Az asszírok földjén születtem, először a ti tanításotok
ban nevelkedtem, másodszorra azonban azt a tanítást tanulmá
nyoztam, amit most is hirdetek nektek." (99) 

Tatianosz bölcsőjét a Tigristől keletre kell keresnünk. Szülei való
színűleg szírül beszéltek. A civilizált világ határvidékéről a bölcses
ség utáni szorgos kutatás vezette el őt, mint oly sokan másokat, 
Görögországon keresztül Rómáig, ahol megtért és a filozófus Jusz
tinosznak lett a tanítványa, akinek itt volt iskolája. Mestere halála 
után megírta művét, a Besz/det a görögök ellen, magáévá tette a 
gnósztikus szekták rideg elképzeléseit, visszatért ősei földjére, s itt 
szerkesztette meg A négy evangllium harmóniáját, a Diatesszaront, amely 
sokáig közkedveltségnek örvendett a szir egyházban. Egy töredékét 
1933-ban találták meg Dura Europoszban, az Eufrátesz partján. 

Egy másik edesszai író, a 156-ban született Bardészanész, IX. 
Abgár király gyermekkori barátja az elsők között volt, aki szírül 
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költött liturgikus himnuszokat. Úgy tűnik, megkísérelte, hogy akul
túrák és a népek folyamainak torkolatánál megteremtse a keresztény 
törvény és a tudomány szintézisét. (100) Edessza a II. század végén 
kirobbanó életerőről tanúságot tevő irodalmi és szellemi műhelyként 
tűnik fel, ahol a keresztény siír nyelv kovácsolódik. Ez a város lesz 
a Kelet-Ázsia, Örményország és Perzsia felé nyúló keresztény ter
jeszkedés kiindulási pontja. 

Alig két évszázad leforgása alatt "az új Izrael" szellemi örökösei, 
amelyről Szcnt Pál beszél, elhozzák az evangélium világosságát 
távoli ősük földjére, arra a földre, amelynek hírérc megremegett 
egykor Ábrahám, amikor Isten neki ígérte. 

2. 

A TERJESZTÉS ÚTJAI ÉS ESZKÖZEI 

"Róma jelenléte az egységet adta meg a világnak. Minden ember
nek el kell ismernie, micsoda szalgálatot tett az emberiségnek azzal, 
hogy megkönnyítette kapcsolataikat és lehetövé tette, hogy közösen 
élvezzék a béke áldásait." (l) Valóban, a II. században a római 
birodalom tökéletesen kiaknázza győzelmét, és addig sosem tapasz
talt bőségben lesz része. A pax romana nem mitosz: a korabeli keresz
tények számára mennyei ajándéknak tűnik, Ariszteidész pedig 
"Rómáról" írt híres filippikájában kijelenti: "A világmindenség 
nem más, mint egyetlen város". A szárazföld és a tenger biztonsá
gos, a városok békések és fejlődnek, a hegyek és völgyek meg vannak 
művelve, a tenger hullámait hajók szelik, melyek az egész világról 
szállítják az árukat. (2) Bárki elmehetett Keletről Nyugatra (3), 
a Rajnától és a Rhone-tól a Tigrisig és az Eufráteszig anélkül, hogy 
elhagyta volna a római földet. 

A korabeli keresztények és pogányok magasztalják a béke kor
szakát, amely Augustustól Marcus Aureliusig elősegíti, hogy meg
szeevezzék és értékesítsék a meghódított földeket, fellendüljön az 
ipar és a mezőgazdaság, a kereskedelem és a gazdagság, sőt a kul
turális és vallási cserekapcsolatok is fejlődjenek. Ezek folyamán Kelet 
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azzal vág vissza a hódítónak, hogy elhozza neki nyelvét, művészetét 
és vallását. 

A .békével Róma·megteremtétte a·.biztonságot,. mivel megtisztí
totta a szárazföldet a rablóktól, a tengert pedig a kalózoktóL Rög
tön szembeötlött a közbiztonság hiánya, ha: valaki átlépte a biro
dalom határait. A Trajanus idejében Thrákiában (Bulgária) és 
Oroszországban utazó Dion Khrüszosztomosz ezt a saját kárán 
tapasztalta. 

Az utazások 

Már a római császárok alatt jelentkezett az a tünet, amiről Fer
oand Braudel (4) beszél ll. Fülöp idején: az, hogy a mediterrán 
ember állandóan vándorol. A Földközi-tenger mentén lakóknak 
mindig volt érzékük a kaland iránt. Az ókortól napjainkig az uta
zásnak nem az értelme, hanem csak a ritmusa változott meg. 

A birodalmat keresztül-kasul szövő úthálózat, amelyet azért épí
tettek, hogy a római légiók vonulását megkönnyítsék, végül is a 
kereskedelmet és a forgaimat szolgálta. Az összes szárazföldi vagy 
tengeri út Rómába, a birodalom és a világ fővárosába és központ
jába vezetett. Úvakodnunk kell tőle, hogy érvet kovácsoljunk a 
római primátus mellett abból, hogy egy keresztény Rómában tar
tózkodott: szükségképpen át kellett rajta utaznia, amint Ireneusz 
is így tett, amikor Lyonba ment. 

Rómából szárazföldön el lehetett érni a bretagne-i földnyelvre, 
a Rajna és a Duna torkolatához, Athénbe és Bizáncba, a Boszpo
ruszon túl pedig Kisázsián keresztül egészen Ninivéig lehetett foly
tatni az utat. Az afrikai part mentén római út kötötte össze a Nílust 
az Atlanti-óceánnaL Római út kapcsolta Alexandriát az ázsiai út
vonalhoz. (5) A birodalmat behálózó utak rendje megköveteli az 
emberek közti rendet is. Az út története a tartománynak a története. 
Ha a kereskedelem virágzik, az utat korszerűsítik, máskülönben 
fokozatosan tönkremegy. Az utak városokatszülnek és megkönnyí
tik a kereskedelmi kapcsolatokat. 

Az utazó számára készen állnak az útitérképek, amelyek jelzik 
az állomásokat vagy pihenőket, a távolságokat, meg azokat a helye
ket, ahol éjszakára fedél alá lehet jutni. Az ásatások az olaszországi 
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Vica.rellóban, a gyógyvize miatt sűrűn látogatott Braccianói-tó part
ján napvilágot hoztak három, mérföldkő-alakú ezüstvázát, melyekre 
rá volt vésve a Gadesből (Cadix) Rómába vezető teljes .útvonaL 
Hispániaiaktól származnak, akik gyógykezelésre érkeztek ide. (6) 
Van egy másik útikalauz is, Antoninus itineráriuma, amely Diocletia
nus korára nyúlik vissza. 

A római főút a Földközi-tenger volt. Kelettől Nyugatig az összes 
provincia partját mosta, egyesítette, közelebb hozta egymáshoz 
őket, elősegítette a kereskedelmi forgaimat és a találkozásokat. 
Helytálló tehát az egyik történetíró megállapítása: "A Földközi
tenger nem más, miftt utak halmaza". (7) Utaké, melyek a száraz
földet a szigetekkel, aszigeteket a szárazfölddel, Ázsiát Görögország
gal, Egyiptomot Afrikával és ltáliával kötik össze. A tengeri utak 
kikötőket teremtenek és uralkodnak a hajózás felett: a hajók itt 
kapnak új erőre és lelnek biztonságot, a téli időszakban pedig, amikor 
az utazások lehetetlenné válnak, itt pihennek. 

Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy egy olyan sűrűn látogatott 
sziget, mint Ciprus, már nagyon korán kereszténnyé lett. (8) 
Ugyanez a helyzet Krétával is: az evangéliumot a Il. században 
azok a Szíriából vagy Ázsiából érkező hajók hozták el, amelyek itt 
teleltek. A keresztény utasok, mint hajdan Pál is, itt azzal töltötték 
el a négy téli hónapot kitevő holtszezont, november 10-től március 
10-ig (9), hogy az evangéliumot hirdették. 

A Földközi-tenger partja mentén a kikötők létfontosságú szerepet 
töltenek be. Róma éppúgy kikötő, mint a korszak legnagyobb 
metropoliszai: Athén, Antiochia, Efezus, Alexandria, Karthágó. 

A kerekalakú kereskedelmi hajóknak csak húsz evezőjük volt. 
Ezeket felszabadított rabszolgák vagy szabad emberek kezelték, és 
az evezők segítségével fordították szélirányba a hajót, de sosem 
használták őket arra, hogy velük hajtsák a hajót. ( 10) A római hajó 
mélymerülésű volt, hídja nem volt, csak keskeny folyosók vagy 
pallók vezettek a gályapadok között (ll), néha pedig volt tömeg
szállás az utasok számára a hajó orrában vagy farában. Általában 
az utasok közül százszámra voltak olyanok, akiknek nem jutott 
fedél a feje fölé. 

A Földközi-tengeren gyakran hajóznak éjszaka, amikor feltámad 
a szél, a csillagok sápadt fényénél (12) Itália nyugati partja mentén 
Puteolitól Ostiáig, de Görögország partjainál is. A kormányos kor-
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mány helyett egy egyszerű evezőlapáttal irányítja a hajót ( 13), 
miközben nem megy ki a nyílt tengerre, hanem látótávolságban 
navigál a part közelében. 

Az Izisz, az Antoninusok korában Alexandria és Róma között 
közlekedő hatalmas búzaszállító hajó rakománya 1146 tonna ga
bona volt, több, mint egy XVIII. századi fregatté. (14) Pál hajója 
276 utast szállított. A történetíró Josephus olyan hajóra szállt, amely 
600 személyt vitt fedélzetén Rómába. (15) Kozmopolita társaság 
ez, amelyben szíriaiak és ázsiaiak, egyiptomiak és görögök, énekesek 
és filozófusok, kereskedők és zarándokok, katonák, rabszolgák, egy
szerű turisták vegyülnek össze. Itt aztán szOI'osan egymás mellett 
van az összes hiedelem, az összes kultusz és azoknak papsága. Milyen 
váratlan szerencse ez egy keresztény számára, hogy hirdethesse az 
evangéliumot, mint ahogy Pál apostol, a keresztény utazó példaképe 
tette! 

A hajók ugyanolyan gyorsak voltak, mint a múlt század elején, 
amikor Chateaubriand-nak 50 napra volt szüksége, hogy Alexand
riából Tuniszba érjen, Lamartine-nak pedig 12-re, hogy Marseiile
ből Máltára érkezzen. (16) 

A sebesség a széltől függött: kedvező esetben 5 nap elég volt 
Korinthustól Putcoliig (17), 12 NápolytólAlexandriáig (18), 5 Nar
bonne-tól Afrikáig. (19) Cato nem egészen három nap alatt ért 
Rómából Afrikába. (20) Ezzel a sebességgel 18 nap alatt ért volna 
Liverpoolból New Yorkba, miközben Franklio Benjáminnak !775-
ben ez 42 napjába került. Egy papirusz szerint az Alexandriából 
Rómába való átkelés 45 napig tartott. Minden a légköri viszonyok
tól és a közbeeső kikötők számától függött. Alexandriától Antiochiá
ig 36 kikötöt ejtettek útba, Alexandriától Caesarcáig 16-ot. (21) 
Amikor Cicero Ázsiából visszatért Rómába, Efezusban október l-én 
száll hajóra, és kéthavi utazás után, november 29-én érkezik meg 
az Örök Városba. (22) Igaz, hogy a késői évszak már eléggé kedve
zőtlenül befolyásolta a hajózást. Kétségkívül a nemrég feltalált 
derékvitorlának kell tulajdonítanunk a Plinius által említett sebes
ségi rekordokat. (23) A len, amelyből a Yitorla készült, megkurtí
totta a távolságokat és közelebb hozta egymáshoz a szárazföldeket. 

Az útba ejtett kikötők, ahol csak egyszerűen horgonyt vetettek,. 
a hosszú telelések lehetövé tették, hogy az utasok rábukkanjanak 
honfitársaikra a kikötőben és új ismeretségeket kössenek. A:z evan-
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gélium elterjesztését megkönnyítette a keleti ember barátkozó ter
mészete, amelyet gyakran használt ki mestersége vagy üzlete elő
mozdítására, meg a görög nyelv, amit Alexandriától Lyonig áltatá
nosan használtak és meg is értettek minden városban. 

A közös élet, a néha felbukkanó veszélyek szolidaritást, spontán 
kapcsolatokat teremtenek egy hajón, és ezek természetes módon 
hozzák közelebb egymáshoz az embereket. Pál útja Rómába azt 
mutatja, hogy akkoriban gyakrabban futott zátonyra egy hajó, 
mint ahogy ma kisiklik egy vonat. 

A szárazföldi úton való utazás kevésbé volt kényelmes, gyakorta 
lassabb is volt, a főútvonalaktól távol és a hegyes vidékeken pedig 
kevésbé volt biztonságos. Egyes tájak, mint például Szardínia vagy 
Korzika híresek voltak rablóbandáikról. (24) A legszcrényebbek 
gyalog utaztak, felgyűrt ruhában, a lehető legkevesebb csomaggal, 
az esőtől pedig egy köpeny védte őket; mások öszvér- vagy lóháton 
mentek. A gyalogos naponta 30 kilométernyit tett meg. (25) 

A két ló vontatta kocsi volt a legkényelmesebb. Ha kötőfék nélküli 
állat vontatta a kocsit, ez már sokat levont a hatásbóL (26) A 8 vagy 
10 ló vagy öszvér vontatta, gall eredetű négykerekű szekér sok utast 
és csomagot szállított. (27) A császári előírások szerint személyek 
esetén a súlyhatár 200- 300 kiló volt, teherszállítás esetén pedig 
500 kiló volt a felső súlyhatár. Minden pihenőállomáson voltak 
a testületekbe tömörült kocsibérbeadóknak öszvérhajcsáraik vagy 
teherhordó állataik. 

Az utazók 

Az utazás ebben a korban még inkább, mint a történelem bár
mely más pillanatában az egész kereskedelmi életnek a feltétele volt. 
Egy felirat arról tudósít minket, hogy egy üzletember, aki a frígiai 
Hierapoliszból, Papiász városából való volt, hetvenkétszer jött 
Rómába. (28) Meglepő eredmény, még annak a számára is, aki ma 
repülőgépet vehet igénybe! 

A kapcsolatokat megkönnyítő jólét és béke megnövelte az étvá
gyat is. A ll. század birodalma azzal kérkedett, hogy dúskált és 
válogatott a különféle szövetekben és anyagokban, amelyekigazolják 
az ipar fellendülését és a javak meg az emberek intenzív forgalmá t, 
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amelyhez, még lwZ21á kell tennünk, hogy közös, pénzt használtak, 
vagyis:tigyanazon az alapon nyugodtak amindig sokasodó és egyre 
irtteniívebb ügyletek. 

Egészen Belgiumig megtalálható volt a Szuezi-öbölből származó 
fekete bazalt. (29) A bíbor Szíriából érkezett, a viasz a Fekete
tengertől, az osztriga Efczusból, a szarvasgomba Mütilénéből (!\.is.,. 
ázsia); az olaj és a bor a Rhone partjairól, a liba, Boulogne-sur
Merből, legalábbis eztjobban kedvelték, mint a pontuszi libát. (30) 
Róma gyomra feneketlen volt, és egyre újabh igényekkel állt elő, 
amelyek ritka és drága voltukkal ajánlották magukat a kiváltságo
saknak. 

A nagyvárosokban testületekbe tömörült nagykereskedők, külö.,. 
nösen a keletiek (31), útjuk közben természetesen honfitársaiknál 
szálltak meg, gyakran a kiskereskedőknél, akik ellátták őket élelem.,. 
mel, viszonzásul pedig híreket kaphattak hazájukróL 

Mások azért utaztak, hogy kielégítsék kiváncsiságukat vagy töké
letesftsék műveltségüket. A diákok Athén, Alexandria, Róma, Mar
seille vagy Lyon híres iskoláit vagy mcstereit látogatták. Athénban 
olyan sokan voltak a diákok, hogy ez már a nyelv tisztaságának 
a rovására ment. (32) A nemesebbeknél szellemi kiváncsiság, az 
értelem ébredése társul a bölcsesség utáni kutatáshoz, mint Juszti
nosz esetében, miközben másokat csak a jobbára hasznot hajtó becs
vágy, hogy rétorok, szafisták vagy orvosok, színészek vagy szabrá
szak legyenek. (33) A tudásnak semmi sem vet gátat. A birodalom 
mindenkinek megadja a vízumot az ismeretek elsajátításához. 

A nagy vallási ünnepségek, a római vagy olümpiai játékok, az 
eleusziszi misztériumok és az olyan gyógyító központok, mint Per
gamon, vonzzák a tömegeket és a művészeket. A zsidók egész hajó
kat mozgósítanak (ez már "charter" -rendszer volt), hogy Jeruzsá
lemben ünnepeljék meg a húsvétot. (34) Végül pedig egyesek kedv
telésből utaznak, sőt olyan zarándokok is vannak, akik inkább 
"turisták". (35) Plinius (36) megjegyzése semmit sem veszített idő
szerűségéből: "Honfitársaink beutazzák a világot, de nem ismerik 
a saját vidéküket." 

A Il. századtól kezdve pedig a keresztények Palesztinába mennek 
zarándoklatra. Melitón Kisázsiából, Alexandrosz Kappadokiából, 
a mai Törökországból, Pioniosz Szmimából jön ide. Egy évszázad
dal késdbb megszaporodnak a zarándokok. Aetheria Bordeaux-ból 
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indul útnak és bejárja az egész bibliai Keletet. Szerencsénkre úti
naplót is hagyott ránk. (37) 

Az utazás még azok számára is eseményt jelent, akik otthon ma
radnak: szülők és barátok kísérik a kikötőig az útra kelőt, és mind
addig vele maradnak, amíg csak a nyílt tenger felé nem sodorja 
a kedvező szél a hajót. Ugyanazt a látványt nyújtották, mint ma
napság Ázsia vagy Afrika repülőterei. Ha az utazó keresztény, 
elkíséri a közösség: ő a hírvivő, és élő kapcsot képez a többi testvé
rekkel és a többi egyházakkaL 

Nehezen tudjuk elképzelni, hogyan nyüzsgött ez a nép a hajókon, 
a kikötőkben, hogyan zsúfolódtak össze az utakon katonák és tiszt
viselők, szekerek és teherhordó állatok. Közülük néhányan keresz
tények vagy útban vannak afelé, hogy kereszténnyé legyenek. 
Semmi nem különbözteti meg őket a többi utazótól, hacsak az a 
titkos fény nem, ami vezeti őket. Városról városra haladva figyelték, 
hallgatták és végül megtalálták a lélek világosságát és a szív békéjét, 
mintjusztinosz vagy Kelemen, akik tegnap még tanítványok voltak, 
holnap azonban már tanítók lesznek. 

Más keresztények, mint például Hégészipposz, azért utaznak, 
hogy informálódjanak. Megkérdezik az egyházakat Korinthusban, 
Rómában, hogy jobban megismerjék "a legfontosabb egyházakban 
élő igaz tanítást". (38) JulÍl,Is Africanus, aki Emmauszban született, 
és azoknak a veteránoknak a leszármazottja, akiket Titus telepített 
le oda (39), nem sokkal később sorra látogatta Edesszát, Rómát, 
Alexandriát. (40) Aberkiosz, a kisázsiai Hierapolisz püspöke Ró
mába jött, majd egész az Eufrátesz partjáig bejárta Keletet. (41) 

Róma, a birodalomnak és hamarosan az egyháznak a fővárosa 
a leglátogatottabb, a legvonzóbb közösség is. Akik Galliába vagy 
Hispániába mennek, erre kell átutazniuk. Ide jön Polükarposz 
Szmirnából, Valentinosz Egyiptomból, Markión a Fekete-tenger 
partján fekvő Szinopéból, Euelpisztosz, Jusztinosz tanítványa Kap
padokiából, Rhodón Ázsiából. Néhányan nem önszántukból jön
nek ide, mint Antiochiai Ignátiosz és kétségkivül Jusztinosznak két 
tanítványa, akik vele együtt szenvedtek vértanúságot, és akiket rab
szolgákként hurcoltak ide. (42) Az eretnek Hermagenész elhagyja 
Keletet, hogy Karthágóban telepedjék le (43), A pellész Rómáb"ól 
Alexandriába me gy. (44) A keresztényeknek ez a vándorlása egyre 
fejlődik és szélesedik. Magával sodorja a legjobbat és a legrosszabba t. 
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A III. században Úrigenész Alexandriából és a palesztinai Caesareá
ból Türoszba és Szidónba, Bosztrába és Antiochiába, a kappadokiai 
Caesareába, Athénbe és Rómába utazik. A vendégszeretet antik 
erénye szép lassan keresztény erénnyé alakul át. 

A vendégfogadók (45) 

A fő köztekedési utak mentén sűrűn voltak pihenőállomások lovak 
és öszvérek számára, éjszakai szállások, vendéglők (tabernák), ahol 
enni és inni lehetett. Az Apostolok Cselekedetei említi Tres Taber
nae-t (46), ezt a Puteoliból Rómába vezető út mentén, a Várostól 
4 7 kilométernyire fekvő pihenőállo mást. 

A pihenőállomások nem voltak olyan kényelemmel és elsőren
dűen berendezve, mint a tengerparti fürdőhelyeken vagy a turisták 
általlátogatott városokban működő szállodák. Ha az utas városba 
érkezett, válogathatott. A tulajdonos - vagy a felesége - gyakran 
lesben állt portája küszöbénél, hogy feldicsérje házát és lépre csalja 
a vendéget (4 7), de ez az eljárás nem járt mindig szerenesés ered
ménnyel, sőt épp ellenkezőleg! 

Ariszteidész panaszkodik, mennyire kényelmetlenek a vendég
fogadák, amikor Kavalából útban van az albániai Dyrracchium 
(Durresi) felé. (48) A fogadók általában sokkal kezdetlegesebbek 
Európában, mint Ázsiában, mert ugyanez az Ariszteidész, amikor 
Szmirnából Pergamonba utazik, egészen természetesnek találja, 
hogy egy kényeiméről ismert fogadóban szálljon meg, mielőtt visz
szatérne egy barátja házába. (49) Antoninus itineráriuma három 
vendéglőt említ a Durresiből Bizáncba vezető út mentén. 

Számos vendéglő cégtábláján szerepel egy állat neve: "A Tevé
hez" (50), "Az Elefánthoz" (Pompeji) (51), Galliában és Hispániá
ban "A Kakashoz" (52), Angliában "A Szamárhoz" (53). A felira
tok csábítók szeremének lenni: "Jó kiszolgálás, fürdő, kényelem -
éppúgy, mint a fővárosban l" (54) És egy másik, Lyon ból, mégpedig 
a legvonzóbbak közül való: 
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Itt Mercurius olcsóságot, 
Apollo egészséget, 
Septumanus (a fogadós J udvariasságo t és nyugalmat ígér neked. 



Aki belép, rögtön jobban érzi magát : 
Gondold meg, hol is vagy! (55) 

Dél-Galliában mégjobban igyekeznek a vendéglősök. An tibes-ban 
azt kérik az utastól, vessen egy pillantást a menüre és a borok listá
jára, amit a taberna bejáratánál álló rézlemezre véstek. (56) Egy 
még huncutabb szír fogadós a következőket ígéri: "Felüdülést, 
vacsorát sajttal és gyümölccsel, bort, táncot és szerelmet". (57) 
A rézlemez néha az árakat is feltünteti. (58) . 

Tájékoztatást kapunk a menü áráról és előnyös tulajdonságairól, 
ha végighallgatjuk azt az ízes beszélgetést, amit egy vendég folytat 
a fogadóssal. 

"- Főnök! Fizetünk! 
- Te egy sextarium bort ittál. (Ez úgy látszik nincs benne a szám-

Jában.) Kenyér: egy as. 
Rendben. 
A lány: nyolc as. 
Még ez is rendben. 
A széna az öszvérnek: két as. 
Na, hát ez az öszvér sokba kerül nekem!" (59) Milyen tartóz

kodó a többi kiadásokkal kapcsolatban! 
A tabernáknak, kocsmáknak rossz hírük volt. A római jog elis

merte róluk, hogy a prostitúciót űzik (60), a kocsmárosról az a hír 
járja, hogy fösvény, csaló, egy kissé selyemfiú is, a felesége (61) 
boszorkány, a szolgáló pedig szajha. (62) A tulajdonosnak szemére 
vetik, hogyvizezia vendégek borát és ellopja a szamarak elől a szé
nát. (63) Tisztaságról szó sem lehet, becsületről se nagyon, viszont 
annál több a szabadosságról: így aztán aki megkockáztatta, hogy 
betérjen egy kocsmába, nem volt szabad félénknek vagy sértődősnek 
lennie. 

A népi humor úgy állt bosszút, hogy minden eszközzel kigúnyolta 
a csaló kocsmárost. Igen gyorsan belőle lesz a szatíra, a komédia 
és a közmondások hagyományos szereplője. A leghíresebb kocsmá
roslány Ilona volt, Constantinus császár anyja. (64) Megtért a 
keresztény hitre, s ezzel hatást gyakorolt fiára és a történelem me
netére. 

Pompejiben számos tabemát tártak fel. Az egyikük egy átrium
ból, két étterembő!, egy konyhából és egy erotikusjelenetekkel diszí-

35 



tett szabából áll, amelyek nem hagynak kétséget rendeltetése felől. 
(65) Még a vízparti városok luxusszállodái is olyan találkahelyek
nek számítottak, ahol egyáltalán nem volt nehéz szerelmi sikereket 
aratni. 

A különösen az alsóbb néposztályokból valók, kocsisok, öszvér
hajesárok által látogatott karavánszerájok és vendégfogadók annak 
az állandó hírnévnek örvendtek, hogy koszosak, zajosak és kényel
metlenek. (66) Elgondolkoztató volt, milyen kényelmetlen érzést 
jelenthetett az, ha valaki idegen volt, vagy nem rendelkezett se 
barátokkal, se ismerősökkeL Ez ad magyarázatot arra, miért tulaj
donított mind a pogány, mind pedig a zsidó vagy keresztény ókor 
nagy jelentőséget az egyéni és a nyilvános Yendégszeretetnek. 

A vendégszeretet 

Eszünkbe kell Yésnünk ezeket az utazá::>i feltételeket, ha jól meg 
akarjuk érteni azoktól a buzdításoktól hemzsegő apostoli leveleket 
(67) és keresztény iratokat, amelyek a vendégszeretetre irányulnak. 
(68) Az egész ókor egyfajta szentjelleget tulajdonított neki. A küszö
böt átlépő idegent úgy tekinti, mint az istenek vagy Isten hírvivőjét. 
A városok, a testületek, az egyesületek tagjai a vendégszeretet köl
csönös kötelességét gyakorolják. (69) 

A zsidóság nagy becsben tartotta atyáinak és tanítóinak emlékét, 
akik befogadták az átutazó vendégeket: Ábrahámot, Lótot (70), 
Rebekkát (7l),Jóbot (72) és végül a parázna Rácl1ábot. (73) Jóbról 
ezt írja a Szentírás: 

Idegenből jöttnek nem kellett kint hálni, 
Minden jövevén._ynek nyitva állt a kapum. 

Ezeket a régi példákat említi fel Kelemen a korinthusi kereszté
nyekhez írt levelében, mikor a római püspök maga buzdítja őket 
a vendégszeretetre. (74) A vendégszeretet magasztalását megtalál
hatjuk az evangéliumban is (75), az Újszövetség többi írásai pedig 
nemcsak a vendégfogadás kötelezettségét sürgetik, hanem a lelki 
indítékát is megmagyarázzák. Akik a jöyevényt befogadják, Krisz
tust magát fogadják be. (76) Ez az egyik kritériuma annak, hogy 
valaki bebocsáttatást nyerjen lsten házába. 
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Jánosnak vagy János presbiternek Caioszhöz küldött harmadik 
levele egy kisázsiai egyházközségbe vezet el bennünket, és rögtön 
letöri idealizmusunkat, amellyel az ősegyházzal kapcsolatban gyak
ran ámítani szaktuk magunkat. Úgy látszik, a helyi vezető alig-alig 
vendégszerető, és bosszúsan néz, ha vándörprédikátorok jönnek. 
Démétriosz, aki a levelet viszi, kétségtelenül János bizalmasa és 
valószínűleg az evangélium misszionáriusa. A szerző ezt írja a ven
dégfogadás iránti érzékéről és buzgóságáról ismert címzettnek: 

Kedvesem, te helyes magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, 
kivált az idegenek iránt. Ez bizonyítja szeretetedet az egyház 
színe előtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó útravalóval 
bocsátod őket útnak. Mert az ő nevéért keltek útra, sa pogányok
tól nem fogadtak el semmit. Ezért ezeket az embereket nekünk 
kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szol
gálatában. (77) 

Ha egy erkölcsét féltő keresztény számára biztonságot jelentett 
a rossz alkalmak ellen, ha egy testvér fedele alá húzódhatott, a jöve
vények áradata viszont az egyik legmegalázóbb kötelességgé kellett 
hogy tegye a \'endégszeretetet a nagy központokban, az olyan út
közbe eső városokban, mint Korinthus, s még sokkal inkább magá
ban Rómában. Elképzelhető, micsoda terhet jelenthetett a vendég
fqgadás egy városban, ahol naponta utaztak keresztül testvérek! 
Még ma is előfordul, hogy egyes párizsi, londoni, sőt még stras
bourg-i kolostorok is aggódva várják a nyári vakáció eljöttét! 

Ez magyarázza a nagy kikötővárosban, Korinthusban élő testvérek 
kimerültségét, akiket Kelemen (78) arra buzdít, hogy szedjék össze 
magukat, és Antiochiai lgnátiosz háláját azért a fogadtatásért, 
amelyben mindenütt részesítették. Szárdeszi Melitón a II. század
ban még egy művet is írt a vendégszeretetről, ez azonban ma már 
elveszett. (79) Maguk a pogányok ámultak azon, milyen szalgálat
készen fogadták a közösségek az átutazó testvéreket. Ariszteirlész 
ezt írhatta javukra Apológiájában (80) : "Ha vándort látnak, fedél 
alá viszik, s örvendeznek vele, mint testvér a testvérrel." Egyesek 
számára, mint amilyen Lukianosz, a keresztény bőkezűség azonban 
inkább gúnyolódásra szalgáltat alkalmat. (80a) 

A vendégfogadás terhe az egéfZ közösségre hárul, különösen 
a püspökökre, a diakónusokra és az özvegyekre. (81) A II. század 
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közepétől van Rómában és Karthágóban olyan pénztár, amelybe 
minden vasárnap tesznek pénzt, hogy ebből fedezzék az idegenek 
megvendégelését. (82) Az átutazó vendég elvileg ajánlólevéllel ren
delkezett. (83) Szükség esetén tapintatosan utánanéztek, kiről is 
van szó, hogy eltávolítsák az élősködőket. Később az egyház vendég
fogadókat szervezett. (84) 

A Il. századtól kezdve kirajzolódnak a keresztény vendégszeretet 
törvényének körvonalai. A Didakhé irányelvei (85) 150 táján első
sorban a judaizmusból jött keresztény közösségekhez szálnak, és 
ezáltal megismerhetjük mindennapi problémáikat. Az irányelvek 
nem egyénekhez, hanem "a felelős egyházakhoz" szálnak. Az óva
tosság annál is inkább kötelező, mert kezdenekelszaporodni a hamis 
testvérek és az eretnekségre bujtogatók. A konkoly éppoly sűrűn nő, 
mint a jó mag. 

A Didakhé megkülönbözteti egymástól a vándorprófétákat és az 
átutazó vendégeket. Az előbbiek, elsősorban a zsidókeresztény kor
ban városról városra, egyházközségről egyházközségre utaztak, mint 
a zsidó tanítók. Fontos, hogy a közösség meggyőződjék ortodoxiá
jukról és önzetlenségükrőL (86) A vándorprédikátor alá van vetve 
a vendégszeretet szokásos törvényeinek. Ha dolgozik a közösség 
érdekében, megérdemli bérét, mint minden munkás. De ha jogta
lanul tovább tartózkodik ott, az rossz jelnek számít. Aki így visel
kedik, ha elmegy onnan, csak annyi kenyeret kap, ami addig elég, 
amíg szállást talál. A Didakhé tehát kizárja, hogy megkapják azt az 
ajándékot, amit szokás szerint a vendégeknek adnak, mikor azok 
útra kelnek. (87) 

A Korinthusban vagy Antiochiában kikötő többi átutazó testvér 
olyan szabályoknak volt alávetve, amit részben a zsidóságtól köl
csönöztek. (88) Mint ahogy az mindig történni szokott, potyázók is 
besurrantak közéjük, akik egyeseknek jámborságából, másoknak 
pedig a nagylelkűségéblSl akartak hasznot húzni. 

A legbizalomgeijesztőbbek azok az utasok voltak, akiknek ajánló
levelük volt anyaegyházközségüktőL (89) Mások megelégedtek 
azzal, hogy honfitársakat vagy hittestvéreket kerestek fel, hogy tőlük 
kapjanak segítséget. Lehet, hogy volt valamiféle jelszó is, vagy 
helyette valami más. Talán erre utal a Didakhl, amikor arról beszél, 
"aki az Úr nevében érkezik". (90) Görögök és rómaiak tessera hospi
talist, vagyis_olyan különböző - kos vagy hal - alakú tárgyat cse-
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réltek egymással, amelynek egyik fele az egyik, másik fele pedig 
a másik félnél volt. Amikor ezeket összeillesztették, tökéletesen egy
beillettek. (91) 

Ha egy olyan szerény csavargóról van szó, aki gyalog utazik egyik 
éjszakai szállásról a másikra, a Didakhé ezt ajánlja: "Scgítsétek, 
amennyire tudjátok!" (92) A vendégfogadáshoz hozzá tartozott 
a szállás és az élelem. A görögöknél a vendéget csak egy étkezésre 
hívták meg, megérkezése napján vagy másnap. Ha ünnepi étkezés 
alatt érkezik, meghívják, hogy üljön le a háziakkal együtt. (93) 
Még ma is előfordul ez, amikot Mikonoszban egyszer csak várat
lanul meghívtak egy lakodalomba. Homérosznál csak azután kér
dezik meg az utas nevét, amikor már elfogyasztotta a neki felaján
lott vacsorát. (94) 

A vendég két-három napra meghosszabbíthatja tartózkodását, 
mint ahogy ez még ma is szokás az araboknál. (95) Ezen túl az ide
gcnnek saját mesterségét kell folytatnia, és meg kell keresnie a kenye
rét. Aki nem akar dolgozni, vagy azt állítja, hogy nincs mestersége, 
az úgy viselkedik, mint "Krisztus-kufár", mondja a Didakhé. (96) 

Ezekhez a rendszabályokhoz a Didakhé evangéliumi indoklást 
nyújt. (97) A keresztény számára arról van szó, hogy az idegenben 
Krisztust fogadja be, és így elismeri azt a testvériséget, mcly mind
azokat egyesíti, akik Űrá hivatkoznak. A testvériséggel együtt jár 
a vendégszeretet, mint ahogy már a Zsidókhoz irt levél mondja. (98) 
új indokot szolgáltatnak a vendégfogadásra a feljelentések és az 
üldözések időszakai, amelyek rengeteg keresztényt kényszerítenek 
menekülésre vagy elköltözésre. Az idegen nemcsak hittestvér volt, 
hanem hitvalló is, akinek különleges helyet juttat a közösség. 

A levelek, amelyek szorosabbra fűzik a szálakat 

Az egyházközségről egyházközségre, vidékről vidékre utazó levél 
mindenekelőtt kapocs a szétszóródott testvérek között, akik mindig 
gondosan vigyáznak az egységre. Írnak egymásnak, tanácskoznak 
egymással és kölcsönösen segítik egymást. A látogatók gyakran hoz
nak levelet attól a közösségtől, ahonnan jönnek. Az egyházak írnak 
egymásnak, a püspökök pedig még különösebb levelezésben állnak 
egymással és a közösségekkel, s ez csak állandóan terebélyesedik. (99) 
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Az ásatások Egyiptom homokjából számos levelet hoztak a fel
színre, amelyeket a legkülönbözőbb anyagokra: fémre, papiruszra 
vagy cserépre írtak. A magánemberek általában Egyiptomból ex
portált papiruszt használtak, amit ívenként külön árultak a papír
üzletekben, áruk a méretüktől függött. A pergamennek mindkét 
oldalát felhasználták, míg a papirusz esetében csak a belső oldalra 
írtak. Egyiptom és Afrika legszegényebbjei os:;;trakát vagy cserepeket 
használtak minden célra: levelezéshez, számlákhoz vagy számadási 
könyvekhez. (l 00) 

Ha megírták a levelet, összehajtották a papiruszt, feltekerték és 
átkötötték egy zsinórral, amelynek a végeit lepecsételték. A címet 
a külső oldalra írták. A használt papír tiszta oldalán a gyerekek 
az írást gyakorolták, a felnőttek pedig fogalmazványokat írtak rá. 

A levél fogalma eléggé hajlékony volt, az egyszerű levélkétől az 
irodalmi alkotásig, az üzenettől a buzdításig mindenre alkalmazták. 
Gyakran nehezen lehet határvonalat húzni a különböző műfajok 
között. Viszont micsoda különbség van a Rómaiakhoz írt levél és 
a Filemonhoz intézett pársoros üzenet között! Közülük néhányat 
megőriztek az egyházak levéltárai ban, amint ezt Korinthusban tették 
a kapott és az elküldött levelekkeL (101) Gyűjteményeket készítet
tek belőlük. (102) Római Kelemen már ismerte a páli leveleknek 
egy gyűjteményét. ( 103) 

Cicero levelezése irodalmi mcsterm ű, de ugyanakkor elsőrendű tör
ténelmidokumentum is. Az ifjabb Plinius maga állította össze publi
kálási céllal a leveleit, amelyeket úgy írt, hogy egyúttal az utókornak 
is szánta. (104) Ugyanez a helyzet Nazianzoszi Gergellyelis. (105) 

A kánoni levelek nyomán a keresztény levelek gyakran buzdító 
jellegű üzenetek, egyfajta homiliák, amelyeket a közösségek fel szak
tak olvasni az eukharisztikus ünneplés alkalmával, hogy mindenki 
épüljön rajtuk. Rengeteg a vértanúakta és a mártírok szenvedéstör
ténete, s közismert, hogy liturgikus célokra használták. 

Túl szép volt az ebből eredő haszon ahhoz, hogy ne kisértse meg 
a hamisítókat. Szaporodni kezdenek az apokrif levelek. A legné
mább apostolok most hirtelen fecsegni kezdenek! Tizennégy levél
ből álló levelezésre bukkannak, ami Pál és Seneca között folyt. ( 106) 
Magát Krisztust is mozgósítják és fölteszik róla, hogy írt Abgár 
királynak. (l 07) Poncius Pilátus maga tanúskodik Claudiushoz írt 
egyik levelében Krisztus feltámadásáról. (108) Cseppet sem meg-
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lepő ez egy olyan korban, amely a csodálatosat kultiválja, amikor 
hemzsegnek a "mennyből érkezett levelek". (109) A gúnyolódó 
Lukianosz is írt egy ilyet, hogy kicsúfolja a korabeli tömeg hiszé
kenységét. (ll 0) 

A levelek lehetövé teszik Róma számára, hogy informáljon és 
informálódjon, 97-től kezdve pedig közvetítő szerepet játsszon. 
Péter jövetele tekintélyt biztosít Róma püspökének, és ez Kelemen
nek a levelétől kezdve megnyilvánul, amelyet "Isten egyházának 
küldött, amely Korinthusba költözött". (lll) !\Ji után tudomást szer
zett a közösséget fenyegető nehézségekről, három megbízottat küld, 
akik levelet visznek, s ebben tapintatosan, de határozottan állást 
foglal mint olyasvalaki, aki azt akarja, hogy engedelmeskedjenek 
neki. Majdnem egy évszázaddal később Korinthusi Dionüszioszarról 
számol be nekünk, hogy a levelet még felolvasták a vasárnapi össze
jövetelen. ( 112) 

A különböző egyházak közti összetartás különösen válságok idején 
erősödik. Így bontakozik ki a montanizmus korában élénk leve
lezés Róma és az ázsiai meg galliai egyházak között. ( 113) Ugyanez 
történt Viktor pápa idején a húsvéti vita alkalmával. ( 114) Korin
thusi Dionüsziosz egész iratcsomót állított össze azokból a levelek ből, 
amelyeket Róma váltott a különböző görögországi, krétai és kis
ázsiai közösségekkel, és amelyeket bizonyos testvérek rigorista fel
fogása motivált. ( 115) 

A II. századtól kezdve a püspökök leveleznek egymással, tanács
koznak, tudomásra hozzák kinevezésüket, pártfogást kérnek, tan
beli vagy egyszerűen csak fegyelmi konfliktusokról tájékoztatják 
a többieket. ( 116) A levelezés teszi lehetövé, hogy egy kissé felleb
bentsük a fátylat, mely ezt az eléggé elmosódó körvonalakkal ren
delkező kort rejti előlünk. Eretnekek és gnósztikusok ugyanahhoz 
az eljáráshoz folyamodnak, hogy terjesszék tanukat. (117) 

Szent Ignátiosznak az ázsiai közösségekhez és Rómához címzett 
hét levele az ókeresztény irodalom drágaköve. Miközben tele van
nak megrendüléssel, egyszerre képeznek tanúságtételt, buzdítást és 
az Úrhoz intézett himnuszt. Szerencsére ránk maradt Polükarposz
nak egyik levele, amelyet "Isten Filippiben levő egyházának" írt. 
( 118) 

Az üldözés idején az egymással váltott levelek egyeseket támogat
nak, másokat megerősítenek kitartásukban. ( 119) A vértanúk első 
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"hőskölteménye" levél formájában maradt ránk, mely egyszerre 
szolgál az összegyűlt testvérek felvilágosítására, oktatására és épü
lésére. Polükarposz vértanúságát úgy beszéli el nekünk, mint egy 
liturgiát. (120) 

Az egyik legmegrendítöbb levél az, amit a vienne-i és lyoni egy
házak küldtek az ázsiai és frígiai egyházaknak. ( 121) A lyoni vérta
núk példája egyúttal meg1eckézteti az efezusi hitvallókat, akik úgy 
tűnik megtagadták a bűnbocsánatot a közösség aposztatáitóL ( 122) 
Ez a levél a maga módján juttatja kifejezésre a testvériességet, túl 
az emberi gyöngeségeken ! 

Hogyan jutott el a levél Lyonból Efezusig? Az Augustus által 
szervezett (123) és a birodalom bukásáig fennálló császári posta 
a közhivatal számára volt fenntartva. "Diplomatatáska"-féleség 
volt. Aki igénybe akarta venni, annak a császár nevével és pecsét
jével ellátott, különleges okiratra, az ún. comhinára volt szüksége. 
A katonák gyakran használják a helyőrségek közti összekötő levelek 
továbbítására. Ez történt azzal az ifjú egyiptomival is, aki új római 
nevével büszkélkedve írt apjának, és elküldte neki arcképét, ami 
első jövedelmének három aranyába került: a katona "fényképe" 
ettől kezdve az atyai otthonban trónol. (124) 

Annak, hogy egy levelet eljuttassanak a címzetthez, a legegysze
rűbb és a legszokásosabb módja az volt, hogy rábízták egy küldöncre. 
A levélhordó ajánlőjeggyel rendelkezett. Egyénileg is lehetett bérelni 
küldöncöket, vagy úgy, hogy megosztották a költségeket. Mások 
társaságok ügynökeinek adták át a leveleket, hogy azok postájával 
menjenek. A korabeli szerzők tanúsága szerint voltak magán
tabellariusok. (125) Többek közt egy Puteoliban (126), Dél-Olasz
országban talált feliratból tudunk arról, hogy léteztek, ami cseppet 
sem meglepő egy olyan városban, ahol rengeteg utas köt ki. Indu
láskor és érkezéskor adott borravaló ellenében könnyű volt rábízni 
egy levelet egy indulófélben levő ismerősre, honfitársra vagy keres
kedelmi utazóra. A levél átvételekor a "postásnak" adandó ajándék 
garantálta, hogy a megbízást hűségesen végre fogják hajtani. Keres
kedők vitték el Ignátiosz leveleit a különböző egyházaknak. (127) 

A lyoni testvérek levelének először a Rómába vezető utat kellett 
megtennie; a két város közt gyakori volt az érintkezés. Ugyanebben 
a korban Ireneusz a fővárosban van mint a közösség egyik levelének 
vivője. (128) Rómából könnyen rá lehet bízni a levelet bármely 
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testvérre vagy honfitársra, aki Puteoliban vagy Ostiában szállt 
hajóra Efezus felé. 

Ha az évszak épp kedvező volt, ötven nap alatt megérkezhetett 
a levél a rendeltetési helyére. Egy Kappadokiából küldött levél 
50 nap alatt érkezett el Ciceróhoz. (129) Egy másiknak kétszer 
annyi időre volt szüksége Szíriától Rómáig. (130) Az egyik puteoli 
üzemből származó, 174. július 23-án keltezett kereskedelmi levél 
december 8-án, 107 napi utazás után érkezett meg Türoszba. (131) 
Cicero fia Athénben levelet kapott apjától, ami 46 napig jött, és úgy 
találta, hogy ez gyors volt. ( 132) 

Mindezekből a levelekből rengeteg elveszett. Ezen egyáltalán 
nem szabad megdöbbennünk, sőt ellenkezőleg: azon kell csodál
koznunk, hogy egyesek egyáltalán megmaradtak a számunkra. 
Akár hivatalos vagy magánjellegű, irodalmi vagy bizalmas levelek
ről legyen is szó, lehetövé teszik, hogy "bekerítsük" a közösségek 
mindennapi életét, nehézségeiket és kríziseiket, súrlódásaikat és el
pártolásaikat. A legszerényebbek, mint például egy bizonyos Ire
neusz levele fiához, amelyben értesíti, hogy az egyiptomi gabona
rakomány szerencsésen megérkezett Rómába (133), vagy egy egyip
tomi keresztény üzleti levele, amelyből kitűnik, hogy a püspök 
összekötő ügynök volt néhány keresztény és egy római hajótulaj
donos között ( 134), "igazi alakjában" érzékeltetik velünk az életet, 
nyíltan, fellengzősség nélkül, azzal az átható tudatta!, hogy a szét
szóródott testvéreknek egy és ugyanazon nagy családot kell alkot
niuk. 

3. 

A TÁRSADALMI KÖRNYEZET 

A kereszténység alig hogy megszületett, máris futótűzként terjed. 
Ha a többséget a szegények és az alacsony sorsúak is alkotják, mint 
ahogy az életben is, az első perctől kezdve toboroz tanítványokat 
a társadalom minden rétegébőL Az efféle összefonódás nem kevésbé 
figyelemre méltó, mint a földrajzi terjeszkedés: mindkettő ledönti 
a társadalmi, faji és kulturális korlátokat, de nem úgy, hogy szembe

.helyezkedik velük, hanem hogy feloldja a testvériességgeL 
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A társadalmi gyökerek 

Kelszosz, a görög filozófus gúnyolja az új vallást, amelynek ala
pítója munkásanyától származik, s amelynek első misszionáriusai 
galileai halászok. (I) Ugyanebben a korban a pogányok nyíltan 
mulattak azon, hogy a keresztény közösségek tagjai főképp a kis
emberek közül kerültek ki. 

Csúfolódva azt mondják, hogy az evangélium csak "az egysze
rűekre, a kisemberekre, a rabszolgákra, a nőkre és a gyermekekre" 
gyakorol vonzerőt. (2) Tatianosz maga festi meg kora keresztény 
emberének portréját: kerüli a hatalmat és a gazdagságot, minde
nekelőtt "szegény és mértéktartó". (3) 

Ha valaki politikai értelmezéssel közelít a kereszténység sikeré
hez, azt akarja felfedezni benne, hogy a proletariátus így vágott 
vissza a kapitalista birodalomnak. Ovakodnunk kell az ilyen cél
zatos kivetítésektől és a sematizálástól, amit a szigorúbb elemzés 
megcáfol. (4) Sze nt Pál megtéríti a ciprusi prokonzul t, Sergius 
Paulust (5), Tesszalonikában és Bereában pedig "jópár előkelő 
asszonyt". (6) A megtért zsidóknak, Aquilának és Priszkillának van 
egy házuk Rómában, egy másik pedig Efezusban. Mindkettő elég 
tágas ahhoz, hogy ott fogadják a helyi egyházat, a tricliniumban 
vagy az atriumban. (7) Az egyház kezdettől fogva térít megjómód ú, 
néha nagyon gazdag embereket. Korinthusban a város vagyonkeze
lője csatlakozik a közösséghez. (8) 

Nem egész egy évszázaddal később az elfogultsággal alig gyanú
sítható ifjabb Plinius festi le Trajanus császárnak egy kivizsgálás 
után a bithüniai keresztény közösségek árnyaltabb képét, ahol min
denféle korú hívek, fiatalok és idősek, férfiak és nők, rabszolgák és 
római polgárok, városiak és falusiak együtt találhatók. Különösen 
"nagy tömegüket"jegyzi meg és azt, hogy társadalmilag különbözö 
eredetűek. (9) 

Éppilyen tarkabarka összetételű csoportokat tár elénk az, amit 
az akkori karthágói, alexandriai, római és lyoni közösségekről 
tudunk. (10) A hit kiegyenlíti az osztályokat és lerombolja a társa
dalmi megkülönböztetéseket, miközben a római társadalom állan
dóan csak válaszfalakat és akadályokat emelt az emberek közé. 
Rabszolgatartók és rabszolgák, gazdagok és szegények, patríciusok 
és filozófusok gyűlnek össze és keverednek el abban a közösségben, 
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mely sokkal mélyebb és alapvetőbb, mint a vérbeli vagy kulturális 
összetartozás. Mindnyájan közösen és személyesen választották ezt, 
ezért nevezhetik egymást igazán "fivérnek" és "nővérnek". (ll) 

A gúnyolódó pogányt az döbbenti meg, hogy minden társadalmi 
rang bámulatosan egybeolvad a keresztény testvériségben. Rabszol
gák és polgárok egyaránt a szabad ember lelkületével rendelkeznek 
( 12), és ennek az egyenlőségnek a tudata olyan erős, hogy szinte 
sosem utalnak a keresztény sírfeliratok arra, hogy alattuk rabszolga
sorban elhunyt nyugodna. (12a) 

Ha pillantást vetünk három közösségre: a rómaira, a lyonira és 
a karthágóira, "becserkészhetjük" társadalmi összetételüket. 

A római közösség egy nagyvárosi egyházközség képét nyújtja: 
kézművesek és rabszolgák durva vászonköntöse súrlódik az arany
szállal átszőtt, pompásan szegett szövetekhez, amiket matrónák 
és magasrangú személyek viselnek. Bár az idegenek és a kisemberek 
fogadták be először az evangéliumot, az I. század végétől kezdve 
azonban maga a császári udvar is megnyílik felé Clemens konzullal 
és feleségével, Domitiliával az éle n. ( 13) Commodus idején talál
kozunk Callixtus gazdag urával, egy Karpophorosz nevű keresz
ténnyel, aki ,,Caesar házához'' tartozik. ( 14) Sőt Ireneusz azt állítja, 
hogy jelentős hivő csoport van a császári udvarban, amelyben lova
gok és rabszolgák hemzsegnek. (15) Jusztinosz egyik vértanútársa, 
a Kappadokiából jött Euelpisztosz rabszolga a császári udvarban. 
( 16) Commodus császár kegyen ce, Marci a, ha maga nem is keresz
tény, de kapcsolatban áll a római közösséggel. ( 17) Septimius Seve
rus idején már köztudomású, hogy vannak keresztények a császári 
udvarban, mivel Tertullianus többször is hivatkozik rá. (18) Való
színű, hogy a praetorianus gárdának is voltak keresztény tagjai. (19) 

Marcus Aurelius idején az evangélium az arisztokrácia soraiból 
toboroz híveket a maga számára. Apollóniosz vértanú - akitjero
mos jogtalanul tesz meg szenátornak - a nemességhez tartozik. 
A Pomponiusok családjának több tagja keresztény. (20) Commodus 
uralkodása alatt a legkiválóbb származású és vagyoni állapotú 
rómaiak csatlakoznak családjukkal és házuk népével együtt a keresz
tény közösséghez. (21) Jusztinosz két olyan házaspár megtéréséről 
számol be, akik a gazdag római társasághoz tartoztak, nagy lábon 
éltek, és szaigáikkal s házi cselédjeikkel együtt keresztelkedtek 
meg. (22) 
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Róma városába - mely nyitva áll minden hatás és minden iskola 
előtt - özönlenek a szafisták és a filozófusok. Jusztinosz a keresz
tény közösség első ismert filozófusa a II. század közepén. Mint a 
helyi egyház egyszerű tagja alapít keresztény filozófiai iskolát 
Timotheus thermái közelében, egy bizonyos Martinusnál. (23) 
Jusztinosz ad polgárjogot a keresztény gondolkozásnak, a megtér
teknek pedig jogot arra, hogy gondolkozzanak. Neki köszönhető7 
hogy olyan gondolkozák és tanítványok duzzasztják fel az egyház 
sorait, mint a szír Tatianosz. Markión, a Fekete-tenger partjairól 
Rómába jött hajótulajdonos, akit a közösség intellektuális pezsgése 
vonzott ide, csatlakozik az egyházközséghez, és 200 OOO sesterciust 
hagy rá örökül. Ezt később visszadják majd neki, amikor egy rivális 
iskola és egyház alapítójának tolja fel magát. (24) 

Péter és Pál apostolok halála óta sokat változott a római közösség 
arculata. Ha a Római-levél által idézett keresztények többségének 
rabszolga- vagy szabadosneve van (25), ettől kezdve már egyre 
nagyobb számban találhatók tagjai között jómódú és nagyon 
gazdag családok. Az ő adományaikból tartják fenn azt a pénztárat, 
amelyből a római és a birodalombeli testvérek számos szükségét 
fedezik. A római egyházközség bőkezűsége ettől a kortól kezdve köz
mondásossá válik. Antiochiai Ignátiosz és Korinthusi Dionüsziosz 
megindító tisztelettel hajt fejet előtte. (26) Az összegyűjtött pénz
összeg olyan nagy, hogy a keresztények bankba teszik. Sajnos téve
sen választják meg a bankár személyét (27), s ez gyakran megismét
lődik a történelem folyamán. A rómaiak bőkezűségének - mely
nek hatásai nagyon messzire is elérnek - elsősorban saját közössé
gük szegényeit és özvegyeit kell támogatnia. Itt a gazdagok és a 
nincstelenek kiegészítik egymást. Hermasz Pásztora a szilfához és 
a szőlőhöz hasonlítja őket, amelyek kölcsönösen támogatják egy
mást. (28) 

Rabszolgák és kiskézművesek, a római falvakból jött és az adók 
terhétől tönkrement parasztok ellensúlyozták a vagyonosok gazdag
ságát. A luxus annyira karöltve járt a nyomorral, hogy a közsegély 
állami intézménnyé vált. A keresztény testvériesség sugallta egyen
lősítés lehetövé tette, hogy megosszák a javakat, mint ahogy Jusz
tinosz tanúsítja: "A jómódúak és aki akar, ki-ki szándékának meg
felelően adakozik, azt, amitjónak lát; az összegyűjtött adományo
kat az elöljáró elteszi, s belőle gondoskodik az árvákról és az özve-
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gyekről, azokról, aki beteség vagy más oknál fogva szükséget szen
vednek, továbbá a bebörtönzöttekről, az átutazó idegenekről; egy
szóval mindenkin segít, aki arra rászorul." (29) 

Alig száz évvel később, amikor a császár készen állt rá, hogy 
elrabolja az egyház kincseit, Lőrinc diakónus ezerötszáz özvegyet 
és nincstelent mutathatott neki, akinek fenntartásáról csak az egyház 
gondoskodott. (30) Mégha legendás is ez a vonás, de jól rávilágít, 
mit tett a közösség azokért a tagjaiért, akik nélkülöztek. 

A különböző vidékekről érkezett és a város negyedeiben honfi
társaikkal együtt nemzeti csoportokban letelepedett testvérek (31) 
mindnyájan értik a görög nyelvet, mely összekötő kapocs köztük. 
Többé-kevésbé helyesen beszélik, már amennyire ezt meg tudjuk 
ítélni a sírfeliratok eléggé hozzávetőleges szövegei alapján. Egy 
Apollóniosz választékos nyelvezete válaszol a vidékről idesietett 
plebejus nehézkes és csiszolatlan stílusára meg a Rómában alig hogy 
letelepedett afrikai pontatlan kifejezésmódjára. A liturgikus össze
jövetelen ugyanazt a görög nyelvet használják, egészen a III. szá
zadig, amikor végül is a latin kerekedik felül. (32) 

Az összes statisztikánál jobban világít rá egy tény arra, milyen 
határig ment el a római közösség a testvériesség megvalósításában. 
Két püspök, Pius és Callixtus kétségkívül rabszolgaszármazású volt. 
Képzeljük csak el a nemes Corneliusokat, Pomponiusokat, Caecilia
nusokat, amint egy olyan pápa áldását fogadják, aki még magán 
hordja régi urának bélyegét! Hát ilyen az evangéliumi forradalom, 
amely a társadalmi szerkezetek fölött hat azzal, hogy átalakítja az 
emberi szíveket. 

A számarányában a rómainál sokkal kevésbé fontos lyoni közösség 
árnyaltabb társadalmi képet nyújt.Lyon nem Róma. Amikor a biro
dalom eléri csúcspontját, a közösség egészében véve fiatalnak látszik. 
Különösen Ázsiából érkezett idegenekből és mindenfajta társa
dalmi rangú helybeliekből áll. A matróna a gyülekezetben rábuk
kan a rabszolgájára. Úgy tűnik, hogy az egyház széles körökben 
toborozta tagjait a polgárság sorai ból, melynek jómód ja és gazdag
sága irigykedésre csábít és magyarázatot nyújt a feljelentésekre. 
Úgy látszik a jómódú osztály terjesztette az alkalmazottak és a rab
szolgák között az evangéliumot. Az összes írás, amely a közösségtől 
mindmáig ránk maradt, görögül íródott, a keresztények többségé
nek és a liturgiának a nyelvén. 
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A lyoni első vértanúk története pontosabban világít rá a közösség 
társadalmi összetételére. Neveik, amelyeket Tours-i Gergely órzött 
meg, latinok és görögök vegyesen (33), egyetlen kelta név sem fordul 
elő közöttük. Attikosz és Attaiosz ~ ez utóbbi pergamoni szárma
zású és üzleti ügyben érkezett - az érdeklődés középpontjában álló 
személyiségek. (34) Vettius Epagathus nemes születésű és az előkelő 
városrészben lakik, a csőcselék nem is meri feljelenteni. Alexandrosz 
keleti orvos, akit nagyon jól ismernek a városban, Blandina egy
szerű rabszolgalány, akit ugyanakkor tartóztatnak le, mint úrnőjét, 
kétségtelenül egy nemes matrónát, aki csendben terjesztette házában 
az evangéliumot. (35) Néhány pogány szalgát is elfognak, mert 
a cselédekről és a rabszolgákról feltételez ték, hogy ugyanazon a val
láson vannak, mint uruk. (36) 

A keresztények társadalmi szintje részben megmagyarázza a tö
meg gyűlölködő viselkedését Attaiosz megjelenésekor. Láthatólag 
jól ment neki, ami lehetövé tette, hogy anyagilag támogassa a közös
séget, és megossza Yele jólétét. (37) A közösség tagjai között számos 
nőnek kellett lennie, mert a gnósztikus Markosz szemet vet rájuk, 
különösen azokra, akiknek ruhája gazdagon be van szegve bíborral, 
tehát látszik rajtuk, hogy igen vagyonosak. (38) 

A lyoni közösségben, ahol a jómódú keresztények mindent fel
áldoznak hitükért, a célpont nem a gazdag matróna, akinek még 
a nevét sem őrizte meg a történelem, hanem a szegényes Blandina 
rabszolgalány, akiben - mint ahogy a vértanúságról szóló beszá
moló elmondja - úgy tűnt, hogy Krisztus szenvedése újult meg 
a vértanúk és a nézők szeme láttára. (39) A társadalmi megoszlá
sokat letarolja és megsemmisíti ebben a pillanatban, hogy ugyanazt 
a testvériességet gyakorolják Krisztusban. 

"Így tárul fel a keresztény vértanúság rendkívüli költeménye, az 
az amfiteátrumbeli eposz, mely kettőszázötven évig tart, s amelyből 
a nő megnemesedése és a rabszolga rehabilitálása származik majd" 
(40), mert ettől kezdve az embereket hűségük és egyfajta erkölcsi 
nemességük alapján ítélik meg, amely az e\·angélium gyümölcse, 
nem pedig származásuk alapján. 

Kissé későbbiek a rómaiaknál és a lyoniaknál azok az értesülések, 
amelyeket Tertullianus szalgáltat nekünk a karthágói közösségről. 
Legalábbis lehetövé teszik, hogy megismerjük azt a közeget, amely
ben az evangéliumot hirdették. A scilliumi vértanúk falusiak, tanya-
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siak vagy mezei munkások voltak. (41) Tertullianust az döbbenti 
meg a karthágói keresztényeknél és az viszi rá ezt a jogászt, hogy 
úgy döntsön, csatlakozik hozzájuk, hogy látja szeretetüket és egy
ségüket, s ezt le is hja az Apologeticusban. (42) Összetett közösségről 
van szó, ahol a nagyon gazdag vagy legalábbis jómódú emberek 
elég sokan vannak és eléggé bőkezűek ahhoz, hogy rendszeresen 
gyarapítsák a közös pénztárat. "A jámbor letét" arra szolgált, hogy 
ebből támogassák a szegény vagy üldözött testvéreket, különösen 
pedig - mint ahogy Tertullianus mondja - az árvákat, a hozo
mánnyal nem rendelkező, kiházasítandó lányokat, az elöregedett 
szolgákat, a kikötőben mindig szép számmal található hajótörötte
ket, a bányára, börtönre vagy számíízetésrc ítélt hitvallókat. 

Ugyanebben a korban fogadott kebelébe a thuburbói keresztény 
közösség egy helybeli fiatal arisztokrata asszonyt, Perpetuát és 
öccsét, ami nagyon elkeserítette pogánynak megmaradt apjukat. 
A láthatólag újkeletíí egyházközség fiatalokból ~m. Fiatalokat, jó
részt katekumeneket tartóztatnak k itt, akikhez a börtönben csat
lakozik katekétájuk. (43) 

Az, hogy az elbeszélés ragaszkodik ahhoz, hogy az ifjú asszony 
nemesi rangú volt, bizonyítja az eset kivételes jellegét. A többi 
letartóztatott alig tíínik ki származásával, annál inkább buzgóságá
val, az egyetlen tulajdonsággal, ami végül is számft. Revocatus és 
Felicitas s:>:erény társadalmi helyzetűek voltak, de szabadok, akik 
valószínűleg titokban kötöttek házasságot, mint általában az ala
c-sony sorba valók, és nem a matrónák s:>:ertartása szerint. (44) 

A társadalmi különbségek kölcsönös vetélkedés be olvadnak össze: 
a nemes Perpetua segítségére siet plebejus társnőj ének. A társadalmi 
válasziaJak ledőlnek Krisztusban, aki összegyűjt és aki az egyetlen. 
Ez monda~ja a III. század -v·égén az író Lactantiusszal: 

Köztünk nincsenek se rabszolgák, ~e urak. Egyáltalán nem 
teszünk különbséget egymás között, és mindenkit testvérnek 
hívunk, mcrt mindenkit egyenlőnek tekintünk. Szolgák és urak, 
nagyok és kicsik mind egyenlők szívük szerénységében és készsé
gében, lll f' ly messzire ííz minden hiúságot. (45) 



A foglalkozások 

A foglalkozás határozta meg a keresztény helyét a társadalomban_ 
"Lökést" vagy akadályt jelenthetett az evangélium számára attól 
függően, hogy veszélyezt~tte a keresztényt vagy elősegítette kisu
gárzását. Minden a foglalkozástól és a mesterségtől függött, meg 
attól, hogy mit kapcsolt ezekhe~ szarosan a társadalom. 

Görögország megvetette a kétkezi munkát, aminek a birodalom 
idején még alig volt becsülete. (46) A mások verejtékéből meggazda
godó, gyarmatosító államokban megszégyenítő dolognak számít 
a munka. Tüanai Apollóniosz számára a kereskedés egyet jelent 
a lesüllyedéssel. (4 7) Izraelben a törvénytudó maga is űzött vala
milyen mesterséget, Pál sátrat készitett. Az egyház egycsapásra 
helyreállítja a munka és a munkási rang becsületét. A sírfeliratokon 
dicsérik a napszámost, a napszámosnőt, hogy jó munkás volt. (48) 
Ha valaki azért dolgozik, hogy megéljen, nem nyereségvágyból, 
sem kapzsiságból, akkor úgy jelenik meg, rnint a keresztény ideál 
megtestesitője. (49) 

A Il. századtól kezdve lelkiismereti kérdést vet fel a keresztény 
ember számára a foglalkozás, és egyre jobban rájön, mi is forog 
kockán: létezik-e tisztességes és tisztességtelen mesterség? (50) 
Hogyan lehet a világban élni és azt megnyerni az evangélium szá
mára anélkül, hogy az ember összezavarodna a munkában és szó
rakozásokban, a táborokban és az iparosbódékban? A keresztény 
törvényhozás keresi önmagát és csak lassan szilárdul meg, a III. 
században. Élettapasztalatból alakul ki, sosem előlegezi meg. 

A II. században a hívek és az egyház maga igyekeznek utat törni 
maguknak azzal, hogy a lehető legjobban belekeverednek a többiek 
életébe, ugyanazokat a mesterségeket űzik, mint ők, vagyis egyszó
val: tovább folytatják ugyanazt a munkát, amellyel megtérésük 
előtt foglalkoztak. A megtérés inkább lelküket változtatja meg, 
mint mindennapi életvitelüket. 
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Veletek együtt lakjuk ezt a világot - mondja büszkén Tertul
lianus 197-ben (51) -, fórumotoka t, piacotoka t, fürdőitek et, 
boltjaitokat, üzleteiteket, vendégfogadóitokat, vásáraitokat és 



más üzleti helyiségeiteket látogatjuk. Veletek együtt hajózunk, 
veletek együtt katonáskodunk, műveljük a földet, kereskedünk. 
Veletek cseréljük el művészetünk és munkánk termékeit. 

Gőgös kijelentések ezek: hamarosan ki fogábrándulnia karthágói 
polémista. A megtértek első elhatározása az volt, hogy miután 
keresztényekké lettek, megtartják mesterségüket, mint ahogy Pál 
apostol tanácsolta. (52) Űt idézi más megfogalmazásban Alexand
riai Kelemen (53), amikor azt írja: "Műveld a földet, mondjuk, ha 
földműves vagy, de valld meg a földművesek Istenét; hajózz, ha 
hajózni szeretsz, de fohászkodj a mennyei Kormányoshoz; ha a hit 
a hadseregben bukkant rád, hallgasd a tábornokot, aki az igazsá
gosságot parancsolja neked!" 

A szárazföldi és a tengeri munka, a közszolgáltatásokat képező 
kézművességek, a szobrászat, a pékség, az asztalosság, a szabóság, 
a kőfaragás, a fazekasság, a takácsság nem okozott problémát, fel
téve ha nem kellett pogány templomok számára dolgozni. Rengeteg 
keresztény volt ilyen alacsony állású, ezért nevezbette őketjuvenalis 
"vándorköszörűsöknek". (54) Az ifjú keresztényeket arra buzdítják, 
hogy e foglalkozások egyikét tanulják ki. (55) 

Az orvostudomány emberi értéke javasolta a keresztényeknek, 
hogy gyakorolják ezt a foglaikozást, ráadásul úgy tűnik, hogy magá
nak Krisztusnak a példája is ezt sugallta nekik. Alexandrosz Lyon
ban ezt a hivatást űzte, és népszerűségét ennek köszönhette. (56) 
Dionüsziosz Rómában egymásra halmozta az orvoslás és a papság 
gyakorlását. (57) Az orvosi hivatás korántsem képez akadályt, az 
orvosi fakultás az egyházat szolgálja. Frígiában egy és ugyanazon 
keresztény b ul eu tész és orvos. (58) 

Úgy tűnik, hogy a jogászi vagy bírói hivatást sem fogadták fenn
tartással a keresztények. Minucius Felixhez és Tertullianushoz nem 
illett volna, ha kétségbe vonták volna saját mesterségük jogosságát. 
Úgy tűnik, hogy Ariszteidész egyszerűen csak azt tanácsolja a bírák
nak, hogy "helyes ítéletet hozzanak". 259-ben az egyik afrikai 
vértanú, Fiavian us rétor (59), mai fogalmak szerint irodalom tanár. 

Első pillantásra a kereskedéstől sem óvtak senkit. Nagyon sok 
keresztény számára biztosította a megélhetést. Ireneusz, egy olyan 
kiemelkedő kereskedőváros püspöke, ahol hívei közül sokan az üzlet
nek köszönhetik boldogulásukat, az ő idejében éppúgy, mint ma-
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napság, ahol a házaspárok bíborba öltöznek, kertelés nélkül elismeri, 
hogy "jogosan birtokol egy keresztény olyan javakat, amiket mások 
munkája által vagy megtérése előtt halmozott fel. Sőt továbbra is 
törekszünk a haszonra, miután már eljutottunk a hitre. Ki ad el 
valamit úgy, hogy ne igyekezne hasznot húzni a vásárlótól? És for
dítva is így van: aki vásárol, hasznot akar húzni az eladótóL Ki adja 
fejét kereskedésre anélkül, hogy igyekezne a saját hasznát meg
találni?" (60) Hát így fest bizony a lyonivá vált levantei egészséges 
realizmusa! 

Maga Tertullianus is elismeri, mégpedig egy olyan könyvben, 
amely egyáltalán nem esik a mérséklet "bűnébe", hogy jogosan 
foglalkozhat valaki kereskedelemmel, feltéve ha száműzi a pénzsó
várságot. (61) Minthogy csökkentették a haszonkulcsukat, a keresz
tények látszólag annak a szemrehányásnak tették ki magukat, hogy 
írnproduktívak és nem boldogulnak eléggé. (62) Persze lehet, hogy 
a pogányok zsémbelődése egyszerűen csak abból eredt, hogy a ke
resztények becsületesen megfizették a rájuk kivetett adót (63), 
ami mindig gyanúsnak tűnt egy mediterrán ember szemében. (64) 

Hermasz Pásztora (65) felelősségre vonja a virágzó üzleteket 
bonyolító embereket, akik szinte belefulladnak a vagyonukba, és 
még a pogányokat is megszédítik, de következésképp kivonják ma
gukat Isten ügyeibőL Mint az evangélium élő ellentanúi szem elől 
tévesztik, hogy idegen földön laknak. A meggazdagodott és ,,letele
pedett" keresztényekkel szemben a Pásztor emlékeztet rá, hogy az 
egyházat nem lehet összeegyeztetni az itteni világgal. Oyan figyel
meztetés ez, amelyben még érződik az eszkatologikus várakozás, és 
minden idők keresztényeit figyelmezteti zarándokállapotukra. 

Egy olyan korszakban, amikor a keresztény polgátjogot nyert, 
Kelemen árnyaltabban hangoztatja Alexandriában, a gazdag met
ropoliszban, hogy a kereskedők számára fennáll annak a kockázata, 
hogy mesterkélt szükségleteket látnak el. A megszerzett gazdagság 
luxusízlést szül. (66) 

A pénzforgalommal szemben hamarosan tartózkodással élnek, 
akár bankügyletekről, akár kamatra való kölcsönzésrőllegyen szó, 
annál is inkább, mert állandó kísértést jelentett papok és világiak 
számára egyaránt. (67) Akik a pénzzel foglalkoztak, azoknak hama
rosan kedvük támadt rá, hogy kufárkodjanak. A Pásztor által emlí
tett diakónus ennek nem áll ellen. (67a) Hogy lehetne becsületes 
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vagyonkezelőket találni? Callixtus, a jövendő pápa, aki egy római 
bankár alkalmazásában álló rabszolga volt - ha hihetünk Hip
polütosznak, aki egyáltalán nem bókol neki -, megszökött a bank 
pénztárával, ahová "az özvegyek és a testvérek" tették be a meg
takarított pénzüket. Hitelezők keresték fel Karpophoroszt, Callixtus 
urát, hogy járjon közbe. Az épp csak hogy elfogott vétkest szardíniai 
bányamunkára ítélték, ami aztán jobb belátásra térítette. (68) 
Marciának, Commodus kegyencének jóindulatát felhasználva ki
szabadult, Zephürinosz diakónusa, végül pedig Róma püspöke lett. 

"Bankárok, legyetek becsületesek!" Ez az először Alexandriai 
Kelemen által megfogalmazott buzdítás (69), amelyet Szent Pálnak 
és magának Krisztusnak tulajdonítottak, később pedig bevettek az 
Apostoli konstitúciók ba (70), olyan figyelmeztetés volt, amire alig 
vetettek ügyet. Olyan keresztények, akikre özvegyek és magánzók 
bízták megtakarított pénzüket, maguk a közös pénztár kezelésével 
megbízott klerikusok, püspökök vagy diakónusok meg voltak győ
ződve róla, hogy szemérmetlenül felhasználhatják, ami a testvérek 
bőkezősége következtében folyt be. (71) A pénzhajhászás, aminden 
áron, még uzsora árán is történő haszonszerzés, melyben maguk 
az afrikai püspökök vesznek részt, végül is oda vezet, hogy az üldö
zéskor tragikus módon nagyon sokan tagadják meg hitüket. (72) 

Az állami szolgálat, akár császári vagy községi tisztségviselőkről, 
sőt akár katonákról volt szó, nem jelentett egy csapásra lelkiisme
reti kérdést a II. századi keresztények számára. Ha egyszer meg
tértek, akkor a páli tanácsnak megfelelőenegyik is, másik is továbbra 
is betöltötte régi tisztségét, amiből élt. Trajanus egyik kamarása, 
Hiacynthus, vértanúhalált halt. (73) Az egyház csak egy évszázad
dal később kezd fenntartásokkal élni. A Traditio apostolica megtiltja 
a keresztényeknek, hogy községi hivatalt viseljenek. (74) 

A katonai szaigálat (75) egyfajta önkéntességgé vált. Az alsóbb 
rendű hadsereget a társadalom szerényebb rétegeiből verbuválták, 
és természetesen ez volt a helyzet olyan területeken is, mint Ázsia 
és Afrika, amelyeket már meghódított az evangélium. A katonai 
szaigálat megkövetelte a birodalom iránti hűséget, és azzal a kocká
zattal járt, hogy teljesítőjének vért kell ontania és tömjénáldozatot 
kell hemutatnia a császárnak. 

Pál apostoltól Jusztinoszig és Ireneuszig mindenki tartózkodás 
nélküli odaadással viseltetik a birodalom iránt. A keresztények, 
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akik büszkék arra, hogy a római államhoz tartoznak, és élvezik béké
jének és felvirágzásának áldásait, csodálattal viseltetnek a hadsereg 
iránt, mely legjobban munkálkodik ezeknek az áldásoknak a meg
valósulásán. Úgy mozognak a katonaijelképrendszerben, mint hal 
a vízben. A páli levelek visszhangzanak a római fegyverzet hadi
szerszámainak csörgésétőL (76) Kelemen a római közösség nevében 
büszkén állítja a hadsereget példaképül a korinthusi hívek elé: 
"Vegyük csak szemügyre azokat a katonákat, akik a mi parancs
nokaink alatt állnak, hogy milyen rendben, milyen fegyelmezetten 
és milyen engedelmcsen teljesítik azoknak rendelkezéseit. Nem 
mindannyian prefektusok, nem mindannyian ezredesek vagy szá
zadosok, sem tisztek és így tovább, de mindegyik ott áll a maga 
rendjében, mindegyik királyának és kormányzóinak parancsait tel
jesíti." (77) Az egyház vajon nem hasonlít-e a birodalomhoz, mcly~ 
nek lelke és feje a császár? (78) Távol vagyunk "az ördög táborai
tól", de közel a bizánci császárok aranykhlamiszába öltözött Krisz
tus imperatorhoz. (79) 

Jusztinosz filozófus, a római telepesek és talán veteránok fia zsi
gereiben érzi a katonás magatartást. Nemes érzelmekkel eltelve 
emlegeti a birodalom katonáit, akik hitüket adják és feláldozzák 
életmódjukat. (80) A lelkiismereti ellenvetéseket felhozók csak egy 
századdal később jelennek meg. 

Marcus Aurelius korában számos keresztény szolgál a római 
légiókban, különösen a Meliténében (Törökország) állomásozó 
XII-ben és az észak-afrikai Lambaesisben állomásozó III-ban. 
"Megtöltjük táboraitokat" (81), harsogja Tertullianus, kétségtele
nül legtöbbnyire csak a beosztott tisztségekben. A hadsereg jelen
tette a szerények számára az előrejutást, akiknek a századosi rang 
marsallbotnak, a veteráni nyugdíj pedig biztonságnak számított. 

A Marcus Aurelius idején a meliténéi légióban történt csoda 
(82), amely meg van örökítve Rómában Aurelius oszlopán, arról 
tanúskodik, hogy a keresztények ott voltak a római hadseregben. 
A keresztény szerzők pontosabban leírják, hogy a keresztények 
Istene jött kivétel nélkül az összes katona segítségére. Tertullianus 
szívesebben látta volna, ha tönkremegy "az ördög tábora", és az 
az övéi baja. Pszichoanalízisnek kellene alávetni ennek a római 
centurio-fiúnak a reakcióit. Milyen mértékben rázkócitatta meg az, 
hogy katonacsaládból származott? 
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A kereszténnyé lett katonáknak semmiféle aggodalmat sem okoz, 
hogy a birodalmat szolgálják. (83) A III. században Tertullianus, 
Lactantius, árnyaltabban pedig Úrigenész veti fel a kérdést: 
Választhatja-e egy keresztény a fegyverforgatás mesterségét? A szín
falak mögött zajló vita ez, ha a katonák arányát tekintjük a III. szá
zad vértanúi között. (84) Kissé akadémikus vita, legalábbis abban 
a mértékben, hogy a keresztény katonák az egyházközségek pe
remén éltek. Ritkán lehetett egyenruhát látni a liturgikus össze
jövetel alkalmával. A konstantini korban tisztogatást hajtanak 
végre a martirologiumokban: eltávolítják belőlük azokat a kato
nákat, akik lelkiismeretbeli okból tettek ellenvetést. (85) 

Annyi bizonyos, hogy a II. század egyháza nem bátorítja a hí
veket arra, hogy a katonai mesterséget űzzék, még ha nem is tiltja 
meg nekik. Egyik hibájukul ezt rója fel a keresztényeknek a hazafi 
Kelszosz (86) : aláássák a birodalom alapjait. "Mi lenne, ha min
denki ezt tenné? A császár hamarosan egyedül találná magát, a 
birodalom pedig ki volna szaigáitatva a barbároknak!" Úrigenész 
számára azonban (87) a császárnak nagyobb szüksége van kereszté
nyekre, mint katonákra. 

A fegyverforgatás mestersége csak különleges esetét képviseli egy 
sokkal szélesebb körű elvnek. Vajon annyira különbözik a katona 
helyzete a világban élő egyházétól? Hogyan lehet helytállni a világ
ban anélkül, hogy az ember megfertőződne tőle és megalkudna 
vele? Vajon arra van-e ítélve a keresztény, hogy "remeteként vagy 
gimnoszofistaként éljen"? (88) Pikáns dolog megállapítani, hogy 
épp Tertullianus az, aki tiltakozik az effajta elzárkózás ellen. A vi
lág életébe keveredett keresztények előbb vagy utóbb felteszik ma
guknak a kérdést, hogyan egyeztessék össze a két város életét. 
Hamarosan meglátjuk. 

A Il. században a filozófusokat és a szofistákat bálványozták a 
városok és a fejedelmek. Marcus Aurelius személyében a filozófia 
kormányozza a birodalmat. A költészet nélküli és lélektelen val
lásba beleunt rómaiak már hosszú ideje a gondolkodás mesterei 
felé fordulnak. (89) A filozófia lelki iskolává válik, a filozófus pedig 
lelkiismeretbeli irányítóvá és belső taní tóvá. Közülük sokan jönnek 
a kereszténységhez, mint ahogy Alexandriai Kelemen tapasztalat
ból írja. (90) Az intelligencia betörése a fogadásukra rosszul fel
készült egyházba gazdagodást, de egyúttal robbanást is jelent. Jusz-
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tinosz mellett hány rosszul megtért filozófus bukkan fel, akik ebben 
a korban veszélybe sodorják az ortodoxiát! 

A kereszténnyé lett filozófusok, mint például Jusztinosz, egyál
talán nem tartják összeegyeztethetetlennek a hitet és az értelmet, 
parádés öltönyként viselik a filozófusköpenyt. Az igazság utáni 
kutatásuk vezette el őket az evangéliumhoz (91), Platón a Logosz 
pedagógusa. (92) Az egyház nemesi oklevéllel látja cl a bölcselői 
testületet. Hát nem szolgáltatott a filozófusok testülete válogatott 
újoncokat és mintegy tanúbizonyságot az evangéliumi bölcsesség 
számára? Tatianosz agresszíven viselkedik, Tertullianus pedig, 
ahogy tőle megszoktuk, paradox módon. (93) A gnósztikusok for
rongása és a szekták nyüzsgése megtanítja az egyházat a hit és a 
gondolkodás nehéz párbeszédére. A hivatásos filozófusok a fiatal 
egyházban hosszúlélegzetű feladathoz kezdnek: "Pia tónt alkal
massá tenni Krisztus számára", amint Pascal mondja. A platóni 
lélek és a keresztény lélek találkozása egy korszakot jelez. 

A filozófusok és a jogászok megtérése akultúrának és a hit meg 
a filozófia tanulmányozásának, a nyelvnek és a közlésnek a prob
lémáját veti fel az egyház számára. Vajon nem ugyanúgy élős
ködik a pogány irodalmon a bálványimádás, mint az államon? 
De hogyan lehet lefitymálni az emberi örökségek legnemesebbikét? 
"Hogyan lehetne visszautasítani a profán tanulmányokat, mondja 
maga Tertullianus A bálványimádásról írt tanulmányában (94), ame
lyek nélkül nincsenek vallásos tanulmányok? És hog-yan képezzc 
magát az ember a humán tudományban, hogyan tudjon gondol
kozni és cselekedni, amikor a tanulás az élet kulcsa?" 

A felvetett kérdésben először bukkan fel a hit és a kultúra össze
egyeztetése. Tertullianus nem ítéli el a tanulást, feltéve ha nem 
terjeszti a pogány szerzők mérgét. (95) A III. századtól kezdve 
fenntartással kezdnek élni az iskolai tanítókkal és a grammatiku
sokkal szemben, akik a profán irodalomra oktatnak. A Traditio 
apostolica (96) ezt tűzi ki irányvonalként: "Aki gyerekeket oktat, 
helyes, ha abbahagyja, de ha nincs más mestersége, engedjék meg 
neki, hogy folytassa." Valóban kevés olyan keresztény sírfeliratot 
találunk, amely grammatikusé vagy tanáré lenne. (97) 

Ezzel szemben az egyház az összes olyan mestcrségről lebeszéL 
ami a mágiával és az asztrológiával kapcsolatos (98), meg amelyek 
a cirkuszi játékokkal függenek össze: lovasok ról, gladiátorokróL 
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vagy a játékok megszervezésében részt vevő egyszerű alkalmazot
takról van szó. Nem részesültek jobb bánásmódban a színházi é~ 
táncos mesterségek sem: a komédiások, mimusok, pantomimusok. 
táncosok, táncosnők gyakran toborzódtak az alvilágból, vagy az kt1 
a sorsuk, hogy oda süllyedtek. (99) 

Az egyszerű erkölcs zárta ki a mindkét nembeli prostituáltakaL 
még inkább azokat, akik hasznot húztak "a világ legrégebbi mes
terségéből". Mégis meg lepő, hogy a Traditio apostolica ( 100) ki
fejezetten hivatkozik rá, mintha a dolog nem volna magától értődíí. 
Az akkori kor nem volt olyan érzékeny, mint a miénk. 

A keresztények kezdettől fogva kizártnak tartották az összes 
olyan foglalkozást, amely bármiféle kapcsolatban állt a pogány 
kultuszokkal, mint például azokat, amelyeknek az voli a céljuk. 
hogy templomokat építsenek vagy szépítsenek, gondmkodjanak a 
szertartásokról, ellássák a szcrtartást végző papokat. ( 10 l) Bizo
nyos lazaság kaphatott lábra ezzel a jelszóval: "Meg kell élni vala
miből!", s ez ad magyarázatot Tertullianus válaszára (102): "Tr 
imádod a bálványokat, mert lehetövé teszed, hogy imádják őket 
az emberek!" A tetőfokára hág a karthágói pap méltatlankodásn. 
amikor megtudja, hogy egy bálványszoborkészítő egyhtzi ti~zt
séget kapott. (l 03) 

Az egyház kizárásai számos megtértet munkanélkülhégre kár
hoztattak, akiket aztán a közösségnck át kellett csoportosítani vagy 
el kellett tartani. A pogány kultuszokon kívül szintc nem volt 
tárgya a művészetnck (l 04), és rengeteg művész és kézműves vesz
tette cl a kenyérkereseti lehetőségét. A keresztények hogyan élhet
nek egy olyan államban, amelyet elárasztanak a pogány i~tenségck? 
Elkerülhetetlenné vált, hogy SZf'mbenézunek a problémával. 

A nő helyzete 

Nőpárti vagy nőgyűlölő az egyház? Nem lenne nehéz egy dosz
sziét összeállítani akár az egyik, akár a másik állítás bizonyításár<'. 
A valóság sokkal összetettebb. Különben sosem szabad szem el61 
tévesztenünk, hogy az ókort csak azon keresztül ismerjük, amit ::1 

férfiak mondtak; maguk a nők némák maradtak. Bizonyára akth 
szerepet játszanak a keresztény közösségekben. Kelf'ten éppúgy, 
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mint Rómában, a Nagy Egyházban éppúgy, mint az elszakadt 
szektákban a gyakran nagyon vagyonos nők annyira hozzájárulnak 
a kereszténység terjeszkedéséhez, hogy felvetődhet a kérdés, vajon 
kezdetben nem a nők voltak-e túlsúlyban az egyházban, mint ahogy 
később, a XIX. század polgári társadalmában is ez lesz a helyzet? 

Megállapítható, hogy a császárkorban a nők adták meg a val
lásos buzgóság és gyakorlat hangoemét (105), de hogyan magya
rázható az a vonzerő, amit a kereszténység gyakorolt rájuk? Annál 
is inkább, mivcl a templomoknak, különösen Izisz templomának 
a látogatása minden természetes vágyakozást ki tudott elégíteni? 
(106) A nők gyakrabban kerestek- és találtak is- itt férfiakat, 
mint az istenséget. 

Az evangélium egyik újdonsága az volt, hogy a férfi és a nő 
egyenlőségét, a szüzesség magasztosságát, a házasság méltóságát és 
felbonthatatlanságát tanította. Az evangélium összekapcsolta a val
lás gyakorlását az erkölcsök tisztaságával. Ezek az állítások szembe
szegültek az elfogadott eszmékkel, elítélték a pogány morált. 

A birodalom korában az ifjú leányt már akkor eljegyezték, ami
kor még babázott. A házasságokat kívülállók vagy erre specializáló
dott ügynökök hozták össze. (l 07) A vonzalom nélkül kötött há
zasságban méltóság nélkül élték a házaséletet. A házastársi hűséget 
kigúnyolták: látványosságok, thermák és lakomák segítették elő az 
olyan találkozásokat, mclyeknek nem volt folytatásuk. (108) 

Az evangélium tisztább levegőt, eszményt jelentett a nők szá
mára, akikkel visszaéltek vagy akik nemes igényekkel léptek fel. 
Patriciusnők és plebejusnők, rabszolganők és gazdag matrónák, 
lányok és bűnbánó szajhák növelik a közösségeket Keleten éppúgy, 
mint Rómában vagy Lyonban. (109) A legtehetősebbek vagyo
nukból támogatják az egyházközségeket. A Nagy Egyházra épp
úgy hatást gyakorol a nő, mint a gnósztikus és különösen a mon
tanista szakadásra, mégpedig olyannyira, hogy fenntartással vagy 
kissé nőgyűlölő nehezteléssei kezdik el kezelni a férfiak és a kleriku
sok. Az Atyák egy bizonyos csoportja számára, kezdve Tertullianu
sorr (ll O) - aki ráadásul nős volt - a kísértés nőt, a nő pedig 
kísértést jelent. 

Hierapoliszban, Kisázsiában tisztelettel vették körül annak a 
Fülöpnek két leányát, aki kétségtelenül nem az apostol. (lll) 
Papiász püspök elképedten hallgatta őket. Nagy befolyása van a 
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II. század végén egy másik prófétanőnek, Ammiának Philadelphiá
ban. A különböző apostolok apokrif Cselekedetei szép részt juttat
nak a nőknek János, Pál ( 112) és Tamás apostolkodásában. Taka
rosan rehabilitálták Évát, akit minden rosszal vádoltak. 

Ha bebizonyítható, hogy Flavia Domitilla, Domitianus császár 
húga megtért, ez azt mutatja, hogy a kereszténység utolérte a csá
szári udvart is az l. század végén. Domitilla férjét megtorlásképp 
kivégezték, őt pedig egy szigctre száműzték. (113) Lehetséges, hogy 
Marcia, annak a Commodus császárnak a kegyence, akinek há
remében háromszáz asszony és szajha, meg háromszáz fiú élt (114), 
keresztény volt, bármilyen túlzott dolognak is tűnjék ez modern 
érzékenységünk számára. Legalábbis rokonszenvét nyilvánította a 
keresztényekkel szemben, amikor elérte, hogy a szardíniai bánya
munkára ítélt hitvallók visszanyerjék szabadságukat. ( 115) J. B. 
dc Rossi az Antoninus-dinasztiabeli császárokkal rokonságban álló 
nagy római családok neveirc bukkant a keresztény sírfeliratok 
között. (116) 

A nő evangélizációja alaposan felkavarja az antik társadalmat. 
~Iások, mint például Plutarkhosz a kulturális egyenlőség mellett 
törtek lándzsát. A sztoikusok ugyanazt a képzést ajánlották mind
két nem számára. Plátói óhajok csak, amik semmit sem lendítenek 
a társadalmon. A kereszténység többet tesz, mint amit tanít. Meg
<tdja a nőnek a ken·sztény nemeslevelet, méltósággá emeli azt az 
áHapotot, amin a pogányság csak gúnyolócini tud, és tanításában 
határozottan kiáll a férfival való egyenlőség mellett. ( 117) 

Az Isten országáért vállalt önkéntes nőtlenség egy olyan korban 
illította a nő szabadságát és autonómiáját, a keresztény remény
~ég primátusát a test vágyai fölött, amikor az emberek továbbra is 
\·allásos megszenteltséget tulajdonítottak a prostitúciónak. A po
~ányok szüntelenül megbotránkoznak azon a tanúságtételen, amely 
meghaladja érzékeik szűk korlátait. Maga Galénosz nehe4zen tudja 
megmagyarázni magának "ezt a fajta szemérmességet, amely azt 
~ugallja a keresztényeknek, hogy idegenkedjenek a házasság szo
kásától". Ha van is olyan keresztény áramlat, amely nem elégszik 
meg azzal, hogy helyreállítsa a házasság méltóságát, hanem két
;égbe vonja a törvényességét is, az sosem a Nagy Egyház állás
pontját fejezi ki. "A keresztények, mint mindenki más, házasodnak, 
állítja a Diognétos;:-!evél. (118) Gyermeket nemzenek, de a magzatot 
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nem hajtják el." Hallatlan követelménynek számít a helyreállított 
felbonthatatlanság és a hűség, különöscn a férj számára. Minucim 
Felix (119) könnyedén befoghatta a rágalmazók száját: "Ti vá
doltok minket valótlan vérfertőzésekkel, ti, akik igaziakat követ
tek el!" 

Igaz, hogy a házastársi összhangot, a házastársak cgyenlőségét 
kevésbé hangsúlyozták, mint a nő alávetettségét és nevelői szere
pét. A nő helyzetének rehabilitálása csak lassan, fokozatosan való
sul meg. A nő méltóságával egyidőben a kereszténység az élet tisz
teletben tartását is megköveteli abban a korban, amikor az abor
tusz a társadalom minden osztályában közönséges dolog voh 
Egyiptomtól Rómáig. Domitianus császár kötelezte rá unoka
húgát, hogy hajtassa el magzatát, és az bele is halt ( 120), ami nagy 
zavart keltett. Nem kisebb csapástjelentett az, hogy kitették a gyer
meket. Kezünkben van egy levél, amit egy egyiptomi munkás írt 
terhes feleségének, akitől távol volt, mert Alexandriában dolgozott. 
Azt kérte tőle, tüntesse el az utódot, ha leány lenne. ( 121) 

Úvakodnunk kell tőle, hogy minden áron, különösen pedig a:
igazság árán idealizáljuk a keresztény ókort. Az evangélium nem 
változtatta meg csodálatos módon az embereket, nem is szüntetett 
meg mindcn gyengeséget. A Pásztor (12la) azt tanácsolja, hogy a 
keresztény tudjon megbocsátani, szükség esctén pedig újra kezdjen 
közös életet élni a bűnbánóvaL Többet ér, ha megbocsát valaki. 
mint ha azt látja, hogy hitvese visszafordul a bálványimádáshoz. 

Ez a realizmus éles ellentétben áll egyes szekták rajongó szellemé
vel, amelyek megtiltják a nőnek, hogy anyai szerepét gyakorolja. 
A Tamás nevét viselő Aktákban az apostol Gundaphar király 
leányának házasságkötése napján hittel tanítja a teljes megtartóz
tatást. "Azért jöttem, hogy lerontsam az asszony műveit". ( 122) 

Egyes ,gnósztikusok odáig jutnak, hogy prostitúciónak állítják be 
a házasságot. A ló másik oldalára átesett gnósztikus szekták, Simon. 
Apellész, Markosz pedig annyira kihasználják a női hiszékenysé
get, hogy egészen megzavarják a lelküket, és ezzel elérik, hogy 
olyan bizalmaskodásokba is beleegyezzenck, amiket az egyszeríí 
erkölcs mélyen megnt. ( 123) 

A férjes asszony nehézségei mcgszaporodnak, amikor egyedül. 
férje nélkül tér meg a kereszténységre. Az első századok folyamán 
bizonyára gyakran fordult ez elő a társadalom minden rétegében 
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A Didas;e.kália (124) anélkül néz szembe az ilyen helyzettel, hogy 
dramatizálná. Mónika és Ágoston idejéig a keresztény asszony 
köteles megmutatni férjének a kereszténység igazi arcát. Lelki 
tulajdonságai végül is elvezethetik a hitvest is az evangéliumhoz. 
!\ pogányok mindenképp ezt ismételgették: "A viszály magvait 
hintik el a családokban". (125) 

Rengeteg példa adódik rá. Jusztinosz (126) elbeszél nekünk egy 
történetet egy előkelő társaságba tartozó római hölgyről, aki meg
térése után hiába próbálta elvonni férjét a kicsapongástóL Végül 
elvált tőle. A férj haragjában feljelentette feleségét, hogy keresz
tény. Házastársi neheztelésről van szó, amely rávilágít a mindcn
napi családi drámákra. Tertullianus (127) számol be a kappadokiai 
kormányzónak, Claudiusnak az esetéről, aki azért üldözi a ke
resztényeket, hogy bosszút álljon felesége megtéréséért. 

A tapasztalat magyarázza meg, miért volt az egyház tartózkodó 
:1 pogány férfi és keresztény nő között kötött vegyes házassággal 
szemben. Tertullianus ( 128) írja le, milyen kockázatot és tétet 
jelentett ez a férjes asszony számára: "Lehetetlen lesz, hogy tel
jesítse az Úrral szemben fennálló kötelességeit, amikor oldalán ott 
van az Ördög szolgája, akit ura azzal bízott meg, hogy gátolja 
buzgóságát és jámborságát. Ha az asszony a liturgikus gyülekezetbe 
akar menni, férje már nagyon korán a fürdőbe hívja meg. Ha böj
tölni akar, férje aznapra lakomát rendez. Ha el akar menni, annyi 
házi munkája akad, mint soha máskor." Nős ember festette ezt a 
képet, az igaz! 

Egy fiatal leány megtérése beárnyékolta a jövőjét. Hogyan köt
hetne házasságot egy olyan csoportban, ahol a nők voltak több
ségben? Ha a leány az arisztokráciához vagy a vezető osztályok
hoz tartozott, választási lehetősége még jobban leszűkült egy olyan 
közösségben, ahol a házasulandó ifjak szerényebb rangúak voltak. 
:\!arcus Aurelius idején a patriciusnő elvesztette "clarissima" címét, 
ha egy közrendű férfihez ment feleségül. Az is előfordult akkortáj
ban, hogy fiatal arisztokraták ágyasságban éltek felszabadított 
nőkkel, sőt rabszolganőkkel is, csak hogy el ne veszítsék címüket. 
(129) 

Tertullianus kárhoztatja ezt az eljárásmódot, és élénken arra 
buzdítja a keresztény leányt, hogy a hit nemességét részesítse 
dőnyben a vérbeli nemességgel szemben. A hiteles szeretetben ki-
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bontakozó hitbeli összhang busás kárpótlást nyújt a társadalmi 
különbségért. (130) Callixtus pápa elismerte ezt a morganatikus 
gyakorlatot, sőt odáig elment, hogy a római jog ellenére engedé
lyezte, ha egy főrangú és egy szabadon született közrendű vagy egy 
rabszolga közt fennálló kapcsolatról volt szó. 

Megengedi a férj nélküli és erejük teljében levő nőknek, akik 
rangjukhoz méltatlan férfi iránti szerelemtől égnek, ezért azon
ban nem akarják feláldozni társadalmi állásukat - meséli meg
botránkozva Hippolütosz -, hogy egyesüljenek a rabszolgasor
ban levő vagy szabad férfival, akit ágyastársul választottak 
- mintha ez megengedett dolog volna -, és férjüknek tekintsék 
anélkül, hogy a törvény szine előtt megesküdtek volna egymás
sal. ( 131) 

Ezeket az akkortájt gyakran előforduló szabad együttéléseket 
azzal a feltétellel hagyja jóvá a pápa, hogy az egyház szentesiti 
őket, és alá vannak vetve a hűség és a felbonthatatlanság általános 
szabályainak. ( 132) Ezek a belső fórumon törvényes, többé
kevésbé titokban kötött házasságok - mivel a jog nem ismerte el 
őket -, azzal a veszéllyel jártak, hogy terméketlenek maradnak 
vagy arra késztetik a házastársakat, hogy inkább magzatelhajtás
hoz folyamodjanak, mintsem hogy elismeijék egy szabados vagy 
egy rabszolga gyermekét. A törvény által engedélyezett ágyasság 
önkéntes terméketlenségre tette hajlamossá a feleket. 

Bármennyire is nem tetszik Hippolütosznak, aki kegyetlenül fele
lősségre vonja Callixtus pápát, mégis tisztelettel fejet kell hajtanunk 
a lelkipásztor realizmusa előtt, aki meg tudta szabaditani a keresz
tény nők lelkiismeretét a kilátástalan helyzetekkel való viaskodá
soktóL 

A korabeli keresztény szerzők iratai hemzsegnek az intelmektől, 
s ezek jelentik a kovászt, amely majd megerjeszti a \·én ülő világot. 
Tertullianus egy egész értekezést szentel a "szüzek fátylának", 
hogy rábirja a keresztény leányokat, hogy hordják, és meg is 
indokolja nekik, hogy miért. A Didas;::kália ( 133) azt javasolja a 
férjes asszonyoknak, fedjék be fátylukkal fejüket a köztéren és a 
gyülekezetben, hogy elrejtsék szépségüket és ne gerjesszenek sem
miféle vágyat. A közös fürdőkről, amelyet a Digesta rendelkezései 
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( 134) nem tudtak betiltani, és ahol kétes erkölcsű nők tartózkod
tak, kifejezetten lebeszélik a mindkét nembeli keresztényeket. (135) 

A közös pénztárból fedezték a fiatal özvegyek ellátását, akiknek 
már Pál azt tanácsolta, menjének férjhez, hogy így elkerüljék, hogy 
tétlenségük áldozatává váljanak. A legbuzgóbbak közösségekbe tö
mörülnek. ( 136) 

Sehol sem tűnik ki jobban a nő méltósága és a férfival való 
egyenlősége, mint a vértanúságban. Hősiességüknek köszönhető, 
hogy oly sok nővel találkozunk a vértanúk soraiban. Alig van 
olyan elbeszélés, amely ne jelezné, hogy a szereplők között asszo
nyok vagy lányok is vannak. (137) Úgy tűnik, hogy a pogányok 
szadizmusból előszeretettel őket vonják felelősségre, mintha ők sze
mélyesítenék meg a kereszténység győzelmét. 

A hitbuzgóság terén előforduló gyarlóságai és bukásai ellenére 
a keresztény közösség egy másik társadalmat, egy új társadalmat 
igyekezett megvalósítani, ahol a társadalmi, faji és nemi korlátok 
leomlottak a heves igyekezet előtt, hogy teljesen átéljék a keresztény 
testvériséget és mindenüket megosszák egymással. A gazdag vagy 
szegény fivér és nővér az evangélium fényében nem az emberi 
kategóriák szerint jelenik meg, hanem az egy és ugyanazon élet és 
hálaadás közösségében. 
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Második rész 

JELENLÉT A VILÁGBAN 

l. 

A HIT FERTŐZÉSE 

A kereszténység gyors terjeszkedése, amely szöges ellentétben állt 
a pogány vallások hanyatlásával, meglepte, sőt néha lesújtotta a 
pogányokat. A görög-római világ nem tért meg sem Mithrasz, 
sem pedig Kübelé kultuszára, nem tért meg a zsidóra, annak elle
nére, hogy az széleskörű propagandát fejtett ki, viszont megtért 
az cvangéliumra. Alig kétszáz évvel Krisztus halála után olyan 
helyzetet foglalnak el a keresztények a birodalomban, hogy gyö
kereit már képtelenség kitépni. A konstantini béke hajnalán becs
lések szerint számuk a birodalom lakosságának 5, sőt l 0 százalékát 
teszi ki. (l) 

A római államra gyakorolt megdöbbentő hatás ad magyarázatot 
rá, miért ismerte fel nehezen a birodalom a veszélyt és miért reagált 
rá lassan. Mire meginog, a fertőzés már mindenhová beférkőzött. 
A jogi intézkedések, amelyeket ekkor dolgoznak ki, már késve 
érkeznek: lemaradtak az események mögött. 

Hogyan magyarázható a siker ott, ahol a Keletről jött összes 
többi vallás csődöt mondott? A fejlődésnek egyszerre társadalmi 
és földrajzi egyetemességével karöltve járó gyorsaság és alaposság 
megérdemli, hogy közelebbről vizsgáljuk meg, ha meg akarjuk 
ismerni mozgatórugóit és fel akarjuk fedezni indokait. 

A nyugati szellem aligha tudja másképp elképzelni az evangé
lium terjesztését, mint olyan cselekvésmódok jól megtervezett 
stratégiájával, amiket kellőképp ellenőriznek a szakszociológusok. 
Az iskola, a sajtó, a szcrvezetek, a mozgalmak évszázadokori át az 
evangélizáció nélkülözhetetlen eszközeinek tüntek a szemünkben. 

A kereszténység térhódítását inkább az élet, mint a stratégia 
'5zabja meg az első két évszázad folyamán, amikor az egyházat nem 
hogy nem támogatta az állam, hanem ki volt téve a tömeg gya-
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núsítgatásainak és ellenséges érzületének. Az egyház ifmt:ri tör
ténelmének ifjúkorát. "Április lobog a szemében". (2) Az öröm
hírt ugyanazzal a lelkesedéssel kürtöli szét a világ határain (3), 
mint amellyel első szerelmének lángolásában elfogadta. Ezt a su
relmet az idő elmélyíti, de nem kezdi újra. Pasztellszínekkel kellene 
lefestenünk ezt a tavaszt, amely az egész világot virágba borítja. 

Ahhoz, hogy meggyőződjünk erről, elég, ha összehawnlítjuk azL 
amit a II. századi emberekkel és helyzettel kapemiatban tudunk, 
vagy néha megfejtünk, a következő generációval, amelyet jobban 
ismerünk. Egészen más a légkör Tertullianus és Úrigenész idején. 
Valami elvirágzott az első ösztönzésbőL Az egyház szert tett az 
első tapasztalatokra, volt része elpártolásokban. Megsebezték az 
eretnekségek, bizonytalanságban tartották az üldözések. Ez a min
dennapok kijózanodása. 

Ebből ered aztán a püspökök óvatossága, Tertullianus agresszh· 
hajthatatlansága, a törvényhozás, amely felállítja a maga szöges
drótakadályait. Az egyház védekezik, védi a hátországát, ami ért
hető, ha mérlegeljük, mi a tét, és milyen kockázattaljárnak a hen~. 
támadások, de többé nem találjuk már meg benne a kezdeti len
dületet. 

Az apostoli egyházhoz képest a Tizenkettő halálát követő szakas;;: 
először is végleg szakít a zsinagógával, amely elősegíthette ugyan 
a keresztény teljeszked és első fokozatát, dc azzal a kockázattal 
járt, hogy tönkreteszi a következőt. 

Az üdvösség a zsidóktól ered (4) 

Az első időben, amely az I. századra terjedhet ki, a keresztény
ség fejlődése hasznot húzhatott az egész világon, az Ebrótól az 
Eufráteszig szétszóródva található zsidóuegyedek szervezetéből. 
A zsidóságból származott Pál és munkatársai biztosak lehettek 
abban, hogy hitsorsosaik befogadják őket a birodalom legnagyobb 
városaiban. A vendéglátók elsőként hallották az őseik hazájából 
érkezett "örömhírt". Hogyne remegtek volna meg, amikor meg
tudták, hogy nem múlt el a próféták ideje Izraelben? A zsidó
kereszténységben volt a misszionáriusoknak, apostoloknak és ., 
Didakhé által említett (5) vándortanítóknak egy olyan első nemu-
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déke, amelyik a zsidóság hagyományait követve spontán módon 
állt az evangélium szolgálatába. Jeruzsálemben vagy üzleti útjaik 
során megtért zsidók hozhatták haza Alexandriába vagy Karthá
góha az "örömhírt" és válhattak Krisztus vallásának propagálóivá. 
A sok - férfi és női - "hívővel", akiket Pál a rómaiakhoz írt 
levelének a végén még azelőtt üdvözöl (6), hogy elment volna 
hozzájuk, részben már találkozhatott, és ekképp térhettek meg. 
Amikor Aquila és Priszka visszatértek Rómába, nem ültek ölbe
tett kézzel. Hogyne terjesztenék az üzenetet azután, hogy az apos
tol szájából hallották! A zsidó származású J uniáról és Androni
kuszról a Római-levél kifejezetten állítja, hogy előbb lettek ke
reszténnyé, mint az apostol, és különösen azt emeli ki, hogy tevé
keny "hithirdetők". (7) 

Péter római utódai közül Euaresztosz az egyetlen, akiről pon
tosan feljegyezték, hogy zsidó származású volt. (8) Úgy látszik, 
hogy a többi római püspök pogány családokból került ki. Ugyanez 
a helyzet Antiochiában, ahol Péter összes utódja görög nevet visel. 
(9) Edesszába, Alexandriába, Észak-Afrikába néhány Jeruzsá
lemben megtért zsidó vagy az új hittel visszatért zarándok hozza 
el az evangélium üzenetét, és az ő révükön terjed el a helyi zsidó
negyedekben. Karthágó első keresztény nemzedékei zsidó testvé
reikkel együtt alusszák örök álmukat. (l O) 

Az első évszázadban a keresztény élet oly mértékben vegyült el 
a zsidósággal, hogy a római állam még nem tett különbséget köz
tük, hanem annyira összekeverte őket, hogy ugyanazokat a ki
váltságokat ismerte el az ő számukra is: szabad vallásgyakorlást, 
a katonai szolgálat alól való mentességet, a monoteizmussal össze
egyeztethetetlen megbízatások, kötelezettségek és tisztségek alól 
való felmentést. (ll) A császárkultusz alóli felmentést azzal kár
pótolták, hogy imádkoztak a császárért. A keresztények hűek ma
radnak ehhez a gyakorlathoz. ( 12) 

A Nero-féle, szigorúan csak Rómára szorítkozó, rövid üldözés
től eltekintve a fiatal egyház az I. század végéig élvezte a zsidók 
jogállását. Lehet, hogy a kereszténység újdonságának tudatában 
levő zsidók éberen igyekeztek elkerülni minden kétértelműséget a 
római hatóságok szemében. Mások, akik megtértek a keresztény 
hitre, de nosztalgikusan gondolnak múltjukra, elszakadnak és kü
lönálló közösségekbe szerveződnek. 
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A II. század elején új fordulat áll be, amikor is élesen meg
különböztetik a keresztényeket a zsidóktól. Plinius levelének tanú
sága szerint az állam elismeri a keresztény mozgalom autonómiájá
nak eredeti voltát. (13) Amikor a vihar 135-ben lecsap a zsidó
ságra, a keresztényeket egyáltalán nem bántják; békében élnek és 
fejlődnek. ( 14) 

Maguk a keresztények távolodnak el a zsidóságtól és állítják, 
hogy függetlenek tőle. Jeruzsálemben Márk püspök, aki ebben a 
korban az egyházat irányítja, pogány származású. Az egyház a 
páli tapasztalatból okulva tudatára ébredt annak, milyen kétér
telmű az efféle helyzet, amely el is idegeníthet az evangéliumtóL 

Mindamellett a szórványban élő zsidóság a kereszténység szá
mára egyengette az utat azzal, hogy az egyetlen Istent, az ég és föld 
Teremtőjét vallotta, és megtartotta a Törvényt. ( 15) Pogány föl
dön Izraelben tudatosodott, milyen gondviselésszerű értelme is van 
annak, hogy szétszóródtak a zsidók, és jelenlétük hithirdetői fele
lősséggel jár. A zsidó prozelitizmus felkeltette az elit figyelmét, s 
olyan tanbeli és erkölcsi igényt mélyített el, amelyet az ebből az 
igényből hasznot húzó evangéliumi üzenet elégít ki. ( 16) 

Az egyháznak a zsinagógával szemben elért autonómiája nem 
jelent szakítást. A párbeszéd az egész II. század folyamán tovább 
tart. A keresztények nem rettegnek a vitától. Vitába bocsátkoznak 
a szent könyvekről, különösen pedig a Krisztus által beteljesített 
jövendölésekrőL A zsidók kiváltságos vitapartnerek maradnak Pellai 
Arisztán és Jusztinosz számára. A Párbeszéd a zsid6 Trijónnal a műfaj 
maclelijeként szolgál, és végeredményben tisztelgés Izrael előtt. 
A vita a következő századokban új alapokon folytatódik. 

De már a vita is valamiféle akadémikus dolog, mivelhogy a 
kereszténység élő erői a pogányok körében működnek. A végül is 
minden gyámkodás alól felszabadult, felnőtté vált egyház bátran 
néz szembe a görö!{- római világgal. 

Az evangélium terjesztésének módszere 

Az evangélium hasznot húz a mediterrán világ mozgalmasságá
ból és egyúttal összetartozásábóL A könnyű közlekedés, a keres
kedelmi és kulturális kapcsolatok fontossága elősegíti a vándorlást. 
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Nemcsak az Orontesz, de a Nílus és a Bagradasz is a Tiberisbe és 
a Rhone-ba ömlik. Az egyház mediterrán, görögül beszél, az iro
dalmi kapcsolatok és a kereskedelmi ügyletek nyelvén. Minthogy 
ezt a birodalom összes városában megértik, elősegíti a fejlődést, 
az örömhírt befogadó közösségek között lehetővé teszi a kölcsönös 
kapcsolatokat és erősíti az összetartást. A nyelv hatalmas egyesítő 
erő és az is marad: akkor szűnik meg az egyetértés, amikor az 
emberek kezdik nem érteni egymás beszédét. (17) 

Zseniális megérzés eredménye volt az, hogy az arámot elhagy
ták a görög kedvéért, és az egész emberi tésztába tették bele a 
kovászt. Az egyház ezzel szabadon választotta a hithirdetést, az 
egész világ nyelvét választotta, aminek a legjobb esélye volt rá, 
hogy üzenetét a birodalom határaiig visszhangozza. A görög akkor 
azt a szerepet játszotta, amit ma az angol. Lehetővé tette, hogy az 
emberek a világ összes metropoliszában és nagy városában köz
lekedhessenek és megértessék magukat. Az evangélium hirdetésé
nek kockázata abban állt, hogy csak a görögre épített, mert 
Antiochia kapujában már szírül beszéltek. A gallok térítéséhez pe
dig Ireneusznak "az ő barbár nyelvjárásukat" kellett használnia. 
(18) Az evangélizáció megérte, hogy lemondjanak a szép görög 
nyelvrőL 

A missziós terjesztés első. lökését Pál és a többi apostolok adták 
meg. Az apostoli eredetű közösségek, mint Korinthus vagy Efezus, 
élénken őrzik alapításuk emlékét és büszkék rá. Pál hitterjesztő 
lángelméje ámulatba ejtette a lelkeket. Veleszületett együttérző ké
pessége, az az érzék, amellyel a legkülönfélébb emberekkel kapcso
latot tudott teremteni, bámulatos volt. Olyan, mint egy folyó, 
amely kikerüli az akadályokat, és miközben célja felé hömpölyög, 
minden földet megöntöz, amerre csak áthalad. Hány név halmo
zódik az üdvözlésekben, hány női arc bukkan fel annak a férfinak 
a leveleiben, akit sokan nőgyűlölőnek akartak bemutatni! 

Az apostolok elhunyta után a közösségek ahelyett, hogy sirat
nák, utánozzák őket. Örökségük ettől kezdve az ő kezükbe van 
letéve. A felelősség az egész közösségen nyugszik. A megtérés kül
detést jelent, a hit pedig örökrészt. Ha az apostolság karizmája 
csak egyeseket jellemez is, de mindenki szolidárisnak érzi magát a 
küldetéssel. A kereszténységnek "annyi az apostola, ahány híve 
van. Az igehirdetés majdnem mindenütt egészen egyedül terjed, 
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ismeretlenek útján, intézményes misszió nélkül. A hit csíráit egyéni 
döntések szabad lendülete terjeszti." ( 19) 

A hitterjesztő kezdeményezés ritkán ered a hierarchiától, amely 
ebben a korban azzal van elfoglalva, hogy megtalálja a helyét és 
elfogadtassa a püspöki tekintélyt. Egyetlenegy példát sem tudunk 
rá, hogy hitterjesztőt egy közösségi vezető küldött volna bárhová. 

A különleges felhatalmazás nélküli, a keresztségi hit egyedüli 
dinamizmusából fakadó missziós tevékenység szokás szerint a köz
rendű keresztényektől indul ki. Találkozunk köztük papokkal is, 
de legtöbbjük laikus. A kereszténység egyre tovább terjeszkedik, 
a család, a munka, a társaság csatornáin keresztül. Szerény ige
hirdetés útján, amely "nem fényes nappal, nyilvánosan hangzott 
el a tereken és a piacokon, hanem zajtalanul, fülbe súgva, társalgás 
közben, halkan, a családi otthon árnyékában." (20) 

Semmi sem illik jobban az új vallásnak és propagandájának a 
jellemzésére, mint a Tacitus és Plinius által használt "ragály" kife
jezés, hiszen az evangélium élőszóval, fülbesúgva terjedt feleségtől 
férjhez, rabszolgától úrhoz és úrtól rabszolgához, vargától kliens
hez a bódé rejtekében, ahogy a ránk maradt tanúságok igazolják. 

Az az újabb felfogás, mely szerint a társadalmi rétegek saját 
környezetüket térítették meg, úgy látszik nagyon gyengén vet szá
mot azzal az ellentmondásos helyzettel, ahol a rabszolga hirdeti az 
evangéliumot az úrnak és az úr a rabszolgának, az orvos a beteg
nek és a kereskedő az ügyfélnek. A filozófus Jusztinosz környezeté
ben a legkülönbözőbb emberek lelhetők fel: egy másik filozófus, 
Tatianosz, mellette pedig ott van a rabszolga Euelpisztosz, Kharito, 
egy asszony és a többi tanítvány. 

Lyonban Attaiosz és Vettius az előkelő társasághoz tartozó sze
mélyiségek, jól ismerik őket az amfiteátrumban tömegbe verődött 
kisemberek, akiknek szívességet tettek, közben pedig az örömhírt 
hirdették. Alexandrosz orvos hivatásából kifolyólag inkább a hozzá 
forduló betegek közt fejtette ki tevékenységét, mint szaktársai kö
zött, akikről említést sem tett. (21) 

A keresztények között vannak, akik életüket az evangélium hir
detésének szentelik, mint ahogy azok tették, akiket a zsidóságban 
már "apostoloknak" neveztek, és akikről a Didakhéban van szó. (22) 
A prófétákkal és a tanítókkal együtt ők is vándorolnak, városról 
városra mennek. Egyesek munkájukból élnek, másokat - kétség-
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kívül a többséget -- az őket alkalmazó testvérek látnak el étellel
itallal, amikor már létezik a közösség, minthogy minden munkás 
megérdemli a bérét. (23) Ha nincs olyan csoport, amely vendégü) 
látná őket, akkor a misszionáriusok mesterségük űzéséből fedezik 
napi szükségleteiket, mint ahogy Pál apostol tette. Otthonuktól való 
elszakadásuk és önzetlenségük már önmagában igehirdetésnek szá
mított, de próbakőnek is, melynek segítségével meg Iehetett külön
böztetni az igazi apostolokat. (24) 

A történetíró Euszebiosz (25) arról tudósít, hogy a vándorapos
tolak nem vesztek ki az első nemzedékkel együtt. 

Az akkori tanítványok többségét annyira fellelkesítette az isteni 
ige iránt a filozófia (a keresztény tanítás) vágya, hogy először 
az Üdvözít() tanácsát teljesítették, és szétosztották vagyonukat 
a rászorulóknak, aztán pedig elhagyták hazájukat, és az evangé
listák munkáját végezték. Önérzetbeli dolognak tartották, hogy 
azoknak hirdessék a hit igéjét, akik még egyáltalán nem is hallot
tak róla, és átadják nekik az isteni evangéliumok könyvét. Ök 
csak a hit alapjait rakták le néhány idegen helyen, aztán más 
pásztorokat rendeltek, és rájuk bízták azoknak a megmunkálá
sát, akiket épp hogy csak bevezettek (az egyházha). Aztán ismét 
más vidékekrc> és népek közé mentek. 

Euszebiosz itt idealizál és sematizál. Pontosabu adatokat szeret
nénk tudni az első hithirdető nemzedékekről, amelyek az apostolo
kat váltották fel. Vajon Euszebiosz ismerte ezeket az adatokat? 
Semmit sem tudunk róla. Hogy hívták ezeket a misszionáriusokat, 
akik elindultak hirdetni az evangéliumot, megszervezett egyház
községeket hagytak maguk mögött pásztorokkal, akiket megbíztak, 
hogy ott műveljék a földet, ahol ők már feltörték? A történetíró 
legalább az egyikük nevét megőrizte, Pantainoszét, Krisztus evan
géliumának hírnökéét, aki a kapott üzenetet elvitte Kelet népei 
közé, és egészen Indiáig jutott. (26) 
Valószínűleg nem ő volt az egyedüli, mert Euszebiosz hozzáfűzi: 

"Bizony volt, mindaddig az ideig több evangélistája is volt az igé
nek, akik szívükön viselték, hogy az apostolokat utánozva istenes 
buzgósággal viseltessenek az isteni ige terjedése és építése iránt. 
Egyikük volt Pantainosz is." (27) Mielőtt katekéta lett volna 
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Alexandriában, hithirdető volt, nyilván azért, hogy jobban megfelel
jen a feladatnak és alkalmazkodjék a nagyvárosi környezethez. 

Ugyanezzel a megállapítással találkozhatunk Úrigenésznél: 
"A keresztények semmilyen lehetőséget nem mulasztanak el, hogy 
az egész világon elterjesszék tanításukat. Hogy ezt elérjék, vannak 
közülük olyanok, akik kötelességüknek tekintik, hogy városról város
ra, faluról falura járva vezessék el a többieket Isten szolgálatára." 
(28) "A hithirdetés tovább fejlődött - jegyzi meg másutt Úrige
nész -, anélkül, hogy szaporodott volna az evangélisták száma." 
(29) Úgy látszik szeme előtt van egyik-másik prédikátor, mert 
jelen időben beszél róluk és összehasonlítja őket azokkal, akik még 
az ő idejében keresztül-kasul járják a világot. 

A teljes lemondás és a szokásos élet között akadt hely azoknak 
a spontán tevékenysége számára, akik anélkül, hogy kiszakadtak 
volna környezetükből, tovább folytatva mesterségüket hirdették 
az örömhírt, vagy utazások alkalmával, amelyeknek nem az apos
tolkodás volt az indítékuk. (30) Kelszosz nyíltan gúnyolódott ezek
kel a rögtönzött evangélistákkal, mivelhogy nem jártak iskolába 
és híjával voltak a műveltségnek. 

A takácsok, vargák, ványolók magánházaiban a legnagyobb 
ostobasággal rendelkező és minden műveltség híjávallevő embe
reket lesünk meg. Ha tanítók, tapasztalt és ítélőképes emberek 
vannak jelen, óvakodnak attól, hogy kinyissák előttük a szájukat. 
De ha a házbeli gyermekekkel vagy nőkkel találkoznak, akik 
éppoly ostobák, mint ők, elhadarják csodálatos dolgaikat. (31) 

Látható, hogy Kelszosz rohamra indul, támadásai brutálisak. 
Ovön alul üt, hogy biztosabban győzzön. Szemtelen műveltsége 
felelősségre vonja az új "khimérát", amely megrendíti azt a társa
dalmat és civilizációt, amelyhez ő mélységesen ragaszkodik. 

Annyi bizonyos, hogy Kelszosz megfigyeléseket tett, mielőtt elkez
dett volna írni. Felvette a kapcsolatot egyes keresztény csoportokkal, 
hogy felfedezze terjeszkedésük módszereit és taktikáját. Szemtelen
ségétől és előítéletétől eltekintve Kelszosz megfigyelése pontos. Jól 
látta, milyen környezetben és milyen eljárással dolgozik általában 
a keresztény prozelitizmus. 

Az egyéni akció marad a szabály. Ez mindenki számára hozzá-
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férhető. l\tfindegyik keresztény megoszthatja felfedezését családtag
jaival, rnunkatársaival vagy barátaival. Elsőként az alacsony sorban 
levők, a szegények, a kikötőmunkások és kézrnűvesek csodálkoznak 
el az örömhíren, akik közel állnak egymáshoz, sorsközösségt-e ková
csolódtak, ugyanazokban a megpróbáltatásokban osztoznak és be
fogadják azt, aki üdvösségről, szabadságról (32), békéről és méltó
ságról beszél nekik. Igaz, hogy ezek között a kisemberek közott ter
jednek a leggyalázatosabb rágalmak is. Az evangélium befogadása 
végül is nagylelkűség kérdése, ezt pedig nem a társadalmi fokozat
nak megfelelően osztogatják. 

Az evangélium először a családtagokat ragadja meg. Nem ritkák 
azok a tanúbizonyságok, ahol arról van szó, hogy az evangélium 
kiterjed az egész otthonra, a hitvesre és a gyermekekre. Jusztinosz 
idézi azoknak a keresztényeknek a példáját, akik "már gyermek
koruk óta" azok. (33) A vértanú-filozófus egyik társa ezt mondja 
Rusticus római prefektusnak: "A kereszténységet szüleimtől kap
tam". (34) Polükarposz maga vallja meg, hogy 86 éve szolgálja 
Krisztust, arninek alapján feltételezhetjük, hogy kiskorában keresz
telték meg. (35) Ugyanígy Papülosz Pergamonban azt feleli a pro
konzulnak, hogy "gyermekkora óta szolgálja Istent". (36) 

Polükratész, Efezus püspöke, Ireneusz kortársa arról tudósít 
Viktor pápához küldött levelében (37), hogy tipikusan keresztény 
családban sz ületett: rokonai köz ül heten voltak püspökök és ő a nyol
cadik. Azt mondja, hogy 65 éves, ami valószínűleg aztjelenti, hogy 
mivel hivő családból született, már a bölcsőben rátalált a hit egy 
olyan otthonban, amely nemzedékek óta irányította a közösséget 
abban a korban, amikor Galliának és Germániának még csak egyet
len püspöke volt. 

Szent Pál óta ismerünk családokat, ahol a szülők gyermekeikkel 
és a háznállakó cselédséggel együtt térnek meg. Ez utóbbit zsidók 
és pogányok a testületet jelentő "ház" névvel illették. (38) A családi 
"fertőzés" magyarázza az eyangélium megdöbbentő elterjedését 
Bithyniában, amit Plinius ír le, s ez egyaránt érint ifjakat és fel
nőtteket. 

Antiochiai Ignátiosz a szmirnaiakhoz írt levelében "köszönti 
testvérei családjait az asszonyokkal és gyermekekkel együtt". (39) 
Külön kiemeli Taviának és Eutropiosz özvegyének családját, akinek 
gyermekei már külön keresztény otthonokat alapítottak. (40) 
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A megtérésből eredtek azok a szép családok, amelyek az egyháznak 
o0lyan edzett vértanúkat és személyiségeket adtak, mint Origenész, 
Baszileiosz, Nüsszai Gergely. A családfő hite döntő szerepetjátszott, 
-és normális körülmények között maga után vitte egész házanépét. 

Más esetekben csak az asszony tért meg, s nem vitte szükségsze
rűen magával gyermekeit is a közösségbe. A keresztény feliratok 
megőrizték nekünk a kétségkívül pogány apától származó, ifjú Apro
nianus nevét, akit nagyanyja sürgető kérésére kereszteltek meg. (41) 
Sok családi otthonban súrlódásoknak kellett lenniük a keresztény 
.anya, a gyermekek és az apa között. (4la) A keresztény család
ból származó fiúkat és leányokat a ll. században születésük után 
rögtön mcgkeresztelték. Így történt annak az Eutropiosznak az 
unokáival is, akit Antiochiai Ignátiosz köszöntött Szmirnában. 
A sírfeliratok számos keresztény gyermek nevét és cmlékét őrzik, 
.akiket hivő családokban kereszteltek meg. (42) 

Egy "jól bevált" házban a szolgák és a rabszolgák szabályszerűen 
heilleszkednek a családba, és részt vesznek az otthon vallási életé
ben. Bizonyíték rá egy elbeszélés, ami egy keresztényként feljelentett 
rabszolgáról szál. "Miért van az - kérdezi tőle a bíró -, hogy rab
szolga létedre nem követed urad vaJlását?" (43) A dolog magától 
értődőnek tűnik a számára. 

A keresztény urak a szolgálatukban álló cselédeket és rabszolgá
kat térítik, ami felforgatja a köztük fennálló viszonyokat és ledönti 
korlátaikaL Ariszteirlész Apologiájának egyik nemrég megtalált 
papirusztöredéke azt mondja: "Ha a keresztények közül némelyek
nek vannak rabszolgáik, rabnőik és kiskorú rabszolgáik, akkor az 
irántuk érzett szeretettől indíttatva meggyőzik őket, hogy legyenek 
keresztényekké, s miután azok lettek, minden megkülönböztetés 
nélkül testvéreknek hívják őket." (44) 

Kétségkívül így talált rá a hitre az ifjú Blandina. Ugyanennek 
kellett történnie annak a Proxenusnak a rabszaigájával is, aki 
Marcus Aurelius és Verus szabadosa volt, és kamarás meg kincstár
nok lett. Halálakor régi rabszolgái mauzóleumot emelnek neki, ami 
máig is fennmaradt Rómában, a Villa Borghesében. A feliratok 
urukat dicsőítik. Az egyik rabszolga, aki a halál beálltakor távol 
volt, visszatérése után ragaszkodik ahhoz, hogy hozzáfűzze hitének 
személyes tanúbizonyságát, hiszen bizalmasa volt. Ezeket a ma 
csonkán álló szavakat írja a szarkofágra: Proxenur befogadtatott lsten 
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tilébe. Szabadosa, Ampelius tett r6la tanúbizonyságot, amikor ·visszatért 
R6mába. (45) 

Vajon Ampelius hozta el az örömhírt urának, vagy az úr lelt 
benne tanítványra, majd pedig testvérre? Ez a két eset fordulhat 
dő. Ez a prozelitizmus tapintatot és tartózkodást igényelt, hogy el
kerülje a színlelt megtéréseket vagy a besúgásokat. A nemes római 
Apollónioszt egyik rabszolgája jelentette fel. (46) :\thénagorász 
megjegyzi azonban, hogy ritkán fordultak elő effajta besúgások. (4 7) 
Ezt azt bizonyítja, hogy keresztény uraknak számos rabszolgája 
maradt pogány. A lyoni vértanúk története különhen kifejezetten 
állítja ezt, mivel itt a keresztény urakkal együtt gyanúból rabszolgái
k at is letartóztatták. (48) 

A vértanúk hőstetteinek elbeszélésében bukkanunk rá Hermesre, 
·~gy maga~rangú római tisztviselőre, akit egy öreg, vak rabszolganő 
térített meg. (49) Ha ez nem is történelmi tény, mégis jól jelképezi 
azt, ami nemegyszer megtörtént: a rabszolga, ura jóakaratát meg
~~rczve feltárja előtte az új hit misztériumait. Milyen hatást gyako
rolt a keresztény dajka a későbbi C aracalla császárra? A történelem 
biztosan nem azért őrizte meg ezt a részletet, mert nem volt jelen
tíísége. (50) 

A kereszténység kezdetétől fogva olyan szerepet játszik a nő az 
c.:vangélium terjesztésében, amit senki mással nem lehet helyette
síteni. Egy nő, Priszkilla téríti meg Apollót. (51) Szent Lukács gon
closan beszámol erről a részletrőL V án dariásainak egész folyamán 
jámbor asszonyok támatatták magát Pált, akik szalgálják és kiszéle
-~ítik a közösségcket. Az apokrif Akták rálicitálnak - mindent annak 
szaktak tulajdonítani, aki már népszeríí ember hírében áll! -, és 
úgy állítják be Teklát, mint az apostol evangélistáját. A Nagy 
Egyházban szerényen, a szektákban mértéket nem ismerve propa
~álják a nők az evangéliumot. 

Plinius, Kelszosz és Porphüriosz éppoly felfokozott gúnnyal, 
mint haraggal ismerik el, hogy milyen gyors a megtérési folyamat 
a nők körében. Keleten, ahol a feleség visszavonultabb életet élt, 
mint Rómában, a nő a többi nőnek hirdeti az evangéliumot. 
Alexandriai Kelemen leírja ezeknek a keresztény asszonyoknak a 
~zerepét, akik az első apostolokat kísérték. Csak ők léphetnek be 
.1 nők terrneibe, ők közvetíthetnek és vihetik el az Úr felszabadító 
tanítását ezekbe a szűk, homályos és fullasztó helyiségekbe "anélkül, 
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hogy a rosszindulat gáncsolhatná őket vagy hamis gyanút ébreszt
hetne". (52) 

Az egyház nagyon korán felállítja a diakonisszák intézményét, 
akiknek a nők szolgálata volt a feladatuk. Otthon látogatják meg 
a pogány házakban lakó keresztény nőket. (53) A görög nő elzárt 
élete ad magyarázatot arra, miért Keleten születik meg ez az intéz
mény, s egyúttal arra is, miért terjed el alig a római Nyugaton, ahol 
a nő sokkal szabadabb. 

Semmilyen ellenvetésre sem talál Keleten az, hogy a diakanisz
szák részt vesznek a női világ megtérítésében. Ezt csak később SZ2-

bályozzák (54), mint ahogy látni fogjuk. 
A római hadsereg sem zárkózott el az evangélium elől. Nem 

mentek el addig, hogy egy szintre állítsák Caesar seregét Krisztm 
seregével, de a tények azt bizonyítják, hogy vannak katonák, akil: 
hosszú katonai pályafutásuk során megtérnek a keresztény hitre. 
Legalább a II. századtól kezdve találhatók keresztények a római 
légiókban. Elegendő bizonyíték rá a már említett csoda, amely 
Marcus Aurelius idején történt. (55) 

Lehetséges, hogy az elsőkkel vándorhithirdetők ismertették meg 
az evangéliumot, mint ahogy Kelszosz gyanítja (56), akik "bejárták 
a városokat és a táborokat". Pál esetében is ez történt, amikor a 
pretoriánus cohorsoknak prédikált. (57) Nero alatt már vannak 
keresztény pretoriánusok. (58) Tertullianus maga ismeri el, hogy 
az ő idején a keresztények betöltik a csapatokat. (59) 

Az evangélium csak alkalomadtán és határozott formában nem 
öltözve juthatott be a hadseregbe, szinte semmi nyomot sem hagyva 
maga után, és ez a megszervezett egyházközségeken kívül rnent 
végbe. A keresztény katona este, őrségben bizalmasan beavatta 
egyik bajtársát a kapott "örörnhírbe", amit össze sem lehet hason
lítani a hadseregben elterjedt Mithrasz- vagy Kübelé-kultusszal. 
(60) A katonai erények: az engedelmesség, a fegyelem, a szolgálat, 
a halál megvetése különben is megegyezhettek a keresztény eré
nyekkel. 

A tábori élet, a szaros emberi kapcsolatok, hamarosan pedig 
a vértanúk látványa előmozdíthatták a katonák között az evangé
lium terjedését. A hadsereg egyébként szalgáltat vértanúkat, Itáliá
ban, Afrikában, Egyiptomban és egész a Duna partjáig. Sőt az 
utolsó üldözés a légiók megtisztításával kezdődött. (61) 
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A kereszténység terjedése paradox módon együtt jár a keresz
tényellenes érzelmek állandó növekedéséveL Ez érthető is, ha emlék-
3Zünk rá, hogy a hadsereg mentes volt a polgári befolyások alól. 
Ugyanakkor azonban rengeteg katona él csapatától elszakítva, 
olyan állomáshelyeken, ahol a stationesen és az ojjicesben rendőrként 
vagy császári hivatali alkalmazottként teljesít szolgálatot. A civil 
élettel kapcsolatban álló katona pletykákat hallott, információkat 
gyíijtött, találkozott keresztényekkel, letartóztatott olyanokat, akik 
gyanúsak voltak, elítélt vádlottakat és vádlókat. Hányan kerültek 
J. hit vonzerejébe, mint Pudens, akinek az volt a feladata, hogy 
Perpetuát és társait őrizze? (62) 

A Il. század keresztényeinél az a meglepő, hogy ott vannak az 
'~mberek életében a boltokban és a műhelyekben, a táborokban és 
a köztereken. Részt vesznek a gazdasági és a társadalmi életben, 
belevegyülnek a mindcnnapi életbe, és úgy élnek, mint bárki más. 
A pogányok tökéletesen ismerik a Lyonban szereplő keresztényeket, 
találkoznak velük a thermák ban, a két forumon, mely közül az egyik 
,1 ~otre-Dame de Fourviere jelenlegi helyén volt, a másik pedig 
.1 Sarra platóján. 

Polükarposz, Szmirna püspöke meséli.el, hogy János apostol maga 
is látogatta a város thermáit, mert rögtön eltávozik onnan, mihelyt 
találkozik az eretnekvezér Kérinthosszat (63) A lyoni keresztények 
:t fürdőket és a köztereket látogatják, ami népszerűségüket magya
rázza. Csak akkor hagyják el, amikor a népmozgalom elűzi őket 
onnan. 

A thermák, amelyek a császárkorban a mi kaszinóinkhoz hason
litottak, hatalmas építmények voltak. Sok terem, játékok és beszél
!!;etésekre kiválóan alkalmas oszlopcsarnokok, könyvtár (64) és kiál
U:tótcrmek tartoztak hozzájuk. Sőt Douggában, Észak-Afrikában 
még egy szomszédos kis színházat is láthatunk. 

A keresztények megosztják a többiekkel ezt a közös életet, s így 
készülnek a megtérések. Hogyan lehettek volna a föld sója, ha nem 
lett volna kapcsolatuk vele, hogyan lehettek volna a világ lelke, 
ha nem keveredtek volna bele? Már a Diognétos;:-lez,él állítja ezt, 
:tpologetikus szándéktól vezéreltetve, hogy megvédje a kereszténye
ket a rágalmakkal szemben. 
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A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még 
faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. 
Sehol nincsenek olyan városok, melyekben mint sajátjukban lak
nának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajá tos. 
rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcfelked és ré
vén jöttek rá a tanításra, nem is kívánesi emberek eszmefuttatá
sai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és 
barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztály
részül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon 
vidék szokásaihoz, s az élet egyéb területén mutatkozik a közös
ségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek 
(65) 

Alexandriai Kelemen nem minden gyönyörűség nélkül írja lt 
a Paidagógoszban a keresztény ruházatát. A különcségeket éppúgy 
megrója; mint a mesterkéltséget. Szó sem lehet Milétoszban vagy 
Itáliában hímzett anyagokról, arannyal átszőtt kelmékről, hanem 
csak természetes színű, általában fehér, egyszerű öltözetről, mely 
egyforma a férfiak és a nők számára. Legfeljebb azt engedi meg 
a nőnek, hogy ruhája elegánsabb szabású legyen, anyaga pedi~ 
puhább. (66) 

A férfiak egyáltalán ne hordjanak lábbelit, sorolja Kelemen. 
Persze ez Alexandriában könnyen érthető. Az asszonyoknak egy
szerű sarukat ajánl és elítéli a "perzsa és etruszk kotumusokat'· 
(67), még inkább a szegekkel kivert cipőket, amellyel a könnyűvérű 
nők kopogtak az utca kövén, s amelyek ezeket a szavakat nyom
ták a talajba: Kövess engem, kövess engem! (68) Az alexandriai mara
lista lehja, hogy a kocsmákban a keresztények együtt ülnek a pogá
nyokkal, akik ezeket a járó-kelő nőszemélyeket lesik. (69) 

Tertullianus szokáws szigorával még a gyűrű viselését, az illat
szerek és a koszorúk használatát is megtiltja. (70) Karthágóba11 
mégis hordanak gyűrűt a keresztények, mert ez pecsétül szolgáL 
Felicitas társa, Saturus vértanú hálája jeléül Pudens katonára bízzc 
a sajátját. (71) A katakombák festményein gazdagon felékesített 
nőket láthatunk, ami következtetni enged rá, mennyire találtak 
nyitott fülekre mind a keresztény (72), mind pedig a pogán~ 
moralisták. (73) 
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Bár a keresztények jelen akartak lenni a világban és osztoztat: 
az általános viszonyokban, de ezt a megállapítást kétségkívül árnyal-
tabbá teszi egy "igen, de ... ". Lassanként fenntartásokkal kezde
nek élni, amik Tertullianusnál egyre csak szaporodnak. Míg a:c.· 
Apologeticus korszakában sebesen halad előre, örömmámorban úszik,. 
későbbi műveiben már megmerevedik, szembeszegül, elítéli a vilá
got, és eltünteti belőle a keresztényeket. Hasadás támad a II. század 
végén. 

Két szakaszt lehet megkülönböztetni a Földközi-tenger meden
céjének evangélizációjában az Antoninusok korában. Az első nem 
bonyolult, az evangélium felfedezésének frissességét és az osztoz
kodás örömét árasztja. A másodikban, rnivel az antik világ ellenálL 
a keresztények átérzik, hogy ez a bálványimádástól megfertőzött, 
rágalmazásra és előítéletre hajlamos világ rnennyirc elzárkózik az 
evangélium elől. Kezdeti optimizmusuk csökken, körültekintőb
bekké válnak. 

A legedzettebbek elfogadják a párbeszédet, és belevágnak a vitába. 
Válaszolnak az ellenvetésckre, és megcáfolják a rágalmakat. Ez J usz
tinosz módszere Rómában, Pantainoszé és Kelernené Alexandriá
ban. (74) A hivatásos filozófusoknak az egyházba való tódulása az 
evangélium hirdetésének új szakaszát indítja meg. Jusztinosz kez
deményezése tisztán magánjellegűnek látszik, és úgy tűnik sosem 
kapott hivatalos kinevezést. Alexandriában ezzel szemben Pantai
nosz, majd pedig Kelemen a közösség vezetői által szervezett "szent 
tudomány" iskolájában tanit. Az apologéták váltják fel ettől kezdve 
az első hithirdetőket. 

A II. század közepén a rnűvelt szellemek megtérésével intellek
tuális lendületet kap az egyház, s ez ad rnagyarázatot arra, hogy 
hihetetlenül elkezd forrongani a gnózis, és lényegileg intellektuális. 
Ez egyszerre jelent gazdagadást és veszélyt. A tudomány buzgóság 
nélkül meddő, még veszélyesebb azonban a buzgóság a tudomány 
nélkül, mint ahogy ezt megmutatja a gnószticizrnus az egzaltált 
férfiak és nők esetében. 

Rómában Jusztinosz igyekszik kimutatni annak a bölcsességnek 
az egzisztenciális jellegét, amelyet felfedezett és osztogat. Szembe
száll Crescensszel, a kü.nikosz filozófussal, aki köpenyben, hátán 
tarisznyával, kezében furkósbottal s hosszú hajjal tanított, s akinek 
inkább volt gondja ügyfelekre, mint tanítványokra. 
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A keresztény filozófus kezdettől fogva a bábáskodás módszerét 
alkalmazza. Nyílt iskolát vezet, mint a többi filozófus, akik a taní
tásból élnek. A közismert iskola a legkülönbözőbb szellemeket 
fogadja, keresztényeket és pogányokat egyaránt. Egyesek a keresz
tény tanításban itt találnak válaszra a benső keresésük által felvetett 
kérdésekre, mások azért jönnek, hogy megszilárdítsák és elmélyítsék 
hitüket. Jusztinosz vértanú társairól, tanítványairól azt tudjuk, hogy 
egyesek születé sük óta vagy már hosszú ideje keresztények voltak 
mások az ő iskolájában térhettek meg. Jusztinosz kezdeményezése 
különben nem egyedülálló; tanítványa, Tatianosz biztosan őt utá
nozta. 

Nem Jusztinosz az egyedüli, aki az evangéliumot hirdeti Rómá
ban, mert a saját bevallása szerint ugyanekkor térített meg egy 
másik laikus, Ptolemaiosz egy kicsapongó életet élő férjes asszonyt. 
(75) A történelem megőrizte Hyacinthus presbiter nevét, aki jóté
kony hatást gyakorolt a császári udvarra. (76) 

Úgy látszik a keresztény tanítók többségükben laikusok voltak. 
A katekéták bizonyos része még egy évszázaddal később is az. (77) 
Tanításukat írásaikkal hosszabbítják meg, amelyek szokás szerint 
a kereszténységnek a polgári hatóságokhoz, a bírákhoz, sőt a csá
szárokhoz címzett "apológiái". E bátor, sőt néha elbizakodott cím
zések legalábbis arról tanúskodnak, hogy a keresztények távolról 
sem zárkóznak gettóba, hanem komplexus nélkül szállnak szembe 
a társadalommal és a filozófusokkal. 

A megtérés indítékai (78) 

Az evangélium keresztény hirdetése inkább az élettől függ, mint 
a taktikátóL Mitől olyan eredményes a birodalomban hemzsegő 
vallások és szekták közepette? Miért lesz a világ kereszténnyé? 

A korszak számos megtérése nem vezethető vissza egyetlen motí
vumra. Csak annyiban tudunk magyarázatot nyújtani rájuk, 
amennyiben maguk a megtértek fejtik ki nekünk pálfordulásuk 
okait. Ritkák az effajta tanúbizonyságok, és főképp művelt keresz
tényektől, apologétáktól származnak, akik fogalmakba öltöztetik 
az intellektuális érveket. Mi a helyzet a kisemberekkel, a rabszol
gákkal, kereskedőkkel, kézművesekkel és katonákkal? 
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Nehéz érvet kovácsolni a történelmi viszonyokból: ezek termé
szetüknél fogva megkönnyíthették, de meg is akadályozhatták a 
kereszténység fejlödését. Az Orontesz partjáról jött új kultuszokat 
tárt karokkal fogadó Róma nem kevésbé ragaszkodott továbbra is 
a római vallás hagyományaihöz, amely támogatta az államot. 
Ebben a korban a filozófia és a filozófusok iránti elragadtatás álta
lános szkepticizmussal járt karöltve, s ennek tipikus képviselője 
akiábrándult Marcus Aurelius. Ugyanez az elragadtatás hozza létre 
robbanásszerűen a szektákat is, amelyek a keresztény hit egységét 
és épségét fenyegetik. 

Azok, akik a keresztény jelenséget figyelik a birodalomban, és 
akiket meg tudunk kérdezni, könnyen elfogadják a pletykákat és a 
rágalmakat. Két nyilatkozat azonban mégsem tíínik olyan felülc
tesnek, és érdemes kissé elidőznünk náluk. 

Először Szamoszatai Lukianosznál, aki kissé később élt, mint 
Jusztinosz és Tatianosz. "Voltairiánus" szellemű, szíriai származá
sú, aki Athénban telepedett meg, és onnan figyeli a világot. Mint
hogy minden természetfölötti dologgal szemben csökönyösen ellenáll, 
nem meri megkockáztatni, hogy belülről ítélje meg a kereszténysé
get. A Peregrinos::, halálában egy olyan személyt állít színre, akinek 
léteznie kellett, s aki eljárt a keresztényekhez és beiratkozott 
soraikba. 

Lukianosz olyan képet fest a keresztények társaságáról, amely 
nyilván karikatúra, de bizonyos vonásai jó megfigyelésen alapulnak. 
Megjegyzi, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a szent Könyvek
nek, milyen tisztelettel viseltetik egy közösség a hitvallók iránt, akik
nek sorsát igyekszik enyhíteni, és szeretettel veszi körül, segíti őket. 
Az alapító által kinyilatkoztatott testvériség egyesíti egymással a 
tagokat, sőt a helyi csoportokon túlmenőleg is. Nem sokat törődnek 
a pénzzel, amit a szenvedők szükségleteinek kielégítésére fordítanak. 
Végül megvetik a halált, mert abban reménykednek, hogy örökké 
élnek majd. (79) 

Még ha felületes is Lukianosz leírása, mégis megjegyzi, ami a 
keresztény életben meglepő volt, és ami magához vonzotta a leg
termékenyebb elméket. Van egy másik leírás is, ami egy elismert 
tekintélytől, Lukianosznak majdnem kortársától, a híres orvostól, 
Galénosztól maradt ránk, akit jusztinosznak alkalma lehetett meg
ismerni Rómában. Körültekintő, egyszersmind szenvedélymentes 
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diagnózist ad a keresztény jelenségről mint olyan tudós, aki először 
elemez, csak azután beszél, előbb tanulmányoz, csak utána alkot 
ítéletet, és nem hízik a körülötte hallható fecsegésbcn, mint oly 
sokan mások. 

Az -emberek többsége képtelen rá, hogy lankadatlan figyelem
mel kiséljen egy bizonyítást, ezért van szükségük arra, hogy példa
beszédekettálaljanak eléjük. Így van az, hogy a mi időnkben lát
tuk, hogy az emberek, akiket keresztényeknek neveznek, példabe
szédekből nyerik hitüket. Időnként azonban úgy viselkednek, mint 
valódi filozófusok. Oszintén szólva saját szemünkkel láttuk, hogy 
megvetik a halált. Ugyanezt mancihatnám arról is, hogy egyfajta 
szemérmesség azt sugallja nekik, hogy idegenkedjenek a házasság 
szokásától. Vannak köztük nők és férfiak, akik egész életükön át 
tartózkodnak a nemi egyesüléstőL Vannak olyanok is, akik a lélek 
irányitása, fegyelme és a szigorú erkölcsi igyekezet tekintetében 
annyira előretörtek, hogy semmiben sem maradnak Ic az ig-azi 
filozófusok mögött. (80) 

A keresztény jelenség klinikai analízise ez, és aranyat ér! Ami 
megragadja Galénosz figyelmét, az nem a tanítás, amelyre ki sem 
tér - kétségtelenül azért, mert alkalma sem volt elmélyedni benne 
-, hanem a keresztények viselkedése, akiket megfigyelt, akiknek 
életét "saját szemével" látta, mint ahogy mondja. Látni akarta, 
hogyan viselkednek mindennap. Megfigyeléséből kiemeli a halál
megvetést, a tiszta életet a férfiaknál éppúgy, mint a nőknél, ami 
néhányuknál a teljes megtartóztatásig teijed, a fegyelmeu·ttséget 
és a szigorú erkölcsöket. 

Galénosz megfigyelései csatlakoznak azokhoz a bizalmas közlé
sekhez, amelyek eljutottak hozzánk. Három főmotívumot találunk, 
amelyek megm:1gyarázzák a kereszténység gyors elterjedését az 
Antoninusok alatt: magát az evangéliumi üzenetet, a csoportokban 
megélt testvériességet és az életszentségnek a vértanúságig is foko
zódó tanúságtételét. Olyan indokok ezek, amelyek egyáltalán nem 
egymás mellett helyezkednek el, hanemösszefüggenek és cgyüttmű
ködnek, miközben hatásaik megszaporodnak. 

A kereszténység először úgy jelenik meg, mint a Könyv vallása 
(81) és a hit állitása (82), ellentétben az őt környező szkepticizmus-
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sal, és ez a zsidósággal fűzi rokoni kapcsolatba. Az ígéretek még 
inkább a rnessiási valóságokba torkollanak, mint a zsidóságnáL 
Krisztus eljövetele, akivel Kelszosz gúnyolódik, kapcsolatba hozza 
az embereket Istennel, és segí~i őket, hogy a helyes úton járjanak. 
A keresztény hit úgy jelenik meg, mint lsten közelsége, egyszersmind 
életbölcsesség és annak a Léleknek az ereje, aki megvilágosít, támo
gat és vezet. 

Krisztus feltámadása, ami a keresztény reménynek és annak az 
alapja, amit Lukianosz és Kelszosz "halálmegvetésnek" neveznek, 
megedzi az igazi sebezhetetlenségben bízó bátorságot (83), anhál 
is inkább, mert választ ad a haláltól és a túléléstől való szorongó 
félelemre, ezek pedig különösen élénken foglalkoztatták a kor embe
rét. Arrius Antoninus csak az öngyilkosság egyik formáját akarja 
látni ebben a bátorságban: "Szerencsétlenck, ha meg akartok halni, 
hát nincs elég köteletek és szakadékotok? !" (84) Marcus Aurelius t 
láthatóan bosszantja e bátorság sugallta keresztény hősiesség. Igyek
szik úgy értelmezni, mint fanatizmust és a tragikus póz iránti haj
lamot. (85) A filozófus császár, aki rábízta magát az egyetemes érte
lemre, amelyben majd fel fog oldódni az utolsó órában, úgy látszik 
helyesen fogta fel, hogy a keresztényeknek a halállal szemben tanú
sított bátorsága és erkölcsi életük titka ettől a reménytől függött. 

A lyoni pogányokat az döbbentette meg a keresztény tanításban, 
hogy a feltámadást várták. Ez az új vallás leglényegesebb pontja. 
Szét is szórják ezért a pogányok a vértanúk hamvait, hogy "legyőz
zék Istent és megfosszák a vértanúkat az újjászületéstől, hogy -
mint mondták - ne reménykedhessenek a feltámadásban, mert 
a benne való hitből táplálkozva vezetnek be valamiféle idegen és új 
vallást, vetik meg a kínokat, készek a halálra, és örömmel mennek 
elébe." (86) 

A hajthatadanságig és a szentségig fokozott keresztény élet mél
tósága ámulatba ejtette a pogányokat. A megtérés életmódváltozást 
követel, de erőt is ad hozzá, hogy a hivő meg tudja valósítani köve
telményeit. Galénosz megállapítja, hogy a szexuális életben nem
csak az asszony szigorú, akire a férje mindig is szívesen kényszerí
tette rá a tisztaságot és a hűséget, hanem egyszersmind a férfi is, 
ami láthatólag meglepi az orvost, aki alighaszokott ehhez hozzá 
Rómában. 

Az aszkézis gyakorlása betölti az apokrif irodalmat, és a montaniz-
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mus túlzásaira jellemző. Ha minden keresztény nem is szánja magát 
rá, rnint ahogy ezt Herrnasz Pásztora sejteti (87), az erkölcsiszigor 
általános szabály. 

Bár vagy ötven évvel később keletkezett az Antoninusok koránál, 
Karthágói Cyprianus vallomása mégis szerfclett tanulságos. A ke
zünkben levő megtérés-elbeszélések közül ama egyik ritka példány 
ez, amely kifejti annak indokait is. Ezt a gazdag, ragyogó arisztokra
tát legyőzhetetlen szenvedélyek vakították el. "Hogyan beszélhet 
az ernber megtérésről? - kérdeztem." (88) Mégis megtörtént vele. 
Szentté lett, másokkal szemben jóakaratú, önmagával szemben 
azonban türelmetlen. 

Jusztinosz és Tatianosz, akik mindketten felnőttkorukban tértek 
meg, nem csinálnak olyan nagy üg-yet Apológiájukban (89) az erköl
csök tisztaságából, rnert ez azonnal meglepte őket, az élettapasztalat 
pedig nem okozott nekik csalódást a kereszténységnek e "védjegyé
vel" kapcsolatban. A római keresztény filozófus elmeséli, hogyan 
tért meg egy feslett erkölcsű, gazdag római asszony, hogyan változ
tatott életmódot és igyekezett erre rávcnni a férjét. A keresztények 
életének feddhetetlensége, arniről az összes keresztény író tanúsko
dik (89a), szárnos embert vonzott az egyházhoz. 

A keresztény tanúságtétel látványos és mindennapi módon nyil
vánul meg abban a testvériségben, amely a közösségek tagjait egye
síti, és várost várossal, tartományt tartornánnyal kapcsol össze. Akik 
keresnek, rnint Jusztinosz, Tatianosz, Pantainosz, utazásuk során 
rnegfigyelhetik. Ez vette rá őket a döntő lépésre. A "lássátok, hogy 
szeretik egymást" élő apológia, amely előtt tisztelettel meg kell ha
jolniuk a pogány irodalmároknak és történeúróknak. 

A testvériség rnindenki tökéletes egyenlőségében és mindcgyik 
tagnak külön-külön a méltóságában fejeződik ki, különösen azoké
ban, akiket az ókor eltaposott: a gyermek ekében, a nőkében, a rab
szolgák éban. Ez a testvériség nem ismeri a prorniszkuitást, bármit 
is mondjanak a rágalmazók, ledönti a korlátokat, és olyan csopor
tokba egyesíti a szíveket, ahol mindenki ismeri egymást, rnert a cso
portok emberi léptékűek. 

A "fivér" és "nővér" rnegszólítás, ahogyan egymást hívják (90), 
kifejezi a gazdagok és szegények, urak és rabszolgák közt létrejött 
új viszonyokat, mclyek odáig fejlődnek, hogy közös tulajdonba 
veszik a jövedelrneket, és rnindcnkit tárnogatnak, akik pillanatnyilag 
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vagy véglegcsen szükséget szenvednek. Ennek a megélt testvériség
nek a látványa térítette meg valószínűleg Tertullianust, ha figyel
mesen elolvassuk azt a leírást, amit erről első könyvében, az Apolo
geticusban nyújt. (91) 

A ragyogó karthágói jogász először nem keresett és nem is talált 
választ metafizikai szorongására. Az őt körülvevő szétszabdalt, 
hanyatló világban azt látta, hogy az afrikai nagyvárosban a szeme 
láttára virágzik egy férfiakból és nőkből álló csoport, akikben egyc
sek szcrencséje nem a mások iránti irigységet kelti fel, hanem azt az 
igyekezetet, hogy a gyenge helyzetben levőkkel megosszák vagyo
nukat, és kiegyenlítsék a különbséget, mcrt mindnyájan figyelemmel 
kísérik a köztük levő legkisebbek sorsát. Náluk a szegényeket egyál
talán nem vetik meg, nem tekintik másodrangú lé11yeknck, hanem 
kiváltságos tagoknak számítanak, "a hit csccscmőinek", akik a töb
biek gyengédségérc vannak bízva, és akiket mindenki szeretete hor
doz. Tcrtullianus leírásában remegés, csodálkozás érződik, amely 
csalhatatlan jele az átélt mcgrázkódtatásnak, és ez döntötte el meg
térését. Hányan voltak Rómában, Efezusban, Lyonban vagy eldu
gott városkákban, akik a kölcsönösen megosztott szcretet ragyogá
sában találtak rá az egyházhoz vezető útra? 

A testvériség nem zárt, hanem nyitott, mert a hit mindenkivel 
osztozni akar, mégha pogányok is azok. "1\-fi azt mondjuk a pogá
nyoknak - jegyzi meg Jusztinosz -, hogy testvéreink vagytok." 
(92) Tertullianus pedig azzal fejezi be a közösség leírását, hogy így 
fordul a pogány világhoz: "Sőt testvéreitek vagyunk" (93), a szál
lingázó rágalmak ellenérc is. 

A Karthágóban és Alexandriában dúló pestisjárvány alkalmat 
szalgáltat a keresztények számára, hogy éppúgy igazolják ezt a test
vériséget a pestises pogányokkal, mint a keresztényekkel szemben. 
Hatásosabb igehirdetés ez a legcsattanósabb nyilatkozatoknáL 
Lehetövé teszi, hogy kiszélescdjék a kerc·sztény "sátorfcszítő kötél
zet". (94) 

A keresztények egész életéből a vértanúk állhatatossága és hősies
sége döbbentette meg legmélyebben környezetüket, olyannyira, 
hogy meg is nyerték az evangélium számára. Fclcdhetetlenül fejezi 
ki ezt Tertullianus tömör megfogalmazása: "Felfejlődünk, vala
hányszor marzsoltok bennünket. A. vértanúk vére keresztények mag
jává lesz". (95) Err<" ,·álaszol \"Ísszhangként Pascal: "Szívesen 
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hiszek azoknak a történeteknck, amelyeknek tanúi megöletésre 
készek". (96) 

Az érv nem a vértanúk számától függ, mint ahogy számtalanszor 
ismételte egy rosszul felfogott apologétika, hanem áldozatuk jelen
tőségétőL Tertullianus ezt magyarázza meg az Apologeticus össze
foglalásában: 

Ki ne rendülne meg c látványra és ne keresné, mi is van e misz
térium mélyén? Ki az tehát, aki kereste és ne csatlakozott volna 
hozzánk? Ki az, aki hozzánk csatlakozott anélkül, hogy szenvedni 
áhítazna azért, hogy mcgszerezze az isteni kegyelern teljcsségét. 
hogy teljes bocsánatot nyerjen vére árán Istentől? (97) 

Számtalan példa kínálkozik erre és illusztrálja Tertullianus meg
állapításait. Aki az ítélőszék elé kísérte Jakab apostolt, János test
vérét, megrendült tanúságtételének hallatára. (98) Perpetua vér
tanúsága is megtéréseket okoz. (99) A prefektus kíséretéhez tartozó 
Baszileidész katona, akit azzal a feladattal bíztak meg, hogy a vesz
tőhelyre vezesse az ifjú Potamiainát, ekkora bátorság láttára maga 
is megvallja, hogy keresztény, és együtt hal meg a vértanú szűzzel. 
{100) Jusztinosz filozófus rnegvallja, hogy a keresztényeknek a halál 
előtt tanúsított elszántságát látva győződött meg a keresztény tanok 
igazságáról. (101) Tertullianus hasonlóképp tanúskodik. (102) 
Hippolütosz ezt a következtetést vonja le: "Akik látják, ámulnak. 
Közülük sokan találnak rá a hitre, és maguk is lsten tanúivá vál
nak". ( 103) 

"A vér hőskölteménye" rengeteg hasonló vonásról számol be. 
(104) Az irodalmi túlzások egyáltalán nem csökkentik a tanúság
tétel meggyőző erejét, legalábbis ami a jóhiszemű embereket illeti. 
A Yérta-núk példája és bátorsága mindenkit elgondolkoztatott, a leg
kisebbektől a legnagyobbakig. A magnak időt kell hagyni a lélek
ben éppúgy, mint az egyházban, hogy felnőjön és gyümölcsöt t!"
rernjen. 

Az evangélium hatásossága abból cred, hogy oltotta a kor - és 
kétségkívül rninden kor - szornját, azét a korét, amelyet untattak 
a szónokok és a filozófusok, letört a környező pesszimizmus, és ké
szen állt rá, hogy befogadjon egy eszményt. A rnunkától kizsige
relt, összczsúfoltan, rossz lakáskörülrnények között élő nép a mai, 
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nagy tömegekben tengődő lakossághoz hasonlóan kínlódott, csak 
a szenvedést ismerte. Sem költő, sem filozófus nem fogta fel szen
vedését, nem fejezte ki hallgatag panaszát. Az üdvösséggel és a 
reménnyel a kereszténység a békesség kis szigetét nyújtotta neki, 
és tudatára ébredt méltóságánal. 

2. 

SZEMBESZÁLLÁS AZ ÁLLAMMAL 

Az Épinal által festett kép, amely úgy ábrázolja a vértanúk egy
házát, amint a katakombákban bujkál, semmiképp sem felel m_eg 
a valós helyzetnek az első két évszázadban Rómában vagy Marcus 
Aurelius birodalmában. A keresztények jelenléte inkább támadó 
és hódító módon nyilvánul meg: elárasztja a teret, szembeszáll 
a nyilvánossággaL l\findenütt hatást gyakorol, a családra, a hiva
tásra, az államra. A kezdeti bátortalanság után támadásba lendül, 
határozottan megnyilvánul és bizonyít. Magisztrátusakat és filo
zófusokat szólít meg. 

A harcos manateizmus meghirdetése, az intézmény újdonsága, 
a tagok erkölcsi szigora, a szakatlan szertartásoknak a társadalom
tól elkülönítve történő gyakorlása gyanút ébreszt és rágalmakat 
kohol. Épp azok lesznek e rágalmak ügynökei, akik egyáltalán nem 
adtak hitelt nekik. 

Miközben a kereszténység egy nemzetközi, egycteme!i vallást 
hirdet, óhatatlanul beleütközik a hivatalos pogányságba éppúgy, 
mint a filozófusok szkepticizmusába, akik számára nagy volt a tét. 
A betolakodó megkockáztatta mcgrenditeni a bevált struktúrákat 
vagy tönkretcnni a megrögzött előjogokat. A szembeszállás tehát 
az állam, a közvélemény és a gondolkodás terén nyilvánul meg. 

A keresztény felfedezi, hogy két világ vonzza és hatja át, és meg
tanulja, hogy mindkettőhöz hozzátartozik. A Diognétoszhoz {rt levél 
leírja azt a hegygerincen vezető utat, amelyen a keresztény halad 
minden földön, ami a hazája, és minden hazában, ami idegen 
föld a Láthatatlannak e zarándoka számára. (l) 
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Hogyan kell élni egy olyan világban, ahol a kereszténység val
lási rendszere kihívást jelent? Hogyan élheti meg a keresztény a 
hitét anélkül, hogy kihívná maga ellen a ház, az utca és a város 
hagyományos hiedelmeit és szertartásait? Hogyan hivatkozzon 
egy másik városra anélkül, hogy elpártolással vádolják és száműze
téssei fenyegessék meg? A mindennapi élet kérdéseket és nehézsé
geket halmozott fel, ezeket pedig alaposan meg ke-llett fontolni. 

Az antik állammal való találkozás 

A keresztények a zsidókkal ellentétben heilleszkednek az ál
lamba, kinyilvánítják, hogy lojálisak vele szemben. Kem akarnak 
külön faj lenni vagy emigránsként élni. Semmi sem különbözteti 
meg őket polgártársaiktól, sem nyelvük, sem öltözékük, sem szo
kásaik. (2) Nem gettóban élnek. Sőt, az utcán a pogány észrevc
heti, hogy egyszerűen öltöznek, ami pedig a keresztény nőt illeti, 
nincs rajta csecsebecse, ruhájának anyaga dísztelen, öltözete 
diszkrét. 

Az első időben az egyház mégis élvezi azoknak az. előjogoknak 
az előnyét, amelyeket az állam nyújt a zsinagógának és a zsidó 
vallásnak, ennek az idegen, a római pantheonba be nem illeszkedő 
vallásnak. A keresztények ellen folyó első hajszák, amelyekről 
Suetonius számol be nekünk, úgy látszik továbbra is összekeverik 
"Chrestus tanítványait" és a zsidókat. A fő vádpontok egyébként 
ugyanazok maradnak, mint amiket a zsidósággal szemben hoztak 
fel: ateizmus, kizárólagosság, az emberiség gyűlölete. (3) 

Attól kezdve azonban, hogy eloszlik a "zsidó" név kétértelmű
sége, a keresztények szemtől szemben találják magukat a biroda
lommal. 11onoteizmusuk, melyen semmiféle szinkrétizmus nem tud 
áthatolni, melyet nem lehet visszavezeti egy fajra, mint a zsidósá
got, éppúgy mint a római vallás, igényt tart rá, hogy kiterjedjen 
az egész lakott világra. Hogyan rendezkedjenek be egy olyan ál
lamban, ahol a helyet már elfoglalta egy államvallás? Hogyan kor
látozzák a birodalom határaira, intézményeirc azt az evangéliumot, 
amely mindezeken egy csapásra túlárad? 

Bár a római vallás teljesen nyitott volt a külső behatások előtt, 
kész volt arra, hogy meghonosítsa a meghódított területek idegen 
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istcnségeit, alapjában véve azonban szarosan elzárkózott mindcn 
lelki fejlődés elől. Ha valaki kivonta magát a szcrtartásai alól, ez 
azt jelentette, hogy nincs benne hazaszerctct, nem adja meg az 
államnak kijáró tiszteletet. 

Az összecsapás annál is inkább elkerülhetetlenné vált, mcrt a 
császárok azt szorgalmazták, hogy a fejlődés iránya a politikai 
egység és az adminisztratív központosítás felé mutasson. (4) A ke
reszténység zavaró és szétforgácsoló kovászként jelentkezik. Aki vi
tatja a vallást, az az államot vitatja, tehát forradalmárként visel
kedik. El kell egyébként ismernünk, hogy egyes keresztény szekták,. 
mint például a montanizmus, kezdik felelősségre vonni a hatalmat 
és provokálják az igazságszolgáltatást a bíróságon. 

Az első csikorgások, az első összeütközések a mindcnnapi kap
csolatokban jelentkeznek, ahol a pogányság áthatja a családi, fog
lalkozásbeli és állampolgári élet egész szövevényét, ahol az ember 
teljes egészében, vagyonával, gondolkodásával, sőt lelkiismeretével 
is együtt az államhoz tartozik. (5) Egy lépést sem lehet tenni anél
kül, hogy az ember ne botlana egy istenségbe. Helyzetének nehéz 
voltát napról napra érzi a keresztény: a társadalom peremén él, 
belső emigránsként. 

A megpróbáltatás már a családi otthontól elkezdődik. Az egyik 
családtag megtérésc lelkiismereti ügyet okoz, és drámába torkollhat. 
A keresztény ember egész a bensejéig pogány istenségek rabja: a 
küszöbtől, ahol egy mécses ég, egész az ajtófélfáig, ahol a babérfa 
virágzik, ezek leselkednek rá és behálózzák. (6) H0gy ldJCt el
tíírni ezt anélkül, hogy az ember ne alkudna meg? 

Kivonhatja-c magát az áldozatbemutatás alól a megtérő asz
szony, amikor az áldozatot a családapa ajánlja fel, a családi oltár 
előtt állva, fejére borított tógaszegéllyel, s körbeveszik a gyerekek 
és a szolgák? (7) Be kell szívnia a tömjénfüstöt az év kezdetén és. 
minden hónap első napján. (8) Ha el akar menni egy liturgikus 
összejövetelre, ez ellenvetésekbe ütközik és gyanút kelt. Egy fel
irat ekképp sűriti szavakba "felnégyelt" állapotát: Pogányok kö;::ött 
pogán)', hivők köz:,ött hivő. (9) 

Tertullianus humoros csattanóval mcséli d egy féltékeny férj 
nevetséges kalandját. Még egy egér szaladgálását sem tudta úgy 
hallgatni, hogy ne gyanúsította volna hűtlenséggel a feleségét. 
Hirtelen azt látja, hogy viselkedése megYáltozott, és attól féL hogy 
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felesége megtér. Szívesebbcn kapná rajta, hogy szeretőt tart, mint 
hogy megtudja róla, hogy keresztény. (10) 

Problémák minden pillanatban adódhatnak, a házban, az utcán, 
a piacon, ahol tömegével árulják a bálványoknak feláldozott húst. 
Egy gyennek megszületésc, a fehér tóga felöltése, az eljegyzés, a 
menyegző kultuszcselekedetekkel jár. 

A tanitó és a tanítvány sem vonhatja ki magát a mitológia be
folyása alól. Az iskolásgyerek istenek nevét felsoroló listán tanul 
meg olvasni. Olyan költőket tanulmányoz, mint Homérosz, akik 
- Tertullianus szavajárása szerint - "megmérgezik" mind a hi
tet, mind pedig az erkölcsöt. A tanító a Varro által tanított antik 
vallás három erejét fejti ki neki. (ll) Még két évszázaddal később 
is igyekszik válogatni Baszileosz híres értekezésében A profán s;::er;::ők
.olvasásáról, és az eYangélium fényében értelmezi a költőket. A Di
.das;::kália (12) azt kéri a keresztényektől, hogy "a pogányok írásai
tól teljesen tartsák távol magukat". 

A tanár Minervának, az iskolák pártfogójának szenteli az első 
pénzt, amit egy keresztény tanítványtól kap. Az irodalom oktatása 
kínpadra vonja a keresztény tanító lelkiismeretét, különösen ha 
újonnan megtértről van szó. A hivő engedelmeskedik, amikor az 
egyház megengedi neki, hogy tanulmányozza a pogány szerzőket, 
és igyekszik nem engedelmeskedni, amikor megtiltja neki, hogy 
tanítsa. Az egyház a tűrés és az elutasítás között ingadozik. 

A kereszténynek, akár római polgár, akár nem, az utcán kala
pot kell emelnie a templomok és a szobrok előtt. Hogy vonhatná 
ki alóla magát anélkül, hogy gyanút ne keltene, viszont hogyan 
teljesíthetné a tiszteletadást anélkül, hogy ezzel ne azt igazolná, 
hogy köze van a bálványokhoz? !:la kereskedő és előfordul, hogy 
pénzt kér kölcsön, a prefektus előtt köteles esküt tenni az istenek 
nevére. Mondhat-e nemet, kell-e nemet mondania? 

Ha szabrász vagy aranyozó, hogyne húzna hasznot mesterségé
ből vagy művészetéből, mellyel a betevő falatot keresi meg, még
pcdig úgy, hogy bálványokat készít vagy egy templom számára 
dolgozik? Ha közhivatalt vállal, az áldozatbemutatás elengedhe
tetlen. Ha besorozzák, hogyan vonhatná ki magát a katonai szol
gálattal járó eskü ésszertartások alól? 

Karthágóban a hadsereg felvonulásának napján minden katona 
koszorút hord a fején az istenek tiszteletére. Csak egy viszi kézben 
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a koszorút. Keresztény. Letartóztatják, vallatják. "Keresztény va
gyok, ez nekem tilos." Óriási izgalom a városban. Ez a nap ese
ménye. Válaszképp a tömeg vészesen morog. A megijedt kereszté
nyek maguk kifogásolják a tettet: Milyen meggondolatlan, milyen 
vakmerő! (13) Hogy tegyen? Hogyan éljen? A keresztény bele
ütközik az államba. 

Egyszerű mellőzés drámákat okoz. Bithynia városaiban az a 
probléma, amit Plinius a császár elé terjeszt, szemmel láthatóan 
a pogány kézművesck, kereskedők és papok elégedetlenségéből szü
letett, mert a templomokból és az istentiszteletekből élvén egyszer 
csak azt látták, hogy jövedelmi forrásaik szépen kiapadnak. Hány
szor tettek feljelentést az állatkcreskedők, akiktől többé már nem 
vásároltak áldozati célból állatokat, vagy mások, akíknek érdekei 
sérelmet szenvedtek! Az egész állami életet átjárta a vallás. "Egyet
len állami ténykedés sem történt anélkül, hogy ne folyamodtak 
volna az istenekhez. A vallási elem annyira összeötvöződött a pol
gári renddel, hogy a papok általában csak állami magisztrátusok 
voltak, akiket egy bizonyos időre ugyanazok a gyűlések választot
tak meg, mint a többi funkcionáriust." (14) Plinius annyira örült 
neki, hogy beválasztották az augurok testületének kebelébe, mintha 
valamilyen akadémia tagjai közé hívták volna meg. (15) A ke
resztény, aki tisztséget \"állal az államban, egyúttal annak papjává 
is lesz. · 

A rómaiak belementek az állam szertartásaiba, mint ahogy 
Voltaire is részt vett saját uradalmában a vallási szertartásokon. 
A császárok, mint például Marcus Aurelius, sosem túlozták el 
annyira szkepticizmusukat, hogy lemondjanak rituális szerepkörük
ről. A takarékasságra ügyet sem vetve áldoztak fel számtalan nyá
jat. Ammianus Marcellinus idézi azt a bikák szájába adott, tréfás 
kérdmet, amit a filozófus-császárhoz intéztek: 

A fehér bikák kös;::öntik .W arcus császárt! 
Ha még egyszer g)'ő,:öl, 11égünk van! ( 16) 

Vallásos közömbösség és szkepticizmus egyáltalán nem akadá
lyozza meg a görögöket és a latinokat abban, hogy ragaszkodjanak 
"az ősök fegyelméhez, sem abban, hogy tiszteljék az isteneket, 
akiket azok imádtak, és akikhez ifjúságuk óta hozzászok tak." ( 17) 
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Az Octaviusban szereplő pogány Caecilius a vallásban egyetemes 
intézményt lát, "amely minden tartományban, városban és biro
dalomban közös". 

Mindegyik városnak megvoltak az ünnepei, amiket pompásan 
megült. Hogyan vonhatta ki alóluk magát a keresztény? Hogyan 
utasíthatta vissza az elemijámborság szinte gépies gesztusait, amik
kel azonban az emberek azt ismerték cl, hogy szolidárisak egy 
hosszú múlttal? (18) 

Tertullianus ( 19) élethűen írja le a keresztény zavarát, aki szo
lidáris az állam életével, ünnepségeit és szórakozásait is beleértw, 
amelyek viszont sértik erkölcsi érzékét és vallásos meggyőződését. 
Részt vehetünk-e a pogányokkal együtt ezeken az ünnepeken, 
ezeken a vacsorákon, ezeken a mulatságokon? Azon a napon, 
amikor a testület oltalmazó istennőjét tisztelték, imádói élelemmel 
telt szatyrokkal elzarándokoltak szentélyéhez. Kolbászt sütöttek, 
énekeltek, táncoltak, a bor hatására egyre nőtt a hangulat, a vi
selkedés és a hangnem viszont egyre mélycbbre süllyedt. A vidám 
urak azt kívánták egymásnak, hogy annyi évig éljenek, ahány po
harat kiürítenek. (20) Így aztán biztosították a maguk számára. 
hogy hosszú életet élnek! Este, üggyel-bajjal, becsípve mindcnki 
hazament. 

Az utcai lézengők pedig összeverődnek a házak küszöbénél, hogy 
megbámulják a felvonulási. 

Rómában a vallásos eredetű és ihlctésű ünnepnapok az évnek 
több mint a felét teszik ki, bár épp eredetükről és ihletésükről 
feledkeznek el gyakran az emberek. Trajanus idején két ünnep
napra jut egy munkanap. (21) Ezáltal Róma kiterjesztette uralmát 
a tömegre. A keresztényt azonban minden egyes ünnepnap elszi
getelte és egyre jobban ércztette vele, hogy hontalan. 

A vallási ünnepeket az egész birodalomban szertartáwkkal és 
látványosságokkal fűszerezték. (22) "A játékok voltak az ünnep 
lényeges ismertetöjdei, úgyszólván kötelezők voltak." A fogadással 
egybekötött cirkuszi játókok, amelyek ugyanolyan népszerűek vol
tak, mint ma a lóverseny, az össze-.-issza hullámzó tömegben ked
veztek az olyan alkalmaknak, amelyekben virágzottak a kalandok. 
A korabeli pantomimusok Thües;::.tés;::. lakomáját adták elő (23), ami 
gyönyörködtette az érzékeket és önkívületbe ejtette a nőket, később 
azonban a keresztények clleni vádaskodásokr;J ösztönzött. A szín-
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ház bohózatokat játszó operettszínháznak és zenés kabarénak szá
mított, ahol ·megcsalt férjek és családi háromszögek kerültek a 
szím:e. (24) A színésznők bizalmaskodása a teljes meztelenségig 
fokozta a sztriptízt. Egy Hippo Regiusból származó korabeli fel
irat őrizte meg számunkra egy olyan darabnak a címét, amely nagy 
népszerűségnek örvendett: A fels;:;arva;:;ott férj. (25) Elmehetett-e 
egy . keresztény egy olyan látványosságra, ami csúffá tette a leg
elemibb erkölcsöt, és még a pogány Martialist is pirulásra kénysze
rítette? (26) Tapsolhatott-c ennek láttán? Hogyan neheztelhetett 
rá anélkül, hogy ne vonta volna magára környezete figyelmét? 

Az amfiteátrumi játékok vad gyilkosságokat és hátborzongató 
emberáldozatokat nyújtottak szórakozásképp a fékevesztett csőcse
léknek. "Az ember itt az embervérben gyönyörködött." (27) A köz
törvényes elítéltek között testvéreket, nővéreket látunk: Rómában 
lgnátioszt, Lyonban Potheinoszt, Attaloszt, Blandinát, Karthágó
ban Felicitast és Perpetuát vetették oda martalékul az oroszlánok
nak és az emberevő tömeg bestiális érzelmeinek. A vértanúk hő
siessége látványosságut szolgált a pogány ünnepségeken. 

Az egyház erős ellenfélre talált, amikor felelősségre vont a szín
ház és a cirkusz iránti szenvedély miatt. (28) Vannak olyan hivők, 
akik elhagyják a közösséget, hogy kedvük szerint visszatérhessenek 
ezekhez a szórakozásokhoz. Ágoston idején egyes napokon még 
üres a templom, mert a hívek elmentek megnézni a mimusokat 
vagy a kocsiversenyt. A püspök pedig alázattal, egyúttal azonban 
nem minden humor nélkül vallja meg: "Hajdan magunk is eléggé 
ostobák voltunk ahhoz, hogy ott üljünk, nem gondoljátok? Hány 
jövendő keresztény ül most ott? Ki tudja? Hány jövendő püspök?" 
(29) 

A zenével, a komédiával és a tánccal egyidőben a Il. században 
fellendül a művészi tevékenység. Görögországból jött építészek és 
műiparosok gazdagodnak meg azzal, hogy még aszerény házakban 
is népszerűsítik a hellén szobrászat kiváló alkotásait. (30) A ke
resztények azonban majdnem ugyanolyan fenntartással élnek a 
szépség, mint a bálványok kultuszával szemben. A kettő egyéb
ként kapcsolódik egymáshoz, és ugyanazok a művészek szentelik 
mindkettőnek tehetségüket. 

Tatianosz, sőt mestere, Jusztinosz sem tanúsít olyan megértést 
a művészet iránt, mint amilyet a filozófia iránt. Egyikük sem vezeti 
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vissza az etikát az esztétikára. Az üdvösség nem valamilyen szép 
Apollóntól jött, hanem "a szépség nélküli Embertől" (31). Művé
szet és művész az ő szemükben csak bűntársai a bálványimádás
nak, amelyet szalgálnak és tetjesztenek. Szobrokat emelnek Szap
phónak és a híres kurtizánoknak. (32) Egyáltalán nem meglepő 
tehát - teszi hozzá a jól értesült Jusztinosz -, amikor megtudja 
az ember, hogy meggyalázzák modelljeiket! (33) Ketesztény szűz 
megnyugtathatja-e pirulás nélkül tekintetét olyan művészeten, ami 
az emberi test körvonalait magasztalja és a kéjt ünnepli? 

A család és az állam rítusain túl Augustus bevezette a császár 
személyében megtestesülő birodalom kultuszát. (34) Róma és a 
császár kultusza az Antoninnsok korában a közvallás legmagasabb 
formája, a birodalommal szemben fennálló kötelezettség és loja
litás kifejezése volt. Keleten a császári apoteózis a legnépszerűbb 
római kiviteli cikk. Nemsokára Caesar kultuszába ütköznek majd 
bele a keresztények és a vértanúk, mert ez a vallási meggyőződést 
azonosítja a politikai lojalitással (35). Csak látszat volt, amely 
mögött a Pantheon istenei mozogtak. 

Ázsia prokonzula azt kéri Polükarposztól: "Esküdj a császár 
boldogságára, térj észre, mondd: Le az istentelenekkel !" (36) 
A császár istenítése a keresztény lelkiismeretbe ütköző tett volt, 
hiszen a keresztény az imádást csák az igaz Isten és Ura számára 
tartja fenn. Polükarposz is "komoly arccal körülnézett a stadionban 
a törvénytelen népek egész seregén, kezével intett, felsóhajtott, fel
nézett az égre, és így szólt: Le az istentelenekkel!" 

A nehézség, majd az üldözés olyan mértékben súlyosbodik, ameny
nyire a birodalom fenyegetést lát a kereszténységben, s azt látja, 
hogy patriciusok és filozófusok kétségbe vonják sz erkezetét és változ
hatatlan rendjét. A kereszténység létezése képzelőerőt és rugalmas
ságot követelt tőle. A gyanakvó és konzervatív római bürokrácia 
erre alkalmatlannak bizonyult. Az összecsapás elkerülhetetlenné 
vált, az Antoninusok korában még csak egyes helyeken fellángoló 
üldözés a fenyegetéssel együtt növekszik. 

A szadista Nerocsászár által kirobbantoUvéres üldözés, melyben 
először találkozott szemtől szemben az egyház és a birodalom, a ll. 
századtól kezdve nyomasztólag hat kapcsolataikra, és kölcsönös 
bizalmatlanságot ébreszt. A keresztények úgy érzik, hogy felügyelet 
alatt állnak, gyanúsítják őket. Rómában a rendőrségi nyilvántar-
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tásban egymás mellett szerepeinek a lebujok tulajdonosaival, a stri
cikkel és a fürdőbeli tolvajokkal (37). Elég egy incidens, kis rosszin
dulat, s máris zaklatják őket. 

Rómában egy keresztényt, Ptolemaioszt letartóztatnak, de nem 
a prefektus, hanem egy megtért asszony férje indítványa alapján. 
A centurio, a városi cohorsoknak, vagyis a római rendőrségnek 
a tisztje saját kezdeményezésére jár el, és vizsgálati fogságot szab ki. 
(38) Ez a bíróság annál is inkább eredményes, mert azért hozták 
létre, hogy gyorsan járjon el, és kivételes törvényszék elé vigye az 
összes zavarkeltőt, a tiltott vallások beavatottjait. (39) A kereszté
nyekre mér majd súlyos csapást. 

A nehéz órákban, ha épp szükség van rá, incidenst provokálnak, 
képzelt összeesküvést lepleznek le. Az a fő, hogy a keresztény szck
tára irányítsák a figyelmet, és arra kötelezzék a közvéleményt, hogy 
óvakodjanak a keresztényektőL Az egyházközségek helyzete tehát 
ingatag, ki vannak szolgáltatva a hatóság és a tömeg önkényének. 

Rómában minden vallást a szenátusnak kell engedélyeznie. Sőt" 
az összes csoport számára megkövetelt gyülekezési jogot csak szcná
tusi határozat vagy császári kijelölés adhatta meg. Enélkül tilosak 
voltak az összejövetelek, és a közösség scm vagyonnal, sem kultusz
helyekkel nem rendelkezhetett. Ilyen volt a törvény. Annyira gya
nakodtak, annyira féltek a lázadástól, hogy Trajanus megtiltotta, 
hogy Ázsiában felállítsanak egy tűzoltóegyletet! (40) 

A hivők mégis hivatkozhattak a temetkezési egyesületekre (41), 
amelyeket engedélyeztek a kisemberek számára, hogy kezeljék a kö
zös pénztárt, havonta egyszer beszedjék a tagdíjat, és temetőkkel 
rendelkezzenek. Vajon az ilyen egyesületek jogi álarca alatt gyüle
keztek össze a keresztények? A kérdés máig is vitatott. Az egyletek
ről szóló törvény azonban felhatalmazza a tenuiorest (a sz erény körül
mények között élő embereket), hogy religionis causa összegyűljenek. 
(42) A császárok nem a néptől, hanem a hatalmasoktól rettegtek. 
Az ellenzékük a nemesség köréből került ki, mert az evangélium 
nagyon gyorsan áthatotta a társadalom legfelsőbb rétegeit, ez pedig 
gyanút keltett. A birodalom valójában kormányzása egyik axiómá
jaként gyakorolta a vallási türelmet. (43) 

Róma abba is belekeverte hagyományos politikáját, hogy felelős
ségre vonja a kereszténységet. (44) Minden állam azonban, amely 
nem tűr ellentmondást, ki van szolgáltatva a közvélemény és az utca 
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kényének-kedvének, amelyek a legjobban megalapozott axiómákat 
is felborítják. Milyen bűntettre hivatkozzanak? Követett-e el a ke
reszténység akkora gonosztettet, hogy elég volt csak annyi, hogy 
valakit kereszténynek neveztek, s máris zaklathatták? Számos tör
ténész állította és még ma is állítja ezt Tertullianus alapján. (45) 
Euszebiosz (46) "új rendeleteket" említ, amelyek a keresztényeket 
sújtják. A kormányzók mindenféleképp hivatkozhatnak rá, hogy 
kötelességük őrködni a közrend és a közbiztonság felett, és ezt nem 
is mulasztják el, amikor a keresztényellenes tömegmegmozdulások 
erre ürügyetvagy jogot adnak. 

Óvakodnunk kell attól, hogy az üldözést jogi oldalára vezessük 
vissza. Gyakran döntő befolyást gyakorolnak rá a hangulati, pszi
chológiai és politikai tényezők. (47) A keresztények úgy élnek a biro
dalomban, mint egykor a török birodalom vallási kisebbségei vagy 
manapság az iszlám országokban. A helyzet mindig ingatag. 

Az I. század végén elég, hogy az öregedő, gyanakvó, az arisztok
rácia és a filozófusok által kritizált Domitianus császár meg akarja 
szilárdítani tekintélyét, s máris megbünteti Manilius Acilius Giahrio 
konzult és saját családjának tagjait, akik keresztények, mert meg
zavarták a rendet és szét akarták rombolni az államot. (48) 

Domitianus haragja egészen Kisázsiáig dühöngött, ez ad magy
rázatot rá, miért támadja a Jelenések Könyve a totális államot 
és a császárkultuszt. Paradox módon térnek vissza a dolgok, hiszen 
a császárok kultusza keleti eredetű volt! Plinius levele még utal 
azokra a hullámokra, amiket húsz évvel korábban kavart fel a csá
szár intézkedése. 

Amikor Trajanus új legátust küld Bithyniába, a keresztényeknek 
jól megy a soruk Ázsiában. Nyíltan megvallják hitüket. Az állam 
semmit sem vethet a szemükre: megfizetik a rájuk kivetett adókat, 
szépítik és vezetik a városokat, mindig készen állnak rá, hogy elfo
gadják a közterheket. A püspöki tisztség egyes családokban apáról 
fiúra száll. Polükratész a nyolcadik a saját nemzetségében, aki e 
a tisztséget tölti be. (49) A virágzó városokban a püspök gyakran 
tekintélyes pénzbeli segélyforrásokkal rendelkezik, köztiszteletben 
álló személyiségnek számít. A mély tisztelettől áthatott szmirnai 
eirénarkhosz maga mellé ülteti kocsijára Polükarposzt. ( 49a) 
Az ifjabb Plinius, a császár bizalmi embere küldetése során min
denütt keresztényekkel találkozik. (50) 
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Az épp rosszkor támadt buzgóságában a legátus először kemény 
intézkedéseket tesz. Halálra ítéli azokat a keresztényeket, akikről 
bebizonyosodik, hogy makacsok. Az önkéntes akció feltüzeli a nép
hangulatot, egymást követik a feljelentések, mindig többen igyekez
nek "törleszteni a számlát". A teljes összeomlás előtt a kétségbeejtő 
helyzetben levő hivatalnok pánikba esik, és a császárhoz fordul, 
hogy fedezze magát. Ideje is volt már! 

Pliniusnak nagyobb gondja volt rá, hogy sokat hagyjon az utó
korra, mint hogy képes legyen függetlenül dönteni. Irodalmi hiú
ságának köszönhetjük, hogy most kezünkben van Trajanus leirata 
(51), ami ettől kezdve joggyakorlatot teremt. A császár hideg fejjel 
tesz bizonyságot világos realizmusáróL Meg kell óvni az állam intéz
ményeit és isteneit, anélkül azonban, hogy beleavatkoznánk bárki 
személyes meggyőződésébe vagy vallásos buzgalmába. 

A tömör megfogalmazások rosszul álcázzák zavarát. "Általános
ságban nem is lehet megfogalmazni valami meghatározott szabályt. 
~em kell a keresztények után nyomozni; ha azonban följelentik és 
vádolják őket, büntetendők." 

Tcrtullianus könnyedén leleplezte, milyen kétértelmű a császári 
leirat. "Ú, milyen furcsa mondat, szükségszerűen ellentmond a logi
kának! Azt mondja, nem kell utánuk nyomozni, mintha ártatlanok 
lennének, de előírja, hogy büntetendők, mintha gonosztevők lenné
nek! Megkímél és haragszik) behúnyja a szemét és büntet. Miért 
teszed ki gáncsnak magad?" 

A liberális császár legalább megállította a legátus kapkodását. 
Elutasítja a névtelen feljelentéseket, amiket Plinius elfogadott, mint
hogy "ez a leggyalázatosabb módszer, és semmiképpen sem méltó 
korunkhoz". Rosszallását fejezi ki a hivatalnoknak. Megtiltja, hogy 
a hatóság fclkutatást vagy nyomozást kezdeményezzen, és beavat
kozásait a szabályszerűen beterjesztett feljelentésekre korlátozza. (52) 

Bármilyen liberális és megszorító értelmű is ez a rendelkezés, 
a közvélcménynck, a vox populinak szalgáltatja ki a hatóságot. 
A császár nem fűz magyarázatot a bűntett természetéhez, és nem 
utasit vissza semmilyen erkölcsi jellegű panaszt. Mint a jogászi for
malizmus áldozata, a betűt védi a szellemmel szemben. A célza
tosság miatt indított per vallási per. Trajanust éppúgy bosszantja, 
hogy a keresztények állhatatosan kitartanak amellett, hogy meg 
akarnak halni, mint Marcus Aureliust. 
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Trajanus leirata, mcly ettől fogva törvényül szolgál, nyih·án
valóvá teszi, mennyire ingatag a keresztények helyzete: ki van-szol
gáitatva egy népfölkelés, egy türelmetlen hivatalnok szeszélyeinek. 
Tertullianus könnyen kimutatja a benne rejlő igazságtalanságot: 
"A keresztény nem azért büntetendő, mert vétkes, hanem mert fel
fedezték". (53) Az olyan becsületes hivatalnokok, mint Licinius 
Granianus (54) megdöbbennek, amikor egy olyan eljárás megala
pozott voltát kell igazolniuk, amely méltánytalannak tűnik előttük, 
és felhatalmazza a magisztrátusokat, hogy bordélyházba küldjék 
a zsenge és ifjú keresztény lányokat! 

A vértanúk hőstettei lehető vé teszik, hogy "melegcn ·· érzékeljük 
a hatóság és a keresztények összecsapását. A prokonzul már elég 
jelét adta megértésének, a vádlottal folytatott párbeszédet most hir
telen félbeszakítja. Ők ketten nem ugyanazon a nyeln·n beszélnek. 
(55) 

"Nem kívántok valamennyi meggondolási időt? - kérdezi Satur
ninus az afrikai vértanúktóL 

- Ilyen igaz dologban nincs helye a meggondolásnak.'' (56) 
185-ben Rómában letartóztatnak egy fontos személyiséget, a mü

vclt patriciust és filozófust, Apollónioszt. (57) Egy rabszolga jelen
tette fel, hogy keresztény. Amikor Perenn is, a praetorium prefektusa 
elé vezetik, méltósággal védekezik. A magisztrátus vclr szemben 
érzett jóindulata kiviláglik a vallatásbóL Láthatóan meg akarja 
menteni. Egy, majd három napi gondolkozási időt ad neki. A csá
szári hivatalnok csak annyit kért tőle, hogy néhány szem tömjént 
áldozzon a császár géniuszának. Apollóniosz megmagyarázza a po
gány kultusz értelmetlen voltát. Súlyos hibát követne eL ha áldazna 
a bálványoknak. Eddig a pontig Perennis tudja követni. Vajon nem 
hallotta már más filozófusoktól is kifejteni ugyanezt a témát? 

Tovább azonban már egyáltalán nem érti meg Perennis, amikor 
Apollóniosz nem hajlandó megtenni ezt a tisztán form<ílis gesztust, 
annál is inkább, mert ez az életébe kerül. 

"Tehát meg akarsz halni? 
- Arra vágyam, hogy Krisztusban éljek: az élet szcrctetc nem 

engedi, hogy féljek a haláltól." 
Perennis ezt a következtetést vonja le: "Nem értem, mit akarsz 

mondani." A vádlott nem lepődik meg ezen. A helyzet tragikus. 
A magisztrátus csak csodálja a vádlottat. Szeretné szahadon bocsá-
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tani. Nem teheti. A rendeletek tiltják. A birodalom nem érti meg, 
nem fogadja el, hogy valaki Isten legfőbb hatalmának nevében 
saját belső szabadságát, lelkiismeretének autonómiáját állítsa, 
amely korlátokat von a világ birodalmai számára. Perennis végül 
nem szívesen, de kimondja a halálos ítéletet. 

A vallási probléma egy politikai problémával is bonyolódik, amit 
a filozófus Kelszosz jól kidomborít. A keresztények ellen az a vád, 
hogy összeesküvést szőnek az állam biztonsága ellen, kétségbe von
ják szerkezetét. A kereszténység egyáltalán nem konzervatív erő 
az Antoninusok alatt1 mint ahogy a mai szocialisták és anarchisták 
a szemére vetik, hanem forradalmi jelenség. Kétségbe vonja az 
állami törvényhozást és az intézményeket. A keresztények a társa
dalom peremére kerülnek. 

Súlyos vád ez épp akkor, amikor a barbárok a kapu előtt állnak 
a Rajna és a Duna partján, amikor a perzsák támadásba lendülnek 
Keleten. Arról van szó, hogy meg kell védeni a birodalmat, de a 
kultúra és a civilizáció örökségét is meg kell őrizni a szétrombolás
tól. (58) 

A keresztények azonban nem ugyanazokat az értékeket védik. 
~em keverednek össze a római birodalommal; nem azonosíthatják, 
nem is akarják azonosítani történelmüket annak a történelméveL 
Üzcnetük határtalanabb és tartósabb, mint az alakuló és felbomló 
birodalmak és civilizációk. Olyan alapállás ez, amelyet a római 
állam közömbösséggel és hazafiatlansággal vádol meg, mert a hiva
talos vallás összefügg az állammal. Két kiengesztelhetetlen felfogás 
csap össze egymással: az egyik egy politikai tudat, amelyet a császár 
testesít meg, és ami mindenkit és minden tcrületen kötelezni akar, 
a másik egy személyes erkölcsi tudat, amely elutasít egy olyan vallás
politikát, amelyből ki ,·an zárva a lélek, és amely nem fogadja cl az 
istenek kultuszát. 

Ettől kezdve az ateizmus vádja, ami egyet jelent a vallástól Yaló 
clpártolással, olyan madárijesztő, amit elég megrázni, és máris fel
kelnek a tömegek, bezárulnak az előkelő társaság ajtai. (59) Juszti
nosz nagysága, bátorsága és szabadsága kell ahhoz, hogy megvála
szoljon a pogányok vádjaira: "Mi a ti istenségeitekkel szemben 
vagyunk ateisták". (60) Gondosan szétválasztja a vallást és a Ioja
Iitást, az előbbit elutasítja, az utóbbit viszont igenli. 

Jusztinosztól az Isten Városáig hiába keresnénk az ókori kercszté-
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nyeknél, hogy igyekeznének belülről megérteni a pogányságot, sőt 
még csak nem is akarják. Mindenestül elvetik. Sem Tertullianus,sem 
Ágoston nem gondolkozik el azon, vajon a megdöbbentő vagy töké
letlen megnyilvánulásokon túl nem hiteles vágyódás, vallási érték 
fejeződik-e ki. 

Az állammal szemben a keresztények Szent Pál óta - néhány, 
elszórtan előforduló ellenállástól eltekintve - töretlen hűségetjava
solnak. A II. században helyenként felbukkanó üldözések nem vezet
nek odáig, hogy veszélyeztessék ezt a hozzáállást. Az apologéták, 
akik meg vannak győződve róla, hogy a császárok jóhiszeműek -
vagy legalábbis makacsul ezt állítják -, írásaikkal védelmükbe 
veszik előttük az evangélium ügyét. 

A keresztények mint polgárok - állítják - engedelmességet és 
hűséget tanúsítanak az állam iránt. Oly nagy csodálattal viseltetnek 
a birodalom iránt, hogy panaszt emelnek azok miatt a zaklatások 
miatt, amelyeknek áldozatai. Szárdeszi Melitón úgy tekinti, hogy 
"az egyház a birodalom tejtestvére" (61). Athénagorász (62) ma
gasztalja azt a szolidaritást, amely ezentúl összeköti Róma és az 
egyház sorsát, a római békét és a keresztény békét. Az ifjú, vállalkozó 
kedvű kereszénység szép lelkesedése ez, amelynek kedvez a szeren
cse. A III. század vállalja magára, hogy majd kiábrándítsa. 

Az utca népének vádjai (63) 

A gyakorlatias, inkább babonás, mint vallásos Rómában, ahol 
a császárok nem fanatikusak, a keresztényeket fenyegető veszélyt 
inkább az utca embere jelenti, mert a közvélemény jelentős szere
pet játszik a császári Rómában, így ellensúlyozya az uralkodó ön
kényuralmát. 

A nép általában se nem türelmetlen, se nem fanatikus. Egy csillag
jós jobban érdekli, mint egy főpap. A kereskedő őt kérdezi meg 
üzleti ügyeiben, a vőlegény őt keresi fel, hogy megtudja, mcly 
ünnepnapra tűzze ki esküvőjét. A görögök, ázsiaiak vagy egyipto
miak által űzött csillagjóslás tilos, de megtűrik, és súlyosan megadóz
tatják. Ez nem sokat jelent, mcrt az ügyfelek sorban várakoznak 
az előszobában. Ágoston maga Yallja meg, hogy egy asztrológustól 
kért tanácsot. (64) 
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Az utca embere, aki az asztrológia és a mágia iránt fogékony, 
alig lelkesedik az evangéliumért, amely oly nagy változást követel 
az életben. A hétköznapi ember ezért nagylelkűen átengedi mások
nak. Hétköznapi körűlmények közt nem is zaklatják a kereszténye
ket. De ha különös események, veszélyek, katasztrófák történnek, 
a közvélemény elkezd dühöngeni. Trajanus leirata a maga módján 
reagál a névtelen és ellenőrizhetetlen, népi megtorlásra. 

A keresztény hiába él úgy, mint mindenki, hiába látogatja a für
dőket és a bazilikákat, hiába űzi ugyanazokat a mesterségeket, mint 
a többiek, kissé eltér tőlük, néha fenntartásokkal is él. Létének egy 
része érthetetlen, megdöbben tő. Hitét fanatizmussal vádolják, kisu
gárzását prozelitizmussal, egyenességét szemrehányással. 

A nép végül is észreveszi, hogy változás történt. A nő kerüli a fd
tünő ruhákat, a férj nem esküszik többé Bacchusra vagy Hercu
lesre. (65) Még az is gyanússá válik, hogy megfizeti az adót: "Ki 
akar oktatni bennünket" - mondják ezek a mediterrán emberek. 
Tudják, hogy a keresztények gondosan vigyáznak a súlyokés a mér
tékek helyességére. (66) Maga a becsülctcsségük fordul ellenük és 
hívja fel rájuk a figyelmet. 

A nép azt szereti, aki hasonlít hozzá, és leskelődik az után, aki más, 
mint ő, vagy ciszigeteli magát tőle. Megvetést vagy alakoskodást 
gyanít. Hírek keringenek, a keresztények közti kölcsönös segítség 
megdöbbenést vált ki, az urak és rabszolgák közti testvériség kétes, 
érthetetlen dolog egy művelt szellem számára: hogyan lehet egy
szerű, ostoba és írástudatlan emberekkel barátkozni? Tertullianus 
megőrzött számunkra néhány utcai beszélgetést, amit Karthágóban 
hallott, mégpedig pontos nevekkel: 

"Derék ember ez a Gaius Sci us, milyen kár, hogy keresztény!" 
Egy másik ugyanúgy szál: "Igazán megdöbbentem azon, hogy 
Lucius Ti tius, aki annyira felvilágosult ember, egyszerre csak keresz
tény lett!" Tertullianus ravaszul hozzáteszi: "Eszükbe sem jut, hogy 
feltegyék maguknak a kérdést: vajon nem azért becsületes-e Gaius 
és azért felvilágosult-e Lucius, mert keresztények; vajon nem azért 
lettek-e keresztények, mert az egyik becsületes, a másik pedig fel
világosult?" (67) 

A császári apródok iskolájában az egyik tanuló, Alexamenosz 
keresztény. Társai csúfolják, és egy keresztrefeszített szamarat rajzol
nak a falra, ezzel a felirattal: Alexamenosz imádja _istenét! A bátor, 
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ifjú keresztény maga is írásban válaszol: Alexamenosz hűséges! (68) 
A Palatinuson felfedezett grafittót konzerválták, és most Rómában 
a Kirchner-múzeumban látható. (69) Hányszor ismétlődött meg, 
különböző körülmények között ugyanez a párbeszéd a társadalom 
minden zugában, ahol szorosan egymás mellett éltek pogányok és 
keresztények! (70) A távollétet is lesik. A keresztények távol tartják 
magukat minden vallási ünneptől, és Zeusz tudja - ha ugyan egyál
talán létezik! - hányszor az év folyamán ! A keresztény kerüli 
a színházat, a cirkuszi játékokat, ami hihetetlennek tűnik a rómaiak
nak és az afrikaiaknak, akiknek megrögzött hajlamuk van a látvá
nyosság keresésére. (71) 

A gyanú csak nő, amikor kósza hírek kezdenek terjedni a ke
resztény összejövetelekről, amelyek, minthogy a beavatottak szá
mára vannak fenntartva, kétértelműeknek tűnnek. A titkos kul
tuszok mindig rágalmakat ébresztettek. A bacchanáliák botrányát 
nem feledték el. Ha valaki elrejtőzik, azért teszi, mert van valami 
rejtegetnivalója, mondja a nép. A leghihetetlenebb mendemondák 
keringenek, a vádak azt a társadalmat tükrözik, amely felhozza 
őket, és saját bűneit vetíti ki a keresztényekre. Fronto, aki a császár 
füle, gúnyolódik rajtuk, és megismétli a vádakat. (72) Az apalogé
ták először beszámolnak róluk, csak azután cáfolják. (73) 

Az eukharisztikus ünneplést, amelyen a püspök azt mondja: 
Ez az én testem, ez az én vérem, kannibál rítusként állítják be: a ke
resztények élő csecsemőt áldoznak fel - mondják -, mint Th ü esz
tész lakomáján. Az összes apologéta kötelességének érzi, hogy kite
kerje ennek a kacsának a nyakát, amely városról városra száll a 
II. század folyamán. (74) 

A közösség összejövetelei, ahol a keresztények "testvérnek" és 
"nővérnek" nevezik egymást és békecsókot váltanak egymással, 
ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a legalantasabb módon 
értelmezik őket, és kicsapongási alkalmaknak számítanak. (75) 
A csőcselék nehezen tud hinni az erényben, a kicsapongó ember 
nehezen tudja bevenni, hogy vannak tiszta férfiak és nők. Innen 
csak egy lépés már, hogy valaki hazafiatlansággal vagy eltévelye
déssel vádolja meg az önkéntes nőtlenséget, és ezt a lépést gyakran 
meg is teszik. (76) A józan érzék tekintetbe veszi ugyan, hogy túl
zásról van szó, de azért csúfondárosan hozzáteszi: "Füst nem száll 
tűz nélkül". 
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Ugyanez a nép rögtön felhagy a nevetéssel és a gúnyolódással, 
mihelyt érdekeit sértik. A hitetlen sekrestyéssé és a vallás védelme
zőjévé lesz, amikor jövedelme csökken. Képzeljük csak el, micsoda 
lázadás törne ki a cukrászok lcörében, ha az egyház eltörölné az 
ünnepélyes elsőáldozást! A Pliniusnak benyújtott feljelentéseknek 
ugyanilyen vallási jellegük volt. 

Ellentmondásokkal vannak tele. Egyeseknek azt hányják a sze
mükre, hogy jól megy a soruk, másoknak azt, hogy tétlenek. (77) 
Egy keresztény számára egyformán jelentett veszélyt, ha kivonta 
magát a közügyekből vagy ha vállalkozott rájuk. A siker, a jólét, 
a tekintély szalgáltatja ki a lyoni keresztényeket annak, hogy a nép 
feljelentse őket. Elég, ha a népet jóindulatúan felkavarják egyes 
hivatásos agitátorok, a rágalmazás utazó ügynökci, hogy a gyüle
vész nép túszokat követeljen. 

177-bcn Lyonban a rendőrség azok után nyomoz, akiket a tömeg 
jelöl ki. (78) A legátus távollétében a XIII. cohor:> tribunusa és a 
helyi hatóság nem vesz részt az üldözésben, amely a nép nyomására 
jön létre. A magisztrátusok belemennek, vizsgálatot folytatnak az 
ügyben, nem törődnek Trajanus leiratávaL Szmirnában ugyan
ekkor az agg püspököt jelenti fel a nép, így ordibálva: "Kutassátok 
fel Polükarposzt!" (79) 

Ha a pogányok könnyedén szórják rágalmaikat, a keresztények, 
akik a Il. században sokkal agresszívebbek, csípősen vágnak vissza. 
Elég elolvasni Tertullianust, a S;::.ibillai jóstatok átkozódásait (80) 
vagy a kor apokaliptikus irodalmát, hogy felfedezzük a rajongásig 
és túlzásig fokozott misztikus forrongást, a katasztrófákkal való 
fenyegetéseket. 

Ó Róma, sírni fogsz, 
mert megfosztanak bíborszegélyű tunikádtól, 
gyászruhába öltöztetnek, 
ó gőgös királynő, 
az öreg Latium leánya! 
Pestisek, háborúk, betörések, élúnségek 
hirdetik a megtorlást, 
amelyet r stcn készít választottaiért. (81) 
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Ezek az apokaliptikus keresztények szó szerint értelmezik János 
Jelenéseinek fenyegetéseit. Egy adott világ végével magát a világ 
végét jövendölik, és óriási örömtűzként hirdetik, hogy minden 
lángba borul. 

Vannak rajongók és olyanok, akik rosszul tértek meg. A szekták 
gyakran kicsúsznak az egyház ellenőrzése alól. Itt nem mindig 
egészséges a levegő, az erkölcsök sem feddhetetlenek. A tömeg nem 
tesz szükségszerűen különbséget. Általánosít és miközben össze
keveri a keresztényeket, a gnósztikusokat és a montanistákat, 
együtt veti el mindegyiket. A pogányok félnek és ellentámadásba 
lendülnek. A fenyegetéseknek és a szerencsétlenségek próféciáinak 
a versengése lesz belőle. 

A tömeg vallása babonából és gyakorlatiasságból van össze
gyúrva. Ideigtartó javakat, egészséget, békét, győzelmet kér az 
istenektőL (82) Valami fenyegető dolog történik, már az ajtóban 
állnak a barbárok? Úgy látják, hogy megharagudtak az istenek. 
A hatóság megmerevedik, a hangulat felforrósodik, felhangzanak 
a vádak: "A keresztények hozzák ránk a balszerencsét.. . (83) 
Szemmel vertek, megbabonáztak minket." Súlyos szemrehányás 
ez egy olyan korban, amikor boszorl~ányok terrorizálják az embe
reket, amikor a nép rontásoktól, megbabonázásoktól és bájitalok
tól retteg. (84) Lyonban a pogányok Potheinoszt vonják felelős
ségre abban a hiszemben, hogy így meg tudják békíteni az iste
neket. (85) A letartóztatások és az üldözések közvetlen kapcsolat
ban vannak a birodalomra nehezedő fenyegetésekkel. És az istenek 
tudják csak, milyen katakHzmák követték sorban egymást Marcus 
Aurelius uralma alatt! (86) 162-ben a katonák az ókor legsúlyosabb 
járványát hurcolják be Ázsiából Nyugatra. Nemsokára a germánok 
törnek be a birodalomba, átkelnek a Dunán, s behatolnak Itáliába 
és Görögországba. 167-ben a pestis üti fel fejét Rómában. A Tibe
ris borzasztó kiáradása pogromokra ösztönöz. Apokaliptikus és ret
tegéssel teli idők. Az emberek olyanok voltak, mint a mcse állatai, 
"nem haltak meg mindnyájan, de mindnyájukat rémület fogta el". 

A császár és a papok a templomokat ostromolják, és egész nyá
jakat áldoznak. (87) A tömeg szorong. Pillantásával a távollevő
ket keresi. A keresztények hiányzanak a találkozóróL Hol vannak? 

Aszály, rossz termés, éhínség halmozódik egymásra. A lakosság 
azt képzeli, hogy az istenek dühöngenek. Vétkesekre van szükség, 
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mint a mesében. A keresztény az a "lézengő, az a rühes", akitől 
a népharag által megjelölt rossz származik. Tertullianus így hja 
Ie a hangulatot: Kiárad a Nílus? Aszály fenyegeti a termést? 
Reng a föld? Ha pestis üti fel a fejét Afrikában vagy Szmirnában, 
rögtön ez a kiáltás hallatszik: "Le az istentelenekkel, oroszlánok 
elé a keresztényekkel !" (88) , Ha történetesen a keresztények ha
sonló megnyilvánulásokat látnak, szórakozott vagy gúnyos moso
lyuk elárulja őket, és kiszolgáltatja a megtorlásnak. (89) A nép
harag túlhömpölyög a köztisztviselőkön, akik hiába igyekeznek 
fenntartani a rendet és tiszteletben tartani a törvényességet. A la
kosság saját magától támad kövekkel és fáklyákkal a kereszté
nyekre. Megszentségtelenítik a keresztény temetőket (90), és a leg
súlyosabb bűntett is büntetlen marad. (91) 

Krisztus híveit évszázadokon keresztül állandóan felelőseknek 
tartják a birodalom bajaiért. (92) Kelszosz és Apuleius azt állít
ják, hogy a kereszténység előretörése meggyengíti az államot. Az 
istenek tették naggyá Rámát, csak ők tarthatják fenn vagy állít
hatják vissza nagyságát. Ágoston (93) az lsten Városában úgy érzi, 
kötelessége védelmébe venni a keresztényeket, amikor 440-ben el
esik Róma: az utolsó pogányok azzal vádolják őket, hogy ők 
élesztették fel az istenek haragját. Ez mutatja, milyen mélyre 
eresztette gyökereit ez az érzés a pogány lélekbe. 

Az intelligencia támadása (94) 

A Kelemeni homiliák (95), ez az első századok folyamán többször 
is átdolgozott gyűjtemény egy olyan jelenetről számol be, amelyet 
úgy látszik természet után festettek. Egy megtérés történetét vá
zolja fel, az igazság utáni kutatást egy utazás keretében. Egy római 
polgár, Kelemen Rómában meghallja az örömhírt. Elhatározza, 
hogy elmegy Palesztinába. Hajóra száll, de ellenszél fúj, s Alexand
riában fut zátonyra. Találkozik Barnabással, Pál tanítványával, 
aki épp itt tartózkodik. Az apostol egyszerű és közvetlen nyelven 
fejti ki a hallgatóságnak a keresztény igazságokat az értelemnek e 
városában. A tömeg rajongással fogadja. 

Filozófusok jönnek, akik beképzeltek profán tudományukra. 
Töméntelen sok érv latba vetésével igyekszenek zavarba ejteni a 
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prédikátort. Barnabás nem hagyja, hogy belevonják játszmájukba, 
hanem kifejti üzenetét, és tanúkat állít, akik megerősítik azt, amit 
mond. A meggyőzött Kelemen segítségére siet az apostolnak, és 
megdorgálja a filozófusokat önteltségük miatt. A tömeg pártokra 
szakad. 

Képzeljük csak magunk elé ugyanezt a Kelement, aki az Alexand
ria városában lezajlott első összecsapás után folytatja a vizsgáló
dást, és megpróbál tisztán látni épp akkor, amikor Baszileidész, 
Iszidórosz, Valentinosz, Karpokratész zártkörű csoportokat alakí
tanak, s körükben kifejtik zagyvaságaikat a lélek bukásáról és a 
tudás vagy gnózis által történő szabadulásról, ezt a tudást pedig 
-ők nyújtják. 

Ugyanezek a csoportok telepednek le Rómában, ahol egymás 
:után bukkan fel Valentinosz, Markión, Apcilész és Rhodón, majd 
elválnak egymástól, mivel "egymással sem egyeztek meg, mert 
összeegyeztethetetlen véleményeket szegeztek egymásnak". (96) 
Mindnyájan irtóznak a tekintélytől és a hierarchikus szervezettől. 
Rómában, amely kevéssé hajlamos a miszticizmusra és a filozó
.fiára, a hívek között még inkább bizalmatlanság uralkodik azok
kal szemben, akik okoskodnak és eszméket vetnek fel, mint máshol. 
"Az egyszerűeket és a tudatlanokat először megdöbbentette az 
újonnan jöttek merész egzegézise és szélsőséges értelmezései." (97) 
Többeket elcsábítottak, a többség azonban ellenállt az új tanításnak. 

A tanbeli merészség gyakran karöltve jár az erkölcsi merészség
gel. Simon mágust egy "nyugdijas" prostituált kíséri állandóan. 
Markiónt erkölcsi vétség miatt ítélték el Keleten - ha Tertul
lianusra hallgatunk -, mielőtt még Rómában megzavarta volna 
a hitet. (98) Az ifjú és gazdag hölgycsodálók, "a gyümölcsöző és 
egyúttal édes lelki gyógymódok" (99) többjüket romlásba taszítot
ták. Markosz arra használta fel egy ázsiai diakónus vendégszere
tetét, hogy megerőszakolja ritka szépségű feleségét, akit aztán az 
egyházak nagy botránkozására attól kezdve mindenhová magával 
hurcolt. (l 00) Karthágóban a gnózishoz csatlakozó, modelljeibc 
szerelmcs festő, Hermagenész a nők illatát vegyíti a görög filozófia 
reminiszcenciáival. (l O l) 

Az Ázsiától Egyiptomig, Karthágótól Rómán keresztül Lyonig 
számtalan irányzatra szétágazó gnószticizmus (l 02) az első olyan 
eretnekség, mely fenyegetést jelent az egyház számára, és arra köte-
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lezi a kereszténységet, hogy tudatosítsa, mi is az egyház valójá
ban, mit jelent üzenetének és hitének egysége és összefüggése. 
Végül is győz a józan érzék és a bölcsesség. 

Ha a fél-tudósok és a félig-megtértek özöne azzal a kockázattal 
jár, hogy idegen zagyvaságokkal fertőzik meg az evangéliumi 
igazságot, akkor az az intellektuális pezsgés, amely mindenünnen 
átjárja az egyházat .a zsidóságból jött közösségekben éppúgy, mint 
a pogányságból jöttekben, először is megismerésre és megértésre 
irányuló törekvés. Először csak törekvés tehát, s azután válik 
kísértéssé. 

A gnózis vagy igazi tudás a hellénizmus kereszténnyé válása, az 
ál-gnózis a kereszténység hellénizációja. (103) Az alexandriai, szír 
vagy ázsiai gnósztikusok, mint Valentinosz vagy Markión ahe
lyett, hogy az evangélium megismerését szolgálnák, azért merülnek 
el a keresztény üzenetben, hogy spekulációik irányába elhajlítsák, 
még azt a kockázatot is vállalva, hogy kiforgatják a lényegét. 

A különféle gnósztikus iskolák változatos formákban állítják 
szembe Isten mélységes és kifürkészhetetlen misztériumával az 
ember bukását és nyomorát. A Teremtő és műve közé egy halom 
közvetítőt vagy aiónt képzelnek, amelyek meggyorsítják és meg
magyarázzák a bukást. A Logosz küldetése nem lehet valódi meg
testesülés - mert ezzel azt kockáztatná, hogy maga is beszennye
ződik -, hanem csak az arkhétüposz megmutatása, hogy a bukott, 
majd az anyagtól megmentett ember visszatérjen eredeti, elve
szíthetetlen szellemi állapotához, s így végre szabaddá váljon. Eze
ket a témákat újítja majd fel a romantika a XIX. században. (104) 

Ezt a teremtésről és az emberről alkotott pesszimista nézetet, 
amelyet a görög gondolkodás ihletett, nem lehet összeegyeztetni 
a hit tényeivel. Ez ad alkalmat, legalábbis Lyoni lreneusznak, 
hogy kidolgozza az üdvgondozásról festett nagyszabású tablóját, 
a világtörténelem első keresztény látomását. 

Amit Ireneusz és a nemrégiben megtalált gnósztikus szövegek 
megőriztek a számunkra, csak szennyeződései egy izzó forrongás
nak, mely először megvilágította, végül azonban már fenyegette 
a kereszténység lényegét. Az összecsapásnál jelen levő pogány 
Kelszosz csak megoszlást és zavart lát. (105) A római vagy alexand
riai keresztény, ha azt látja, hogy a tanítók, az iskolák, sőt maguk 
az egyházak veszekednek egymással, nehezen tud tisztán látni eb-
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ben a helyzetben, és nehezen tudja kivonni magát az olyan rend
szerek csábítása alól, amelyek állítólag felelni tudnak a nyugtalan
ság által felvetett kérdésekre, és tisztázni tudják a kor zűrzavarát. 

Az ember úgy érzi, hogy a sors igája nehezedik rá. Arisztote
lész Istene nem törődik a világgal, a sztoikusok Istene nemhogy 
megszabadítaná, hanem még kiszolgáltatottá is teszi egy egyetemes 
determinizmus által. A keleti vallások megváltó isteneket hoznak. 
A világ várakozására ezt válaszolja Alexandriai Kelemen (l 06), egy 
valentiniánushoz intézve szavait: "Ettől a hatalomtól, a hatalmak
nak ettől a harcától szabadít meg bennünket az Üdvözítő, és békét 
ad nekünk. Azért jött földünkre, hogy elhozza nekünk a békét." 

A hivatásos filozófusok rnegtérése a Il. század közepén szembe
állítja egymással a kereszténységet és a filozófiát, a hitet és a kul
túrát, Jeruzsálemet és Athént. (107) Rómában két ernber szemé
lyesíti meg a vitát: egy künikosz, Crescens, és egy keresztény, 
Jusztinosz. Mindketten ugyanabba a rövid, durva és sötét kö
penybe burkolóznak, a filozófus ismertetőjclébc, dc ez a köpeny 
nem ugyanazt a filozófiát takarja. 

A fővárost ebben a korban elárasztják a birodalom minden ré
széből érkezett, szedett-vetett filozófusok. Marcus Aurelius meg
nyitja Rómát az összes iskola előtt, hogy lehetövé tegyen egy álta
lános összecsapást. A neves gondolkozókkal elvegyülnek a filozófia 
ingyenélői, torzonborz, rongyos, rosszul fésült, hosszú szakállukat 
lengető, vadállati körmű gazfickók, szélhámosok és szemfény
vesztők, ha hihetünk Tatianosznak (l 08), aki látogatta őket. 
Koszosságuk közrnondásszerű, és sokak számára helyettesíti a filo
zófiát. A tömeg közé vegyülve az útkereszteződéseknél a sarkokon 
úgy viselkednek, rnint a népszónok ok, "ókori kolduló szerzetesek". 

"Szakálla teszi érdemessé a tízezer drakhmára, mondták; ezen 
az áron a bakkecskéket kellene megfizetni!" (l 09). Crescensnek 
600 aranyat folyósít a császár azon a címen, hogy császári katedrán 
tanít. ( 110) Az iskolák köz t nincsenek szilárd határok. Gyakorlati
lag lehetetlen megkülönböztetni egymástól a künikoszokat és a 
sztoikusokat okfejtéseik vagy propagandájuk alapján. (lll) Mivel 
az egyik is és másik is kegydíjat és mentességet élvez, ezért az állam 
gyermekeinek tekintik őket. A kedvezmények csak növelik étvá
gyukat. Minél önzetlenebb valaki, annál bölcsebb, állapította meg 
filozofikusan már Antoninus császár is. ( 112) 
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Marcus Aureliust filozófusok veszik körül. Tanítói miniszterekké 
lesznek. Rusticus, akihez a leggyengédebb érzelem fűzi, a praeto
rium prefektusa, és ő ítéli majd el J usztinoszt. Úgy tűnik, a császár 
a filozófusokat akarta kijátszani a keresztények ellen, akik eláraszt
ják az államot, és mivel határozottan meg akarnak nyilatkozni, 
nyilvános vitákat kezdeményeznek. (113) 

Crescens tüzet nyit Jusztinoszra. Ha egyenlő fegyverekkel küz
denek is, az első csak a szelet kavarja ( 114), a másodiknak viszont 
aranyat ér a szava. A pogány Diogenész filozófiáját tanítja, amely 
azt vallja, hogy mindentől el kell szakadni, és a kolduláshoz kell 
folyamodni. Az éles nyelvű Lukianosz azzal vádolja Diogenész 
híveit, hogy aranyat halmoznak fel rongyaikban. (115) 

Crescensnek rossz a híre. Tatianosz azt mondja ( 116), hogy pe
deraszta, mindig felserdült ifjak veszik körül, ügyesen megsar
coljaa gazdag házakat, amelyeket látogat. Vele szemben viszont 
Jusztinosz a tiszta, barátságos és önzetlen ember megtestesítője. 
Tanítása nem üzlet, hanem életszabály. A közönség nem csalódik 
benne: rabszolgák és tudósok, férfiak és nők tolonganak, hogy hall
gassák és megtalálják nála az igazságot. 

Pogány és keresztény filozófusok egyaránt ugyanazt a tanítási 
módszert alkalmazzák, amely családias hangvételű, szabad beszél
getésekből áll, mikor is egy szöveg, a hétköznapi életnek egy ese
ménye szolgáltat anyagot ·a tanbeli megfontolásokhoz. A képzés 
a mester és a tanítvány négyszemközti párbeszédében folytatódik, 
amelyen csak egy vagy két társ vesz részt. A közös élet a keresztény 
közösségbe vezeti be Jusztinosz tanítványát, amely teljes egészében 
megéli azt a tanítást, amelyet a mcster oktat. 

Egy Crescens és Jusztinosz között zajló, közhírré tett vita elég 
ahhoz, hogy zavarba ejtse a pogányt. A Crescens segítségére siető 
Fronto egyenesen a szenátushoz folyamodik. Jusztinosz maga a 
császár előtt akarja megújítani a vitát. (ll 7) Az első alkalommal 
leforrázott ellenfele azonban elsompolyog. Azoknak a filozófusoknak 
a fajtájából való, akikről így nyilatkozik Minucius Felix: "Retteg
nek tőle, hogy nyíltan szembeszálljanak velünk." 

A vitában vereséget szellVedett Crescens rágalmazásba kezd, 
majd végső eszközként a feljelentéshez nyúl. Rusticus s maga 
Marcus Aurelius ahelyett, hogy elfogadnák a párviadalt, erőszakhoz 
folyamodnak. Az a császár, aki naponta megvizsgálta lelkiismeretét, 
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és kis hibákkal vádolta magát, nem vette észre, hogy igazi zsarnok
ként viselkedett J usztinosszal és a keresztényekkel szemben. 

Amikor Jusztinosz Róma prefektusa előtt áll, 15-örülveszik tanít
ványai. Ennél nagyobb tiszteletet senki sem nyilváníthat bölcs 
mcstere iránt. 

"Milyen tanokkal foglalkozol? 
- Mindenféle tudományt megpróbáltam elsajátítani, dc a ke

resztények igazi tanítását fogadtam el." ( 118) 
Az a tanítás, amelyet összegyűjtött és tanít, lehetövé teszi szá

mára, hogy szembenézzen a filozófus által rettegett halállal, még
pedig azzal a bizonyossággal, hogy a halál csak hajnal. 

Marcus Aureliust, "a pogányság szentjét" más fából faragták, 
mint Crescenset, a filozófiának ezt a repedt harangját. (119) Szemé
lyében egyesíti a hatalmat és a bölcsességet. A keresztény szerzők, 
Tertullianus, Szárdeszi Melitón szívesen dicsérik "emberségét és 
filozófiáját", miközben nem nyilvánítják a keresztények védőjének. 
( 120) A tárgyilagosság több tartózkodást követel. Semmi haszna 
sincs erőszakkal nagy szellemeket beilleszteni a kereszténységbe, 
mint ahogy azok tették, akik egy teljes levelezést találtak ki, amely 
állítólag Pál apostol és Seneca között zajlott le. A filozófus-császárt 
mellszobrai szakállal, finom vonásokkal, mcsszenéző tekintettel, 
olyan állal ábrázolják, amely egy alapvetőleg visszahúzódó emberre 
jellemző. 

A császár ismert keresztényeket, sőt még a palotájában is elláto
gatott hozzájuk. Tanításuk lényegét ismeri. Elmélkedéseiben azért 
utal a keresztényekre, hogy szembeállítsa velük megvetését. 

Micsoda pompás lélek az, amely kész, ha kell, a testtől elválni: 
akár megsemmisülni, akár szétporladni, akár megmaradni. De ez 
a készség személyes meggyőződésből fakadjon, nem pedig, mint 
a keresztényeknél, puszta ellenállásbóL Legyen magatartásunk 
megfontolt, méltóságteljes és, hogy másokra is meggyőzően has-
son, tragikus póztól mentcs. ( 121) · 

Marcus Aureliust rövidlátóvá tette saját filozófiája, ezért nem 
derítette ki a kereszténység értelmét. Nem vette észre, hogy az olyan 
keresztényeknek, mintJusztinosznak és Apollóniosznak halála képes 
rá, hogy "másokra is meggyőzően hasson". míg saját vigasztalan 
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filozófiája vele együtt elpusztul. Mivel gyötörte a halál tudata,. 
bosszantották a keresztények, akik nem rettegtek tőle, mert hősies
ségük - amit ő "tragikus póznak" titulál - semminek sem felel 
meg az ő rendszerében. Számára nem a tragédia látványa az, ami 
meggyőz, hanem az értelem; Marcus Aureliusnak nem az volt 
a vallása, amit megérdemelt - mondja Péguy -: szerencsétlen
ségére kikerülte azt anélkül, hogy megismerte volna, elítélte anélkül, 
hogy jól megértette volna. 

Valóban nem lehet összeegyeztetni egymással a sztoicizmust, 
ahogy azt a császár értelmezte, és a kereszténységet. Az egyetemes 
értelem vezeti az embert és a világot, elég ha alávetjük magunkat 
törvényeinek és determinizmusainak. (122) Hogyan lehetne elkép
zelni Krisztus közvetítését, az isteni betörését az egyetemcs törté
nelembe, hogyan lehetne megengedni azt, amit az evangélium magá
nak igényel: hogy megváltoztassa az embert, hogy belsőleg újítsa 
meg? 

Marcus Aurelius hiába állítja, hogy mii1den ember egy és ugyan
azon fajnak a tagja, (123) mindegyikben ugyanaz az isteni lét lakik, 
amely szétosztja köztük részecskéit. Minthogy nagyon befelé fordul, 
nagyon rabja a számára egyedül fontosnak számító értelemnek, nem 
tudja igazán szeretni az embereket, és nem tud annyira bízni ben
nük, hogy meg is változtassák magatartásukat. Semmiféle rokon
szenvet nem érez a keresztények iránt, nem érzi testvéreinek őket. 
\124) A filozófus és a császár egyaránt úgy érzi, hogy támadják, 
mert saját területére hozzák cl a vitát, és kétségbe vonják az 6 élet
szabályát. 

A filozófus hiába hivatkozik "a lélek mélyén fénylő lám pára", 
( 125) semmiféle remény nem világítja be útját, csak a halál szaba
díthatja meg az élettől és a léttőL Hogyan fogadhatná el a vértanúk 
hitét, akik a halálban a test feltámadását hirdetik, és nem csak egy
szerűen a lélek halhatatlanságát? Ireneusz a gnósztikusokkal szem
ben a test végső romolhatatlanságában látja a keresztény antropo
lógia próbakövét, az ember teremtésébe beleírt ígéret megvalósulását. 
( 126) Aki ezt az igazságot tagadja, magát a kereszténységet tagadja. 

Marcus Aurelius, miközben filozofál, hű marad a birodalom val
lási intézményeihez. Szamoszatai Lukianosz ellenben szabadgon
dolkozó, Voltaire előfutára. Ez a hellénizált szír, aki a világnak, 
nem pedig a birodalomnak a polgára, tökéletes szkepticizmussal 
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viseltetik minden vallással és filozófiával szemben. Az istenségből 
a művész csak a szép szobrokat szereti. (127) Körvonalaikat úgy 
szereti, mint ahogy a görög művészetet és kultúráját.Egyforma meg
vetéssei nézi le a rendszeralkotókat, az erkölcsprédikátorokat és 
azokat, akik boldogságet ígérnek. "Élvezd a jelent, nevetve menj 
el minden más előtt, és semmihez se ragaszkodj komolyan !" A Me
nipposz végkövetkeztetése méltó a Candide-hoz. 

Lukianosz, aki túlságosan felületes és könnyelmű ahhoz, hogy 
a dolgok mélyérc tekintsen, jó megfigyelőnek bizonyul. A keresz
tények inkább rokonszenvesek neki, legalábbis amennyiben tanítá
suk aláássa a pogány vallást, és hadat üzen a boszorkányoknak, 
-csodatcvőknek. Sehol sem visszhangozza a népszerű vádakat, mint 
többi írókortársa, sosem igyekszik szembeállítani egymással a keresz
tények tanítását és életét, mint ahogy ezt a filozófusok esetében teszi. 
Elismeri testvéries érzületüket - mint ahogy láttuk - és a kölcsönös 
segítségnyújtásra való készségüket. 

Legfeljebb "cikornyás és színpadias öngyilkosságukat" veti a vér
tanúk szemére (l 28), me rt túl könnyed ahhoz, hogy megértse a hit 
hősiességét és nagyságát. Szarkasztikus, csúfolódó szellem lévén iró
niája túl felszínes ahhoz, hogy vizsgálat alá vegye a keresztény jelen
séget és ne utasítsa vissza, egy kalap alá véve a vallás összes formá
ját, sőt a hitnek és a természetfölöttinek egyáltalán még a fogal
mát is. 

Lukianosz egyik barátja, aki kétségkívül ugyanolyan szkeptikus 
volt, mint "a szamoszatai gúnyolódó", 178-ban a század legheve
sebb kritikus művét írta meg a kereszténység ellen. Az Igaz beszédet 
( 129) - ez volt a címe - csak Úrigenésznek hetven évvel később 
írt cáfolata mentette meg a feledéstőL 

Kelszosz Platónon, Zénónon és Epikuroszon nevelkedett, hivatá
sos filozófus. (130) Könyve minden másnáljobban megérteti velünk, 
milyen nehézségekkeljárt az, ha valaki hitt. Lehet-e keresztény egy 
filozófus? Persze, hogy nem! Megdöbbent volna, ha egy ember
öltővel később felfedezte volna az alexandriai iskolát! 

Kelszosz kritikája olyan hermeneutikában gyökerezik, ami sem
mit sem vesztett időszerűségéből. A kultúrával kapcsolatban nem 
álló, az ókori államtól idegen kézműves, rabszolga képes rá, hogy 
lelkesedjen az evangéliumi üzenetért, dc mit jelenthet ez Athén és 
Róma civilizációjának örököse számára? Ez utóbbi a filozófusok 
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véleményében keresi a világosságot. Kelszosz kora kötelező eszméi
nek nevében mond ítéletet, mint ahogy a mai ember a tudomány, 
annak módszerei és technikája nevében beszél. ( 131) 

Kelszosz maguktól a keresztényektől akar informálódni a szaros 
értelemben vett bibliai irodalomról. (132) Megkérdezte és beszél
tette őket, hogy megismerje meggyőződéseiket. A kritika és a cáfolat 
két pontra van kisarkítva: a keresztények tanára és viselkedésére. 

A játszma elején hitet tesz a racionalizmus mellett, és összekeveri 
a kereszténységet a keleti vallások misztikus özönével. (133) A ki
nyilatkoztatásnak, amelyen a keresztények a zsidókkal osztoznak, 
még a gondolata is önhittségnek tűnik előtte. 

Zsidók és keresztények olyanok nekem, mint a dcnevérraj, vagy 
a bolyból kirajzó hangyák, vagy a mocsarak mellett tanyázó 
kecske békák, vagy a pocsolya sarkában nyüzsgő férgek, amikorígy 
beszélnek egymás közt: "Nekünk nyilatkoztat ki és hirdet meg 
előre Isten mindent; nem is törődik a többi emberrel; hagyja, 
hogy kedvük szerint forogjanak az egek és a föld, hogy csak velünk 
foglalkozzék. (134) 

Így fest a hangneme. Ezen a gúnyolÓdásorr túlmenőleg Kelszosz 
azt a fajta kritikát alkalmazza a keresztény kinyilatkoztatásra, ame
lyet egy David Strauss tesz majd híressé a XIX. században. Semmi
féle tanújelét sem adja, hogy egzegétikai tudással rendelkezne, nem 
különbözteti meg egymástól a Biblia irodalmi műfajait, egyszerű 
összehasonlító módszert alkalmaz, hogy a bibliai elbeszéléseket 
pogány legendákra, ügyetlenül kifejtett platonikus tételekre vagy 
Mithrasz és Oszirisz keleti vallásaiból átvett jelenségekre vezesse 
vissza. Szodoma és Gomorra története Phaethón legendájából köl
csönvett elbeszéléssé válik ( 135); Mózes ahhoz, hogy leírja Bábel 
tornyát, lemásolta Homérosznak az Alóeusz-fiakról szóló epizódját, 
akik arról álmodtak, hogy megostromolják az eget. Ami elfogad
hatónak tűnik, az már Platónnál is megtalálható, aki kiváló módon 
fejtette ezt ki. ( 136) Ú gy beszél, mint a XVIII. század racionalista 
kritikája. 

Kelszosz ekkor rátér az Újszövetségre, kiváltképpen az evangé
liumokra. Egy lsten megtestesülése, aki emberi életet fog élni, ért
hetetlennek, hogy ne mondjam értelmetlennek tűnik számára. 
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Mi értelme lehetne egy isten számára egy olyan utazásnak, 
mint ez? Hogy megtanulja, mi történik az emberek között? De 
hát nem tud mindent? Isteni hatalommal rendelkezve képtelen 
lenne tehát anélkül javítani rajtuk, hogy valakit testileg gyorsan 
el ne küldjön evégett? (137) 

A keresztény tan Kelszosz számára megtöri a kozmosz harmóniá
ját, "és egy csapásra felforgatja a mindenséget". Bár nem adja tanú
jelét a gnósztikusoknál tapasztalható mélységes pesszimizmusnak, 
mégis azt képzeli, hogy "ha a jó, szép, boldog lsten leszáll az ember
hez, változatlan természetét aláveti az emberi viszontagságoknak". 
(138) 

A filozófusnak gúnyolódással tetézett értetlensége nem vehette 
észre kora embereinél az üdvösség miatt érzett gondot, aggódást. 
"Sosem volt nagyobb szükség megbocsátásra, kiengesztelésre, meg
váltásra". Egzisztenciális visszahatás ez a hivatalos kultuszok szá
razságára. 

Krisztus misztériumát nem érti meg a filozófus. Hivatkozik szüle
tésével kapcsolatban egy testőrről szóló történetekre. ( 139) Szemlét 
tart Krisztus csodálatos születése, tevékenysége, gyógyításai, feltá
madása fölött, és mindezt ízekre szedi. Hogyan lehetne Isten Logosza 
ez a szerencsétlen kuruzsló, aki nem volt se szép, se ékesszóló, se 
józan eszű ember? (140) Különösen ene a pontra reagál a legheve
sebben Origenész, aki úgy érezte, hitének és áhitatának középpont
jában lángol ez a tény, és szenvedélyes felháborodással válaszol Kel
szosz gúnyolódásaira. ( 141) 

Tulajdonképpen el sem tudja képzelni az üdvösséget, melyet 
Krisztus azért hozott el, hogy meggyógyítsa a megsebzett emberi
séget, fel sem tudja fogni egy új születésnek ( 142), egy megtérésnek 
az értelmét, mert ezek felforgatják a világ rendjét, amely mozgásá
nak determinizmusaiból áll. Érthetetlennek tűnik előtte a tékozló 
fiú befogadtatása. Számára az ember determinált: "nem lehet vál
toztatni az emberek tcrmészetén". A gonoszok sem az erőszak, sem 
a szelídség hatására nem javulnak meg. (143) A keresztény antro
pológia, az alázatosság és a bűnbánat sértik világnézetét. Kelszosz 
istene Nietzsche istenére, a büszke természetek istenére hasonlít, nem 
pedig a megszomorodottak vigasztalójára vagy pedig a nyomorultak 
mesterére. ( 144) Szemében a kereszténység barbár taR, amely olyan 
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műveletlen ernberek számára való, akik megvetik "a szép ismere
teket" mint amik akadálytjelentenek Isten ismeretének útján. (145) 
Arra a hellénistára emlékeztet, aki azért nem \-olt hajlandó elolvasni 
az Újszövetséget, mert annak görög nyelve nem volt tiszta. Jeromos 
bevallja, hogy hasonló ellenszenv él benne. Úrigenész mindenki 
másnál jobban végig tudja mérni Kelszoszt, ha letekint rá kultúrá
jának és tudományos képzettségének magaslatáról. (146) Vérig van 
sértve, mert Kelszosz a műveletlenek közé sorolta. 

A tanítás elemzéséről Kelszosz áttér a keresztények kritizálására, 
akiknek látta életét. Szemükre veti, hogy közömbösséget tanúsíta
nak a polgári életben, mert kivonják magukat az állami életből és 
annak kötelezettségei alól. Csatlakozik a már ismert Yádakhoz, és 
egyáltalán nem adjajeiét - rnint más filozófusok -,hogy egy nagy 
szellem függetlenségével rendclkezne ( 14 7): A keresztény vallás 
senkinek sem hazai vallása, és beavatottjait megakadályozza abban, 
hogy részt vegyenek az államot megszilárdító kultuszokban. 

Xem hajlandók megtartani a közszertartásokat és megadni 
a hódolatot azok vezetőinek? Akkor mondjanak le a férfiköntös 
viseléséről, ne legyenek hajlandók megházasodni, családapákká 
lenni, az élet hivatását betölteni! Mindnyájan együtt menjenek 
el innen messzira, írmagjuk se maradjon itt, és végre szabaduljon 
meg a föld ettől a fajzattól! Ha azonban meg akarnak házasodni, 
azt akarják, hogy gyerekeik legyenek, enni akarnak a föld gyü
mölcseiből, részt akarnak venni az élet dolgaiban, a jókban épp
úgy, mint a rosszakban, akkor meg kell adniuk az illő hódolatot 
azoknak, akiknek az a feladatuk, hogy mindent igazgassanak! 
(148) 

Kelszosz legfőbb szemrehányása, amivel a keresztényeket illeti, 
az, hogy nincs bennük hazafiúi szeretet, nem hajlandók esküt tenni 
a császárnak, ezt pedig különösen súlyos dolognak fogja fel épp 
akkor, amikor a barbárok már a kapuk előtt állnak. (149) Úrigenész 
válasza ezen a ponton a leggyengébb, a leghatástalanabb: "Mi ha
tásosabb módon segítünk a fejedelmeknek, mert lsten fegyverzetébe 
öltözködYe lelki segítséget nyújtunk nekik". ( 150) Miért nem azt 
kérdezte meg Kelszosztól, hogy ő miért nem állt be katonának? 
A vitatkozó a belső nézeteltéréseken és azokon az anatémákon 
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gúnyolódik, amelyekkel az egyházak egymást sújtják. (151) Ismeri 
a rohamosan elszaporodó szektákat, és gondosan megkülönbözteti 
attól, amit már "Nagy Egyháznak" nevez. (152) Úrigenész a'zonnal 
visszavág: "Gyülekezeteink könnyen kiállják az összehasonlítást 
Athén, Korinthus vagy Alexandria városok gyűléseivel." (153) Ez 
bizony kissé kurta válasz! 

A vértanúság nem újdonság Kelszosz számára, és egyáltalán nem 
is akad fenn rajta. Minden hiedelem nyújt rá példát. (154) Viszont 
teljesen értelmetlennek tűnik számára a feltámadás várása, amit ez 
magában foglal. (155) Erre azt feleli Origenész: "Az igazi tanítvá
nyok élete jézus Krisztus mellett szól, hangosan beszél és zavarba 
ejti a csalást." (156) 

Kelszosz érvelése inkább védekező, mint támadó jellegű, inkább 
egy civilizációt vagy kultúrát véd, mint egy vallást. (IS 7) A filozó
fusok - akár Marcus Aureliusról, akár Kelszoszról legyen szó - , 
annyira rabjai a görögök kozmoszának, hogy képtelenek változást 
vagy eseményt felfogni annak örök rendjében. Az isteni beavatko
zásnak, a gyökeres változásoknak az eszméje, mint például Krisztus 
eljövetele, "az efféle eszme lehetetlen volt mindaddig, amíg a keresz
ténység fel nem forgatta a h ellének kozmoszát." ( 158) 

Az idő távlatából nézve - amely Origenész malmára hajtotta 
a vizet - könnyen fellehetett mérni, mi volt az a pont, ahol Kel
szosz végül is éppúgy alábecsülte vitapartnereit, mint Lukianosz és 
Marcus Aurelius. Az a tény, hogy az elkövetkező évtizedekben olyan 
személyiségek bukkannak fel az egyházban, mint Tertullianus, Lac
tantius, Kelemen, Origenész, később pedig Ágoston, a pogányok 
rövidlátásáról tanúskodik. 

Kelszosz csak ferde szemmel nézi a kereszténységet, sem jelentő
ségét, sem azt az életbevágó játszmát nem fogja fel, ami a legmélyén 
érinti a lelket. Origenész tapasztalatból tudta, hogy az emberi szel
lemnek megadatott megfejteni, ,az isteni rejtélyt", amelyről Kelszosz 
beszél, amikor az értelem egyre jobban behatol a szent Könyvek 
misztériumaiba, amig csak el nem ér a kutatás végére: a hit mélyén 
abból a szökőkútból merít, amelyből maga a rejtély buggyan ki. 

Egy évszázaddal korábban Jusztinosz megnyitotta az új utat, 
hogy lehetövé tegye Platón találkozását Krisztussal. ( 159) Gyönyörű 
optimizmus, melyet átvesznek az alexandriai és kappadokiai mes
terek, ez azonban nem talál általános visszhangra. A jogi nyelv 
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iránt több érzékkel rendelkező ='l"yugat inkább gyakorlati ma
rad, mint spekulatív. l\fár az asszír Tatianosz, Jusztinosz tanít
ványa vádolja a görögök Őrületes elbizakodottságát, és szemükre 
hányja, hogy szívesen dobálóznak üres, hangzatos szavakkal. ( 160) 
A legtisztább kiválóságok, Szókratész és Platón scm nyerik meg 
tetszését. Róma, Karthágó, Tertullianus, Cyprianus sokkal közelebb 
állnak Tatianoszhoz, mint Jusztinoszhoz. 

A kereszténységnek a nemzeti vallással való szem beszállása ellen
állássá, majd nyílt üldözéssé fajul. Vajon a birodalom zárta-e ki, 
hogy a keresztények, két állam polgárai kétfelé is tartozzanak? Úgy 
érezte, hogy fenyegeti az evangélium kovásza? Röviden: az egyház 
marzsolta-e fel a római birodalmat, mint ahogy Montesquieu és 
Gibbon, Nietzsche és Renan állítják? Igazán el lehet-e mondani, 
hogy a kereszténység volt az antik világ "vámpírja" ( 161), "bom
lasztója"? ( 162) Gaston Boissier ( 163) a történelmet híva tanúul vá
laszolt a vádra, melyet inkább a polémia, mint a megfigyelés ihle
tett. A hanyatlás már a keresztény propaganda előtt elkezdődött. 

Az antik világ megöregedett és elfáradt, energiája csökkent. 
Elnéptelenedés, a katonai szellem és az állampolgári lelkesedés 
elgyengülése, az erkölcsök romlása ____: ezek voltak azok a bajok, 
amiket már a köztársaság vége óta meg lehetett állapítani. Ez a 
válság szüntelenül súlyosbodott mindaddig, amíg a barbár töme
gek át nem törték a D~mánál és a Rajnánál a határt. (164) 

Bármennyire ércnél maradandóbb legyen is egy hatalom, ha 
megcsonkítja az embert és nem tartja tiszteletben legalapvetőbb 
feltételeit és vágyait, számítania kell rá, hogy visszavágnak a szabad 
emberek, akik fittyet hánynak a hatalomnak és a halálnak. A keresz
tény fejlődést követő pogány reakció bevallja, hogy egy civilizáció 
véget ért. De hát nem arra van-e hivatva minden civilizáció, hogy 
egyszer véget érjen? Olyan figyelmeztetés ez, amelyen az egyháznak 
el kell gondolkoznia. 
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Harmadik rész 

AZ EGYHÁZ ARCA 

l. 

EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZ 

"Egy testet alkotunk az egy vallás tudata, az egységes fegyelem 
és a remény köteléke által." (l) Büszkén állítja ezt Tertullianus, 
s ezzel a mindennapok nyelvén ír le egy inkább cseppfolyós való
ságot, amely nyugtalanítja és zavarba ejti a pogány világot. Az 
egyház mindenekelőtt olyan férfiak és nők csoportja, akik ugyan
abban a hitben, ugyanabban a reményben osztoznak, és akik - ha 
szétszórtan is élnek -, egymásra találnak és összegyűlnek, mert 
tudatában vannak egységüknek. 

Ha létezik egyház, akkor először is egyházak léteznek, vagyis 
olyan emberek, akik összegyülekeznek. A kereszténység városi val
lás, amelyben városról városra alakulnak, szerveződnek meg a 
közösségek, majd koordinálódnak, mert tudatában vannak, hogy 
túl azon, hogy szét vannak szórva és különbözők, mégis együtt Isten
nek egyetlen egyházát alkotják. 

A helyi egyházak Antiochiában és Korinthusban, Filippiben és 
Lyonban mind az egyetlen jeruzsálemi anyaegyházhoz kapcsolód
nak. Azok a közösségek, amelyek magánházakban gyülekeznek 
őssze, tudják, hogy az egyházat alkotják, s ez a görög kifejezés 
( ekklésda) azokat jelöli, "akik össze vannak híva". Ezt a szót 
magáévá teszi Kelet és Nyugat, s nem is törődik azzal, hogy le
fordítsa. Túl a bevett osztályozásokon, mint görög, zsidó vagy 
barbár, egy új nép, az összes többitől különböző történelmi való
ság született: "a harmadik faj" (2), amint a pogányok nevezik. 
Nem is gondoltak rá, milyen igazat mondtak. 

Kik ezek a keresztények, akik gyanút keltenek és gúnyiratokat 
provokálnak, akik egyszerre állnak nagyon közel mindenkihez és 
különböznek nagyon mindenkitől, akik szolidárisak, de egyúttal 
el is különülnek? Mit akarnak, milyen fény csillog a szemükben? 
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Tudatában vannak, hogy mások, mint az összes többi vallási cso
port, és az összes szélességi fokon szétszóródott arcok és személyisé
gek különbözősége ellenére egy egészet, egy testet, egy népet, egy 
egyházat alkotnak. 

A keretek Dnegszervezése 

Az I. század fordulója döntő jelentőségű a keresztény történelem
ben. Az utolsó tanú, János kivételével eltűnt az összes apostol. 
János majdnem legendás személyiséggé válik. Sokáig Ázsiában tar
tózkodik. Kelemen azt állítja, hogy az apostol közösségeket szervez 
itt, amelyek a ll. század egész folyamán hivatkoznak tekintélyére. 
(3) Árnyéka még élesen kirajzolódik az egyházakon, amelyek mint 
a gyöngyfüzér szemei húzódnak végig a tengerpart mentén. 

Az egyházközségeket ettől kezdve olyan vezetők igazgatják, akik 
<:_gymásnak adják át az evangéliumi elbeszéléseket és tanításokat. 
Ok váltják fel az első apostolokat és munkatársaikat. Rugalmas és 
fejlődőképes szervezet alakul ki. Szakaszainak jellemzői máig is 
kivehetők. A zsidókeresztény közösségek élén egy ideig egy vezető 
testület (vének vagy presbiterek) áll. A pogány földön született 
közösségek a kettős nevű "püspök-diakónus"-on alapszanak. 
A ll. század folyamán a két szervezet egyezkedik, majd egyesül. 
Ez azonban csak lassanként, kisebb-nagyobb késésekkel, megtor
panásokkal, sőt néha krízisek árán valósul meg. Az élet mindenütt 
más és más, szervesen fejlődik, a kezdetek robbanásszerű életere
jével növekszik. 

Az apostolok és a próféták vándorlása csak egy ideig tart, és azt 
készíti elő, hogy egy szilárd szervezet jöjjön létre, egy olyan helyi 
tekintély, amely felváltja a vándorlást. E vándorok közül egyesek 
végül letelepednek azon a helyen, ahol missziós tevékenységüket 
kifejtették. Potheinosz és talán Ireneusz is Lyonban elég jól bele
illeszkedik ebbe a helyzetbe. Mások, akik örökké úton vannak, 
új földet törnek fel és új egek alá ültetik el a kereszt fáját. Tevé
kenységük a ll. századon keresztül végig folytatódik, de ezzel aztán 
hamarosan el is tűnik. 

Az evangélium hirdetése attól a pillanattól kezdve hoz gyümöl
csöt, hogy minimális struktúrát és szervezetet hagy maga mögött. 
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A megtértek közösségben találják magukat, a helyi egyházba cso
portosulnak és egyesülnek. Euszebiosz kifejezetten ezt mondja: 
"Az apostolok szétosztották vagyonukat a rászorulóknak, aztán 
pedig elhagyták hazájukat. Csak a hit alapjait rakták le néhány 
idegen helyen, aztán más pásztorokat rendeltek, és rájuk bízták 
azoknak a megmunkálását, akiket épp hogy csak bevezettek az 
egyházba." (4) 

Ignátiosz Antiochiában, Polükarposz Szmirnában, Potheinosz 
Lyonban, Quadratus Athénban, Dionüsziosz Korinthusban mind 
egyházközségeik vezetői. Episzkoposzoknak, püspököknek nevezik 
őket, ami felügyelőt vagy főintézőt jelent, s maga a cím a polgári 
közigazgatásból ered. (5) A püspöknek a neve, amely egy ideig a 
presbiter szinonimája, végül is magától értődően a monarchikus 
tekintélyt fogja jelenteni. 

Tétovázásokkal, ingadozásokkal és ellenállásokkal tarkított idő 
telt el, amíg a testületi szervezettől eljutottak a püspöki felelősségig. 
(6) Egyes városoknak, mint Athénnak vagy Alexandriának attól 
kezdve volt püspöke, amióta csak megvetette ott lábát a keresz
ténység. Más városokban, mint például Filippiben, úgy látszik 
még nem szilárdult meg a püspöki intézmény abban az időben, 
amikor Római Kelemen írt nekik. Mindenesetre nem tesz róla 
említést ez utóbbinak a levele, csak arról a cselszövésről beszél, 
amely a közösségben szembeállítja egymással a fiatal és az idős 
presbitereket. 

Míg a II. században számos város olyan nagyszabású egyéniséget 
mutat be püspökeként, mint Polükarposzt vagy Ireneuszt, addig 
a többiek olyat választanak püspökké, aki csak "egy számmal 
nagyobb" a közösség átlagánáL Nem minden korzikai Napóleon! 
A helyi egyház élete gyakran igen szerényen kezdődik. Azt az 
embert választják meg, aki a leginkább rendelkezésre áll, aki a 
legnagylelkűbb, s tulajdonságaival és példájával ajánlja magát. 

Az első evangélizáció egy vendégszerető ház keretén belül kez
dődött, amelyet a vándorapostol rendelkezésére bocsátottak. (7) 
A befogadó családfő megtérése természetszerűleg maga után vonja 
a "ház" többi tagjának a megtérését is. (8) A dolog annyira ma
gától értetődik, hogy a zsidókeresztény közösségekben a meg nem 
keresztelt tagok nem ülhettek le a közös asztalhoz. (9) 

Ami Antiochiában történt, amikor a megkeresztelt Koméliosz 
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százados meghívta magához rokonait és barátait (10), annak gyak
ran elő kellett fordulnia. A ház tehát az evangélium szolgálatának, 
később pedig az evangéliumot befogadók összejövetelének az anya
sejtje. Ha egy kereszténynek elég nagy háza van, akkor a misszio
nárius rendelkezésére bocsátja, és az antik vendégfogadás szabályai 
szerint ott marasztalja a tagokat, amíg az apostol ott tartózkodik 
vagy amikor épp átutazóban van. Az apostol itt száll meg, ez a 
központi szálláshelye. A testvérek itt tudhatják meg, hogy vissza
tér-e és mikor. 

Az otthoni keret így aztán a közösség bölcsőjévé válik, kisugár
zási központot kölcsönöz neki, és biztosítja folytonosságát. (ll) 
Körülötte csoportosulnak a megtértek, a családok, a "házak". Az 
alkalmi találkozóhely lassanként megszokottá válik. Mikor már túl 
szűknek találja a közösség, mert tagjainak száma meghaladja a 
negyven-ötvenet, és egyre csak gyarapszik, a keresztények kibé
relnek egy termet. Leggyakrabban a terem tulajdonosa végül a 
közösségnek ajándékozza. Átalakítják, válaszfalakat bontanak le, 
hogy elegendő helyet nyerjenek. Igy lehet az, hogy Dura 
Europosz temploma egy régi magánlakás. Ugyanennek a folyamat
nak kellett Rómában is lejátszódnia. Az összejövetelekért felelős 
házigazda végül is a közösség természetes vezetőjévé .lett. Ezt a 
helyzetet írja már le Hermasz Pásztora. (12) · 

A pasztorális levelekben mozaikszerűen felvázolt püspökkép pon
tosan egy olyan családapa helyzetének felel meg, aki tökéletesen 
intézi ügyeit: személyes és családi élete feddhetetlen, vendégszere
tőnek bizonyul, s ezért a környéken mindenki tiszteli. 

A püspöknek feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, 
megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretőnek és a tanításra 
rátermettnek kell lennie. Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, 
hanem megértő, békeszerető s nem kapzsi. Saját családjának le
gyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztes
ségre neveli. Aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tar
tani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? (13) 

Az episzkoposznak, amióta csak létezett, mindig segített egy 
közvetlen, általában fiatalabb munkatárs, a diakónus, akinek sze
mélyes, családi és társadalmi képességei lehetövé tették, hogy ered-
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ményesen támogathassa a közösség vezetőjét. Együtt irányítják az 
összejövetelt, ünneplik az eukharisztiát, együtt kezelik a közva
gyont, és gondoskodnak a közösség szükségleteiről. 

A II. század folyamán az episzkoposz és a diakónus intézménye 
egybeolvad a valószínűleg zsidó eredetű presbiterekével vagy véne
kéveL A judaizmusban a "vének" azok a tekintélyes emberek vol
tak, akik a szanhedrin egyik részét alkották vagy akik a közösséget 
és a zsinagógát irányították. ( 14) A Tizenkettő idejében J e ruzsá
lemben is vannak, amikor annak püspöke Jakab. (15) Az apos
tolokkal együtt részt vesznek az első jeruzsálemi zsinaton. (16) Az 
l. század fordulóján ott találjuk őket Rómában, Filippiben, Ko
rinthusban, ahol vita tárgyát képezik, s ez ad okot Római Kelemen
nek levele megírására. ( 17) 

A két intézmény egybeolvadása fokozatosan történt, a helyektől 
és a körülményektől függően, s itt-ott nem is olyan simán. Pálnak 
Timóteushoz intézett levele, amely leírja a püspököt, ismeri a pres
biteri testületet, amely Pállal együtt felteszi kezét Timóteusra. (18) 
Pál azt javasolja Titusznak, hogy rendeljen presbitereket. ( 19) 

A testületi tekintélyből a monarchikus intézménybe való átme
netre a legelegánsabb megoldásnak az bizonyult, ha a püspököt 
beválasztották a presbiteri testületbe. (20) Egy ideig szinonim fo
galom marad a presbiter és a püspök. Úgy tűnik, Ireneusz egymás
tól megkülönböztetve használja már őket. (21) 

Antiochiai lgnátiosz korában a monarchikus tekintély bevezetése 
és a presbiteri tanács beillesztése már befejezett tény Ázsiában, 
Jeruzsálemtől Pergamonig. Ezt tanúsítják az ignáci levelek, ame
lyeket a különböző közösségekhez írt, ahol épp átutazott. Másfelé 
sokkal fájdalmasabbnak látszik az átmenet. (22) Kelemennek a 
korinthusi közösséghez írt levele - amelynek megírására olyan 
presbiterek vették rá, akiknek helyzetét egyesek vitatták -, elis
meri olyan vezetőknek vagy püspököknek a létezését, akiket kétség
telenül beválasztottak a vének tanácsába, és ők vezetik a liturgiát, 
a laikusoktól pedig tisztán különböznek - ez utóbbiakat ez a levél 
nevezi mr.g először. (23) 

Rómában úgy látszik nem ment súrlódásmentesen az egybeolva
dás Péter utódai és a város presbitereinek tanácsa között. Kelemen 
idejében a római egyházat még egy presbiteri tanács irányítja, 
élén egy elöljáróval. (24) Maga Jusztinosz sem püspökről, hanem 
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elöljáróról beszél, amikor leírja a liturgikus összejövetelt. Amikor 
Polükarposz és Hégészipposz, majd pedig Ireneusz Rómába jön
nek, már a keletihez és a lyonihoz hasonló szervezetet találnak itt. 

A római helyzet lehetövé teszi, hogy konkrét képet alkossunk 
róla, mi különbözteti meg egymástól az egyházat és az egyházakat. 
Konstantin uralomra jutásáig nincs egyetlen olyan helyiség, ahol 
a város összes híve össze tudna gyülekezni. A keresztények rokon 
vonásaik, faji vagy nyelvi csoportjaik szerint jönnek össze,· egy 
kissé úgy, mint manapság Bejrutban vagy Damaszkuszban a külön
böző rítusok. Jusztinosz (25) világosan állítja ezt, amikor válaszol 
Rusticus prefektus kihallgatásán. 

"- Hol gyülekeztek össze? 
- Mindenki ahol akar és teheti. Azt hiszed, hogy egy és _ 

ugyanazon a helyen gyülekezünk össze?" 
Ez magyarázza meg, hogy a Rómában élő ázsiaiak, akik hűsé

gesen ragaszkodnak eredeti egyházuk hagyományához, továbbra is 
az évfordulós napon ülik meg a húsvét ünnepét, és nem az azt 
követő szombat éjjel, mint a város többi híve. Az effajta eltérés ma 
is megvan Jeruzsálemben a különböző felekezetek között, és ez 
akkor láthatólag bosszantotta a rendre és az egységre gondosan 
ügyelő Viktor pápát. Szeme előtt egyszerre vannak olyan közössé
gek, ahol egyesek böjtölnek, míg mások már a húsvéti örömöt ün
neplik. Ha a nagypénteket tartó hívek találkoztak a húsvétot 
ünneplőkkel, azt képzelhették, hogy "eltévesztették a naptárt". 

A város különböző negyedeiben egy tanító vagy egy presbiter 
körül gyülekeznek össze a lúvek tanításra vagy ünneplésre. A leg
veszélyesebb tanok terjedhettek a püspök felügyelete alól kibújó 
heterodox összejöveteleken. Az Ázsiából vagy Egyiptomból érke
zett tanítóknak, Valentinosznak, Markiónnak már említett cső
dületea kis csoportocskáknak kedvez, s ezek közül néhányan végül 
is külön "egyházzá" kiáltják ki magukat. Az egyház ezzel a fenye
gető veszéllyel szemben az egységet és az ortodoxiát hangsúlyozza, 
és felelősségét a püspökre bízza. Ezt az egységesítő folyamatot vi
lágosan nyomon tudjuk követni a római és a keleti közösségekben. 
(26) 

Egy egyházközség egysége és életereje a Il. században főképp 
a püspök személyétől függ. (27) Ű egyszerre védi a kis egyházakat 
az elszigetelődéstől, és világítótoronyként továbbítja a belőlük ki-
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áradó sugarakat. Az alig felnőtt egyház magasröptű piispök-egyéni
ségeket hoz felszínre az Antoninusok uralma idején: Ignátioszt, 
Polükarposzt, Melitónt, Polükratészt, lreneuszt. 

A közösség egy önzeden tapasztalatokban gazdag férfit választ, 
aki családi életében és foglalkozásában kiállta a próbát, és függet
len. Keleten szívesebben választanak egy gazdag keresztényt, aki 
képes fedezni a közösség szükségleteit. (28) A tisztség egyes ázsiai 
egyházakban szinte örökletes. Ez a helyzet Örményország ősi egy
házában is. Efezusban Polükarposz a nyolcadik, aki családjából 
ezt a tisztséget gyakorolja. (29) 

A ház és a családi vagyon kezelésében szerzett tapasztalat, a sze
mélyiségről bizonyságot tevő emberi és társadalmi képességek fel
tételei és egyben biztosítékai is annak, hogy valakit püspökké je
löljenek. A püspök szokásos módon nős. Oly kevés a kivétel, hogy 
meg is jegyzik, mint Szárdeszi Melitón esetében. (30) A püspök 
általában érett korú. A Didas;:,kália megköveteli, hogy ötven éves 
legyen. (31) "Ötven évre van szükség, hogy egy ember kialakul
jon" - mondta Platón. (3la) De ez alól a szabály alól is vannak 
kivételek. A koraérettség és a bölcsesség pótolják a kort. Magnészia 
püspöke lgnátiosz idejében fiatal, s ez különösen megnehezíti a 
feladatát. (32) Az antiochiai püspök igencsak buzdítja a magné
sziaiakat, hogy támogassák pásztoruk tekintélyét. (33) 

A választás egy összejövetel alkalmával történik, amelyen részt 
vesz az egész közösség. A szavazás szóbeli. Az egyik tagnak, rend
szerint papnak vagy diakónusnak (34) a nevétjavasolják a népnek. 
Abban az esetben, ha nagyon kevés a választó, megkérhetik egy 
szomszédos egyház tapasztalt tagjait, hogy csatlakozzanak hozzá
juk. Ez a gyakorlat mutatja, hogy sem egyik, sem másik számára 
nem ér véget az egyház a város határánáL (35) A választás után 
a szomszédos püspökök felteszik kezüket a megválasztottra. (36) 
Ettől a kortól kezdve érezhetővé válik az olyan nagyvárosok, mint 
Efezus vezetőjének súlya, és természetesen beleegyezésének jelen
tősége is. lgnátiosz Antiochiában befolyást gyakorol a környék 
összes egyházára. Már "Ázsia püspökének" nevezi magát. 

A megkívánt képességek alig különböznek azoktól, amiket a 
pasztorális levelek sorolnak fel. Tanácsos, hogy a püspök ne fog
lalkozzék kereskedelemmel, és közhivatalt se töltsön be (37), mert 
az ügyletek kockáztatnák hírnevét, hogy önzetlen, a közhivatalok 
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gyakorlásakor pedig kénytelen lenne elnökölni a város vallásos 
ünnepein és áldozni az isteneknek. 

Az erkölcsi tulajdonságokon kívül alapvető az írás ismerete. (38) 
"A püspök legyen buzgó az isteni írások gondos olvasásában, hogy 
az Írásoknak helyes tolmácsolója és magyarázója legyen." Egyes 
püspökök még héberül is megtanulnak, hogy jobban tudják kifej
teni Isten szavát. (39) Az alaposság többet számít a műveltségnél, 
a buzgóság pedig a nagy tudásnáL A belső veszélyek, a gnósztikus 
nyüzsgés közepette a püspöknek inkább kell ragaszkodnia a ha
gyományhoz, mint az érveléshez, inkább a hitszabályhoz, mint a 
vitatkozáshoz. 

A tan iránt tanúsított buzgóságnak karöltve kell járnia az er
kölcsi feddhetetlenséggel, amelyet egyaránt megkövetel a liturgikus 
és a szociális szolgálat. (40) A püspöknek olyannak kell lennie, aki 
mindenkinek az embere, senkivel sem kivételez, felülemelkedik a 
szakadásokat előidéző versengéseken és csoportosulásokon. (41) 
A helyi egyház patriarkális szervezete a közösség at)ját formálja 
ki belőle, aki éppúgy ügyel a szegények szükségleteire, mint min
denki lelki igényeire. A "pásztor" kifejezés (42), amelyet kezdenek 
elfogadni, egy olyan hivatal szellemét juttatja kifejezésre, amely szol
gálatból és szilárdságból, tekintélyből és jóindulatból táplálkozik. 

A Didas;:.kália szerzője (43), aki talán maga is püspök, az általá
nos portréval együtt a különféle tevékenységekről is tudósít ben
nünket - nyilván azokról, amelyeket a püspök a II. század végén 
folytatott. Bár a portré kissé idealizáltnak látszik, a leírt feladatok 
azonban konkrétek. A püspök a közösség és a liturgia vezetője. 
Igazságot oszt, rendezi a vitás ügyeket, tanújelét adja megkülön
böztetőképességének és jóindulatának. A hitet éppúgy kell táp
lálnia, mint a szegényeket. Egyszóval Isten helyét foglalja el az 
egyházban. (44) "Ezért, püspök, igyekezz, hogy tiszta légy tet
teidben - fejezi be a Didas;:,kália - , ismerd föl helyedet, melyre 
mint a mindenható Isten képmását állítottak, mert a mindenható 
Isten helye a tiéd." 

A presbiterek tanácsa, amely kezdetben hatalommal rendelkezett, 
lassan eltűnik. Változás áll be. A tekintélyesek átadják helyüket a 
papoknak, akik a püspöknek segítenek, és alkalmasint őt helyet
tesítik a liturgikus funkciókban. (45) Míg kezdetben az első meg
tértek voltak egyben a presbiterek is, később egyre szívesebben 
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választják őket független helyzetű, anyagi gondoktól mentes férfiak 
közül, kivéve persze a kereskedőket és a közhivatalt viselőket. (46) 

A ll. század a diakónusok aranykora, akik a közösség fiatal, 
vállalkozó szellemű szolgái, s a legnépszerűbbek. Ifjú koruk ellen
súlyozza a püspök érett korát. Űk a püspök keze és szíve (47), az 
egyház fő mozgatói. Kísérik a püspökötvagy utaznak az érdekében. 
Ök a szokásos közvetítők a püspök és népe között. Ök szövik 
azokat a kapcsolatokat, amelyeknek a pásztort és a nyájat kell 
egyesí te niük. 

Az első századok folyamán nem az evangélizáció, nem is a li
turgia a diakónus elsőrendű feladata, hanem a szociális tevékeny
ség. Ű a szeretet és a szaigálat követe, mint ahogy a neve is mu
tatja. (48) A püspök a kö;;r;össég méreteivel és szükségleteivel ará
nyos számban választja ki a diakónusoka t. (49) Lyonban 177-ben 
csak egyetlen diakónusról van szó, Ignátiosz és Polükarposz vi
szont többes számban beszélnek róluk. Az ázsiai közösségek már 
sokkal fejlettebbek. 

A diakónus a püspök szeme és szíve bárányai között. Állandó 
kapcsolatban van a hívekkel, ismeri mindannyiukat, ismeri anyagi 
és lelki állapotukat. Meglátogatja a szegényeket és a betegeket, 
hogy segítségükre legyen. Különösen az özvegyekre, az öregekre, 
az árvákra van gondja. (50) Feltárja a püspök előtt a közösség 
szükségeit és nehézségeit, a presbiterekkel együtt részt vesz a bí
ráskodásban, amely arra szolgál, hogy rendezzék a testvérek kö
zött felmerülő nézeteltéréscket, mint ahogy azt már az apostol 
javasolta. (51) 

Igényes feladat ez, amely tapintatot és önzetlenséget követel. 
A pénz kezelése mindig veszélyes, mert félő, hogy könnyen keze
lőjének kezéhez ragad. Úgy látszik a Pásztor szeme előtt sikkasztó 
vagy őszintén szólva becstelen diakónusok botránya lebegett, ami
kor azzal vádolta őket, hogy ahelyett, hogy szalgáltak volna, meg
gazdagodtak, kiszipolyozták a gazdag keresztény asszonyokat, és 
meghíztak az özvegyeknek és árváknak szánt adományokbóL (52) 

Az ifjabb Pliniusnak a keresztényekkel kapcsolatos levele (53), 
amelyet már említettünk, először említ két nőt, két diakonisszát, 
akik meghatározott feladatot látnak el az egyházban, amint már 
láttuk. A diakónusokkal párhuzamosan a "női szektorral" vannak 
megbízva, és különösen a szegények, betegek, öregek szolgálatának 
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szeutelik magukat. Öket követik majd a XIX. században az 
anglikán és protestáns egyházak. 

Nyugaton nem találjuk meg őket. Akik később ezt a nevet vi
selik, csak vakbuzgó asszonyok. Ázsiában ellenben a diakonissza 
mehetett oda, ahová a püspök vagy a diakónus nem mehetett el 
anélkül, hogy gyanút ne keltett volna. A diakonissza látogatja a 
női lakosztályokat, ahol a pogányokhoz férjhez ment keresztény 
asszonyok vagy katekumennők élnek, hogy felkészítse őket a ke
resztségre és vigyázzon kitartásukra. Segít a püspöknek a nők ke
resztelésében, és ő végzi az olajjal való megkenéseket. (54) 

A Didaszkália pontosan körülhja, hogy a diakonisszáknak nem sza
bad sem keresztelniük, sem prédikálni uk, mert "az asszonyokat nem 
a tanításra rendelték" (55), sehhez kapcsolódik Szent Epiphaniosz 
megjegyzése: ha ez lett volna Krisztus akarata, akkor "minden 
más asszony előtt Máriára bízta volna rá a papi feladatot". (56) 
Az asszonyok, akiket a Nagy Egyházban pórázon tartanak, a szek
tákban kárpótolják magukat, ahol prófétálnak és keresztelnek. 

A nagy metropoliszokon, különösen Rámán kívül az egyházak 
emberi léptékűek maradnak. A pásztorok és a hívek személyesen 
ismerik egymást, és együtt egyetlen családot alkotnak, ahol a 
tisztségek és a megbízatások különfélék ugyan, de mindegyik 
ugyanannak az Úrnak a szolgálatában történik. Hermasz Pásztora 
a munkásokhoz hasonlítja őket, akik egy tornyot építenek: az 
egyházat. (57) 

Karizmák és intézmény 

A szervezet a II. század folyamán foglalja el a helyét. Jóllehet 
szilárd tekintély váltja fel fokozatosan a vándorapostolokat és -pró
fétákat, nem szabad úgy elképzelnünk a közösséget, mint néma 
juhokból álló nyájat, amelyet a püspök pásztorbotja terelget. 
A Krisztus köré összegyülekezett egyházat a Szentlélek vezeti. Ez 
az igazság a mindennapokban válik kézzelfoghatóvá. A Lélek 
irányít pásztorokat és hivőket Korinthusban éppúgy, mint Rómá
ban, Ű osztja szét bőkezűen ajándékait. 

Látomásokkal és jövendölésekkel tarkított misztikus forrongás 
tartja lázban az egyházat végig a század folyamán. Ha itt-ott 
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anarchikus vagy heterodox formákat is ölt, akkor is csak "vissza
esőkről" vagy "útközben előforduló incidensekről" van szó, amiket 
nem szabad összekevernünk az ezeket kiváltó lelki forrongássaL 
Ez a pezsgés kovász, mely ébren tartja a közösségekben a kezdeti 
várakozást és buzgóságot, táplálja az önmegtartóztatás hivatását 
és a vértanúság utáni vágyakozást, előkészit a megpróbáltatásokra, 
és reagál a tompultságra. Szinte bukásnak tűnt, ha valaki ágyban, 
párnák közt halt meg. 

El sem lehet képzelni hamisabbat annál, mint hogy szembeállít
sá~ egymással a karizmát és az intézményt. Szép számmal vannak 
karizmatikus püspökök: lgnátioszt, Polükarposzt a Lélek irányítja 
és kinyilatkoztatásokkal ajándékozza meg. (58) Szárdeszi Melitónt 
a Lélek tartja birtokában. (59) Még egy évszázaddal később is 
jelentős helyet foglalnak el a látomások és a kinyilatkoztatások 
Szent Cyprianus életében. (60) 

A II. század közepén számos hivő rendelkezik karizmákkal, ami 
a lelki életerő jele. A Lélek ihleti Salamon ódáinak, e korabeli zsidó
keresztény iratnak a költészetét (61), ahol a jánosi sugalmazással 
találkozunk: "Amint a kéz végigsétál a lanton és megszólalnak a 
húrok, úgy beszél tagjaimban az Úr Lelke." 

Jusztinosz (62) és Ireneusz (63) ismernek olyan, Lélektől meg
világosított keresztényeket, akik megkapták a gyógyítás, a nyelvek, 
az előretudás és az ismeret adományait. "El sem lehet mondani a 
rengeteg karizmát - vonja le a következtetést a lyoni püspök - , 
amelyet az egész világon núndennap kap Istentől az egyház." (64) 

Valójában a Lélek megmutatja, mennyire szuverén szabadsággal 
választja ki, hogy kiket ajándékoz meg adományaival. Bár a 
Didak/zé (65) által emlitett prófétáknak a napja leáldozóban van, 
a Lélek a legváratlanabb embereket választja ki. Ilyen a festői 
Hermasz, a Pásztor szerzője. Derék, korlátolt műveltséggel ren
delkező ember, rögtönzött teológus, aki azonnal zavarba jön, mihelyt 
túllép a katekizmus formuláin. 

Hermasz úgy mutatja be magát, mint inspirált, számos látomás
sal kitüntetett embert. (66) Még ha tekintetbe vesszük a kitalált 
dolgokat, az apokaliptikusoktól kölcsönzött irodalmi fogásokat, a 
Pásztor szerzője akkor is tudatában van, hogy üzenetet kapott, 
amit át kell adnia az egyházaknak, s ezt a presbiterekre bízza rá. 
(67) Egy konkrét közösség kebelén belül működő prófétaként mu-
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tatkozik be. Tisztelettel hallgatják, de a közösségnek egyáltalán 
nincs szüksége rá, hogy a tanításra oktassa őket. 

Hermasz példája arról tudósít bennünket, hogy a próféta egyál
talán nem áll a helyi egyház fölött, hanem ő is alá van vetve az 
egyházi tekintélynek, mert ez utóbbinak a feladata az, hogy a 
Lélek vezetésével az igaz prófétákat megkülönböztesse a hamisak
tól, a konkolyt szétválassza a jó magtól, és ellenőrizze az üzenet 
értékét. Semmi sem teszi lehetövé, hogy azt képzeljük, rivalizált 
egymással a sugalmazottság és az egyházi funkció. Ha van fe
szültség, nem inkább a fenyítő és a megfenyítettek köz t áll ez fenn? 
A prófétát alárendelt helyzete nem fosztja meg attól, hogy őszintén 
beszéljen, és nem akadályozza meg abban, hogy keményen meg
dorgálja a tisztségükkel visszaélő diakónusokat. (68) 

A prófétaság, amelynek így jelzőkarókkal kicövekelték az útját, 
az egyház életképességéhez tartozik. Sőt Miltiadész, a montanizmus 
egyik legelkeseredettebb ellenfele azt állítja: "Az apostol úgy véli, 
hogy a prófétai adománynak az egész egyházban meg kell lennie 
az utolsó eljövetelig." (69) 

Az egyháznak a prófétasággal sze:nben tanúsított körültekintő 
eljárása nem tűnik túlzottnak, ha tekintetbe vesszük a kor kariz
matikus forrongását, amelyet csak felfokozott a politikai bizony
talanság és az üldözés. "A vér hőskölteménye" kiválóan tanúskodik 
a hit megvallóinak rajongásáról Lyonban vagy Karthágóban. (70) 

l 72-ben Frígiában - ezen a kiváltképpen misztikus földön -
extatikus rohamok kapták el Montanoszt. (71) Az egész vidéket 
megrázta, és a püspökök azt sem tudták, hol áll a fejük. A "frígiai 
szentek" kényeskedve imádkoztak, mutatóujjuk hegyével az orru
kat nyomták, ezért illették őket a "csapszegorrúak" gúnynévveL 
(72) Pepuza és Tümion falukat, a szekta bölcsőjét szent városok
nak tekintették, a lakosság tömegesen zarándokolt oda (73), és 
szorgosan kémlelték a kék eget, hogy lássák, vajon leszáll-e már 
a felhőkből az új Jeruzsálem. Eközben ugyanezek a prozeliták 
arannyal, ezüsttel és selyemruhákkal halmozták el a prófétákat és 
a prófétanőket. (74) 

Montanosz tana futótűzként terjed át Keletről Afrikába és egész 
a Duna partjáig. (75) A kicsinyeskedő tekintély helyébe a monta
nizmus a Szentléleknek való szófogadást, a hétköznapi élet közön
ségessége helyébe a tökéletességre való állandó felhívást teszi. Le 
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kell mondani a házasságról vagy a fogyasztásról, minden vagyont 
el kell adni a szegények javára, vágyakozni kell a vértanúság 
után, rajongva kell várni a világ végét. (76) Ha a keresztények 
ezt követték volna, a világ kolOstorrá alakult volna át. 

Ezek az egyszerű és rajongó lelkek a manapság felbukkanó pün
kösdista szekták hevességével hirdették az utolsó napok egyházát. 
Hatalmas mozgásba lendítette ez a világot, de ügyet sem vetett a 
mindennapos gondokra. "Mi köze lehet a csecsemők gondjainak 
az utolsó ítélethez? - írja a montanista Tertullianus. - Szépen 
megmutatja majd, mit érnek a petyhüdt keblek, a szülő nő émely
gései, az ordítozó porontyok, amikor megjelenik majd a Bíró és 
felzeng a harsona!" (77) A nagy nap meghirdetése megállítja, majd 
elítéli a gyermeknemzést. 

Hasonló jelenségek látnak napvilágot Föníciában és Palesztiná
ban. Valóságos misztikus fertőzés kap lábra. 

Sokan, sötét és névtelen emberek egyszer csak bármiféle dolog 
kapcsán elkezdnek gesztikulálni a szentélyekben és a szentélye
ken kívül, mintha prófétai düh szállta volna meg őket. Mások 
koldulva szaladgálnak a városokban és a tömegek közt, és 
ugyanezt a látványt nyújtják. Mindegyiküknek mi sem könnyebb 
és persze mi sem természetesebb, mint hogy azt mondja: "Isten 
vagy a Szentlélek vagyok." (78) 

Kelszosz talán eltúlozza a képet, de biztos, hogy nem kitalált 
dolgot ír le. 

Lyonban a misztikus őrjöngők, mint például Markosz, elősze
retettel kötnek bele a szép és gazdag nőkbe; extatikus kegyelmeket 
ígérnek nekik, mint a gnósztikusok. (79) 

"Íme, a kegyelem száll rád. Nyisd ki a szád és prófétálj! - So
sem prófétáltam, nem tudok prófétálni" feleli az izgatott nő. 
A mágus megismétli felhívását. "Nyisd ki a szád! Minden szó 
ettől kezdve prófécia." 

A magán kívül levő, a beképzeltségtől megmámorosodott, fel
csigázott fantáziájú nő őrült, összefüggéstelen, sőt szemérmetlen 
szavakat mond, amik épp ajkára tolulnak. A misztikus elragad
tatással kezdődött ülés a testi ölelés gyönyörében végződik, amint 
Ireneusz mondja, aki összegyűjtötte a szép prófétanők bűnbánatát, 
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akik kénytelenek voltak "elrejtőzni azzal a gyümölccsel, amely a 
gnózissal való kapcsolataikból származott." (80) 

Tertullianus, aki aligha gyanúsítható azzal, hogy ócsárolja a 
montanistákat, az eseményekről beszlimolva fogalmat alkot szá
munkra ezekről az extatikus jelenségekről, amelyek sokkal köze
lebb állnak a spiritizmushoz, mint a Szentlélekhez. Karthágóban 
egy vasárnapi összejövetelen egy jámbor asszony elragadtatásba 
esik, az angyalokkal társalog, titkos dolgokat hall, és a szívekben 
olvas. Orvosságokat ajánl azoknak, akik tanácsért keresik fel. (81) 

Egy másik asszonyt éjszaka angyal korbácsol meg, mert kacér
kodott. Ugyanez a hírnök megmutatja neki, pontosan milyen hosz
szú fátyla t kell viselnie. (82) A Lélek által elragadtatott asszonyok 
száma megdöbbentő - és gyanús. Közülük néhányan egyházi 
tisztségeket kaparintanak meg. Egyikük keresztel (83), mások a 
liturgikus ünneplések folyamán önkívületbe esnek, prófétálnak, 
prédikálnak, megtérítik az elképedt hallgatóságot. (84) 

A mindenféle eredetű próféták az utcákon futkároztak, és bár 
mesterkedéseik nagyon durvák voltak, megzavarták a lelkeket, hi
telre és ölelő karokra találtak a jámbor embereknél (85), akik 
éppoly mohón vágytak a csodákra és az erős érzelmekre, mint kor
társaink a jelenésekre és a stigmákra. 

Az egyház óvatossága és tartózkodása nem csak akkor érthető, 
amikor Ireneusz egy Markosz üzelmeit látja, hanem még inkább 
akkor, amikor püspökükkel az élen egész közösségek válnak lát
nokok áldozataivá. Ankürában a presbitereket kábítják el. (86) 
Úgy látszik, maga Zephürinosz, Róma püspöke is habozik egy pil
lanatig. (87) Szíriában egy próféta "sok testvért rábeszél, hogy 
feleségükkel és gyermekeikkel vonuljanak ki a pusztába Krisztus 
elé". (88) Az egész nyáj megingott. Végül is eltévedtek a hegyek
ben. Kis híja volt, hogy a kormányzó le nem gyilkoltatta őket, 
mert azt hitte, hogy rablók. Szerencsére a felesége, aki keresztény 
volt, elsimította a dolgot. 

Egy másik püspöknek (89) a Fekete-tengeren egy, majd két, ké
sőbb pedig három látomása volt. Erre elkezdett jövendölni mint 
egy próféta, és odáig fokozta az őrületet, hogy azt mondta: "Tud
játok meg, testvéreim, hogy egy éven belül eljön az Ítélet!" Végül 
kishitűségüket a rettegésig növelte, úgyhogy elhagyták hazájukat, 
földjeiket, és többségük eladta vagyonát. 
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Olyan mértéktartó szellemek, mint maga Jusztinosz és Ireneusz 
is azt képzelik, hogy Krisztusnak ezer évig tartó uralma lesz a 
földön az igazakkal együtt. (90) Ez a millenarizmus megkísérti 
majd Kelet és Nyugat szellemeit a következő évszázadban. A mo
dern szekták, az adventisták és Jehova tanúi őrködnek afelett, 
hogy ma is reneszánszát élje ez a gondolat. A próféták kegyetlen 
aszkétizmusára bukkanunk Markiónnál és tanítványainál, de az 
extatikus megnyilvánulásoktól megtisztult formában. A teljes meg
tartóztatást prédikálják, és csak nőtleneknek meg hajadonoknak 
szolgáltatják ki a keresztséget. Nem elégszenek meg azzal, hogy 
ezt az erkölcsi rigorizmust hirdessék, hanem egyházakká szervezik 
kis csoportjaikat Lyonban, Karthágóban, Alexandriában és Rómá
ban, saját hierarchiával, aszkétákkal és vértanúkkaL (91) A Nagy 
Egyház és a szekták kölcsönösen kiközösítik egymást. Amikor a 
vértanúság révén véletlenül közel kerülnek egymáshoz, nem is 
akarnak tudomást venni egymásról, és semmiféle közösséget nem 
vállalnak egymással. (92) 

Altalános vonás ezekben a különböző mozgalmakban - sebben 
osztoznak a Nagy Egyházzal -, hogy gyakorolják az aszkézist, 
ami általában az önmegtartóztatást és a hústól való tartózkodást 
foglalta magában. Ezeknek az aszkétáknak egyikét, Alkibiadészt 
ott találjuk a lyoni vértanúk között. Mennyei közbelépésre volt 
szükség, hogy leszoktassa a hústól való megtartóztatásról a bör
tonben. (93) A kérdéses szektások még az eukharisztiánál is vízzel 
helyettesítették a bort. Ezért nevezték őket "aquariusoknak". (94) 

A keresztény aszkéták szigora nem volt újkeletű dolog, meg
található volt a pogány filozófusok között is, mint például Tüanai 
Apollóniosznál és a judaizmusban. (95) Az apostoli kor óta a tö
kéletes önmegtartóztatás a Lélek egyik csodájaként tűnik fel. 
Korinthusban virágzik, mert Pál apostol buzdít rá. (96) A század 
végétől kezdve azonban az aszkéták kontesztálókká válnak, s ka
rizmáik nevében olyannyira a közösség kritizálóivá és bíráivá tol
ják fel magukat, hogy klikkeket és megoszlásokat idéznek elő. (97) 
Ha Pál visszatért volna, alapjában véve megállapíthatta volna, 
hogy az egyházközség tagjai alig változtak valamit. 

Különösen Szír.iában jelenik meg úgy az önmegtartóztatás, mint 
a keresztény élet eszményi megvdósítása. Lehet, hogy a zsidó 
enkratizmus gyakorol ott befolyást rá. Először az önmegtartózta-
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tó kat keresztelik meg. (98), a házasembereket csak másodrangú 
keresztényeknek tekintik. Az aszkétákat nemcsak a gőg veszélye 
fenyegette, hanem különösen az, hogy megvetették, hacsak el nem 
ítélték a házasságot mint olyat, amit nem lehet összeegyeztetni 
a keresztény buzgósággal, elítélték a püspöki joghatóságot, és ha
talmakat meg előjogokat bitoroltak a közösségeken belül. Tekinté
lyüket annyira hangsúlyozzák, hogy néha elnyomássá válik, amikor 
az aszkéták bátran megvallották a hitet, s aztán hetvenkedtek a 
"mártír" címmel. 

Ez a helyzet Ázsiában és Frígiában, amikor a lyoni testvérek 
levele megérkezik, hogy mérsékelje az aszkéták által hirdetett bűn
bánati szigort, az egyes eledelektől való tartózkodást és a teljes 
önmegtartóztatást. Az aszkéták állhatatosságuk erkölcsi felsőbb
rendűségébe burkolóztak, hogy kizárják a közösségből a bűnösö
ket, s elvetették a bűnbánatot és az egyház feloldozását. Egyedül 
csak más vértanúk ellensúlyozhatták ezt, akik mérsékeltebb állás
pontot képviseltek. Erről szól a levél. (99) 

Az aszkéták feszültségeket okoznak az egyházakon belül, amint 
ezt Dionüsziosz korinthusi püspök levelezéséből tudjuk. ( 100) Jól
lehet a szigorú erkölcsi példa élénkítőleg hat a buzgóság ébrentar
tására, mégsem jelent kisebb veszélyt egyfajta farizeusság kisértése. 
Az aszkéták, mint a próféták is, gyakran bírókká teszik meg magu
kat, ernyedtséggel vádolják a többieket, elítélik a bor fogyasztását 
és a házasságot. A II. század alkonyán egyesek, mint Tatianosz 
és tanítványai, szektákba szerveződnek, és "a szentek egyházainak" 
kiáltják ki magukat. 

Más aszkéták Markiónhoz és a gnószticizmushoz csatlakoznak, 
s elvetik a házasságot azt állítva, mint Szatamilosz is, hogy az az 
ördög műve. (101) Végül szakadásba mennek, és ellenegyházat 
alapítanak. (l 02) Mindezek az eltévelyedések nem téveszthetik 
azonban szemünk elől az evangélium sugallta mély ihletet, amely 
nem paktál le a világgal, hanem ébren tartja és újra életre kelti 
az apostoli karizmák korát és azt a meggyőződést, hogy elő kell 
készíteni a végső időket. 

Mindez a lelkesedésből és egzaltáltságból fakadó, egyszerre rob
banékony és bomlasztó forrongás felelős tekintélyt igényel, amely 
megkülönbözteti és kicövekeli, elfogadja és elveti, elsimítja és ellen
őrzi a tanbeli és hitbeli kérdéseket. Az egyház ezt a feladatot első-
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sorban a püspökre bízza. A számtalan gnósztikus spekuláció és 
karizmatikus őrjöngés közepette neki kell elválasztania a kon
kolyt a búzától, neki kell megmutatnia az utat, kimondania a ta
nítást. Egy épülő közösség alapvető feszültségében a püspök ellen
súlyozza a prófétát, miközben mindenki hűséges marad a hit leté
teményéhez és szabályához. 

Az egyház igyekszik leesiszaini a karizmáról szélsőséges meg
nyilvánulásait, és mivel egyáltalán nem ezekre a különcségekre 
korlátozza, igyekszik megkülönböztetni Isten Lelkének működését, 
aki teremt, felébreszt, feltámaszt, felhív. (103) Elismeri az apostol
ság karizmáját (l 04), a szellemek megkülönböztetésének karizmá
ját (105), sőt a kormányzás karizmáját is. (106) A pásztorok nem
hogy nem oltják ki a Lelket, hanem megpróbáljákjuhaikat olyanná 
alakítani, hogy könnyen szót fogadjanak a Lélek működésének, 
képesek legyenek az igazit megkülönböztetni a hamistóL 

A vad aszkézis és az anarchikus ernyedtség között olyan irány
vonalat keresnek a pásztorok, amelynek fő jellemzője a mérséklet 
és az emberség. Nem állítják szembe a Lélek világosságát a hit
szabállyal, hanem mindkettőt Krisztusnak egy és ugyanazon egy
házán belülre helyezik el, amelyet Lelke vezet. Egyáltalán nem 
oltják ki a Lelket, hanem igyekeznek felfogni azt a közösségben, 
hogy megvilágítsa azt, mert érte adatott. 

Az egyház elítéli a teremtés javaira és a házasságra kimondott 
anatémát. Miközben ébren tartja a vértanúk buzgalmát, mérsék
letre inti az egzaltáltakat, és megtiltja nekik, hogy feljelentsék 
magukat a bíróságon. (l 07) Ismeri az emberi gyengeséget, me rt 
anya, s ezért nem taszítja kétségbeesésbe a bűnösöket, hanem 
lehetővé teszi, hogy összeszedjék magukat és bűnbánatot tartsanak, 
hogy újra megtalálják a békét. 

Egység és különbözőség 

Az egyház kezdettől fogva tudatában van annak, hogy nyitva 
áll minden nemzet előtt. Nem kötődik sem egy városhoz, sem egy 
birodalomhoz, sem egy fajhoz, sem egy társadalmi osztályhoz. 
Minden partikularizmus önmaga tagadása lenne. Nem a rab
szolgák egyháza, sem az urak egyháza, nem a rómaiak vagy a bar-

135 



bárok egyháza, hanem mindenkinek az egyháza, mert mindenki 
számára ugyanazt a testvériséget fedezi fel. Benne mindenkinek 
szüksége van egymásra. A nagyok semmire sem mennek a kicsik 
nélkül, sem a kicsik a nagyok nélkül. (l 08) Eredetisége ebben a 
kölcsönösségben áll. Gyorsan bontakozik ki a térben, Alexandriá
tól Lyonig, sokkal gyorsabban, mint ahogy ócsárlói beismerik. 
Elér a társadalom minden zugába, a császári udvarba és az intel
ligenciához. Egység és katolicitás karöltve járnak egymással, az 
egyik a másik alapja, életereje. Az egyetlen katolikus egyháznak 
két, kibogozhatatlanul egymáshoz kapcsolódó dimenziója ez. 

A városi közösségek Antiochiától Rómáig, Karthágótól Lyonig 
tudatában vannak, hogy együtt egyetlen egységet, egy testet, egy 
népet képeznek. Ignáciosz mondja (109): "Ahol Jézus Krisztus 
van, ott van az egyetemes egyház". Éppoly pontos lenne, ha azt 
mancianánk: Ahol egy egyház virágzik, ott az egyház virágzik. 
Mélyen bevésődött külön-külön minden hivő szívébe az a tudat~ 
hogy mindenütt az egyetemes egyházhoz tartoznak, túllépnek a 
helyi kereteken, hogy elérjék a katolicitást. 

Amikor a vienne-i Sanctus diakónustól (ll O) a hóhérok megkér
dezik, melyik nemzethez tartozik és melyik városból származik~ 
azt válaszolja: "Keresztény vagyok". "Sorozatosan ezt vallotta 
meg neve helyett is, városa helyett is, faja helyett is és minden 
helyett" - teszi hozzá az elbeszélés. Polemón kérdése Pioniosz
hoz: "Keresztény vagy? - Igen. - Melyik egyházhoz tartozol? 
- A katolikushoz, mert Krisztusnál más nincsen." (lll) 

Antiochiai Ignátiosz püspök akkor nevezi "katolikusnak" az egy
házat, amikor Nyugaton egyedül csak Róma városában van ke
resztény közösség. A katolicitás nem "földrajz és szám", hanem 
üzenet és küldetés dolga. Az egyház nyitva áll az egész lakott föld 
felé és az egészhez kapott küldetést, a rómaiak azonban úgy látszik 
összekeverték a földkerekséget a birodalom határaival. A kereszté
nyek hamarosan tudatára ébredtek, hogy túl kell ezen lépniük, s 
egy nap majd túl is kell élniük. A két felfogás nem volt összeegyez
tethető egymással, s amikor összecsaptak, arra ösztönözték a pogá
nyokat, hogy hazafiatlansággal vádolják a keresztényeket. Ahol 
Róma hódításra gondolt, ott az egyház misszióra. 

A szétszórtan levő egyházak városról városra, tartományról tar
tományra élik meg a mindennapokban a katolicitást. A testvérek 
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meglátogatják és kölcsönösen informálják egymást. Ismerik az őket 
fenyegető eseményeket és az őket próbára tevő üldözéseket. Eusze
biosznak köszönhetjük (112), hogy birtokunkban van a szmirnai 
egyháznak PhiloméHonba írt levele, amelyet "a szent egyetemes 
egyház összes, mindenütt vándorló közösségeihez" címeztek. Azt 
az üldözést beszéli el, amelynek folyamán püspökük, Polükarposz 
vértanúságot szenvedett. 

Mindezek a levélváltások kitartásra buzdítanak, de ugyanúgy 
tárgyalnak fegyelmi kérdéseket is, mint például a különösen az 
üldözés alatt "elbotlottaknak", a lapsinak a bűnbánatát. (ll 3) 
Korinthusi Dionüsziosznak az athéniekhez írt levele, akiknek kö
zössége kívülről és belülről is megpróbáltatásokat állt ki, lehetövé 
teszi számukra, hogy helyreállítsák az eredeti nyugalmat. ( 114) 
Euszebiosz megőrzött számunkra egy köteg levelet, amelyet két
ségtelenül a korinthusi egyház levéltárában talált, s amelyeket "ka
tolikusoknak", azaz rnindenkihez szólóknak nevez. ( 115) 

A Il. század vége felé az egyházak közti kapcsolatok nem annyira 
az egyéni kezdeményezésektől függnek, hanern a közösségek kez
denek el szervezkedni egymás között, zsinatokra vagy püspöki gyű
lésekre ülnek össze, hogy állást foglaljanak az olyan aktuális problé
mákról, mint például a maotanizmus (116) és a húsvéti vita. (117) 
Ázsia gyűlése kizárja az eretnekeket az egyház közösségéből. A dön
tést közli a többi egyházakkal, mert ez az egész egyházat kötelezi 
és egyetemes érvényű. (118) 

Egység, egyetemesség nem jelent uniformizálást. Az evangélium 
hirdetése tiszteletben tartja az egyes népek szellemét, nyelvét, a 
különböző kultúrákat, megkereszteli a különféle fajokat. A hitet 
rninden egyes faj nyelvére lefordítják, hogy kifejezésre jusson. Az 
írott szír nyelv egy olyan egyház kulturális dekolonizációjában 
születik meg, ahol a népnyelvre fordítják le az írások szavát, és ez 
fejezi ki a gyülekezet imáját. A különbözőség nemcsak abból áll, 
hogy festői módon egymás mellett foglalnak helyet a különféle 
szellemi fogékonyságú rétegek, hanem arra is felszólít, hogy mind
egyik teremtő módon fejezze ki magát, s kölcsönösen gazdagítsák 
egymást, miközben hűségesen ragaszkodnak az egyetlen hithez, az 
egyetlen Úrhoz. 

lgnátiosz és Potheinosz, Polükarposz és Ireneusz egyháza egzisz
tenciálisan ugyanaz és különféle. Micsoda kontrasztokat láthatunk 
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egy és ugyanazon egyház kebelén belül! A Kisázsiában megvaló
sult gyors terjedés fényében látszik meg igazán, milyen lassan moz
dulnak meg a latin vidékek, amint már láttuk. Kelet evangélizálja 
Nyugatot: Szmirna Lyont. Noha az összes közösség ért görögül, 
de hányan érzik is valóban? Karthágó és Antiochia kapuinál már 
a nyelvjárások kerülnek fölénybe. Afrika először tétovázik, majd 
gyorsan dönt a latin mellett. Lyonban Ireneusznak "barbár dialek
tusokra" kelllefordítania az evangéliumi üzenetet, hogy a gallok
hoz alkalmazhassa. 

Az evangélium Kelettől Nyugatig kedvez a cseréknek. Ázsia 
misztikus és spekulatív, heves és nyugtalanító gazdagsága megter
mékenyíti Rómát, amely inkább pozitív, mint misztikus, "egyálta
lán nem filozófikus, hanem paraszti, földhözragadt és primitív mó
don konzervatív". (119) A számtalan várossal behintett, iparban és 
kereskedelemben bővelkedő Kelet, ősi kultúrák ősi földje, ahol 
még a koldus is éleselméjű filozófus, és amelyet szüntelenül csiszol
nak a misztikus "újjáéledések", dinamizmusának és vallásos tapasz
talatának egy részét leheli bele a pozitív és megfontolt latin szel
lembe, amelyet a jog formált ki ilyenné. 

Ahhoz, hogy felmérjük, milyen különbözőség uralkodott egy és 
ugyanazon hiten belül, elég, ha összehasonlítjuk Ignátiosznak tö
redezett felületű, tüzes misztikus lávát görgető leveleit Római 
Kelemen megfontolt és súlyos levelével, ahol olyan ember beszél, 
akit a kormányzás formált ki és arra, hogy kormányozzon. Azok 
a levelek, amelyeket az egyházak Antiochiától Rómáig, Korinthus
tól Szmirnáig, Lyontól Efezusig váltanak egymással, a hit egységét 
bizonyítják a különböző helyzetekben és városokban. 

A keleti egyház tág teret biztosít a teremtőkészségnek, a rög
tönzésnek. Csak elég későn rögzíti liturgiáját. Gondolatai állan
dóan vajúdnak. A római és a karthágói egyház csak egy szabályon 
belül érzik jól magukat, de készek rá, hogy a tények és az élet túl
lépjen rajtuk. 

Ha magukat a törvénykezési és liturgikus szövegeket hasonlítjuk 
össze, a Traditio apostolicát A tizenkét apostol didas;:;káliájával, amelyek • 
a HL keresztény évszázadbeli jogszabályozást tárják elénk, meg
állapíthatjuk, hogy az első azt szabályozza, amit a mindennapi 
élet már megcáfolt, a második viszont rugalmas fegyelmi irány
mutatásokat egyeztet össze a felszökellő evangéliummal. Róma még 
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akkor is hű marad önmagához és szelleméhez, amikor lassan ma
gába olvasztja mindazt, amit a birodalom különböző vidékeitől kap. 

Elképzelhető, milyen megpróbáltatást jelentett az ázsiai Ire
neusz számára, amikor alkalmazkodnia kellett a gallok mentalitásá
hoz, akik érzéketlenek voltak ugyan a finomságak iránt, de hűsé
gesen ragaszkodtak a kapott hithez, amelyet csendben vallanak 
meg, egészen a vértanúságig. A lyoni püspökben megvolt a keleti 
ember rugalmassága és diplomáciai érzéke. A párbeszéd és a ki
egyezés embere. Képes ötvözni a misztikus hitet a mérséklettel és 
a lelkek irányításával, a különbözőségek iránti tiszteletet az egyete
mes egyház iránti érzékkel. 

Az egyház valójában csak a "komplementaritásban" fejlődhet. 
Polükarposz szmirnai püspök nem az afrikai Viktor, aki rómaiabb 
a rómaiaknál, mint minden asszimilálódott idegen. A szmirnai 
eukharisztikus ünneplés nem úgy zajlik le, mint a fővárosi, és a 
Rómán átutazó agg püspök mégis vezeti az ottani liturgiát anélkül, 
hogy elhagyná az otthoni szokásokat vagy kényszerítenék rá. Egy 
az egyház, mint ahogy az eukharisztia is az, s ez a helyi egyházban 
fejeződik ki, de nem rabja annak, mert az eukharisztia egyetemes. 

Az egység nem jelent továbbá központosított uniformizálást. 
Viktor pápa heves vérmérsékletű ember, aki nem annyira elke
rülni igyekszik a problémákat, mint inkább elmerülni bennük. 
Állandóan a központosítás ·gyötri s tekintélyi eljárások kísértik. 
K-önnyen feláldozná a helyi hagyományokat, és olyan módszerek
hez folyamodna, amiket honfitársa, Cyprianus ötven évvel később 
vissza fog utasítani, mert az egyházak éppúgy, mint az emberek 
csak a személyiségük és különbözőségük iránti tiszteletben fejlőd
hetnek. A húsvéti vitában az ázsiaikat nem is annyira a dátum, 
mint az eljárásmód sérti. A pápa diktatórikus magatartása össze
egyeztethetetlennek tűnik előttük az egyetemes szolga küldetésé
vel, mert ahelyett, hogy meggyőzni akarná őket, rájuk akarja erő
szakolni elképzelését. Levelében Polükratész méltóságteljesen tudja 
ezt kifejezni. ( 120) 
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A római primátus 

Az egyház fővárosa Jeruzsálemből Rómába helyeződött át. Az 
ősi Sion bevétele és lerombolása megakadályozza, hogy ennek a 
városnak az egyháza ettől kezdve kormányzó szerepet töltsön be 
a kereszténység történetében. Rómának, a birodalom összes városa 
metropoliszának politikai helyzete vitathatatlan jelentőséget köl
csönöz a város keresztény közösségének, mihelyt fellép, bár ezt a 
jelentőséget már korábban megszentelte Péter eljövetele. 

A Pál vagy János apostol által alapított többi nagy metropolisz, 
Antiochia, Efezus, Korinthus gyorsan elismeri a római elsőbbséget. 
Róma presztizse mindenekelőtt abból ered, hogy ide jöttek és itt 
haltak vértanúhalált Péter és Pál apostolok. Péter tekintélye szen
tesíri a római primátust, amely nem egyszeriben nyilatkozik meg, 
hanem csak lassanként, amennyire a körülmények és a szükség 
megkívánják, s ez megfelel annak a törvénynek, amely az egyház 
történeimét illusztrálja. Doktrinérek és eretnekek igyekeztetnek el
fogadtatni magukat Rómával, amint láttuk, mert a Rómával való 
közösség az egész egyházzal való közösséget biztosítja számukra. 
( 121) 

Az l. század végétől kezdve, Domitianus üldözésekor tűnnek fel 
a római primátus mellett szóló tanúbizonyságok. A kezdetben 
gyenge, külön-külön tekintett tanúságok kötege hamarosan hatá
sos köteggé duzzad. Róma levele a korinthusi egyházhoz, amelyet 
Róma püspöke, Kelemen írt, egy belső válságba avatkozik bele. 
(122) Szelíden, de szilárdan követeli, hogy a letett presbitereket 
helyezzék vissza tisztségükbe. A szakadás kezdeményezőinek azt 
javasolja, hogy hagyják el a vidéket. (123) 

Nem tudjuk, hogyan fogadták a levelet, de Dionüsziosz püspök
től arról értesülünk (124), hogy még hetven évvel később is fel
olvasták a vasárnapi eukharisztikus összejövetelen, ami nehezen 
lenne megmagyarázható, ha a beavatkozás nemjárt volna sikerrel. 
Hattifol ebben a tényben "a római primátus epifániáját" látja. ( 125) 

Amikor Ignátiosz, Antiochia tekintélyes városának püspöke a 
római egyháznak ír, hangsúlyozott tisztelettel köszönti "a rómaiak 
területén elöljáró egyházat, mely aszeretet vezetője". (126) Leve
lében egymásra halmozza a dicséreteket és a megtisztelő jelzőket, 
ami annál is furcsább, mert ezek a többi hat levele közül egyben 
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sem fordulnak elő. Éppilyen jelentőségteljes tiszteletet fejez ki az 
a levél, amelyet Dionüsziosz, egy olyan közösség vezetője ír a 
rómaiaknak, amelyet úgyszintén a két apostol, Péter és Pál alapí
tott. (127) 

Kevésbé ünnepélyes, egyúttal naivabb módon tesz tanúságot 
Aberkiosz, a távoli, kisázsiai Hierapolisz városából. Keresztül
utazta a birodalmat, és beszámolt a római egyház döntő fontossá
gáról: 

Aberkiosz vagyok: egy szent pásztor tanítványa vagyok, aki 
a hegyeken és a mezőkön legelteti nyáját, s akinek nagy szeme 
van, melynek pillantása mindenhová elér ... Ű küldött engem 
Rómába, hogy szemiéijem meg a legfőbb felséget és lássak egy 
aranyruhába és szandál ba öltözött királynőt. ( 128) 

Az ázsiai húsvéti ünneplést a rómaival szembeállító konfliktus 
megmutatja, hogy Viktor pápa eljárásait lehet kritizálni, de az 
egyházban senki sem vonja kétségbe erkölcsi tekintélyét, amellyel 
beavatkozik. ( 129) Maga Ireneusz, aki a megbékélés érdekében 
tárgyal, vitatja a római beavatkozás alkalmas voltát, viszont kife
jezetten elismeri, hogy a római egyház - melynek püspöki listáját 
összeállítja ( 130) - nagyobb tekintéllyel van felruházva, mint a 
többi. (131) Ez vezeti arra az aligha gyanúsítható Harnackot, 
hogy ezt írja (132): "Kezdettől fogva szoros kapcsolat áll fenn a 
>)katolikus« és a »római« fogalma között". 

2. 

EGY SZÍV, EGY LÉLEK 

"A Krisztus előtti világ sz eretet nélküli világ volt." (l) Talán 
túlzás az egyik történésznek ez az ítélete. Legalábbis megpróbálja 
megmagyarázni, miért gyakorolt megdöbbentő vonzerőt a ke
reszténység a tömegekre és az elitre. Aszeretet evangéliuma meg
magyarázta és megvalósította az ember lényének legtitkosabb rej
tekébe beleírt emberi testvériséget, amelyet egyeden filozófia sem 
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volt képes ennyire átültetni amindennapos gyakorlatba. Az egyház 
alapvetőleg testvériség akar lenni, amint azt már Antiochiai 
Ignátiosz megjegyzi. (2) A pogányokat az döbbenti meg, hogy 
olyan emberekkel találkoznak, akik szeretik egymást, megélik az 
egységet, a kölcsönös segítségnyújtást, a javak elosztását, olyan 
társadalomra bukkannak, amely hiteles testvériségben valósítja 
meg a javak kiegyenlítését a gazdagok és a szegények között. 
Julianus császárnak két évszázaddal később be kell ismernie, hogy 
a kereszténység titka attól függ, hogy "emberséget tanúsít az ide
genekkel szemben, és gondoskodik a halottak eltemetéséről" (3), 
egyszóval szeretetének minőségétől függ. 

A ll. századi pogányok ugyanígy tanúskodnak: "Látjátok -
mondják -, mennyire szeretik egymást!" (4) Tertullianus pedig 
a maga kemény és túlzó módján hozzáteszi: "Ök pedig utálják egy
mást". Seneca, a szent pogány szintén megköveteli, hogy az embe
rek nyújtsák kezüket a hajótöröttnek, nyissák ki házukat a szám
űzött előtt, pénztárcájukat a rászorulóknak, hogy megosszák vagyo
nukat egy emberrel. De hozzáteszi: "A bölcs óvakodik attól, hogy 
szamarkodjék a szerencsétlen sorsa felett, lelkének érzéketlennek 
kell maradnia az őt nyomasztó bajok láttán: a könyörület gyenge
ség, betegség." (5) E "nietzschei" hangsúlyok mérik le, mekkora 
távolság választja el a pogányságot az evangéliumtóL 

A filozófiák és a keleti kultuszok özönében a kereszténység nem 
hoz új rendszert, sőt még új vallást sem. Lactantius szavai szerint (6) 
a kereszténység a világ számára "az emberség kegyelme, hogy sze
resse, segítse és védje a többi embert". Krisztus evangéliuma új kap
csolatokat létesít az emberek között, lökdös és teremt, cselekszik és 
átformál, mert cselekvésre ösztönző provokációt jelent. Ahol a hit 
virágzik, a szeretet takarítja be cselekedetének gyümölcseit. 

Jakab szava ingerlőleg zeng a születő egyház összes közösségében: 
"Azt is mondhatja valaki: »Neked hited van, nekem meg tetteim.(( 
Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is 
bebizonyítom neked a hitemet." (7) Ugyanez az evangélista össze
forrasztja a vallást és a cselekvést, Isten szalgálatát és az emberek 
szalgálatát: "Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta val
lásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, 
és tisztán maradni a világ szennyétől." (8) 

A karthágói vagy a lyoni egyház konkrét és különböző embereket 
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fogad be személyes, hivatásbeli, gazdasági és társadalmi körülmé
nyeikkel együtt: gazdagok, szegények, fiatalok, idősek, de mind 
egymás testvérei. Kölcsönösen tudatára ébrednek, hogy ettől kezdve 
egy és ugyanazon családot alkotnak, meg kell élniük a testvériséget, 
vagyis tettekre kell váltaniuk. 

E programra vérmérsékletének megfelelően cselekszik és reagál 
a keleti és a nyugati, a vienne-i és az efezusi keresztény (9), aminek 
eredményeképp bizonyos cseppfolyós állapotban vannak az intéz
mények és a megvalósítások. Például az özvegyek és a diakonisszák 
feladatai és tevékenységei nem ugyanazok Keleten és Nyugaton, 
mert itt is, ott is mások az életkörülmények. A gyakorlatias keleti 
feltalál és rögtönöz, míg a latin szervez és szabályoz. 

Nehéz körülhatárolnunk egy olyan közepes keresztény közösséget, 
amely alacsonyabb fokon egy nagyvárosi egyház képét nyújtja. 
Sokkal jobb információkkal rendelkezünk Rómáról, mint Thüati
ráról, Róma azonban nem az egész egyház, mint ahogy Párizs sem 
egész Franciaország. Mi a különbség egy fővárosi egyházközség és 
egy kisvárosi vagy járási székhelyi parókia között? És Róma nem 
Karthágó, ez pedig éppúgy igaz, ha a két keresztény közösség költ
ségvetését tekintjük. Athén polgármestere, aki nemrég Montreál
ban járt, megállapította, hogy a kanadai nagyváros az ő egész költ
ségvetését fordítja arra, hogy megtisztítsák a hótól! Az athéni prob
lémák nem azonosak a montreáliakkal, sem a szükségletek, sem a 
segélyforrások. ( 10) 

Hogyan fogadta a közösségaz érkezőket? 

Abban a korban, amelyben járunk, a közösség a nagy metropoli
szok kivételével alig haladja meg egy vendégszerető ház kereteit. 
Konkrét értelmet nyer itt a "testvériség" szó: a fivérek, a nővérek 
ismerik és beceneveiken szólítják egymást. 

Az egyik legrégibb templom, amelyet megtaláltak, a dura euro
paszi már fejlett stádiumát mutatja az összejöveteli hellyé átalakí
tott épületnek. Egy III. századi, közepes népsűrűségű kisvárosról 
van szó. Márpedig a templomba épp hogy hatvan személy, ha befér, 
vagyis ténylegesen egy nagy család. 

A szír Didaszkália még ismeri és leírja az emberi mértékű egyház-
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községet, amelyben a püspök személyesen magának tartja fenn 
a segélyek szétosztását, mert tökéletesen ismeri azokat, akik nehéz
ségekkel küszködnek. (ll) Ha egy átutazó testvér csatlakozik az ösz
szejövetelhez, fel kell ismertetnie magát, mielőtt beengednék a gyü
lekezetbe (12), kissé úgy, mint manapság egy utazgató "Rotary
Club"-tagnak. 

A Didaszkáliában (13) nyújtott utasításokban az a megdöbbentő, 
hogy egyszerre patriarkális és személyes jellegűek. Nyoma sincs bár
miféle bürokráciának vagy adminisztrációnak. A diakónus az ajtó
ban áll, hogy fogadja az érkezőket. Minden arcot ismer. Ismeri 
a jómódúakat és a kisemmizetteket, a szerenesés gyerekeket és az 
árvákat, a munkanélkülieket és az özvegyeket. Tudja, hogy minde
gyik számára külön-külön mitjelentett a keresztség: bizonyos szálak 
elszakítását, mindenféle akadályt, új kapcsolatokteremtéséta közös
séggeL Sokan közülük ettől kezdve csak arra az új családra támasz
kodhatnak, amelyhez azon az áron csatlakoztak, hogy az összes 
többivel szakítottak! 

"A diakónus legyen a püspök füle, szája, szíve és lelke", mondja 
a Didaszkália. ( 14) Ezek az intelmek mélyértelműek a diakónus szá
mára. "Ebben a szívben, ebben a lélekben" ott van az összes testvér, 
mindegyik a maga történetével, a maga anyagi és lelki szükségle
tével. Közülük egy sincs ebben a korszakban, akinek a számára a hit 
ne jelentene kockázatot, bravúros tettet, szakadást. Perpetua törté
nete megsejteti velünk, milyen mélyen vágott a családi érzések ele
venébe a megtérés. Ugyanakkor azonban milyen gyöngéd barátság 
szövődött Perpetua és Felicitas, a többi társuk és a karthágói közös
ség között! A diakónusok megostromolják a börtön kapuit, hogy 
pénz árán könnyítsenek a foglyok körülményein. Ilyen képet nyújt 
a megélt és a megosztott testvériség. 

Az özvegy és az árva 

Az özvegynek és az ;irvának a védelme - névcserével - annak 
az embernek a nemeslelkűségét fejezi ki, aki segítségére siet az elnyo
mottaknak és azoknak, akik a társadalom nyakán maradtak. Jusz
tinosztól Tertullianusig rendszeresen a legsürgetőbb szociális esetek 
között találjuk az özvegyeket és az árvákat. (IS) Mély biblikus 
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gyökerei vannak, hogy a kettőt összekapcsolják. "Az özvegyet és 
árvát ne sanyargassátok! Ha durván bántok vele, s ő hozzám kiált, 
meghallom panaszát és fellobban haragom!" (16) Mindketten azo
kat képviselik, akik pártfogás és védelem híján a közösség kiváltsá
gos tagjai. 

Az ősegyház Jakab szavai szerint ( 17) a hit és az istentisztelet 
kifejezésének és meghosszabbításának fogja fel a közsegélyt. Lukia
nosz ( 18), aki szarkazmussal figyeli a keresztényeket, maga hja le, 
milyen helyet foglalnak el a keresztény csoportokban az özvegyek 
és az árvák. A legrövidlátó bb is számot adhatott tehát magának arról 
a helyzetről, amelyet számukra biztosítottak a közösség életében és 
segélyezésében. · 

Az árvák az ókornak mintegy "természetes gyermekei" voltak. 
A keresztény kornak és Konstantin uralmának kellett eljönnie, hogy 
olyan létesítményeket találjanak, ahová befogadják őket. A törvé
nyes vagy törvénytelen apa nélküli gyermekek helyzete a legbizony
talanabb volt. Törvényhozók és filozófusok még azt is megenged ték, 
hogy kitegyék a nem kívánatos gyerekek et. ( 19) Tertullianus (20) 
heves szemrehányással illeti e bűntett miatt kora pogányait. Nem 
beszél azonban sem fattyakról, sem törvénytelen gyermekekről; 
talán szemérmesen az árvákhoz sorolja őket. 

Görögországban és Rómában csak a szabadnak és polgárnak szü
letett gyermekek érdekeit védték. A törvény nem foglalkozott a töb
biekkel, akiknek száma arányban volt a keresztény árvákéval, akik 
a munkás és a szcrény megélhetéssel rendelkező osztályokból kerül
tek ki. Plinius levélben kérdezi meg Bithyniából a császárt, milyen 
jogállással rendelkeznek azok a szabadon született gyerekek, akiket 
kitettek, majd összeszedtek és rabszolgaként neveltek fel, és hogyan 
kell kezelni őket. (21) Trajanus válaszában szentesíti a görögök által 
elfogadott elveket, mivelhogy nem volt az egész birodalom számára 
érvényes jogszabály; s így jóváhagyta azokat a visszaéléseket, ame
lyeknek ezek a gyermekek voltak az áldozatai. (22) 

Csak a rabszolgaság és a prostitúció mentette meg a haláltól 
a kitett gyerekek legnagyobb részét. Plinius, hogy orvosolja ezt a 
helyzetet, adományokat tesz különböző városok, különösen hazája, 
Cornum szegény gyermekei javára. (23) Arra buzdítja barátait, 
hogy kövessék példáját. (24) Egy asszony, Caelia Macrína végren
deletileg hagyja meg, hogy miből tápláljanak örökké száz gyerme-
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ket, fiút és leányt, amíg csak el nem érik tizenhat vagy tizenhárom 
éves korukat. (25) 

Rómában gabonaosztás gondoskodott úgy-ahogy a család nélkü} 
maradt gyerekek szükségleteinek kielégítésérőLTrajanus az első csá
szár, aki közsegélyt szervezett az ártatlan gyerekek számára, ebből 
azonban a rabszolgák mindig ki voltak zárva. Az először csak Ró
mára korlátozódó intézmény később egész I táliára kiterjedt. Ez volt 
uralmának legdicséretreméltóbb szociális tette. (26) Bronzérem 
emlékezik meg az eseményről: az ülő császár előtt egy asszony 
mutatja be gyerekeit, akikre a császár kiterjeszti oltalmát. (27) 

Ebben aszociális összefüggésbenjobban el tudjuk helyezni azokat 
az intézkedéseket, amelyeket ugyanezen kor keresztényei tettek. 
Összeszedték az elhagyott gyerekeket? Ezt egyetlen szöveg scm 
állítja kifejezetten. De hogyan vádolhatta volna oly hevesen gyer
mekgyilkossággal Tertullianus (28) a gyermekek elhagyását, ami 
a szeme előtt történt, ha a keresztények nem vélték volna ugyan
olyan bűntettnek, hogy nem szedik össze "e legkisebbek egyikét"? 

Bárhogy is áll a dolog a talált gyermekekkel, a Didasz.kália (29) 
tudósít bennünket róla, hogyan viselkedtek a keresztények az árvák
kal szemben. Elsősorban a püspök felelős értük. Ha ő a közösség 
atyja, akkor először is nem azoké-e, akiknek már nincs többé atyjuk? 
Rendszerint egy keresztény családra bízza az árvát. 

Ha a keresztények közül valaki árvaságra jut, akár fiú, akár 
kislány, jó, ha a fiút olyan testvér fogadja magához gyermekként, 
akinek nincs gyereke. A kislányt viszont olyan vegye magához, 
akinek fia van, hogy - ha eljön az ideje - hozzáadhassa felesé
gül, s így tegye teljessé művét lsten szolgálatában. (30) 

Nem arról van tehát szó, hogy kihasználják a helyzetet, hanem 
hogy kitárják az otthonokat, hogy családot adjanak az árvának, 
felneveljék és heillesszék az életbe. A püspöknek ügyelnie kell rá, 
hogy keresztény férfi vegye el az árva leányt, és ezért adja meg neki 
a megkívánt hozományt. És ha fiúról van szó? A közösség vezetője 
ügyeljen rá, hogy szakmát tanuljon, és megvegye a szerszámokat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy becsületesen megkeresse a kenye
rét, és ne legyen tovább a közösség terhére. 

Akik a legjobban el voltak látva pénzzel, nem mindig hajlottak 
ugyanilyen testvéri gazdálkodásra: nem volt elég felvenni a kereszt-
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séget ahhoz, hogy kibújjanak a bőrükből. Akik nem tudták jól fel
használni javaikat, azoknak az egyház, a püspök a közmondást ismé
telgette: "Amit nem ettek meg a szentek, megeszik majd az asszírok". 
(31) 

A vértanúk gyermekei a közösség kiváltságos gyermekei voltak. 
Egy asszony rögtön magához fogadja és adoptálja Felicitas gyer
mekét Karthágóban. (32) Perpetua fiáról nem esik szó: családja 
jómódú volt, a gyermek gondja nem a közösséget terhelte. Az ifjú 
Origenészt szintén egy alexandriai asszony támogatja, amikor apja, 
Leoniclész vértanúhalált hal. (33) Euszebiosz egy Szevérosz nevű 
keresztényről beszél, aki Palesztinában a vértanúk özvegyeiért és 
gyermekeiért ,·állal kötelezettséget. 

Pergamonban, Kisázsiában a tömeg a gyerekekre hivatkozik, 
hogy megtörje az anya, Agathoniké bátorságát: 

"A prokonzul így szólt: Légy tekintettel magadra, fiaidra, amint 
a tömeg is kiabálja! 

- Fiaimnak van Istene, aki megőrzi őket." (34) 
Agathoniké tudta, hogy a hittestvérek gondját viselik majd gyer

mekeinek. 
A gyermekes özwgyek egészen más szociális problémátjclentettek 

a közösség számára. Özvegységük csak az operettekben víg, a tör
ténelmi valóság egészen más. Férje halála után az asszony Rómában 
(ljra családjának vagy férje családjának befolyása alá került. (35) 
Helyzete annál is inkább kényelmetlen, mert talán egyik család sem 
keresztény. Sőt a jogi rendelkezések a gyermekeket részesítették 
előnyben, nem pedig az özvegyet. 

A görög világban a törvény és az erkölcsök megözvegyülés esetén 
javasolták a második házasságot. (36) A Timóteushoz írt levél alkal
mazkodik a bevett szokáshoz, amikor azt tanácsolja: "A fiatal 
özvegyek menjenek csak férjhez!" (37) Róma azonban kevésbé ked
vezett az újraházasodásnak. Itt koszorúval tüntették ki azokat az 
asszonyokat, akik özvegyek maradtak. (38) Ezt a fenntartást támo
gatják a kor keresztény írói. (39) 

A gyermekeknek gondját viselő özvegy bizonytalan helyzete csak 
súlyosbodik, amikor gyermekei felnőnek és, a vagyon az ő kezükbe 
kerül; nekik kell gondoskodniuk anyjuk ellátásáról és lakásáróL 
"Egy anya könnyebben eltart hat gyereket, mint hat gyerek egy 
anyát", mondja a közmondás, ami az évszázadok tapasztalatát 
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sűríti egybe. Akár gazdagok a gyerekek, akár szegények, nehezen 
sietnek az idős szülők segítségére. A szerény körülmények közt élő 
özvegyek tehát a közösséget terhelték, mint ahogy a zsidóság eseté
ben is így történt. (40) 

Az egyház azzal, hogy magára vállalta ezeknek az asszonyoknak 
az ellátását, az ókori társadalom keménységével szemben kifejezte 
emberségét és szociális érzékét. Levelek és iratok ajánlják nyomaté
kosan a pásztorok és a közösségek figyelmébe, hogy gondoskodjanak 
az özvegyekről (41) : "Sz ép és hasznos dolog meglátogatni az árvá
kat és az özvegyeket, különösen azokat, akik szegények és akiknek 
sok gyermekük van". (42) Sőt az özvegyek tisztes helyet foglalnak 
el a közösségben. Polükarposz "Isten oltárának" (43) hívja őket, ami 
aztjelenti, hogy a hivők adományaiból élnek. 

Nehéz megmondani, mióta élnek közösségben az özvegyek egy 
tehetős keresztény házában és egyikük vezetése alatt. Ez az átvétel 
megkímélte az özvegyeket az újraházasodástól, és lehetövé tette 
számukra, hogy valamiféle szerzetesi aszkézisben éljenek. (44) 

Isten a rongyok alatt 

Cornelius pápa idején a római egyház "ezerötszáz özvegyet és 
rászorulót" táplált. (45) Ennek a tekintélyes számnak a legnagyobb 
részét a szegények tették ki. Ami Rómáról igaz volt, igaz vol t az összes 
közösségről is. Mindegyiknek megvoltak a maga szegényei. Ez a 
helyzet az Antoninusok aranykorában egy olyan társadalom gazda
sági körülményeit tükrözi vissza, ahol szembeszökő egyenlőtlenségek 
uralkodtak, rengeteg volt a gazdaságilag gyenge ember, mint ma 
egyes latin-amerikai országokban. 

A gabonaosztogatások Rómában megoldották azt, ami nélkülöz
hetetlen volt. A provinciáknak azonban erre nem volt joguk. Itt-ott 
találkozhatunk ugyan egyes filantrópokkal, mint azzal a gyógyszer
tárossal is, aki 300 üveg orvosságot és 60 OOO sesterciust adott ingyen 
sz ülővárosa szegényeinek, hogy gyógyszerrellássa el őket. (46) Bár
mily dicséretesek voltak is ezek a kezdeményezések, csak cseppet 
jelentettek a szükségek tengerében. 

A társadalmi helyzet a legsúlyosabban a betegeket, a nyomoréko
kat, a rászorulókat, a munkanélkülieket, a már munkaképtelen idős 
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embereket, különösen a rabszolgákat, a kikötőkben gyakran felbuk
kanó hajótörötteket érintette, s e kikötőkben sűrűsödnek össze az 
első egyházközségek. Rossz termés, háború vagy nagy szerencsétlen
ség idején ez a lista csak szaporodik. 

Elsősorban szociális esetekről van szó, csapást szenvedett, család
dal nem rendelkező, otthontalan, hazájukban csődbe jutott embe
rekről, akik ettől kezdve a közösség gondjaira voltak bízva. Ekkor 
nyer konkrét értelmet és jelent felelősséget a testvériség. Mit hasz
nálna, ha - mint Jakab mondja (47) - békességet kívánnának 
nekik, de nem nyújtanának nekik fedelet, élelmet és ruhát! 

Ezzel az emberi szenvedéssel arányban az egyház azt igényli, 
hogy olyan püspököt válasszanak, aki "szereti a szegényt" (48) : 
"Gondolj a szegényekre - ajánlja neki a Didas;::kália -,fogd kézen 
őket, teremts nekik megélhetést!" (49) Amikor a püspök személye 
tehetősebb volt, ez megoldotta a közösség nagyobb gondjait. A dia
kónus ismerte az egyes eseteket, felkereste a betegeket, külön-külön 
tanulmányozta helyzetüket, megvizsgálta, kik azok, akik a legfigye
lemreméltóbbak, felfedezte a szemérmes szegényeket, akik eltitkol
ták nyomorukat. 

A szegények sokkal nagyobb számban fordultak elő a városokban, 
mint vidéken. Antiochiában vagy Rómában a lakosság tíz százalékát 
tehették ki. A főváros ban, ahol végül is az egész birodalomból érkező 
idegenek éppúgy kikötöttek,· mint a tönkrement vidéki parasztok, 
a szegények hagyományosan az állam vagy egyes személyek ingye
nes ajándékai ból, a kiosztott gabonából, az annonából éltek. A keresz
tény felebaráti szeretet átvette a korabeli szokásokból a bevett gya
korlatokat (50): a sportulát, a közétkeztetést, hogy külön-külön min
denkinek a szükségleteihez alkalmazza a segítséget. Az egyház kissé 
úgy festett, mint az" Üdvhadsereg". Anyakönyvben volt feljegyezve 
a segélyezettek névsora. A költségvetésben súlyos terhet jelentett az 
idegenek és a szegények befogadása. 

Az otthoni látogatás lehetövé teszi, hogy feltáruljanak a legtragi
kusabb helyzetek. Különösen a betegeket kellett felfedezni, akik 
számára a diakónusok elhozzák az áldozás vigasztalását, mert jól 
ismerik s egyidejűleg gyakran anyagilag is támogatják őket. (51) 
A Testamentum még később, az V. században is megköveteli a diakó
nustól, hogy "keresse fel a vendégfogadókat, és nézzen utána, vajon 
nem tartózkodik-e ott nyomorék vagy szegény, vagy nem találko-
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zik-e ott egy elhagyott beteggel". (52) A diakonisszák vagy az özve
gyek Keleten különösen a szegény és beteg asszonyokat gondozzák, 
mint ahogy azt már láttuk is. (53) 

A gondoskodás mindenkinek az ügye. A testvérek nem pihenhet~ 
nek passzívan a felebaráti szeretet szolgálataiban. Nem elég, hogy 
pénzükkel fizessenek, személyükkel és idejükkel is fizetniük kell. Ezt 
a katekumenátus ideje alatt sajátítják el, mert a hit valódi családot 
tárt fel előttük, örömeivel és szenvedéseivel együtt. A Traditio aposto
ticából (54) tudjuk, hogy a keresztségre jelentkezőknek a vizsgáló 
többek köz t ilyen kérdéseket tett fel: "Tisztelték-e az özvegyeket, 
látogatták-e a betegeket, gyakorolták-e a jó cselekedeteket?" A kate
kizmust az életben lehetett megtanulni és megtapasztalni. 

Konkrét felebaráti szeretetről van szó, amely annál is inkább 
kötelező volt, mert akkortájt még nem voltak kórházak. Az orvosok 
általában csak a gazdagok számára voltak fenntartva. Noha Egyip
tomban és Görögországban már régóta voltak közorvosok, Itáliában 
csak lassan honosodik meg ez az intézmény. (55) Az Antoninusok 
idejében Rómába többségük Görögországból és Kisázsiából érkezik. 
Az orvoslással foglalkozó testvérek vagy papok számára, akiket a sír
feliratokból ismerünk, tág tere nyílt annak, hogy gyakorolják mű
vészetüket és segítséget nyújtsanak. 

A diakónus sok esetben igyekezett egy olyan családot vagy egyént 
találni, aki hajlandó volt befogadni és ápolni a magányos beteget. 
Rómában a szemredő vagy nyomorék rabszolgákat gyakran kitették 
a Tiberis szigetére, és Aesculapius isten gondjaira bízták. A kitett 
rabszolgák száma oly nagyra nőtt, hogy Claudius császár arra kö
telezte a rabszolgatartókat, hogy ápolják rabszolgáikat. Ugyan
akkor kikötötte, hogy amelyik meggyógyul, legyen szabad. Azt az 
urat, aki azért ölne meg egy beteg rabszolgát, hogy ne kelljen 
ápolnia, emberölésért állítsák biróság elé. (56) Ez a törvény sokat 
elárul arról, milyen embertelenek voltak a római erkölcsök egy 
olyan korban, amikor a civilizáció a legfényesebben ragyogott. (57) 
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Temetetlen holtak 

A temetésnek az ókorban inkább vallásos, mint családi vagy 
társadalmi jellege volt. Rabszolgatartók és rabszolgák, szabadosok 
és kézművesek még éltük virágjában rendelkeztek eltemettetésük
rőL Lényeges volt, hogy az ember "el ne rontsa eltávozását", 
hanem azt a művészet szabályai szerint kiviteleztesse. A különféle, 
hivatásos vagy nem hivatásos testületek érdekközösségi pénztárat 
hoztak létre, amelyet gondnokok kezeitek. Egészen 750 denariusig 
terjedő összeget fizettek be, sehhez járult még a havi tagdij. A tes
tület hagyatékokat és adományokat is kaphatott. (58) 

A keresztény közösségben a temetés a szegényekkel szemben 
megnyilvánuló felebaráti szeretet utolsó formája volt. Julianus csá
szár a kereszténység terjedését - mint láttuk - mindenekelőtt 
az idegenekkel szemben tanúsított emberszeretetnek és a halottak 
eltemetésének tulajdonítja. (59) A kettő gyakran együtt járt, mert 
a családjuktól és országuktól távol levő, gyakran rokonokkal scm 
rendelkező idegeneknek a temetéséről senki sem gondoskodott. 

A keresztények magatartása megdöbbentette a pogányok képze
letét, mert az egyház nem elégedett meg azzal, hogy csak saját 
halottait temesse el, hanem minden olyan temetetlen halottal szem
ben teljesítette ezt a kötelességét, aki szerencsétlenség vagy hajó
törés áldozata lett. (60) Ez egyike volt a diakónus kötelezettségei
nek: "Felöltözteti és feldíszíti őket". "Ha a tenger partján fekvő 
városban lakik, gyakran jáija be a partvidéket, hogy összeszedje, 
aki hajótörést szenvedett. Öltöztesse fel és temesse el." (61) 

Az ókor a legnagyobb jelentőséget tulajdonítja a temetésnek, 
mert csak ez nyújt nyugalmat és helyet a halottkultusznak. A fenn
síkon lakó madagaszkáriak mégmaisszószerint tönkreteszik magu
kat őseik temetésére; azt mondják, az élet csak egy ideig tart, a 
halál viszont örökké. Általában a család gondoskodik a temctésről, 
de a többieket is érinti. Aki Athénben egy holttestre bukkan, köte
les eltemetni. Ez volt Antigoné drámája. Istentelen dolog lett volna 
temetetlenül hagyni még egy ellenséget is. (62) A gyűlölet nem 
lépi át ezt a küszöböt. 

A keresztényeknél a szegényeket és az idegeneket a közösség 
költségén temetik el. (63) "Amikor valaki közülük szegényen köl
tözik el erről a világról, akkor mindegyikük képessége szerint gon-

151 



doskorlik róla, és tisztességesen elrendezik temetését." (64) Elföl
delésről és nem elhamvasztásról van szó; Rómában mindkét elte
metési módot alkalmazták. A keresztények elutasítják az eléget
tetést egyrészt a bibliai szokásokhoz való ragaszkodásbó!, másrészt 
még inkább azért, hogy Krisztus eltemettetését utánozzák. 

Rómában a gazdag családok megnyitják sírboltjaikat a közösség 
szegényei előtt. (65) Így lehet az, hogy Lucina kriptája az I. szá
zadra nyúlik vissza. A katakombákat alacsony származású keresz
tények, részben szabadosok leszármazottai foglalják el, akik kihasz
nálják a temetési kedvezményt. Mikor a felszíni telkek tovább már 
nem elegendők, földalatti folyosókat vájnak. A keresztények halá
lukban is leszögezik, hogy legyenek bár patríciusok vagy rabszolgák, 
közösséget és testvériséget alkotnak az egy és ugyanazon remény
ségben. 

A pogányok részéről az volt a legnagyobb büntetés, amivel a 
vértanúkat sújthatták, hogy nem engedték eltemetni őket. Lyon
ban a ragadozó madarak prédájául vetették a holttesteket, miköz
ben katonák őrizték őket. A keresztényeknek még pénzért sem 
sikerült megmenteni őket ettől az utolsó gyalázattól. (66) Az elbe
szélés az okát is közli: "Ezt pedig úgy tették, mintha le tudták 
volna győzni Istent, és meg tudták volna fosztani őket az újjá
születéstőL >>Most aztán majd meglátjuk - mondták -, feltá
madnak-e, és vajon tud-e segíteni rajtuk az Istenük, és kimenti-e 
őket kezeink közül.«" 

Akik szenvednek az igazságért 

Helyzetük bizonytalansága közel hozta egymáshoz a kereszté
nyeket; ugyanazon hitben osztoztak, és ugyanazon fenyegetés alatt 
éltek. Ha ez a szolidaritás érvényesült a hézköznapokban a közös
ség tagjai között, akkor csak még jobban erősítették mindannyiuk 
közt a kapcsolatokat az üldözés és az általa kiYáltott megpróbálta
tások. Mindnyájan gondoskodnak egymásról, össze beszélnek, össze
adják a pénzt. 

Így lehet az, hogy Sabinát, akit hite miatt egy aljas úrnő a he
gyekbe száműzött, titokban támogatják a test\"érek, s végül sikerül 
kiszabadítaniuk. (67) Akiket még nem tartóztattak le, gondoskod-
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nak a börtönben sínylődö testvérekről. Meglátogatják (68), szükség 
szerint élelmezik őket, ajándékok árán javítanak sorsukon és laká
sukon. (69) A két karthágói diakónus, Tertius és Pomponius ekképp 
érik el megvesztegetéssel, hogy engedjék meg Perpetuának és társai
nak, hogy néhány óráig pihenhessenek a börtön egyik jobb részében. 
Egyes hitvallók nem fogadják el ezeket a könnyítéseket, nehogy ter
hére legyenek a közösségnek. (70) Ilyenkor a jövedelmüktől meg
fosztott börtönőrök a foglyokon állnak bosszút balszerencséjükért. 
~éha váltságdíjat fizetnek a testvérek, hogy valakit bocsássanak 

szabadon. (71) Lucius Rómában tiltakozik a város prefektusánál 
Ptolemaiosz letartóztatása miatt, s ez a beavatkozás az életébe 
kerül. (72) Lyonban az előkelő családból származó Vettius Epa
gathus nyilvánosan védelmére kel testvéreinek: vérével fizet bátor
ságáért. (73) 

A szarkasztikus Lukianosz maga írja le a börtönt ostromló ke
resztény férfiakat és nőket, akik mindent latba vetnek, hogy kisza
badítsák oda bezárt testvérüket. V ele együtt töltik az éjszakát, 
élelmet hoznak neki, és igyekeznek megvesztegetni a börtönőröket. 
(74) Még ha karikíroz is Lukianosz, el kell ismernie, hogy testvé
riesség és szolidaritás uralkodik a keresztények között, és gondos-
kodnak hitvallóikróL · 

A legmegindítóbb elbeszélés az ifjú, tizennyolc éves Origenészről 
szól. A 203-as üldözés idején· szó szerint a vértanúk szolgálatának 
szenteli magát. 

~emcsak akkor volt velük, amikor börtönben voltak, és amíg 
a végső ítéletet ki nem mondták felettük, hanem ezután is velük 
maradt, amikor a szent vértanúkat a kivégzésre vezették, a leg
nagyobb merészséget tanúsítva és veszélynek téve ki magát oly
annyira, hogy bátran odalépett, és igen vakmerő módon csókkal 
köszöntötte a vértanúkat. Erre gyakran előfordult, hogy a kör
benálló pogány tömeg tomboló dühében kis híja, hogy rá nem 
rohant, ha lsten segítő jobbja egyszercsak csodálatos módon 
meg nem menti. (75) 

A testvériesség azok között a legintenzívebb, akik ugyanazért 
az ügyért szenvednek. Milyen finomságot, milyen kölcsönös figyel
mességet figyelhetünk meg hitvallók között! Lyonban az ifjú 
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Blandina támogatja Ponticus bátorságát, aki csak tizenöt éves. (76) 
A "vértanúk hőskölteménye" a testvéri szeretet eposz a. Nincsenek 
többé társadalmi állások. Lyonban a törékeny Blandina a ked
venc, akiért az egész közösség reszket. Ű tanúsít végül is oly mérvű 
kitartást, hogy "kifárasztja és elcsüggeszti a hóhérokat" (77), és 
ennek köszönhető, hogy visszajönnek a korábban már elpártolt 
testvérek, s végül megvallják hitüket. 

Milyen kitűnő gyengédséggel viseltetik egymás iránt Karthágó
ban Felicitas és Perpetua! Az egyik arra vigyáz, nehogy meg
sértsék a másik szemérmességét. Mennyire megértik egymást ezek 
az ifjú anyák, mennyire nők, a szó legnemesebb értelmében véve! 
Szülés előtt ugyanazokat az aggódásokat ismerték és ismerik meg. 
A hitben erős Perpetua szüntelenül fiára gondol, akit még szoptat. 
(78) Az amfiteátrumbeli véres játékok előestéjén Perpetua és Felici
tas kölcsönösen egymást vigasztalják. 

Forró és gyengéd légkör alakul ki az ifjabbak, a gyengébbek, a 
rettegők vagy a véletlenül meghátrálók körül, hogy erősítsék, ha 
pedig elgyengültek, talpra állítsák őket. Mikor eljön a végső óra, 
a fivérek és a nővérek békecsókat váltanak, mint ahogy ezt tették 
akkor is, amikor együtt ajánlották fel az eukharisztikus áldozatot, 
hogy megpecsételjék testvéri közösségüket. (79) 

A kitartáson és a halálon túl mennyire büszkék azok, akik élet
ben maradnak! Milyen áhítattal gyűjtik össze csontjaikat! (80) 
Leveleket írnak a többi egyháznak, hogy elbeszéljék vértanúik 
történetét, akiknek áldozata mindenkinek díszére válik. (81) A ke
resztények közösségről közösségre lemásolják ezeket (82), mert csa
ládi történetről és dicsőségről van szó. 

"Szenved az egyik tag? Valamennyi együtt szenved vele." 

Nem az összes hitvallót ítélték fővesztésre vagy máglyahalálra. 
Voltak, akiket az egykori szibériai fegyenctelepekhez hasonló bá
nyákba küldtek. "Egy fokkal kevésbé kegyetlen a halálnál" -
mondták. A görögöknél és a rómaiaknál a bányamunka általában 
a rabszolgavilágra tartozott. A rabszolgák mellett a rómaiak szabad 
embereket is alkalmaztak, leggyakrabban elítélteket. A kényszer
munka tíz évig tartott. (83) Ezt a sorsot tartották fenn a keresztény 

154 



férfiak és nők számára az üldözések alatt Afrikában, Itáliában és 
Palesztinában. 

Az elítélteket tüzes vassal bélyegezték meg karjukon vagy kezü
kön, hogy könnyen meg tudják találni őket. Láncra verve dolgoz
tak, a csoportok szakadatlanul váltották egymást, s addig kellett 
virrasztani, amíg a lámpa világossága tartott. A folyosókban fojto
gató volt a levegő, a bányász hason fekve, nyomasztó hőségben 
kínlódott tíz órán át és még tovább is. A legjobb egészségűek sem 
bírták ezt ki. Katonák és fegyőrök felügyeltek, a legkisebb kiro
hanásra beavatkoztak és szigorúan büntettek. (84) 

A testvérek nem elégednek meg azzal, hogy imádkozzanak a bá
nyamunkára ítéltekért, hanem különféle módokon segítségükre is 
sietnek. A római közösség, amely különleges felügyelet alatt áll, 
és amelyet időről időre ezzel a büntetéssel sújtanak, pénzt küld, 
hogy könnyítsen a bányákban dolgozó testvéreken, mint ahogy 
ezt Dionüsziosz korinthusi püspök tanúsítja. (85) A római egyház 
napirenden tartja a száműzöttek listáját. Testvéreket küld, hogy 
vigasztalja őket, kissé enyhítsen szigorú körülményeiken, és érez
tesse velük, hogy a testvériség nem üres szó, hanem a legfájdalma
sabb órákban is határozottan meg akar nyilvánulni. 

A római püspök, Viktor anyakönyvet vezet azokról a hívekről, 
akik a szardíniai vasbányákban dolgoznak. 190 körül egy pap köz
vetítésével eléri, hogy szabadon bocsássák őket, ami Marciának, 
Commodus császár mindenható szeretőjének köszönhető, aki köz
benjár értük. Hyacinthus, Mareia egykori nevelője viszi a kegye
lemlevelet Szardínia kormányzójának, aki szabadon engedi a ke
resztényeket. (86) 

Más testvérek sokkal prózai bb okok miatt kerültek börtönbe: 
azért, mert nem fizették meg adósságaikat vagy adójukat. (87) 
A büntetőjog nem alkudott meg a korral. Callixtus, a jövendő 
pápa Szardínián volt más keresztény testvérekkel együtt, mert sik·· 
kasztásért bányamunkára ítélték. Ezért nem szerepelt Callixtus 
Viktor névsorában. Mégis hasznot tudott húzni a közkegyelem
bőL Hyacinthus jól tárgyalt, a kormányzó pedig tudta, milyen 
kapcsolatban áll az udvarral. 

A börtönre és hányára ítélt testvérek pótterhet jelentenek a kö
zösség számára, amely "nehezen tudja megtakarítani a szükséges 
pénzt, hogy támogassa, esetleg kiszabadítsa őket". (88) Dioele-
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tianus üldözése alatt oly sok elítélt keresztény volt a phaenoi réz
bányákban, a Holt-tengertől negyven kilométernyire délre, hogy 
külön egyházközséget alkottak. (89) 

Más testvérek kalózok áldozataivá válnak Mrikában és a Föld
közi-tenger partjain. Ezért gyűjt össze egy emberöltővel később, 
Cyprianus idejében a karthágói közösség gyorsan l 00 OOO sester
ciust, vagyis 26 OOO aranyfrankot, hogy kifizesse az áldozatokért 
a váltságdíjat. (90) 

Az egyház kezdettől fogva biztatja a keresztény urakat, hogy 
szabadítsák fel rabszolgáikat, anélkül azonban, hogy ezzel a köz
pénztárat terhelnék meg. Antiochiai lgnátiosz megjegyzi: "A rab
szolgák ne sóvárogjanak azután, hogy a közösség kiváltsa őket, 
nehogy a sóvárgás szolgáinak bizonyuljanak." (91) Számára az 
igazi szabadság belső dolog, éppúgy, mint Pál apostol számára. (92) 
"Ha szolga vagyok, elviselem a szolgaságot, ha szabad vagyok, 
nemességemmel nem dicsekszem." (93) 

Az elidegenedés marxista elméletei, különösen amikor a rabszol
gaállapotról van szó, a gnósztikusoknál találhatók meg, nem pedig 
a Nagy Egyházban. (94) Ez utóbbi az embernek inkább teológiai, 
mint szociológiai szemléletével törődik, és bizonyos benne, hogy a 
keresztény testvériség már sokkal eredményesebben ledöntötte a 
korlátokat, mint ahogy ezt egy gazdasági vagy társadalmi kiegyen
lítés megtette volna. (95) Az egyház tudatában van annak is, hogy 
az evilági állapotok elmúlnak, az ő lényeges feladata pedig az, 
hogy előkészítse az eljövendő Országot. 

A segítségnyújtás problémái nemcsak a helyi egyházzal kapcso
latban vetődnek fel. ~findegyik közösség már meghatározásából 
kifolyólag nyitott, tudatában van annak, hogy az egyetemes egy
házhoz tartozik, tehát szolidáris azoknak a testvéreknek a szükség
leteivel és helyzetével, akik másutt "zarándokolnak". Az egyházak 
közti testvériség nemcsak abban fejeződik ki, hogy városról vá
rosra, vidékről vidékre leveleket kapnak és váltanak egymással. 
~Iár Pál apostol kovácsolta az összetartozás láncát, amikor a misz
sziós egyházakon keresztül gyűjtést rendezett a jeruzsálemi anya
egyház javára. 

Domitianus ideje óta, amikor egy közösség megpróbáltatásokat 
szenved, kifosztják, üldözik, a többiek segítségére sietnek. (96) Ez
által fejeződik ki a hétköznapokban a katolicitás tudata. 
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Egyetlen egyház sem ér fel a felebaráti szeretet szempontjából 
a rómaival, amelynek legendás híre van. Ignátiosz nemesen "a 
sz eretet vezetőjének" nevezi. Ez így fordítható: aki a sz eretet miatt 
mindig megérdemelte az első helyet. (97) Korinthusi Dionüsziosz 
nem kisebb lelkesedéssel magasztalja. 

Kezdettől fogva - írja - ez a szokás uralkodott ugyanis nála
tok, hogy minden testvérrel különféle módon jót tesztek, és min
den városban sok egyháznak támogatást küldötök. Így aztán 
könnyítetek a rászorulók nyomorúságán, és kezdettől fogva kül
dött segítségetekkel tartjátok fenn a bányákban levő testvére
ket. (98) 

Ugyanez a dicsőítés egy évszázaddal késöbb is igaz. Róma támo
gatja Szíria közösségeit (99), segíti Kappadókiát ( 100), hogy ki 
tudja váltani a barbárok fogságából a keresztény rabokat. Öriási 
mctropolisz ez, ahol kavarognak az üzletek, forog a pénz, amit 
meg lehet keresni és el lehet pocsékolni. Tanú rá az a jómódú 
hajótulajdonos, akinek nem sokat számít az a tízmillió régi frankot 
érő "csekk", amit a közösségre hagy örökül. 

Aközösségpénzforrásai 

Róma megdöntötte a támogatásra szoruló emberek rekordját, 
de a bevételekét is. E javak kezelése egy diakónusra volt bízva, 
nemsokára az archidiakónusra, s ez a püspök után következő első 
személyiséggé tette, és természetes utódjává. A római pénzforrá
sok hamarosan elérik egy párizsi nagy egyházközség bevételeit. 
De Róma nem jelentette az egész keresztény világot. Amikor 253-
ban felszólítják a karthágói közösséget, hogy fizessen a numídiai 
testvérekért, ott is összegyűjtik a 100 OOO sesterciusra rúgó csinos 
összeget. 

Mindegyik közösségnek éppúgy megvolt a hívek adományaiból 
gyarapított pénztára, mint minden szakmai egyesületnek. Szent 
Pál kora óta a keresztények áldozati ajándékot hoznak a vasárnapi 
összejövetelre. ( lO l) Ezeket az ajándékokat kezdetben az ünnepi 
asztalra tették le. (102) A természetbeni adományok, a ruhák, az 
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élelem a közösség szükségleteiről való gondoskodást konkrétizálják. 
RómaiJusztinosz az első Apológiájában kétszer írja le a vasárnapi 

ünnepléshez kapcsolódó adományokat. (l 03) 

Akik benne részesülünk, minden nélkülözőnek segítségére va
gyunk, és mindörökre közösségben maradunk egymással. A jó
módúak, és aki akar, ki-ki szándékának megfelelően adakozik, 
azt, amit jónak lát; az összegyűjtött adományokat az elöljáró 
elteszi, s belőle gondoskodik az árvákról és az özvegyekről, azok
ról, akik betegség vagy más oknál fogva szükséget szenvednek, 
továbbá a bebörtönzöttekről, az átutazó idegenekről; egyszóval 
mindenkin segít, aki arra rászorul. (l 04) 

Mint a zsidók és a pogányok, a keresztények is áldozati ajándéko
kat hoznak az istentisztelet számára, de "nem emésztik el tűzben, 
amit Isten táplálékul teremtett, mivel ezek a mi javunkat és a sze
gényeket szolgálják". ( 105) A keresztény áldozat megtisztítása és 
spiritualizációja ettől kezdve megérteti, hogy az áldozati ajándékok 
Isten pedagógiájának felelnek meg, aki tanítja az embert, ugyan
akkor megérteti azt is, hogy a teremtés egyetemlegesen visszatér 
hozzá, a mindenki számára és mindenkiért adott javakat pedig 
testvériesen meg kell osztani egymással. 

Úgy látszik, hogy a II. századtól kezdve a közösség kétféle hoz
zájárulást kap: a perselybe dobott, rögtönzött pénzbeli adományo
kat (106), amelyeket Tertullianus a céhekben használatos havi hoz
zájárulásokhoz hasonlít, és a természetben adományokat, felajánlá
sokat, amelyeket a diakónus gyűjtött össze. Levették belőlük a litur
giához szükséges kenyér- és boradagot, a felesleget pedig az istentisz
teleti szolgákra és a szegényekre fordították. Így fest a cirtai (Cons
tantine) ruhatár leltára, amelyet 303-ban a következő adományok
kalláttak el: 82 női tunika, 13 pár férfilábbeli és 47 pár női. (107) 

A pénzbeli vagy természetbeli, heti vagy havi adományok leg
jellemzőbb vonása az, hogy teljesen önkéntesek. Mindenki szaba
don ad. Egyes keresztények még abból is adnak, amire nekik lenne 
szükségük. ( 108) A legszegényebbek böjtölnek, hogy böjtölés ük 
gyümölcsét hozzák el, és ne üres kézzel jöjjenek. (109) Mindenki 
bizonyítani akarta a testvériséget, amelynek jelekre és osztozásra 
van szüksége ahhoz, hogy kifejeződjék. A keresztényeknek az az 
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érzésük támadt, hogy túlléptek az Úszövetség legalista és intézmé
nyes felfogásán és legyőzték. A szolgaság korát a szabad emberek 
kora váltja fel, akik nem a törvény kényszerítő erejére ajánlják fel 
adományaikat, hanem gyermeki hálájuk buzgóságábóL 

Az egyház, amely a III. századtól egyre népesebb és egyre ke
vésbé bőkezű lesz, kénytelen visszatérni a zsengék és a tized zsidó 
járandóságaihoz. (IlO) 

Ha Tertullianus a pogány testületekben alkalmazott tagdíjakhoz 
hasonlítja a keresztény összejövetelekre hozott áldozati adományt, 
akkor ezt azért teszi, hogy a kettő között levő ellentétet hangsú
lyozza. (lll) Az egyesületeknek szervezetük, pénztáruk, összejö
veteli helyük, néha valamilyen védőistennek szentelt kápolnájuk 
volt ( 112), tagjaik azért gyűltek össze, hogy elmeneküljenek az el
szigetelődéstől vagy kapcsolatokat létesítsenek: céljuk hasznot hajtó 
és önző volt. ( 113) 

A keresztény ezzel szemben az ingyenességet ápolja. A belépési 
jog, ami a testületekben gyakran egészen tekintélyes összegbe ke
rült, a keresztényeknél ingyenes: "Isten dolgait nem lehet pénzen 
megvásárolni. A keresztény vallást nem lehet kiárusítani !" ( 114) 
A tagdíj szabad. A pénz a pogányoknál közelebb viszi egymáshoz 
az érdekeket, itt viszont arra szolgál, hogy "kenyeret adjon a sze
gényeknek, eltemesse őket, felnevelje a mindkét nembeli árvákat, 
segítse az aggastyánoka t" ( 115): Ez az, amit a pogány testületek 
sosem tettek meg, ez az, amit a kereszténység kezdeményezett. 

A közösség néha kivételes adományokhoz jut. Egyes megtértek 
tetemes vagyont adnak neki, amikor megkeresztelkednek. ( 116) 
A Traditio apostolica azonban már szerény mértékűre csökkenti a 
keresztelőnek adott ajándékokat ( 117), mert a kereszténység nem 
vásárolható meg. Az élet nagy eseményeit, mint például a házas
ságot szintén áldozati adománnyal tették emlékezetessé, amikor az 
eukharisztiát ünnepelték. (ll8) 

A kivételes szükségek, üldözés, szerencsétlenségek szolidaritási 
hullámot és spontán bőkezűséget eredményeztek. A "vértanúk hős
költeménye" számos példáját nyújtja különösen olyan gazdag ke
resztényeknek, akik Yagyonukat a hitYallók megsegítésére fordítják. 
253-ban a numídiai püspökök felhívást intéznek Karthágói Cyp
rianushoz, hogy váltsa ki a berberek által elhurcolt keresztény 
szüzeket és gyermekeket. ( 119) 
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A bevételek csak annyit érnek, amennyit az a testvériség, amelyet 
kifejeznek. Az egyház elutasít minden olyan ajándékot, amely nye
reségből vagy tiltott foglalkozásból ered. ( 120) Arra a közmondásra, 
hogy a pénznek nincs szaga, a keresztények ezzel vágnak vissza : 
"Jobb nyomorban elpusztulni, mint a gonoszok és a bűnösök ado
mányait elfogadni!" Nagy jellemszilárdságról tanúskodik a római 
keresztényeknek az a gesztusa, hogy visszaadják a visszaeső eretnek 
Markiónnak azt a pénzt, amelyet ő azelőtt a közösségnek adomá
nyozott. 

A felebaráti szeretetből fakadó, az egyes közösségek tagjai közti 
egyenlősítésre irányuló kezdeményezések történelmi távlatban azt 
a benyomást keltik, hogy ez kissé "kisipari" megoldása az egyenlőt
lenségeknek és a konfliktusoknak. Értékük főképp indítékukban 
van. A keresztény ókor számára az evangélizáció elválaszthatatlan 
a diakóniától (szolgálattól), egyik sem képzelhető el a másik nél
kül. ( 121) A jól értelmezett istentisztelet megkövetelte a konkrét 
embernek a szalgálatát a maga egész létében, szükségleteivel és 
vágyaival együtt. "U tánazzátok lsten igazságosságát, és senki sem 
lesz szegény" (122), mondja egy korabeli keresztény szöveg. 

Az elosztás indítéka az eukharisztikus gyülekezetben Yan, ahol 
gazdagok és szegények, urak és rabszolgák egyaránt adósok, "kol
dusok Isten ajtajánál" (123), s adományokban részesülnek, jól
laknak. Az egyház Isten zsilipe. "Az az igazán gazdag, aki a töb
biek segítségére siet, és Istent utánozza, aki odaadja azt, amije van; 
Ű adott nekünk mindent, amink csak van. Emlékezzetek, gazda
gok, hogy azért kaptatok a szükségesnél többet, hogy megosszátok 
a többiekkel." ( 124) 

Aki hoz, azt hozza, amit kapott; aki kap, Isten bőkezű támoga
tásából kap. A gazdag egyáltalán nem dicsekszik, hanem tudatá
ban van annak, hogy ő is adós; az anyagiakkal rosszul ellátott 
szegény megtanulja az üdvgondozásban, hogy Isten a legkisebbek
ről is gondoskodik. Az ilyen értelemben vett áldozati adomány 
egyáltalán nem a különbségeket tünteti fel, hanem olyan cement, 
amely a falba illeszti az "élő köveket", az egyházat, és lsten epi
fániájává teszi azt. 
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3. 

CSALÁDI ARCKtPEK 

A testvéri élet buzgóságát, a keresztény élet kiválóságát végül is 
meg kell személyesítenünk, hogy konkrét keresztényekre, kleriku
sokra és laikusokra, férfiakra és nőkre bukkanjunk, és hús-vér 
lényekben tudjuk érzékelni az élet rezgését, akiket meglátogatott 
és átformált a kegyelem. Űk a szétszóródott egyház kovásza és 
"véd jegye". 

Egy vértanú püspök: Antiochiai lgnátiosz (l) 

lgnátiosz a ll. század elején Antiochia püspöke, akkor, amikor 
az egyház már ötven éve létezik. Pált Ignátiosztól olyan távolság 
választja el, mint az indiánokhoz alkalmazkodó misszionáriust 
attól az indiántól, aki megtért az evangéliumra, és újra átgondolja 
a kereszténységet. A pogányságból jött lgnátioszt a filozófusok 
nevelték. Levelei olyan görög· emberről tanúskodnak, akinek szá
mára a görög nyelv lelkének és érzékenységének, kultúrájának és 
gondolatvilágának kifejezését jelenti. 

Nyelvezete és képei lehetövé teszik, hogy olyan formulákba öntse 
misztikus vágyódásait, amelyeket egy platonikus sem helytelení
tene. Amikor Krisztus iránti legtisztább szeretetét fejezi ki, a leg
magasabb fokon szentelődik meg görög nyelvezete és gondolkodás
módja. Ettől kezdve ezek az új Urat szolgálják, aki vérével keresz
telte meg a pogány világot s annak összes hiteles értékét. 

A nyájával és vértanúságával törődő antiochiai püspök gondjaiba 
veszi a többi egyházat is, ahol bajok vannak. Tapintatosan és mér
tékletesen éli meg a püspöki kollegialitást, s közben sosem téveszti 
szem elől, hogy ő Jézus Krisztus szolgája. 

Trajanus császár alatt letartóztatják, bíróság elé állítják, és arra 
ítélik a püspököt, hogy vadállatok elé vessék. A hitvallók és az 
apostolok útját járja. Rómában fogják kivégezni, abban a város
ban, amely a legtekintélyesebb áldozatokat magának tartja fenn. 
A vértanúság utáni vágya nem akadályozza meg abban, hogy meg-
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bélyegezze a császári kegyetlenséget - "tíz leopárdot" küldenek 
őrizetére - és az elszenvedett durvaságokat: gonoszsággal fizetnek 
jóakaratáért. Útközben kifejezi háláját azok iránt az egyházak 
iránt, akik köszöntötték, aztán Rómához fordul, ahová hamarosan 
el szeretne érni. Arra kéri a rómaiakat, semmit se tegyenek annak 
érdekében, hogy megkíméljék őt a vértanúságtól: "Isten gabonája 
vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta 
kenyerének bizonyuljak." (la) 

Ezt az embert csak hét levelén keresztül ismetjük, amelyek az 
egyetlen lehetőséget nyújtják, hogy behatoihassunk "személyisé
gének zárt kertjébe". Itt "a stílus az ember". Micsoda ember és 
micsoda szív! A rövid, tömör mondatokban, a szaggatott stílusban 
tűzfolyam hömpölyög. Nyoma sincs a fellengősségnek, nem iroda
lom ez, hanem egy kivételes, izzó, szenvedélyes ember, akinek 
hősiessége szerénységgel, jóakarata tisztánlátással párosul; maga 
az együttérzés veleszületett adománya, mint Pál apostolnál is, és 
a biztos, tiszta tanítás, amelyben igényes erkölcs gyökerezik. 

Ignátiosznak van érzéke az emberhez, és mindenkit tisztel, még 
ha eretnek is az illető. Nem az a nehéz, hogy mindenkit szeressünk, 
hanem az, hogy külön-külön szeress;jnk mindenkit, legelőször is 
pedig a kicsit, a gyengét, a rabszolgát, azt, aki bánt bennünket 
vagy fájdalmat okoz nekünk, mint ahogy Polükarposznak írja és 
ajánlja. (2) Demagógia nélkül tudja szeretni az embereket, és anél
kül javitja ki hibáikat, hogy megalázná őket. Előszeretettel alkal
mazza Krisztusra (3) az orvos képét: ez a kép tökéletesen illik 
őrá is. Akkor is a hit igazságát szolgálja, ha az kényelmetlen és 
azzal a kockázattal jár, hogy ezzel megnemértést, sőt ellenséges
kedést von magára. Először a tisztelet az az érzés, amelyet maga
tartása vált ki másokból iránta. "Ez a pörölycsapásokat álló üllő" 
nem olyan ember, aki engedményeket tenne. 

Ignátiosz a türelem erejével valósította meg az önuralmat, s a 
"türelem" szót szívesen használja is, az pedig jellemző rá. Ez a 
lobbanékony ember szelíddé vált, legyőzte az ingerlékenységet, 
amelyet saját szemére vet. Milycn jól ismeri magát, amikor azt 
írja: "Mérséklem magamat, nehogy elvesszek a dicsekvés ben" ! (4) 
A dicsekvéssei az alázatosságot helyezi szembe, a rágalmakkal a 
fohászkodást, a tévelyekkel a hitben való állhatatosságot, a gőggel 
a tökéletes udvariasságot. 
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Az érés során világossága éberséggé, ereje meggyőző képességgé, 
szeretete finomsággá válik. "Nem parancsolok nektek" (5), írja. 
Inkább meggyőzni igyekszik. Semmit sem erőszakol, tud tűrni és 
várni. Semmi sem kerüli el figyeimét a szmirnai közösségben. 
Átutazóban semmit sem kritizál, megelégszik azzal, hogy észre
vételeket tesz. Köszönö levelét arra használja fel, hogy észrevételeit 
alázatos javaslatokká formálja. (6) Amikor végleg eltávozik, jelen
léte és tekintete senkit sem aláz meg. 

A mások iránt érzett felelőssége nem feledteti vele, hogy tisztán 
lássa önmagát. Ismeri, hogy meg tudja környékezni a hízelgés, 
magával tudja ragadni a harag. A Rómába vezető diadalúton, 
miközben tisztelettel övezik, alázattal vallja be: "Veszélyben va
gyok". (7) A hódolat megnyilvánulásai nem kábítják el, hanem 
inkább felébresztik óvatosságát. 

Összes levele közül a rómaiakhoz írott fejezi ki leghívebben azt 
a misztikus szenvedélyt, ami fűti őt. Nyelvét szinte kényszerítenie 
kell, hogy kifejezze a megrendülés és a lelkesedés keltette borzon
gást, amely hatalmába keríti. A láng provokálja a kifejezést és 
izzóvá teszi. Mit számítanak a szavak? Neki egyedül csak az számít, 
hogy Krisztusához és Istenéhez érjen. "Jó a világból Istenhez le
nyugodni, hogy benne keljek fel." (8) lgnátiosz számára nem egy
szerűen arról van szó, hogy egy elvont hitre vár, hanem olyan 
szenvedélyre, amely a torkát szorítja, emésztő szeretetre, olyan 
izzásra, amelyet össze sem lehet hasonlítani hússzívünk lángolásai
vaL "Nincs bennem tűz, mely a földi dolgokat szeretné; az élő víz 
szólal meg azonban bennem, belül ezt mondja: jöjj az Atyához!" (9) 

Aki előítélet nélkül olvassa el a rómaiakhoz írt levelet, a hitnek 
egyik legmegindítóbb tanúságára bukkan benne, egy olyan szív 
kiáltására, amely nem csalhat, nem is csalódhat, amely megindít 
bennünket, mert igaz. Az első pillantásra úgy tűnik, hogy ez az 
ember egy másik korhoz tartozik. Elég egy kissé megpiszkálnunk 
a hamvakat, s kiderül: ezek a lapok megőrizték az őket égető 
tüzet. 
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J usztinosz, a filozófus 

A Il. század keresztény filozófusai közül kétségkívül Jusztinosz 
érint legmélyebben bennünket. Ez a laikus, ez az entellektüel pél
dázza a párbeszédet, amely a hit és a filozófia, keresztények és zsi
dók, Kelet és a között a Nyugat között bontakozik ki, ahol Rómá
ban iskolát nyit, miután számos lépcsőfokot már végigjárt. 

Élete az igazság hosszas keresése volt. Érdesen, a mű\·észettd 
nem törődve megalkotott művéből olyan tanúság bontakozik ki, 
amelynek értékét az évszázadok csak növelték. E filozófus számára 
a kereszténység először is nem tan, még kevésbé rendszer, hanem 
egy személy, a Jézusban megtestesült és keresztre feszített Ige, aki 
fellebbenti előtte a fátylat Isten titkáróL 

Maga a filozófia az ő számára sosem volt szellemi kh·áncsisko
dás, hanem a bölcsesség kutatása. Az összes iskola filozófusainak 
a gondolatvilágát kutatta, gyakorolta, szerette; belülről ismerte, s 
mindig csak azért kereste az igazságot, hogy megélje. Utazott, 
kérdezősködött, szemredett azért, hogy megtalálja az igazat. Két~ 
ségtelenül ezért bukkanunk felfedezése mögött sallangmentes, sőt 
leplezetlen őszinteségre, s épp ez adja meg tanúságának sava
borsát. A 150-es évek filozófusa sokkal közelebb áll hozzánk, mint 
sok maclern gondolkodó. 

Jusztinosz Nabluszban, ebben a római és pogány ,·árosban szü
letett, amelyet a régi Szichem helyére építettek, nem messze Jákob 
kútjától, ahol Jézus a szamariai asszonnyal megismertette az új 
istentiszteletet. Nablusz újabb keletű város volt, ahol virágzott a 
gránátalma és a citrom, s két domb közé szorult félúton a dús 
Galilea és Jeruzsálem között. 

Jusztinosz szülei jómódú colonusok voltak, talán azokhoz a vete
ránokhoz tartoztak, akiknek a birodalom adományozott földet. Ez 
magyarázza a filozófusnál az egyenes jellemet, a történelmi pontos
ság iránti érzéket, hézagos érvelését. Nincs meg benne a hellén 
gondolkodó rugalmassága, sem finom dialektikája. Zsidókkal és 
szamaritánusokkal érintkezve élt. 

Nemes természet lévén, aki szerelmcs az abszolútumba, korán 
megjött a kedve az akkori értelemben vett filozófiához: egyáltalán 
nem a dilettáns spekulációhoz, hanem az Istenhez vezető bölcsesség 
felkutatásához. Ez fokról fokra elvezette a hit küszöbéig. Jusztinosz 
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maga mcséli el nekünk a Párbeszéd a zsidó Trifónnalban (10), milyen 
hosszú utat járt be kutatása közben, anélkül azonban, hogy kü
lönbséget lehetne tenni az irodalmi fogás és az önéletrajz között. 
Először egy sztoikus előadásait hallgatta Nabluszban, majd egy 
arisztotdiánusét, akit hamarosan elhagyott egy platonikus kedvé
ért. Gyermeki bizalommal azt remélte, hogy Platón filozófiája 
lehetövé teszi számára, hogy majd "közvetlenüllássa Istent". 

A magányba visszavonult Jusztinosz a fövenyes tengerparton 
bolyongott, miközben Isten látásán elmélkedett, nyugtalansága 
azonban nem csillapodott. Ekkor találkozott egy titokzatos aggas
tyánnal, aki eloszlatta illúzióit. Megmutatta neki, hogy az emberi 
lélek saját eszközeivel nem érheti el Istent; egyedül a kereszténység 
az igazi filozófia, amely méhében hordja az összes részigazságot: 
"Alkalmassá teszi Platónt a kereszténység számára" - mondja 
majd Pascal. 

Feledhetetlen pillanat ez, amely mérföldkő a keresztény tör
ténelemben, s amelyre szívesen hivatkozik majd Péguy, mert ekkor 
találkozik a platonikus lélek és a keresztény lélek. Az egyház be
fogadta Jusztinoszt és vele együtt Platónt is. A 130 tá ján keresztény
nyé lett filozófus távolról sem hagyja el a filozófiát, hanem azt 
állítja, hogy a kereszténységben megtalálta az egyedüli biztos filo
zófiát, amely betölti összes vágyát. Mindig filozófusköpenybe bur
kolva jelenik meg. Számára ez nemesi cím. 

Jusztinosz meg tudja látni az összes rendszer részigazságá t. 
Szereti hangoztatni, hogy a filozófusok keresztények voltak, anél

kül, hogy tudták volna. A zsidó apologetikából vett érvvel igazolja 
ezt az állítást, amely azt állította, hogy a gondolkodók tanításuk 
legjavát Mózes könyveinek köszönhetik. Szerinte Isten Igéje az 
összes embert megvilágosítja, s ez ad magyarázatot a filozófusoknál 
található igazság-részecskékre. (ll) A keresztényeknek semmit sem 
kell irigyelniük tőlük, hiszen ők magát az Isten Igéjét birtokolják, 
aki nemcsak Izrael történeimét irányítja, hanem az Istenre irányuló 
minden őszinte kutatást is. Ez a nagylelkű történelemszemlélet egyes 
megfogalmazásainak esetlensége ellenére is zseniális meglátást rejt 
magában, amelyet Lyoni Ireneusz után Szent Agostontól Szent 
Bona\'enturáig sokan tesznek magukévá, korunkban pedig például 
Maurice Blondel. Különösen közel áll ez a meglátás mai problema
tikánkhoz. 
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Jusztinosz nem irodalmár, nem is ékszerésze a nyelvnek. Csak 
a tanítással és a tanúságtétel hitelességével törődik. Az ember 
inkább megindító, mint műve, teológiai erőfeszítésének újdonsága 
többet ér annál, amit megteremtett. Próbálkozása mögött egy el
kötelezett filozófus tanúságtételére bukkanunk, egy felfedezés és 
megtérés szavakba öntésére. Az általa felhozott érveknek törté
netük van - az ő saját története. Ű maga ismerte meg azokat a kí
sértéseket, amelyekre figyelmeztet. Aki eddig hajlandó követni 
Jusztinoszt, annak számára művének tanúságtétele megőrzi teljes 
érték ét. 

"Szókratésznek nem hitt senki, és ezért a tanításért halt meg. 
Krisztusnak kézművesek és egészen egyszerű emberek is hitelt adtak, 
akik dicsőséget, félelmet és halált egyaránt megvetnek." (12) Ezeket 
a nemes szavakat intéztejusztinosz Róma szenátusához, melyekről 
azt hihetnénk, hogy Pascal mondta. Elfogadja, hogy meghaljon 
azért a hitért, amelyet kapott és átadott. Vértanúságának pillanatá
ban a keresztény filozófus nincs egyedül, tanítványai veszik körül. 
Az akták hatot említenek közülük. ( 13) Jelenlétük, a halálig ki tartó 
hűségük a legmegindítóbb tisztelet, amellyel valaki is adózhat a böl
csesség tanítója iránt. 

Ebben a tizennyolc évszázaddal ezelőtt élt emberben is felfedez
zük kutatásaink, ellenvetéseink és bizonyosságaink visszhangját. 
Lelki nyitottságával, azzal, hogy mindig párbeszédet akart folytatni, 
befogadási készségével kortársunk marad. 

Blandina, a lyoni rabszolgalány 

Blandinának hívták. Gyenge, törékeny testében érzékeny lélek 
lakott. Éppoly kedves lény volt, mint a neve, amelyet viselt: latin 
volt, de szmirnai vagy frígiai származású lehetett. Rabszolgalány 
volt, vagyis ez azt jelentette, hogy semmiféle társadalmi egziszten
ciája nem volt. Egy nő a kétmillió közül, akik testükben és tisztes
ségükben viselték el az elidegenedést: még a családi kapcsolatok is 
tilosak voltak a számukra. Éppúgy, mint oly sokan másoknak, semmi 
reménye nem volt, hogy úgy éljen, mint mindenki, azt válassza, 
akit szeret. A fiatallány minden álma a rabszolgaállapot korlátaiba 
ütközött. Semmi sem törölbette le kezéről a tüzes vassal rásütött 
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bélyeget, amely éjjel-nappal emlékeztette rá, hogy ő csak egy tárgy, 
nem pedig személy, másoké, tehát nem önmagáé. 

Fénysugár világítja be létét: egy jómódú lyoni hölgy szolgálatá
ban állt, akinek igazi kincse a legalacsonyabb sorban élők iránti 
gyengédsége és emberiessége volt. A hölgy keresztény volt; hite 
megtanította, hogyan forgassa fel az igazságtalan társadalmi rendet 
azzal, hogy szereti a többieket, kezdve a legelesettebbeken, és a leg
kisebben is a felette virrasztó mennyei Atya gyengédségét fedezze 
fel. 

A gazdag lyoni hölgy nem tudta magában tartani felfedezésének 
örömét. Kinek beszéljen róla? Kivel ossza meg egészen friss hitét? 
Éppen szolgálatában volt egy vézna, de vonzó rabszolgalány, 
Blandina. Rábízta a nagy újságot, amely megváltoztatta életét. 
A rabszolgalány számára ez káprázatként hatott. Ú gy tűnt neki, 
mintha lehullottak volna a bilincsei, amikor az, aki eddig életéről 
és haláláról dönthetett, hirtelen nővérként, szerető anyaként jelent 
meg előtte, akit lsten küldött az útjába. 

Blandinát bevezette a lyoni fivérek és nővérek közösségébe az, 
akinek nevét elhallgatta a történelem. Itt találkozott a nemes Atta
losszal, Alexandrosszal, a Frígiából jött orvossal, és az összes többi
vel, akik először is mély benyomást gyakoroltak bátortalanságára. 
Frissesége, spontaneitása, erős buzgalma gyorsan meghódította mind
azokat, akiket a sorsuk inkább részesített vagyonban vagy társa
dalmi állásban, de meg tudták látni e rabszolgalány jótulajdonsá
gait. Elég elolvasni a közösség levelét, hogy meglássuk, milyen helyet 
foglal el benne. ( 14) Mindnyájan meleg sz eretettel vették körül, 
amikor az idős Potheinosz püspök megkeresztelte. Valószínűleg az 
kezeskedett hűségéért, aki a hitre elvezette. 

A hétköznapi élet visszatért megszokott kerékvágásába. A munka 
nem változott, de könnyebbé vált. Blandina nem engedte, hogy 
bármi is kitudódjék a változásról. Ugyanolyan mély tisztelettel visel
tetett úrnője iránt, s ugyanúgy szolgált neki, mint azelőtt. Kapcso
latuk azonban elmélyült és más jelleget öltött. Ahol a társadalmi 
különbségek összeütköztek, a hit láthatatlan szálakat szőtt. Ez a 
mindennapi ünnep nem sokáig tartott. 

Közeledtek az ünnepségek, amelyek minden év augusztusában 
a két folyó találkozásánál egybegyűjtötték a delegátusok által kép
viselt három Galliát. Minden provinciából özönlött a tömeg. Álta-
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János vásárhoz hasonló nagy piacot tartottak az ünneplő városban. 
A hatóság sosem ügyelt jobban a plebs érzelmi hullámzásaira, mint 
most. A keresztényeknek megtiltotta, hogy megjelenjenek a köztere
ken. Az elbizakodottak azonban megjelentek, s ez elég volt ahhoz, 
hogy zűrzavar törjön ki. A tömegmegmozdulást nem lehetett meg
állítani. A keresztényeket otthonukban kémlelte ki és kutatta fel 
a rendőrség, a pogány rabszolgákat vallatásnak vetette alá, hogy 
árulják el keresztény uraikat. Ezek a katonák nyomására minden
fajta bűntettel vádolták őket, amit csak a nép képzelete elővarázsolt. 
A bűntárs hatóság úgy tett, mintha nem tudna Trajanus rendeleté
ről. 

Blandinát úrnőj ével, a Névtelennel együtt tartóztatták le, aki saját 
sorsáról is elfeledkezett, csak hogy igen törékeny rabszolgalányára 
gondoljon, mert azt hitte, képtelen lesz nyilvánosan kiállni hite 
mellett. Blandina csodálatos energiával és bátorsággal rendelkezett. 
Miután arra ítélték, hogy megkínozzák, ereje végül is kifárasztotta 
és elesigázta a hóhérokat. Egész nap váltották egymást, és amikor 
estére teljesen kimerültek, megdöbbenten látták, hogy a halálra 
kínzott test még lélegzik. (15) 

Erre újból bebörtönözték, a tömlöc levegője pedig fojtogató volt. 
A testvérekjelenléte és gyengédsége támogatta a vértanúnőt. A hala
dék nem sokáig tartott. Új kínzások vártak a hitvallókra. Blandinát 
egy emelvényen álló póznára függesztették meztelenül, kiszolgál
tatva a vérszomjas tekintetű nézőknek, hogy aztán a vadállatok 
martaléka legyen. 

A testvérek csak vele törődtek. Csak egy pillantást vetettek rá, 
s máris büszkeség és bátorság töltötte el őket. Az apró, gyenge, meg
vetett lány nemcsak a bátorság jelképe volt, hanem mintegy Krisz
tus jelenléte közöttük. "Testi szemeikkel is látták nővérükön keresz
tül Krisztust, akit értük keresztre feszítettek" ( 16) - számol be 
a levél. Egyetlen vadállat sem érintette Blandinát, mintha az állatok 
több emberségre lennének képesek, mint az emberek. A csőcselék 
egyáltalán nem adta jeiét, hogy szánná őt. 

Az ünnepségek több napon keresztül tartottak. A gladiátori játé
kokat és az embervadászatot, ahol az áldozat a hitéért üldözött 
ember volt, a görög és latin nyelvű ékesszólási versenyek követték. 
( 17) Minden osztály megtalálta itt a gyönyörűségét, a legkifinomul
tabbaktól a vidékiekig és a proletárokig. A gladiátorharcokat min-
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dennap a keresztények kínzásai váltották fel, akiket kettesével vezet
tek elő, mint a gladiátorokat, olcsó látványosságként a tömegnek. 

Blandinát és Pontikoszt az utolsó napra tartogatták. Bár tanúi 
voltak fivéreik és nővéreik összes megpróbáltatásainak, semmi sem 
ingatta meg őket. Mint ahogy a történelem nemrégiben is számos 
példát nyújtott rá, a tömeghisztériától felajzott tömeg nem hall
gatott sem a szeméremre, sem a szánalomra, mert bosszantotta az 
effajta kitartás. 

A kamaszfiú a kínvallatás közben kilehelte lelkét. Blandina ma
radt utolsónak az ünnepségnek ezen a napján. A rabszolgalány 
magától lépett hóhérai elé. Először megkorbácsolták, amely cafa
tokká tépte vállát. Amikor a vadállatok elé dobták, azok csak mar
cangolták. A tüzes széket sem kerülhette el. Végül egy hálóba teker
ték és egy bika elé vetették, amely dühösen a levegőbe hajította. 
Haldokolva hullott a földre. Blandina mintha semmit sem érezne, 
tovább társalgott azzal, akit szíve választott s aki várta őt. A harctól 
kimerült hóhérok végül megölték. A barbárságukat talán szegyenlő 
pogányok bevallották: ":\fég sosem szenwdett el ilyen és ennyi 
kínzást nálunk egy asszony". (18) 

"Blandina, a szolgálólány megmutatta, hogy forradalom zajlott 
le. A rabszolga igazi emancipációja, a hősiesség által megvalósult 
emancipáció nagyrészt az ő műve volt." (19) Valóban ő az elbeszé
lés sztárja. Ugyanezt a tiszteletet fejezik ki a régi martirologiumok, 
amikor a névsor elején említik a nevét. Bátorsága és vértanúsága 
egyszerre emelik magasra a nő és a rabszolga társadalmi helyzetét. 
.-\ szív nemességéről tanúskodnak. 

A 177-es üldözés nemhogy elfojtotta volna az új vallást, hanem 
csak még jobb propagandát fejtett ki mellette a gall földön, s még 
azon túl is. Ennek az evangélizációs akciónak Ireneusz volt a főve
zére, a zavargások során elhunyt idős Potheinosz püspök örököse. 

Püspök és hittérítő: Lyoni Ireneusz 

Ireneusz egy személyben egyesített olyan tulajdonságokat és haj
lamokat, amelyek általában nem járnak együtt: a tanításban való 
hajthatatlanságot, az emberi kapcsolatokban való rugalmasságot, 
a gnósztikus állításokkal szembeni elszántságot, a bűnbánatra kész 
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emberekkel szembeni szelídséget. Bár keményen, élesen, ironikusan 
vitatkozik, mindig megmarad lelkipásztornak. A becsületes harc 
sosem akadályozza abban, hogy tiszteletben tartsa ellenfelét, még 
ha az eretnek is, de sosem keresi a békét, amikor lényeges igazságok 
forognak kockán. Jullian megállapításaszerint "az lsten Városába 
lépett államférfi" volt. \ 

A 177-es üldözéskor erejének teljében van Ireneusz: intelligens, tá
jékozott, megfontolt, lelkesedik az evangéliumért, kész rá, hogy írjon 
és harcoljon, gondoskodik róla, hogy védje és terjessze a hitet. Űt vá
lasztja a közösség, hogy a lyoni és a vienne-i egyházat irányítsa. 

Ki volt ez az ifjú püspök? Honnan jött? Mint hívei közül számo
san, ő is Frígiábóljött, talán Szmirnából, rnelynek keresztény közös
ségét ismerte. Gyakran ellátogatott ugyanis oda, hogy talátkozzon 
az idős Polükarposz püspökkel, mint ahogy magameséli el Phlóri
noszhoz írt levelében, amit a történetíró Euszebiosz őrzött meg 
számunkra. (20) 

Phlórinosz eretnekségbe esett. Ireneusz igyekszik visszatéríteni 
őt az ortodoxiára. 

Láttalak téged - írja -, még gyermekkoromban, Alsó-Ázsá
ban, Polükarposz rnellett, arnikor ragyogtál a császári udvarban, 
és azon igyekeztél, hogy Polükarposz jó véleménnyel legyen 
rólad. Jobban emlékszem ugyanis az akkori eseményekre, mint 
a most történtekre (hiszen a gyermekkorunkban szerzett isme
retek együtt nőnek a lélekkel és egyesülnek vele), úgyhogy még 
a helyet is meg tudom rnondani, ahol a boldog Polükarposz ülve 
beszélt, hogyan lépett be és rnent ki, milyen volt az életmódja, 
a testalkata, rnit beszélt a tömeg előtt, és hogyan számolt be 
a Jánossal meg a többiekkel való kapcsolatáról, akik látták az 
Urat, és hogyan rnesélte el szavaikat és azokat a dolgokat, arniket 
az Úrról, csodáiról és tanításáról tőlük hallott; Polükarposz mind
ezt az Ige életének szemtanúitól kapta, és az Írásokkal megegye
zően rnondta el. Ezeket akkor is gondosan hallgattam, rnert lsten 
irgalma megnyilvánult rajtam, és nem papírra, hanem szívembe 
jegyeztern fel; Isten kegyelméből mindig sz ívesen elevenítem föl. 

Alig egy nemzedék választotta el Ireneuszt János apostoltól. 
Ifjúsága abban az élményben fürdött, amelyet áhítattal ápoltak 
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a keresztény kezdetek tanúi; ez az emlék egész életére megmaradt 
benne. Az őt Rómába küldő testvérek kiemelik a rá jellemző hűsé
get: "Fogadd őt megbecsüléssel - írják -, mert rajong Krisztus 
szövetségéért". (21) 

Ireneusznak lyoni püspöki tevékenysége két frontra terjed ki: 
a gall lakosságnak, különösen a vidékieknek szenteli magát, akiknek 
ismeri, sőt beszéli is "barbár" nyelvét. Észak felé terjeszti ki az evan
gélizációt: Dijon-ra, Langres-ra, Besaw;on-ra, egész a Rajna part
jáig. Minthogy Galliában elszaporodtak a gnósztikusok, ezért iro
dalmi és teológiai munkássághoz fog, hogy a keresztény üzenet tel
jességét megvédje a gnósztikus törekvésekkel szemben, amelyek 
darabokra akarják azt szaggatni. A lyoni püspök valamiképp az 
egyház lelkiismerete annak egyik döntő történelmi pillanatában. 
Az iskolák vezetőinek tekintélyét vonja kétségbe. Nem a kapott 
igazságot tanítják, hanem saját zagyva szellemi próbálkozásaikat. 
Az egyháznak és püspökeinek tekintélye nem személyes értékükből 
ered, hanem abból a feladatból, amellyel felruháztattak, és a hagyo
mányhoz, az áthagyományozott hithez való hűségükbőL 

A püspök fennmaradt művei lehetövé teszik, hogy jobban meg
ítéljük ezt az embert. Nyelvezete folyékony, ismeri a pogány szerző
ket és a filozófusokat, előfordul, hogy Hornéroszt idézi. De nem 
bízik a profán gondolkodásban, mely lelke számára nem otthonos: 
a gnózis mezsgyéjét látja benne, melynek pusztító tevékenységét 
jobban fel tudja mérni, mint bárki más. 

Ireneusz nemcsak igen feddheteden elme - a gnósztikusoknak 
az eredeti szövegeit tanulmányozza -, hanem mindenkit tisztelet
ben is tart, még ha az eretnek is. Csöppnyi szenvedélyt vagy agresz
szivitást sem kever a gnószticizmus cáfolatába. Legfeljebb egy mák
szemnyi humort csempész bele, amely egészséges kiegyensúlyozott
ságot árul el. Meg tudja különböztetni az embert a tévedésétőL Még 
a vitában is megmarad lelkipásztornak: a gnósztikusok is a nyájá
hoz tartoztak. Egy nap azt írja: "Nincs lsten jóság nélkül". A lelki
pásztori tulajdonságok közül megvan benne a tanítás gazdagsága, 
a mérték iránti érzék, a személyek iránti figyelmesség. Valamijánosi 
jellemvonás bontakozik ki belőle: melegség, állandó szenvedély, 
nem annyira ékesszóló beszédekben, mint inkább tettekben meg
nyilvánuló buzgalom, a lényeg iránti érzék, de egyúttal az az éles
látás is, amely felfedi, milyen súlyosak az első repedések az épületen. 
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Ireneusz egyszerűen és szabatosan ír. Néha, ha elragadja a hév, 
hangja egészen ékesszólóvá magasztosul. Nézzük, hogyan fejezi be 
az Apostolok Cselekedeteinek negyedik fejezetéhez írt kommen
tárját: 

Íme annak az egyháznak a hangja, ahonnan az egész egyház 
ered ez ett; íme az Újszövetség polgárai metropoliszának a hangja ; 
íme az apostolok hangja, íme az Úr tanítványainak a hangja, 
azoké a valóban tökéletes férfiaké, akik a Lélek tökéletességét 
kapták. (22) 

A belső embert már sokkal nehezebb körülzárni. Abból az 
Ázsiából való, ahol virágzanak a Lélek karizmái. A püspök olyan 
lelki légkörben élt, ahol a vértanúság perspektíváj a kedvezett a misz
tikus eltagadtatottságnak. Ismerte Potheinosz, .-\lexandrosz, Blan
dina arcát, akik Lyonban megvallották a hitet. ~eki tulajdonítható 
az a levél, amely a frígiai testvéreknek elbeszéli csodálatos hőskölte
ményüket. (23) Hajlama volt a Lélek rendkívüli megnyilatkozásai 
iránt. Ez a megfontolt keresztény millenarista Yolt, hitt az Úr közeli 
uralmában, amely majd ezer évig fog tartani. 

Az Adversus haeresesben az ima átüt a szövegen. (24) Mintha ön
kéntelenül buggyanna fel lelkéből, bizalmas közlésként, mely kiröp
pen belőle. Titoktartása rejtegeti a hamu alatt izzó parazsat. Misz
tikus kitörései erőteljes hitből fakadnak, amely lsten előtt nyilat
kozik meg. Eltűnik a megpróbáltatás és a fenyegetés, amikor vissza
fordul élete Istene felé. Cáfoló könyvét is Urának jelenlétében írta, 
mint egy hitvallást Ábrahám Istene és jézus Krisztus Istene mellett. 
Önmagáról írt, amikor a keresztény embert "Isten élő dicsősége
ként'' (25) határozta meg. 

Szent Ireneusz ma újra aktuálissá válik. Joggal. Kevés olyan írója 
van az első keresztény századoknak, akik kevésbé avultak el, mint ő, 
és akiknek értékét jobban éreztetné az idő. Vajon nem ahhoz az 
általa említett arnforához hasonlít, amelyet illatossá tett a benne 
levő illatszer? Még a legújabb időkben is kevés olyan teológus akad, 
aki jobban világítaná meg azokat az óriási problémákat, amelyeket 
korunk ajánl megfontolásra. Persze nem úgy, hogy igyekezett volna 
megoldani őket, hanem úgy, hogy gondolkodása arra ösztönöz: 
gondolkozzunk el és lépjünk nyomába. 
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Könnyű lehetne még szaporítani a példákat - akár a történelem 
teológiájáról, akár a keresztény antropológiáróllegyen szó -, hogy 
kimutassuk árnyalt gondolkozásmódjának gazdagságát és azokat 
a távlatokat, amelyeket gondolkodásunk elé tár. Az általa védett 
eszmék az egész egyház számára kötelezővé váltak. A történelemről 
vallott nézetei majdnem olyanok, mint egy előzetes jelentés. 

Ireneuszban éppúgy, mint az időben hozzánk közelebb álló 
Newmanben a személy és a tanítás közt megvalósított egység döb
bent meg. Hitének emberi kiválósága bűvöl el, az eretnek iránti 
szeretete, akit nem annyira a tévedésről igyekszik meggyőzni, mint 
inkább vissza akar vezetni az igazságra. A valóban hiteles ökume
nikus párbeszéd mestere ő. 

Ireneusz egyszerre prófétája a múltnak és a jövőnek. A kapott 
igazságba való belegyökerezése teszi lehetövé, hogy minden merész
ségre képes legyen, és olyan teológiai meglátásokat produkáljon, 
amelyekből még ma is élünk. Korunk számára, amely mindent 
kétségbe von ugyan, de érzékeny arra, ami hiteles és igazul cseng, 
ő talán elsősorban a jelen prófétája. 

Egy ifjú afrikai anya: Perpetua 

A II- III. század fordulóján élő Septimius Severus császár szi
gorított az államnak a keresztény propagandával szemben elfoglalt 
álláspontján. Ű felel Potamiaina és Baszileidész vértanúságáért 
Alexandriában, Felicitaséért és Perpetuáéért Karthagóban. Per
petua még a II. századhoz tartozik, mivel kétségtelenül abban az 
évben született, amikor a scilliumi első vértanúk meghaltak. A ránk 
maradt dokumentumok erőteljes portrét festenek róla. (26) 

Afrikai funkcionáriusok Thuburbo (a mai Thébourba) városá
ban, 44 kilométernyire keletre Karthágótól keresztényeket tartóz
tatnak Ie, akiket azzal vádolnak, hogy megsértették a császár ren
deletét. Mind fiatalok, mint maga a közösség; közülük többen csak 
katekumenok. Az ifjú egyház igen különböző rétegekből verbuválta 
őket: Felicitas és Revocatus alacsony társadalmi rétegből szár
mazik, Urbia Perpetua a város egyik nagy családjához tartozik. 

Perpetua szülei ügyeltek neveltetésére, és ragyogó képzésben ré-
5zesítették. Apja a per folyamán nem titkolja, hogy mindig ő volt 
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a kedvence, hiszen egyetlen leánya volt. Az egész város beszélt 
még arról a ragyogó házasságról, amely őt a helyi arisztokráciához 
kötötte. Furcsa módon sosem esik szó féljéről az aktákban. 

A vádlottak, akiket kétségkívül az egyik magisztrátus házában 
tartanak szemmel mint bebörtönzötteket, csak súlyosbítják hely
zetüket azzal, hogy felveszik a keresztséget. Az ifjú asszony, akiről 
azt képzelhetnénk, hogy rajongó, csodára éhes, egyszerűen csak 
ennyit jegyez meg: "A Lélek azt diktálta nekem, hogy a víz után 
nem kell mást kérni, mint a testi kitartást." (27) Távol áll ez a 
montanista gőgtőL 

A letartóztatottak amint megkeresztelkedtek, a prokonzul hatás
körébe tartoznak, és egy főbenjáró perbe keverednek. Saturus, a 
csoport evangélistája feljelenti magát, és csatlakozik hozzájuk, hogy 
osztozzék sorsukban, mint ahogy ők is osztoztak a hitében. Mind
annyiukat Karthágóha küldik, a Byrsa lankáin fekvő prokonzuli 
palotához kapcsolódó börtönbe. Kezünkben van Perpetuának a 
fogságban írt naplója, amelyben az események elbeszélése és az 
őt ért benyomások személyes feljegyzése plasztikusan domborítja 
ki személyiségének vonásait. 

Fiatal és sz ép; természetes neme~sége tiszteletet ébreszt, még 
mielőtt csodálatba ejtene. Még az arénában is "szemének erejével 
elhárítja mindenki másnak a tekintetét". (28) Derűs lelkületű, 
érzékeny és értelmes természetű, környezetének tréfacsinálója, aki 
egyszerre finom és kacagó: "Miként a testben vidám voltam 
- jegyzi fel -, most itt is derűs vagyok." (29) Perpetua a bol
dogságra született, életörömre és arra, hogy megossza vidámsá
gát; de hősies döntésre és megdönthetetlen kitartásra is képes, 
amikor Istenhez való hűsége szembeállítja családjával. 

Alighogy megkeresztelkedett, már áhítozik a vértanúság után. 
Összes rokona szembeszegül elhatározásával: anyja, fivére, külö
nösen apja, a megcsontosodott pogány, és az a kis lény, aki még 
nem beszél, akinek a létezése már önmagában meg kellene hogy 
állítsa, akit mindvégig táplál, és aki fénnyel tölti be fogságának 
hosszú napjait. 

A börtön szörnyű próbára teszi az asszony érzékenységét, aki 
a fényűzéshez volt hozzászokva. Az első nap ezt jegyzi fel naplójá
ban: "Zord nap volt." (30) Szenved a fojtogató hőségtől, kényes
sége irtózik a büdösségtől és attól, hogy aljas bűnözőkkel kevered-
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jék a börtönben. Ráadásul a keresztény férfiakat és nőket a katonák 
zaklatják, hogy igyekezzenek pénzt kicsikarni belőlük. "Végképp 
kínzó volt a gyermekem miatt érzett gond" - jegyzi meg Perpetua. 
(31) 

Néhány nap elteltével - írja - "a börtön palota lett számomra, 
szívesebben maradtam itt, mint bárhol máshol". (32) A fiatal
asszonynak kivételes alkalmazkodóképessége volt. A karthágói kö
zösség diakónusai segítséget hoznak; pénzért elérik, hogy a börtön
őrök könnyítsenek a foglyok helyzetén. Perpetuát eljönnek meg
látogatni szülei. Különösen annak örül, hogy visszaadták gyer
mekét, akit ettől kezdve rendszeresen szoptat. 

A hősiesség nagylelkű kitartása nem meríti ki érzékenységét, épp 
ellenkezőleg! Továbbra is ugyanolyan spontán módon, ugyan
azzal a gyengéd vonzalommal szereti övéit, akiken látja, hogy 
szenvednek, és segíteni szeretne rajtuk. Szenvedni semmiség, de 
szenvedni látni azokat, akiket szeretünk - kín. Hite nem változ
tatta meg szívét, hanem még gazdagabbá tette. Ha el is szomoro
dik amiatt, hogy családját szomorúnak és levertnek látja, azzal 
a meggyőződéssel vigasztalja magát, hogy övéi végül majdcsak 
megértik döntését, és osztoznak reménységében. Egyik fivére már 
katekumen. Mégis darabokra szaggatja gyermeki odaadása, anyai 
szeretete és a vértanúság utáni vágyakozása, amelyet hite bonta
koztatott ki a szívében. Sosem beszél a férjéről. 

A börtönben első gondolata a gyermekéé. Amióta visszakapta 
és magánál tartja, szíve csordultig telt örömmel. Az anyai szeretet 
a sebezhető pontja ennek a nagyszerű szívnek, amelyet a kegyelem 
ereje hősiessé tett. Ezen keresztül próbálják megtámadni elhatáro
zását övéi. "Nézd fiadat, aki nélküled nem élhet!" (33) - mondja 
rábeszélően az apja. A jelenet újrakezdődik az egész bíróság 
szeme láttára. "És akkor megjelent apám az én fiammal nyomban 
- mcséli Perpetua -, lehúzott a lépcsőről és azt mondta: >>Könyö
rülj ezen a gyermeken !«" A látszólag megilletődött magisztrátus 
atyai hangon buzdítj a: "Irgalmazz gyermek fiadnak!" A fiatal
asszony hajthatatlan marad. (34) 

A börtönbe visszatérve fiára gondol. Arra kéri a diakónust, hogy 
hozza vissza hozzá. "Apám azonban nem akarta odaadni -
jegyzi meg. - És úgy lett, ahogyan Isten akarta; a fiam sem 
kívánt már többé szopni, nekem is megszűnt a lázam, nem gyö-

175 



tört már a gyermek fölött érzett aggodalom, és nem fájt a mellem 
sem." (35) A leghősiesebb helyzetekig is nő és anya marad. Úgy 
látszik, hogy lsten sietett az anya segítségére, hogy legyőzhesse 
anyai érzékenységét. 

Perpetuának atyjával folytatott küzdelme egy cseppet sem ke
vésbé drámai. Szerette őt és tudta, hogy apja is szereti. A thuburbói 
magasrangú személyiséget tekintélyében sértette és apai gyengéd
ségében sebezte meg leányának elhatározása, amit ő konokságnak 
és őrültségnek tartott. 

Támadása már akkor elkezdődött, amikor Ieánvát Thuburbóban 
szemmel tartották. Perpetua feljegyzi: · 

Irántam táplált érzelmeitől indíttatva próbált meggyőzni. 
"Atyám - mondtam -, látod például ezt a vázát, vizes-

edényt vagy akármit itt? 
Látom - válaszolta. 
Lehet ezt másnak nevezni, mint ami? - szóltam hozzá. 
Nem - mondta erre. 
Így én sem tudom másnak mondani magam, mint ami 

vagyok, kereszténynek." (36) 

Az apa nem tartotta magát vesztesnek. Minden érzelmét kiját
szotta, hol durva volt, hol gyöngéd, haragos vagy ~étségbeesett. 
Perpetua annyira kimerült, hogy "hálát adott az Urnak, és fel
üdült távollétében" (3 7), amikor apja néhány napig nem jött 
vissza. 

A karthágói börtönben apja kifogyva az érvekből patetikussá 
válik. A gyengédségre és a családi emlékekre hivatkozik: 

Leányom, könyörülj ősz fejemen! Irgalmazz atyádnak, ha 
méltó vagyok rá, hogy atyádnak nevez z! Virágkorodig ezekkel 
a kezeimmel vezettelek el, neked kedveztem a leginkább összes 
testvéreid között, ne tégy engem az emberek csúfjává! Vedd 
tekintetbe testvéreidet, tekints anyádra és nénédre, nézd fiadat, 
aki nélküled nem élhet! Vesd le érzületedet, ne irts ki mind
annyiunkat! Ha veled valami történik, többé egyikünk sem 
szólhat szabad emberként! (38) 
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A boldogtalan apa leánya lába elé veti magát, csókokkal hal
mozza el kezét. Az ifjú asszonyt borzongás fogja el. DC' nem tágít . 
. \pja kétségbeesetten hagyja ott. 

Ugyanez a jelenet ismétlődik meg néhány nap múlva a kihall
gatáson. Kapcsolataijóvoltából az apa bejuthatott a praetoriumba. 
Akkora lármát csapott, hogy erőszakkal távolították el, sőt meg is 
vesszőzték. A rendíthetetlen, de mindig gyengéd Perpetua pedig 
leírja, mennyire f.1.jdalmasan érintette a megvesszőzés. "Nekem 
fájt apám esete, mert olyan volt, mint ha engem vertek volna. 
Fájdalmat éreztem e miatt a szánalomra méltó öregség miatt.'' 
;39) A napló elárulja a fiatalasszony megindultságát. A7. újfent 
támadásba lendülő apa minden érvet felhasznált, minden érzelmét 
kijátszotta. Perpetua egyszerűen jegyzi le, amit apja hosszasan 
mondott d: "Olyan szavakat mondott, melyek minden teremt
ményt megindítottak volna." (40) Corneille-i küzddmet folytat ez 
a íiatal nő, akit két szeretet, két világ húz kétfelé, szívc pedig csak 
;1.zt kéri, hogy szeressen. Kénytelen ellenállni apjának, hogy hű 
111aradhasson a "mennyei Atya" hívásához. Fogsága lehetövé teszi, 
hogy apránként elvágja a test és a természet ~zálait, hogy többé 
csak a megigért boldogságnak éljen, amelyet egy látomás tárt fel 
el6tte. Itt félhes?.akad Perpetua naplója. Ha l ál át már ,·alaki más 
beszéli el. 

A. vértanús;Í~ várása nem vetkőaeti ki Perpetuát természetessé
gébőL A jókedvet tudja ötvözni a lelki nagysággaL Amikor a kisst 
baboná·; tribunus eléggé durván bánik vele, szemtől szembe vissza
vág neki: "Hog-yhogy nem engeded meg nekünk a felüdülést, ne
künk, a legmegkülönböztetettebb bíínözőknek, akik tudniillik a 
császáréi vagyunk, és a születésnapján fogunk megvívni? Az nem 
a te dicsőséged lesz, ha jobb állapotban vezetnek dő minket?" (41) 
A meghökkent tribunus, akit egy fiatal nő utasított rendre, "resz
ketni kezdett és elpirult", mondja a szövcg. Különlegcs személyiség 
kellett ahhl)z, hogy pirulásra és embcrihb érzdmekr,· tudjon kész
tetni egy Uörtöntisztviselőt. 

A kivégzés mpján a vértanúk clhag)ják a börtönt, és az amfi
teátrum felé rnennek. "Derűs, ragyogó arccal vonultak. Perpetua 
sugárzó arccal és nyugodt léptekkel vonult, mint K.risztus matró
nája, lsten kedveltje." (42) Az aréna kapujában Ceres papnőinek 
rnháját akarták ráadni a nőkre. Perpetua makacslll ellenáll. 
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"- Magunktól jöttünk eddig, nehogy elveszítsük a szabadsá-· 
gunkat. Az igazságtalanság felismerte az igazságosságot" (43) -
jegyzi meg a krónikás. 

A levetkőztetett Perpetuát és Felicitast hálóba tekerték, mint 
Blandinát, és az arénába vitték. A gyakran hitvány, ha nem fana
tizált tömeg "megrettent". (44) Végül visszaadták a ruháikat. 
Perpetua ünneplő lélekkel énekel. Mint lyoni húga, ő is elmerü~ 
Istenbe. Az amfiteátrum szeme láttára önkívületbe esik, amely 
érzéketlenné teszi az iránt, ami történik vele: nem érzi a zúzódáso
kaL Amikor visszavezetik az arénával szomszédos egyik terembe, 
magához tér, s megkérdezi: "Mikor vezetnek már ahhoz a vad
tehénhez?" (45) Megmondják neki, hogy már megtörtént. Hogy 
meggyőzzék, meg kellett mutatni neki testén a kínzás nyomait. 

A hősies küzdelem folyamán az önmagához hű Perpetua mind
végig természetes és nőies marad. Vannak gyenge pillanatai, mind
végig megőrzi finomságát és női szemérmét, sőt még "erényesen 
hiú" is, mert egy fibulával rögzíti a haját, nehogy rendetlen legyen. 
(46) Mint az antik Polüxéna (47), ő is illendően akar meghalni. 
Amikor észreveszi, hogy oldalt felszakadt a tunikája, elrendezi rán
cait, hogy elrejtse lábszárát, mert "a szeméremmel törődött inkább,. 
mint a fájdalommal". (48) 

Perpetua nyugtalankodik Felicitas miatt, aki alighogy felkelt 
még a gyermekágyból és sápadt, "a nem is régi szüléstől pedig csö
pögtek a keblei". (49) Amikor Perpetua meglátja a földön el-· 
terülve, odamegy hozzá, kezét nyújtja neki és felsegíti. A pilla
natnyi nyugtot arra használja fel, hogy odahívja fivérét, a kateku-
ment, és tanácsokat adjon neki családjával és a többi kereszténnyel 
kapcsolatban. "Álljatok a hitben, egymást mindannyian szeressé
tek, meg ne botránkozzatok szenvedéseinken !" (50) 

Perpetua visszatér az arénába, és látja, hogy társai és társnője· 
egyenként hullanak el. Végül rajta a sor. A gladiátor olyan ügyet
lenül sújt rá, hogy az asszony hangosan felkiált. De rögtön meg
gondolja magát, és ő irányítja a tarkához az újdonsült gladiátor 
kezét. Mindvégig corneille-i módon viselkedik! "Másként meg sem 
ölhették volna ezt az oly nagyszerű asszonyt, hacsak ő nem akarta 
volna" (51) -jegyzi meg a narrátor. 

Így fest ez a csodálates keresztény nő, akinek naplóját újra meg 
újra elolvasták Afrika és az egész keresztény világ köz.össégeiben~ 
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a görög egyházig bezárólag, s amely mindenütt mindenkit meg
borzongatott, de nem a borzalom, hanem a büszkeség és a vetél
kedés borzongása fogta el hallgatóit. (52) Perpetua, akinek neve a 
legősibb martirologiumokban szerepel, részt vesz a vértanúk győ
zelmi menetében a ravennai San Apollinare Nuovo falán. A város 
mozaikkészítője az érseki kápolnában elegáns öltözetben, nemes 
tartásban ábrázolja, mint egy előkelő hölgyet. Az első helyet fog
lalja el azok között, akiknek hallatára ez a kiáltás tör fel a pogány 
Libaniosz ajkáról: "Ah, micsoda nők vannak a keresztények kö
zött !" Megmentenek bennünket a gyámoltalanságtól és a közép
szerűségtől. 
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N egyedik ré sz 

A HÉTKÖZNAPOK HŐSIESSÉGE 

l. 

A NAPOK RITMUSA 

"A keresztény ember egész élete szakadatlan ünnepnap" (1), 
írja Alexandriai Kelemen. Ettől kezdve a hit világítja be az idő 
szürkeségét. A hivő napjait családja, munkája, kö:.!:össége között 
osztja meg. A pogányokkal elvegyülő keresztények, akiket állan
dóan az a veszély fenyeget, hogy beszennyeződnek vagy feljelen
tik őket, szükségét érzik, hogy egymásra találjanak, közös buzga
lomban osszák meg az ige kenyerét és az eukharisztikus lakoma 
kenyerét. Egy és ugyanazon helyre gyűlnek össze, egy parochiát 
alkotnak, amit mi "egyházközség"-gel szaktunk fordítani, igazá
ból azonban azokat jelöli, akik "idegenként tartózkodnak" ezen a 
világon, múlékony létük tudatában. 

A keresztény ember állapotából kifolyólag egyszerre állampolgár 
és idegen, meggyökeresedett és zarándok; honfitársaival megosztja 
ugyan egy és ugyanazt a várost, de egész lényével a megígért 
Város felé törekszik. :\1inden egyes hivő ugyanabban a hitben 
osztozik mindazokkal, akik körülvették, befogadták őt keresztsége 
napján, és valahányszor összegyülekeznek a fivérek és a nővérek, 
azért teszik ezt, hogy együtt emlékezzenek rá, hogy az Úr úton 
van velük. 

A hétköznapi élet keretei között akár egyedül, akár családban 
van a hivő, sosem téveszti szem elől, hogy egy egész népnek a ré
szét alkotja, amely úton van. Egész létével meg akarja osztani ezt 
a meggyőződését ismerőseiveL Milyen megpróbáltatást jelent szá
mára, ha nem beszélhet azoknak, akik számára a legkedvesebbek, 
a legközelebb állók: apjának, férjének erről a reménységről, ami 
az ő szemüknek nem látható. Perpetua meggyőzi fivérét, meg
ingatja anyját, apjánál azonban falba ütközik. 

A keresztény ember idejének - a napnak, a hétnek, az évnek -

181 



a ritmusát a hit szabja meg, amely útjára indította őt, és meg is 
szabta az irányt. A hivő éppúgy tudja, mint a zsidó, hogy az időt 
és a történelmet Ura vezeti, látogatja, lakja. Az élő Isten adja meg 
az időnek a teljességét és az értelmét, azaz jelentőségét és polari
tását. 

A nap: munka, imádság, szórakozás 

A császári Róma f~1.lusi időben ébredt, hajnalban, ha nem már 
pirkadatkor. Gazdagok és szegények igyekeztek maximálisan ki
használni a nappali világosságot, hiszen olyan korban éltek, amikor 
a villany még nem zavarta meg a természet ritmusát. "Élni annyi, 
mint virrasztani' - mondta az idősebb Plinius. (2) A költők 
által megénekelt nappali világosság alkotta a mindig újjászülető, 
igéző látványt az évszakok során. Amikor kifogynak az érvekből 
a keresztény Pioniosz pogány barátai, akik el akarják tántorítani 
a haláltól és a vértanúságtól, az utolsó érvet hozzák fel, amelynek 
egyetlen görög sem tud ellenállni: "Méltó vagy az életre, az élet 
meg szép, jó dolog látni a fényt". (3) 

A nappal és az éjszaka beköszöntésekor a keresztény imába me
rül. (4) Két fontos időpont ez, amikor a keresztény elcsendesedik, 
elmélkedik az írás felett, és elénekel egy zsoltárt. (5) E két imádság 
magánjellege ad magyarázatot rá, miért nincsenek erről sztereotip 
szövegeink. 

Tertullianus azt tanácsolja, hogy reggel, az új napot megnyitó 
első imádságra térdeljen le az imádkozó, imádása és lsten előtti 
leborulása jeléüL (6) Az imádkozó a felkelő Nap felé fordult, 
"ahonnan az igazi fény jön". (7) A Kelet annak a jelképe, aki a 
mi Napunk - fogalmazza meg pontosabban Alexandriai Kele
men - ; Keleten kelt fel az igazság világossága, amely felettünk 
ragyog. (8) Tertullianus szerint "keresztények mindazok, akik el
bűvölten látták tündökölni az igazságnak ugyanazt a világossá
gát". (9) 

A zsidók a diaszpórában - legalábbis Nyugaton - úgy építették 
meg zsinagógáikat, hogy azok Jeruzsálem, lelki fővárosuk felé néz
zenek. A keresztény, mielőtt még a felkelő Nap irányába "nézve 
építené templomait, a "két folyam közti" ország felé fordul, ahová 
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.az "Édenkertet" helyezi, amelybe visszavezette őt Krisztus; hite 
pedig megtanítj a, hogy egy nap majd onnan jön vissza az Ú r. (l O) 
Hipparkhasz vértanú keresztet festett háza keleti falára, s naponta 
hétszer imádkozott előtte. (ll) 

Úrigenész azt tanácsolja a keresztényeknek, hogy ha lehetséges, 
tartsanak fenn egy helyet házukban az imádság számára. ( 12) 
Tehát már a III. századtól kezdve voltak imatermek a magán
házakban, legalábbis a jobbmódú egyiptomi keresztényeknéL 

A keresztény ember napnyugtakor újból imádkozik. (13) Ter
tullianus megkívánja, hogy jelet tegyen homlokára, másszóval Tau 
alakban vessen keresztet. ( 14) Bibliai szöveg és spontán ima élénkíti 
fel a virrasztást. 

A Didakhé ( 15) szerint a keresztények megtartották azt a zsidó 
szokást, hogy naponta háromszor, kényelmes keretben imádkoz
zanak, ahol is a hivő ajkáról az az ima fakad, amelyet Krisztus 
bízott ránk: a Miatyánk. Ez az ima összegyűjti a közösséget, még 
ha az szét is van szórva, és lehetővé teszi, hogy mindenütt, minden
kor "többes számban" imádkozzon. Az azonban nincs pontosan 
előírva, a nap mely pillanataiban kell elmondani ezt a három 
imát, amiből arra következtethetünk, hogy szabadon rá volt bízva 
a hivőre. Egy évszázaddal később a szabályozásra hajlamosabb 
latin szellem a harmadik, hatodik és kilencedik órára rögzíti. ( 16) 
Ebben a korban általánosan elterjedtek a vízi- és napórák, ezek 
mutatják az időt a piacon, a középületeken, a fürdök bejáratánál. 
( 17) 

A keresztények állva, felemelt kézzel, nyitott tenyérrel szaktak 
imádkozni, a katakombákból ismert orans-állásban, mint ahogy 
Krisztus tárta ki karját a kereszten. ( 18) Ezt a testtartást vették 
át kétségkívül az antiochiai, római, karthágói és alexandriai hívek. 
Ez a sumér világból és a judaizmusból eredő testtartás tűnt a legal
kalmasabbnak arra, hogy a test által kifejezze a lélek mozgását és 
Isten utáni vágyakozását. ( 19) 

A térden állva mondott ima az alázatosságot és a bensőséges 
könyörgést fejezi ki. Leborulások is kísérhetik, amikor a fej egészen 
a földet érinti, mint ahogy ezt Észak-Irakban megőrizték Szíria és 
Kaldea egyházai. Ugyanezek az egyházak egy másik testtartáshoz 
is hűek maradtak: a hívek állva, kezüket mellükön keresztbe téve 
imádkoznak, mint a szabrokon látható sumér és akkád királyok. 
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Sehol sem kulcsolják összes kezüket: ez germán eredetű gesztu~, 
amely a feudális hódolatot szentesíti. (20) 

Nemcsak a meghatározott időben történő imádság az egyetlen 
zsidó örökség. Ide kell kapcsolnunk az étkezés előtt mondott áldó
imát is. (21) Ebben a keresztény közösség még magának Krisztus
nak a példáját követi. (22) Az izraeliták és az összes régiek szá
mára az étkezésnek vallásos jellege volt (23), amely eltompulha
tott ugyan, dc tökéletesen sohasem tűnt el a birodalom korában, 
s ez különösen bizonyos ünnepségek alkalmával éreztette a hatását. 

A napon különböző fontosságú étkezések füzére húzódott vé
gig: a reggeli sz ó szerint megtörte a böjtöt. Rendszerint a dtlelőtti 
harmadik vagy negyedik órában tartották, és általában borba ázta
tott kenyérből állt. Böjti napokon, szerdán és pénteken a kereszt~
nyek megtartóztatták magukat ettől az első étkezéstől. (24) 

A második étkezés a hatodik-hetedik óra táján volt, vagyis dél 
körül, amikor visszatértek a piacról vagy az üzletbőL Az ebéd 
könnyű volt, az ételek melegek vagy hidegek lehettek. A római 
ember nemzeti eledele hosszú ideig a búzából vagy tönkölyből 
készített, sült vagy mozsárban összezúzott pép volt. A böjti napokon 
ezt az étkezést a kilencedik óráig halasztották. (25) Buzgó keresz
tények és a szekták, mint például a montanisták egészen estig
böjtöltek. 

A harmadik étkezés, a vacsora Rómában és Alexandriában a 
nyolcadik vagy a kilencedik órától kczdődött (délutá n 3 óra felé), 
amikor az üzleteket már megtárgyalták, a munkát befejeztél:. Lehe
tett családi vagy társasági étkezés. A barátság megengedte, hogy 
valaki anélkül jöjjön el, hogy meghívást kapott volna, sőt barátai is 
kísérhették, amiből aztán az élősködők megvetett osztálya jött 
létre. A görögök és a rómaiak számára ez az étkezés volt a leg
fontosabb, az enyhülés órájában. "A görög ember nem hitte, hogy 
vacsorázik, ha nem vacsorázott együtt barátaival." (26) Kezünk
ben vannak még azok az egyiptomi papirnszokon megmaradt 11"
velek, amelyek családi vagy vallási vacsorákra közölnek meg
hívásokat, a házba vagy a Szerapeionb;:1. (27): 

Kltairémón meghív téged 
Szerapisz úr asztalához a Szerapeionba 
holnap, 15-re, a kilencedik órától kezdődően. 
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Vagy 
Héraisz meghív téged 
gyermekének lakodalmára, a házába 
holnap, 15-re, a kilencedik órától kezdődően. 

Egy oudnai (Uthina) (28), Karthágótól 25 kilométernyire fekvő, 
Tertullianus idejéből származó polgári ház mozaikján körvonalairól 
felismerhetjük a vacsorai menüt: tojáshéjakat, halcsontvázakat és-fe
jeket, széttört dinnyéket, citromokat, babot és csírás borsót látunk. 

Kelemen óvja a keresztényeket a luxusterítéstől és az ínyencség
től. A szamariai asszony egyszerű korsóból adott inni Krisztusnak 
- mondja - és nem ezüstkancsóból, amely elrontja a víz ízét. 
Az asztalnál az aranyszabály a mérséklet és az illem. A Paiáagógos;:: 
illemkódexet nyújt nekünk, amely gondolkodóba ejt, milyenek is 
lehettek a korabeli előkelő körök erkölcsei. Kelemen és Tertullianus 
számára az étkezés imádsággal kezdődik, éppúgy, mint az agapé, 
és tisztes módon zajlik le. (29) 

Az asztalnak annyira vallásos jellege volt, hogy a keresztény 
házaknál ki voltak tiltva róla a pogányok, s lehetséges, hogy köz
ben szentírási verseket vagy néhány zsoltárstrófát olvastak fel. 
A családapa itt cmlékezhetett meg az eukharisztikus titokról. 

A napnak és az időnek a ritmusát megszabó imádság "hosszan 
tartó ünnepnappá" változtatta a keresztény ember életét, amely 
a Krisztus által megszentelt világmindenség és történelem közepette 
zajlott. A "szüntelen imádság" azt jelentette a keresztény ernber 
számára, hogy követte a meghatározott órákban történő imákat, 
amelyek a személyes és a közösségi imát összhangba hozva szen
telik meg az időt. 

A szórakozások naponta lelkiismereti kérdést okoznak a keresz
tényeknek. Az egyház Tatianosztól Tertullianusig (30) elítéli az 
ünnepségeket és a látványosságokat, a már elemzett vallási s egy
úttal erkölcsi indokok alapján. Az Apologeticus szerzője legalább 
azt megengedi a hivőknek, hogy részt vegyenek egy esküvőn vagy 
egy férfitóga felöltésének családi ünnepélyén, feltéve ha ez nem jár 
együtt a bálványimádással való megalkuvássaL (31) 

Az ókorban nagy tiszteletnek örvendő testi nevelésnek voltak 
harcosai és ócsárlói. Róma egészségügyi rninőségben s nem sport
képpen fogadta be a tornagyakorlatokat. (32) Tertullianus egy 
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kalap alatt ítéli el a gümnaszeion teljes meztelenségét és a túlzott 
testápolást, a bedörzsöléseket és masszázsokat. (33) Még inkább 
elítéli a birkózás t, "ahol az ördög űzi a dolgait". Nem mondja 
meg pontosan, hogy mit is. Lactantius sem elnézőbb a meztelen
séggel szemben, amely őt Cupido és Venus körvonalaira emlékez
teti. (34) A hellén érzékenységgel rendelkező Kelemen megengedi 
és ajánlja a mértékletesen űzött testgyakorlatokat. Különösen az 
ifjakat és a férfiakat buzdítja rá. A Paidagógosz szerzője szerint a 
sport ápolja az egészséget, küzdőszellemet kölcsönöz, és végül magát 
a lelket szolgálja. (35) Senki sem ítéli el a vadászást, még kevésbé 
a halászást, ami az első apostolok kenyérkeresetét biztosította. 

Ajáték igen népszerű szórakozás volt a birodalomban. Ha hihe
tünk Suetoniusnak, Claudius császár szenvedélyes játékos volt. (36) 
Sokan űzték a kockajátékot, amely egyeseket meggazdagított, má
sokat tönkretett, és mindenkinek elvesztegette az idejét. A tétek 
gyakran tekintélyesek voltale (37) Az ásatások rekonstruálták a 
tabu/ae lusoriaet (játéktáblákat). Rómában a Julia bazilika padlójára 
vésett játékokat találtak. Itt lődörögtek a semmittevők, és már 
Cicero méltatlankodott miattuk. A timgadi kőburkolatorr talált 
másik játék tanúsítja, mennyire elte1jedt e játék. A járda szélén 
volt, s ez lehetővé tette a játékosoknak, hogy egy padon ülve ve
hessenek részt a játékban. Egyedül Róma több mint száz játék
táblával járult hozzá a gyűjteményekhez. (38) 

A római és karthágói gyerekek úgy játszottak a diókkal, mint a 
mieink a golyókkaL Ennek számos változata volt. Ágoston még 
utal rá, amikor felidézi ifjúi éveit. Ha valaki "elhagyta a dióka t", 
ez annyit jelentett, hogy kilépett a gyermekkorbóL Egy ostiai szarko
fágon látható dombormű két gyermekcsoportot ábrázol, amint dió
val játszanak. Egyikük tunikájában szorongatja a megmaradt dió
kat. Sír, mert vesztett. (39) 

A gyermekeket szórakoztató labdajátékot a felnőttek sem vetették 
meg. Igen szerette az ifjabb Cato és Spurinna, Plinius barátja. 
(40) A csontocskákkal, amelyek kezdetben éppúgy gyermekjátékok 
voltak, mint a dió, a felnőttek fej vagy írás alapon, tétbe játszhat
tak. A hazárd játékok, az ezáltal támogatott dologtalanság, a játék
szenvedély ad magyarázatot rá, miért élt fenntartásokkal az egyház 
a játékkal szemben. Még inkább elítélik a keresztények a csalást 
és a megélhetési eszközzé átalakított időtöltést. (41) 
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A Cyprianusnak tulajdonított De aleatoribus mutat rá, milyen 
pusztítást okozott a játék még a keresztények között is. Ezt a 
következtetést vonja le: Többet ér, ha valaki jócselekedetekre for
dítja vagyonát, mint ha játékban elveszti. (42) A IV. században 
az elvirai zsinat kiközösítés villámával sújtja azokat a hívőket, 
:tkiket azon kapnak, hogy pénzben kockáznak. (43) Sőt a kereszté
nyek azt kockáztatták, hogy a kocsmákba menjenek pogányokkal 
játszani (44), pont ők, akik reggel a halhatatlanság liturgikus him
nuszát énekelték, est~ meg ezt a refrént: 

Együnk, igyunk, 
Hisz holnap úgyis meghalunk! (45) 

.-\kocsmai légkörben a keresztény mértéktelenül inni kezdett, s el
nehezült lélekkel, feltüzelt érzékekkel hagyta, hogy a szajhák köze
lcdjenek hozzá, akik miut a pók, tiltott zsákmányra leselkedtek. (46) 
Bizony nehéz volt egy pogány világban megélni az evangéliuma t! 

A keresztények igyekeztek összegyűlni a hét folyamán. Megün
nepelték-e az eukharisztiát? Egy tény biztos: az eukharisztikus 
ünneplés többé nem este történik, mint ahogy ez eredetileg szakás
ban volt, hanem reggel, amikor összegyülekezik a közösség. Ez 
nyitja meg a két, fakultatív böjti napot, a sz erd át és a pénteket. (4 7) 
Tertullianus katonai műszóval statiának nevezi őket, ami őrséget 
jelent. Virrasztási gyakorlat és kiváltságos pihenőállomás ez a hét 
folyamán. Lehetséges, hogy voltak ebben a korban szűk csoportok 
,; zámára házi eukharisztiák, ezekre utalt Cyprianus. (48) 

A II. században a tehetősebb keresztényeknél az volt a szokás, 
lwgy meghívtak magukhoz vacsorára egyeseket a közösség tagjai 
közül. Előszeretettel választottak ki rászoruló személyeket, no meg 
.t püspököt vagy a diakónust. Görögök és afrikaiak a szeretetlakoma 
vagy agapé szép nevével illették ezt a vacsorát. (49) A vendégek 
.;záma mindaddig nem haladhatta túl a triclinium befogadóképessé
~ét, amíg az egyház maga nem szervezi meg a lakomát, és nem tesz 
~rre alkalmassá egy külön termet. (50) Az első utalás valószínű
leg magától az ifjabb Pliniustól származik. A letartóztatott keresz
tények beismerik - írja -, hogy "összejönnek, hogy közösen 
togyasszák el közönséges és ártatlan lakomáj ukat". (51) 

Amint megállapodtak az időpontban, a meghívások a vasárnapi 
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összejövetelen történtek vagy ha találkoztak a piacon, az úszlop
csarnokokban. Lehet, hogy a diakónus javasolja a házigazdának. 
kiket is hívjon meg. 

J'ertullianus az Apologeticusban színes képet rajzol nekünk az 
agapéról, amely egyszerűségével éles ellentétben áll a dús pogány 
lakomákkal, amelyeket szigorúan elítél: semmi sem hiányzik itt. 
még a harsány böfögés sem, amely a hajdani afrikaiaknál éppúgy 
a tökéletes megelégedettséget fejezte ki, mint manaps~g az arabok
nál, amint ezt az illem megköveteli. 

Az "agapé" névvel játszva az Apologeticus szerzője megjegyzi. 
hogy a keresztények által tanúsított hatalmas felebaráti szeretet 
teremtette meg az intézményt. (52) Ezt a vacsorát, amely a pogá
nyokból a legszégyenteljesebb gúnyolódásokat esiholta ki, össze 
sem lehet hasonlítani például a Szerapisz tiszteletére rendezett lako
mákkal, akinek temploma igencsak látogatott volt KarthágóbalL 
s ahol a konyhák füstje "riadókészültség be hozta a tűzoltókat". (53) 

A keresztény vacsora neve, az agapé jól kifejezi annak indíték át. 
Akik a lakoma költségeit fedezik, azokat a meghívásnál az a szán
dék vezérli, hogy anélkül segítsenek a szegényeken, hogy meg
aláznák őket, és közben úgy csillapíthassák éhségii~,ct, hogy meg
tiszteltetésben részesülnek. A keresztények ugyanolyan jóindulattal 
viseltetnek a nincstelen iránt, mint Isten iránt, míg a pogány 
amphitrüon kigúnyolta élősködőkké vált klienseit. 

Az agapé asztala szerény és gyümölcsökből áll, folytatja Ter
tullianus. Nem pazarló, nem is rendetlen. Az antik szokás szerint 
a kereveteken fekvő meghívott férfiak és nők nem mondanak le 
arról a fegyelmezettségről és méltóságról, amelyet egy vallásos össu
jövetel követel meg. 

Csak azután fekszenek le enni, hogy megízlelték az Istenhez 
intézett imát. Éhségük mértéke szerint esznek. Annyit isznak, 
amennyi józan emberekhez illik. Annyira laknak jól, mint azok 
az emberek, akik még éjszaka is arra emlékeznek, hogy Istent 
kell imádniuk. Úgy társalognak, mint azok az emberek, akik 
tudják, hogy lsten hallja őket. (54) 

Az imával megnyitott vacsora hálaadással fejeződik be. A bt'
fejező kézmosás vallási eredetű és ihletésű. A birodalom idejében 
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ajándékozta meg Görögország a rómaiakat a szalvéta használatá
val, és ugyanaz volt a neve, mint a törülközőnek, amelyet mosdás 
után használtak. (55) Arra szolgált, hogy ebben vigyék haza a 
válogatott falatokat, s otthon ezzel folytassák a fis tát. 

Az éjszaka beköszöntével világot gyújtanak, s mindenkit felkér
nek, hogy felállva énekeljen lsten tiszteletére egy szentírási éneket, 
valószínűleg egy zsoltárt. A zsoltároskönyv használata az imád
ságban a keresztény kezdetekre nyúlik vissza. "A vacsora úgy vég
ződik, amint elkezdődött: imával." 

Tertullianus nem beszél ugyan arról, hogy ajándékokat ( apo
phoréta) szaktak adni a vacsoravendégeknek (56), máshonnan azon
ban tudunk erről. Válogatott adagokról van szó, amelyet a vendég 
egy kenyérkosárban vagy szalvétában vitt haza, és otthon fogyasz
tott el. Lassanként felváltják a vacsorát, és önálló támogatási for
mává válnak. 

A keresztény agapé vége még inkább ellentétben áll a korabeli 
lármás "zabálásokkal", amelyek Martialis epigrammáit és J uvc
nalis szatíráit provokálták ki. Ezek az erkölcsök lábbal tiprásával, 
. , illetlenségben és szabadosságban" fejezödtek be. A keresztények 
dlenben "szemérmesen és szerényen, -olyan emberekként tértek 
haza, mint akik inkább leckét kaptak az asztalnál, mintsem hogy 
étkeztek volna". (57) 

Maguk a vértanúk - mint láttuk ·- a:l elítélteknek adott utolsó 
vacsorát -- a "szabad vacsorát" ·- agapévá változtatták, hogy a 
legnagyobb megpróbáltatás előestéjén testvériségüket és kölcsönös 
segítségnyújtásukat közös versengésben juttassák kifejezésre. (58) 
Lehetséges, hogy jelen volt ekkor a püspök vagy egy diakónus, s 
így e kenyértörés egyházi és liturgikus értéket nyert. 

Az agapéhoz kapcsolódó vagy attól független lámpagyújtási áldás 
vagy lucemarium nyitotta meg a szombat esti liturgikus virrasztást. 
Tertullianus szerint ez a szokás a zsidóságból ered. (59) Úgy lát
;zik, hogy Pál Tróászban nagyszámú lámpa fényénél az egyik első 
keresztény lámpagyújtási istentiszteletet ünnepelte. (60) A szom
bat esti lámpa Krisztus feltámadását jelképezi, és azt bizonyítja, 
hogy ettől kezdve a Feltámadott a világ világossága. A világosság 
témájának ez a keresztény változata Keleten és Afrikában talán 
a pogányok számára oly kedves napkultusz ellen reagál. 

Még ismerjük az esti fényhez szóló egyik legrégibb éneket: 
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Enyhe világossága 
a szent, boldog és halhatatlan mennyei Atya 
sz en t dicsőségének: Jézus Krisztus! 
Elérkezve a napnyugtához 
és látva az esti fényt 
magasztaljuk az Atyát és a Fiút 
és Isten Szentlelkét. 
Méltó vagy, hogy minden időben 
szent hangon himnuszt zengjünk neked, 
Isten Fia, ki életet adsz, 
miért is a világ dicsőít téged. (61) 

Az Úr napja (62) 

A hét felosztása hét napra kompromisszum a zsidó hét és a 
babiloni eredetű, a keleti vidékeknek kedves csillaghét között. 
A görögök tíznapos periódusokra osztották az időt, a rómaiak 
nyolcnaposakra. A vasárnap különböző elnevezései megőrizték a 
különböző befolyások üledékeit. Az angolok és a németek azt a 
nevet őrzik, amely Jusztinosz idején volt használatos: a Nap napja 
(Sunday, Sonntag). A franciák, olaszok, spanyolok az l. század 
vége óta használatos keresztény elnevezést alkalmazzák: az Úr 
napja ( dimanche, domenica, domin go), míg Kelet és az oroszok 
húsvét napjáról vagy feltámadásról (voszkreszenye) beszélnek, 
amely név mellett a III. századtól kezdve szólnak tanúbizony
ságok. (63) A vasárnap a hét első napja. A francia református 
egyház még ma is így énekel: "A hét ezen első napján ki máshoz 
menjünk, mint hozzád!" 

"A babiloniaiak a napot két napfelkelte között számolják 
- mondja Plinius -,az athéniek két napnyugta között, az umbria
iak déltől délig, a római pontifexek és akik a polgári napot rög
zítették, valamint az egyiptomiak és Hipparkhasz éjféltől éjfélig." 
(64) Gallok és germánok napnyugtával kezdték a napot, éppúgy, 
mint a mai zsidók és mohamedánok. 

Éppoly abszurd dolog elképzelni, hogy a keresztények vasárnap 
eltemetkeztek egy katakombába, mint azt, hogy tétlenül és jól
öltözötten lődörögtek az oszlopcsarnokok hűvösében. Úgy ünne-
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pelték meg a vasárnapot, mint ahogy a római vagy párizsi zsidók 
ünneplik manapság a szombatot: tömör közömbösséggel viseltet
nek az őket körülvevő világ iránt. Saját szertartásaik rárakódtak 
a római naptár ceremóniáira. 

Jusztinosz idején a rómaiak a hét első napján, a dies solison a 
planetáris hétben szinkrétizmusból felcserélték Saturnus-Kronoszt 
a Napistennel, Héliosszal, amikor kibontakozott a Mithrasz
kultusz. (65) Jusztinosz talán kontrasztképpen von párhuzamot 
Mithrasz misztériumai és az eukharisztia között. (66) A zsidó szarn
batot követő nap, a Napnak a napja az a par excellence keresztény 
nap, amikor Ázsia, Görögország vagy Róma közösségei összegyűl
nek, hogy megünnepeljék az eukharisztiát. Plinius már említette 
levelében, hogy a keresztények "bizonyos meghatározott napon 
hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekel
nek az istennek hitt Krisztus tiszteletére". (6 7) 

Jusztinosz még pontosabban állítja: "A Napról elnevezett na
pon mindannyian, városokban és falvakban egyaránt összejöve
teleket tartunk". (68) A keresztény filozófus láthatólag az egész 
egyház számára közös intézményről számol be, amelynek meg
ünneplése megérdemelné, hogy egy olyan város, mint Róma eseté
ben árnyaltabban fejezze ki magát, mivel ebben az időben még 
egyetlen olyan kultuszhelyről sem tudunk, amely képes lenne 
ekkora gyülekezetet befogadni. 

Hogy mennyire létfontosságú szerepet töltött be az Úr napja 
a keresztények szemében, kiderül a tunéziai Abitene hiveinek ki
hallgatásából, akiket "a vasárnap vértanúinak" lehetne nevezni. 
Tiltott gyülekezés miatt tartóztatják le, és a prokonzul elé vezetik 
őket, aki szemükre hányja, hogy megsértették a császári rendelete
ket, és egyikük házában ünnepelték az eukharisztiát. Saturninus ezt 
válaszolja neki: 

"Meg kell ünnepelnünk az Úr napját. Ez a törvényünk." (69) 
Emeritusra kerül a sor. 
" Voltak tiltott összejövetelek nálad? - kérdezi a prokonzuL 

Igen, megünnepeltük az Úr napját. 
Miért engedted meg nekik, hogy bemenjenek? 
Űk a testvéreim, nem tilthatom meg nekik. 
Meg kellett volna tiltanod. 
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- Nem tehettem: nem élhetünk anélkül, hogy meg ne ünne
pelnénk az Úr vacsoráját." 

A napnak és az órának a kiválasztását a húsvéti esemény, 
Krisztus feltámadása rendeli el, amelyre emlékezik, ez adja meg 
ennek a napnak ünnepi hálaadás- és várakozás-jellegét. (70) A ke
resztények ugyanezen okból imádkoznak állva ezen a napon (71), 
és minden böjt tilos. (72) 

Ha a zsidók számára a szombat munka nélküli nap volt, akkor 
.a nyugalom gondolata eredetileg semmiképp sem a keresztény va
sárnaphoz kötődik. Számos munka nélküli ünnepnap volt, amely 
pihenést nyújtott Rómában a munkásoknak és a rabszolgáknak, 
meg szórakozásokat is, de rendszeres pihenőnap nem létezett. 

Mikor és hol gyűlnek össze vasárnap a keresztények? A hivőknek 
munkaidőn kívül kell összegyülekezniük. Tróászban (73) a zsidó 
hét első napjának éjjelén gyűltek össze, azaz a szombatról vasár
napra virradó éjszaka. Virradatkor mindenki újra hozzálátott a 
munkájának. Majdnem ugyanezt mondja az ifjabb Plinius is, aki 
"hajnalhasadta előttre" (74) teszi az összejövetelt, tehát még nap
felkelte előttre. A felkelő Nap, a Fe!támadott szimbóluma igen ősi 
jelkép, és talán már az evangéliumok végső formába öntésére is 
hatást gyakorolt. (75) 

A keresztények általában magánháznál gyűlnek össze, egyikük
nél, akinek elég tágas helyisége van ahhoz, hogy beférjen a közös
ség. A Rómában Szent Pétert befogadó Pudens háza gyülekezeti 
helyül szolgálhatott. A Santa Pudenzianában, amely név a titulus 
Pudentis elferdítéséből származik, az ásatások olyan téglákat hoztak 
felszínre, amelyeken Q. Servius Pudens bélyegzője látható. Antio
chiában Theophilosz otthon ünnepli az eukharisztiát. (76) Ugyanez 
az eset áll fenn Szmirnában Antiochiai lgnátiosz idejében. (77) 
Keleten a felső terem közvctlenül a tető alatt volt. Ez volt a leg
csendesebb és a legdiszkrétebb hely. A keletiek könnyen összeszo
rulnak egy elég szűk terembe, amint ezt a kurdisztáni (78) és az 
etiópiai hegyekben levő apró templomok bizonyítják. 

A Philopatrisz szerzője leír egy liturgikus összejövetelt, amely egy 
nagyon gazdag magánháznál, a legfelső emeleten zajlik le. (79) 
Thekla története azt mutatja, hogy a fiatal pogány lány az ablaká
ból hallgatta, hogy prédikál Pál Ikoniumban a szemben levő ház 
liturgikus gyiilekezetéhen. (80) A törvény által nem engedélyezrtt 
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keresztény összejöveteleket nem tarthatták a szabad ég alatt, mint 
a pogányokét, s ez keltette azt a gyanút, hogy titkos csoportosulá
sokról van szó. (81) 

Ezzel szemben egy róinai házban, amely megőrizte az eredeti 
parasztház alaprajzát, úgy látszik jobban szerették a tricliniumot, 
a tágas ebédlőt. Mégis lehetséges, hogy Tertullianus idejében 
Karthágóban a keresztények egy temető (bekerített) areájában 
gyűljenek össze, a szabad ég alatt, egy falakkal körülvett, az idegen 
tekintetektől védett kert közepén. Cherchellben, Észak-Afrikában 
megtalálták az egyik ilyen areát. Talán ezzel lehet megmagyarázni 
a pogányoknak a keresztények ellen intézett kiáltását: A re ae non 
sint. N e legyenek temető ik! (82) 

Antiochiában egy bizonyos Theophilosz, a város első polgára 
bazilikává alakítja a házát, és ide helyezi el Szent Péter székét. (83) 
Még ha nem is történelmi tény ez az eset, de jól tükrözi a korabeli 
helyzetet. 

A szíriai Tripoliszban egy polgár, Márk azt mondja az apostolnak: 
"- Elég nagy a házam, több mint ötszáz személyt képes befo

gadni. Van egy kertje is. 
- Mutasd meg házadat és kertedet !" 
Péter nagyon alkalmasnak találja a prédikáláshoz a helyiséget. 

(84) 
Szíriában az arnrabi ház nagyterme 6,3 m-szer 7,2 m-es. (85) 

De a liturgikus gyülekezet célját szolgáló helyiség - különösen 
egy magánházban - más, vallásos vagy profán célokat is szolgál
hatott. Egyszer aztán eljött a nap, amikor a tulajdonos felajánlotta 
az épületet a közösségnek. Számos római templomról - San 
Clemente, San Giovanni e Paolo -, amelyekben ásatásokat végez
tek, kiderült, hogy magánházakra épültek. Rómában tehát a 
II. században a mozgó és szétszórt lakosság számára voltak külön
böző kultuszhelyek a város különféle negyedeiben, ahol egyszerű 
papok vagy presbiterek elnököltek. A Liber Pontificalis a város titu
lusait a II. század elején élt Euaresztosz pápára vezeti vissza. (86) 

A legrégibb fennmaradt templom Dura Europoszban, az Eufrátesz 
mentén található. (87) Ugyanolyan ház, mint a többi, az utca 
sarkán. Az egyháznak egy nagy gyülekezeti terme, egy agapéterme 
és egy keresztelőmedencéje van benne. Fel kell hívnunk arra a 
figyelmet, hogy az istentiszteleti hely kelet felé irányul. Oldalt 
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van egy kis terasz, ahol a püspök széke állt, ami megtelelt a Didasz
kália előírásainak. (88) 

Még nincs templomstíJus, mert a kultuszhelyeknek KeletLől Nyu
gatig olyan alakjuk van, mint a vidék lakóházainak, és alkalmaz
kodnak a helyi építészeti stílushoz. A Il. századtól kezdve jelen
nek meg a kifejezetten istentiszteleti célból épült első templomok, 
elsősorban a fővárostól legtávolabb levő vidékeken. (89) Edesszá
ban ettől a kortól kezdve már van egy templom. 

Jusztinosz hagyta ránk a vasárnapi összejövetel első leírását. 

Felolvassuk az apostolok emlékiratait és a prófeták írásait, 
amennyire azt az idő megengedi. A felolvasó elhallgatása után 
az elöljáró beszédben int és buzdít, hogy ezeket a szép dolgokat 
tetteinkkel utánozzuk. Majd mindannyian felállunk, közösen 
imát mondunk, imánk befejezésekor kenyeret, bort és vizet hoz
nak oda, s az elöljáró - amennyire az crejéb<H telik - imát é::, 

hálaadást mond, és a nép ráfeleli az Ament. Ezután történik 
azoknak továbbítása és szétosztása, amelyek felett hálaadást mon
dott, a távollevőknek is küldenek belőle a diakónusok által. (90) 

A gyülekezetet a püspök vagy megbízottja irányítja. (91) A dia
kónusok segítenek neki; fogadják és kísérik. Szolgálattevők és hívek 
egyaránt hétköznapi öltözetet viselnek, semmi scm különbözteti 
meg őket egymástól, sem az utca emberétől, akivel a liturgia 
végeztével találkoznak. Görögországban a nők himationnal fedik 
be fejüket, amit úgy hordanak, mint egy széles fátylat, vagy pedig 
a peplosz egyik szárnyába burkolják be. (92) Karthágóban Tcr
tullianus a kacér nőknek a bennszülött asszonyokkal példálózik, 
akik nemcsak fejüket, de egész arcukat is elí~dik. (93) A kérlelhe
tetlen maralista meginti azokat, akik nagyon finom szövetből ké
szült fátyolkával borítják be a fejüket. A fiatal lányvk számára "ki
ccntizi" a fátyol hcsszát, és m<.:gmutatja, hog-yan kell viselni. Majd
hogy fel nem csap női szahónak! 

A misr elkezdődik. Két nagy részből áll: az egyik az ige lit ur
giájának van szcntelve, amelyen részt Ychetnek a katekumenek, 
a másik a hivők számára van fenntartva, mert azon történik az 
eukharisztikus áldozat. Vasárnapon kívül Kelet bizonyos napokon 
eukharisztia nélkül ünnepli az ige liturgiáját. 

!94 



Szmirnától Rómáig alig különbözik a mise szerkezete, mert a 
pápa meghívja az agg Polükarposz püspököt, hogy helyette celeb
ráljon. Lehetséges, hogy az ünneplés a püspök köszöntésével kez
dődik, valahogy így: "Az Úr legyen veletek! - És a te lelkeddel!" 
Ennek a páli formulákhoz közel álló üdvözlésnek a formája garan
tálja ősi voltát. (94) Egy felolvasó, aki kétségkívül részt vesz a 
segédletben, felolvassa az evangéliumi és ószövetségi szövegeket. 
Tertullianustól (95) tudjuk, hogy ehhez kapcsolódtak az apostolok 
levelei. A felolvasás görögül történik, azon a nyelven, amelyet a 
leginkább használnak az összes közösségben, Szmirnától Lyonig. 
Az Öszövetséget a Septuaginta fordításában olvassák fel, mint 
ahogy ez már az apostolok óta szokásos. Afrikában a II. század 
közepétől kezdve a latin kerekedik fölül. A kétnyelvű gyülekezetek
ben, Lyonban vagy Szküthopoliszban valószínűleg egy tolmács 
fordította le apránként a szöveget, mint ahogy ez még ma is tör
ténik a fekete-afrikai közösségek ben. 

A kánoni könyveken kívül a keresztények más műveket is olvas
nak, mint például Kelemennek a korinthusiakhoz írt levelét vagy 
Hermasz Pásztorát. A korinthusiak szintén újra és újra felolvasták 
vasárnap Szótér pápa levelét (96), a karthágói ak Zephürinosz pápa 
rendelkezését. (97) Cyprianus azt kéri, hogy a száműzetésből írt 
leveleit olvassák fel az egybegyűlt közösségnek. (98) 

A felolvasás és a prédikáció közé ékelődik a zsoltáréneklés. Való
~zínűleg az egész gyülekezet ismételt refrénként egy zsoltárverseL 
Egyiptomban ettől a kortól kezdve éneklik a zsoltárokat. (99) Az 
éneknek kezdetben rokonságban kellett állnia a zsinagógai ének
kel. Ez a rokonság még ma is fennáll, amire a római főrabbi hívta 
fel Tappouni bíboros figyeimét egy szír szertartású mise után. 

A gyülekezet és a püspök ül. A celebráns megmagyarázza az 
olvasmányt, és buzdítja nyáját. Ez a prédikáció alkalmazkodik a 
vidék szelleméhez: lírai bb a szíreknél, moralizáló jellegű és józan 
Nyugaton. Egy II. századi homilia példát nyújt számunkra, milyen 
volt a kor prédikációja. (l 00) 

Allandóan Isten igéjére hivatkozik. Leírja az Úrnak mint az 
emberek üdvözítőjének és az egyház bírájának a jóindulatát. 
Kiemelten hangsúlyozza a pogány világgal szembesülő keresztény 
lét drámai jellegét: minden egyes hivőt külön-külön ízekre tép 
<< mindcn percben zajló küzdclcm. Mh·cl Korinthusban hangzott cl 

195 



a homilia, a város közelében folyó iszthmoszi játékok nyújtják a 
szónok számára a stadionbeli versenyekkel való összehasonlítást. 
A bűnbánatra szólító felhívás tucatszor tér vissza mint vezérmotí
vum. "Karoljuk fel azokat, akik már elerőtiened tek a jóra irányuló 
törekvésekben, hogy így mindannyian eljuthassunk az üdvösségre!" 
(101) Nem hősies evangélium ez, hanem bátorítás a mindennapi 
hűségre és szolidaritásra. 

Lehet, hogy a békecsókra szólító végső buzdítások, Pál korinthu
siakhoz írt második levelének doxológiája - Isten dicsőségének 
éljenzé se - nyitja meg az eukharisztikus liturgiát: "Az Ú r Jézus 
Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal !" (l 02) 

Következik a közös imádság. Az összes jelenlevők felemelt ka
rokkal állnak. A püspök megfogalmazza az egyház és a világ fő 
gondjait. Itt fejeződik ki az egység és a katolicitás tudata. A celeb
ráns imádkozik a hivők állhatatosságáért, a katekumenckért, de 
azokért is, "akik minket kormányoznak'', a békéért a világban. 
(l 03) A Kelemen levelét befejező imádság modellül szolgál az 
egyetemes könyörgés számára. A liturgikus szokáshoz kétségtelenül 
hűséges agg Polükarposz püspök egy órát kér, amikor letartóztat
ják, hogy imádkozzon. (104) "Hangosan imádkozott." Ebben a 
könyörgésben "megemlékezett mindenkiről, akivel valaha is talál
kozott, kicsivel és naggyal, kiválóval és dicstelennel, és a föld
kerekségen élő egész egyetemes egyházról." 

Egyetemes, kétségkívül válaszos - azaz strófákkal és refrének
kel ellátott - imádság ez, mint a zsinagógában, ahol a jelenlevők 
az arámul beszélő közösségektől kölcsönzött felkiáltásokkal vála
szolnak, amelyeket nem fordítanak le, mint például ezeket: Alle
luja! Maranatha! Amen! Más imák a görög világból származnak, 
mint a Kyrie c!eison !, amely megtalálható a latin, kopt és szír 
rítusban is. 

A békecsók a kiengesztelődés és a testvériség gesztusa azok kö
zött, akik együtt fogják megünnepelni az eukharisztiát. A szolidari
tás az áldozati ajándékban konkretizálódik: "Akik a javakban 
részesülünk, minden nélkülözőnek segítségére vagyunk." (105) 
A hozott ajándékok közül a diakónusok kiválasztják a kenyeret és 
a vízzel hígított bort, amit a celebráns elé helyeznek az aszt<~lra. 
( 106) 
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A püspök dicsérő imát rögtönöz az Atyához, és hálát ad az 
üdvösség műveiért, amelyek a teremtéstől Fia elküldéséig tartanak, 
aki befejezi és megvalósítja az összes ígéretet. A kezdeményezés a 
celebráns rögtönzésére van bízva, amely adott témák keretei kö
zött mozog. Imája megszenteli ·az áldozati adományokat, és azzá 
az egyedüli igaz áldozattá teszi, amelyet Malakiás jövendölése 
szerint napkelettől napnyugatig áldoznak fel. (107) A hálaadás 
annyira alapvető, hogy végül is az egész ünneplésre rányomja a 
nevét: eukharisztia. Ez a kifejezés ma újból elfogadottá válik. 

Az eukharisztikus imádság valószínűleg a gyülekezethez intézett 
felhívással kezdődik. Talán erre utal a Krisztusnak váltakozva kar
ban énekelt himnusz, amiről az ifjabb Plinius beszél: 

"Emeljük föl szívünket! - Adjunk hálát az Úrnak!" 
A hivők tömör csenddel vesznek részt a celebráns imájában, és 

valamiképp megpecsételik azt a végső, kimondott Amennel, mint 
ahogy majd később Jeromos mondja, "Isten mennydörgésében". 
Mindnyájan áldoznak az eukharisztizált kenyérből és borból. A ke
hely kétségkívül körbejár a hívek sorai között. Mindenki külön
külön "a tenyerébe" kapja a kenyeret. (l 08) Egyes keresztények 
hazaviszik az eukharisztiát, hogy ott vegyék magukhoz. (l 09) Sőt 
a távollevőkről sem feledkeznek meg, elsősorban a betegekről, az 
idősekrőL A diakónusok elviszik nekik lsten ajándékát és a testvé
rek ajándékát, amelyek egy és ugyanazon ünneplésben forrnak 
össze. A különböző közösségek püspökei megszentelt kenyeret szak
tak küldeni a többi közösségnek, hogy megpecsételjék egységüket. 
(liO) 

A hajnal dereng a láthatáron. Mindenki visszatér otthonába vagy 
munkájához, szívében és mindennapi létével pedig szüntelen hálát 
zeng, amely sosem ér véget. 

Apály és dagály mozgása lelkesíti "a városból és vidékről" jött 
közösséget, s tudatosul benne, hogy egységben van, még ha szór
ványban él is. A vasárnapi ünnepléshez kapcsolódó szociális tettek, 
különösen az agapé megszervezése ennek természetes folytatása és 
a megosztott misztériumnak a hétköznapi életre való alkalmazása. 
Nem torpannak meg a fizikai szükségleteknél, hanem arra törek
szenek, hogy felkutassák és csillapítsák az igazság utáni éhséget és 
a testvériségre való rászorultságot. 

A vasárnapi liturgia adja meg a napok füzérének ritmusát. 
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Nyomát ott látjuk a kat:1kombák freskóin, a házak feliratain, a 
szarkofágok sírversein, a vértanúk eposzában és az épülésre szánt 
irodalomban. Papiruszok, osztrakonok őrizték meg számunkra a 
liturgia maradványait, amely a hétköznapi jámborságat táplálta. 
Szüntelenül visszatér a Kyrie eleison, a .11.1aranatha. (lll) Scilliumban, 
Karthágóban a vértanúk a hálaadás liturgikus kiáltásával felelnek 
elítélésükre: Deo gratias! ( 112) A karthágói keresztények békecsó
kat váltanak egymással, mielőtt meghalnának, ami megpecsételi 
felajánlásuk liturgiáját. (113) Polükarposznak a máglyán mondott 
imája még szerkezetében is úgy mutatja be a vértanúságot, mint a 
legmagasabb rend(í liturgiát és az eukharisztia betetőzését. ( 114) 

"Ó, nappalnál világosabb éj P' 

A húsvéti esemény szabja meg ettől kezdve a történelem ütemét. 
A napok, a hét a feltámadás titkához illeszkednek, amely az idő 
egész pályáját bevilágítja fényével. A nagy húsvéti vita, amely beár
nyékolja Róma és Ázsia kapcsolatait, legalább kifejezésre juttatja, 
milyen helyet foglal el kezdettől fogva az összes egyházban a feltá
madás megünneplése. (115) 

Az ázsiai és palesztinai közösségek, és kétségtelenül ugyanígy a 
Rómában élő ázsiaiak is, akik ragaszkodtak a zsidó szokásokhoz. 
továbbra is niszán hónap 14-én ülték meg a húsvétot, a tavaszi 
holdtölte napján, a hétnek bármely napjára is esett. A hangsúly 
Krisztuson, az ezen a napon leölt igazi húsvétunkon volt. 

A római egyház és az őt követő összes egyház ellenben, amelyek 
elszakadtak a zsidó naptártól. a lényegre törtek, és Krisztus feltáma
dását állították előtérbe. A niszán 14-ét, a napéjegyenlőség utáni 
holdtöltét követő dső vasárnap (116) cmlékeznek meg "az Úr nap
járól". 

Az ünnepség egész napos böjttel kezdődik. Amikor leszáll az est, 
a hívek összegyűlnek, hogy imában töltsék az éjszakát. A virrasztás 
kezdetekor zsidó szokás szerint meggyújtják a lámpákat. Ez volt 
a nagy virrasztás, "az összes vigilia közül a legmagasztosabb" ·
mondja Szent Ágoston. Hajnalig tartott. Elő kellett készíteni a szí
veket az Úr várására. Egy és ugyanazon ünneplésbe olvad össz,~ 
a Küriosz feltámadása és várása. 
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Gyűljetek össze, ne aludjatok, hanem imádkozva és könyörögve 
virrassza tok egész ~jjel! Olvassátok a prófétákat, az evangéliumot 
és a zsoltárokat félelemben, remegésben és buzgó könyörgés köze
pette egészen a szombatot követő éjszaka harmadik órájáig! 
Akkor hagyjátok abba a böjtÖt, ajánljátok fel adományaitokat: 
egyetek, vígadjatok, örü~jetek és legyeten vidámak, mert feltá
madásunk záloga, Krisztus feltámadott! ( 117) 

Az olvasmányok a húsvéti misztériumra vonatkoztak. Az Exodus
ból elolvasták a húsvéti bárányról szóló elbeszélést. (118) Rómában 
Ozeás próféta hatodik fejezetét: "Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz!" 
( 119) A celebráns - mint ahogy Szárdeszi Melitón csodálatos 
homiliája megmutatja nekünk --- kifejtette a zsidó húsvét és a keresz
tény húsvét közti párhuzamot. Krisztus véget vet az előkészületek 
kon;zakának, és véglegesen bevezeti a választott népet Isten földjére. 

A kakas szavajelzi az új napot, az ünnep és az öröm napját. Vége 
:1 böjtnek. Az eukharisztia megünneplése most teljes értelemben 
a Krisztus haláláról és feltámadásáról való megemlékezést jelenti. 
Sosem lángolt jobban a keresztények sz.íve, mint ma. arnikor haj
nalban visszatértek mindennapi feladataikhoz. 

Amit a nyugatiak - gyakran eltorzítva, vdójálJól kilorgatva -
megt5riztek karácsony éjszakájából, azt megvalósítják a Il. század
beli keresztények Antiochiától Karthágóig, Rómától Lyonig, ami
kor az összes éjszaka közül a legszebbet - a húsvéti éjszakát - az 
imádság-nak, a Biblia olvasásának, az Úr várásának szentelik. A hús
véti virrasztás hdyreállítása, amelyet hozzáidomítottak a hajszolt 
életmód ú keresztényekhez, és miattuk megcsonkították, nem adhatta 
vissza Nyugatnak a görög és az orosz egyház által megőrzött örökség 
lelki teljességét. Az oroszok még ma is huszonnégy órán keresztül 
virrasztanak a templomban, hogy megünnepeljék a húsvétot. Azok 
a keresztények pedig, akik habozás nélkül áttáncolnak egy egész 
éjszakát, képtelenek manapság egy éjszakát szentelni annak, hogy 
megünnepeljék hitük titkát. 

ó, nappalnál világosabb, 
napsugárnál ragyogóbb, 
paradicsomnál édesebb éj, 
éj, melyct egész éven át vártunk! ( 120) 
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A napoknak, a heteknek, az évnek a Feltámadott misztériumára 
irányuló szervezete az ima és a liturgikus ünneplések hangsúlyos 
ütemrészeivel együtt készíti elő az egyházat és a világmindenséget 
az egyetemes feltámadás napjára, amikor majd felragyog a soha 
ki nem alvó világosság. A "nyolcadik nap", amelyen feltámadt 
az Úr, az utolsó napot és az idők beteljesedését hirdeti. 

Végül is a keresztény ember számára minden liturgikus ünneplés 
éppúgy, mint a hétköznapi élet csak előkészület és várakozás. 
A hatalom által gyakran fenyegetett, a holnapi nap felől kevés biz
tonsággal rendelkező keresztényeket a kényelmetlenség és az aggó
dás arra készítette fel, hogy jobban átéljék ezt. a bizonytalanságot. 
A liturgikus összejövetelek maranatháj a - mely egyszerre jelenti azt, 
hogy "Az Úr eljön" és "Jöjj el, Uram!" -, mely minden "úrvacso
rához" hozzátartozik, ez zárja le az Írás utolsó könyvét. Az egyház 
kiáltása ez: bizonyosság s egyúttal a legégetőbb várakozás. 

2. 

AZ ÉLET SZAKASZAI 

A keresztény fehér ka viccsal jelölheti meg életének nagy dá tu mai t: 
a megtérést, a keresztséget, a házasságot, a halált. Lehetövé teszik, 
hogy mérlegelje, mi az, ami közelebb viszi ahhoz a társadalomhoz, 
amellyel napról napra érintkezik, vagy mi az, ami eltávolítja tőle. 
Új és különböző értékek világítják be útját, s megkövetelik, hogy 
válasszon. A szeretet, az élet, a halál, amelyek minden emberi léte
zés ütemét megszabják, a hitből örök értéket merítenek. Az olyan 
keresztények és vértanúk, mint Johanna a máglyán, tudják, hogy 
"a szeretet erősebb, mint a halál ... a szeretet a legerősebb", mert 
a keresztény azon a napon, amikor megkeresztelkedett, felfedezte 
az Örökkévaló arCát, aki Élet. 
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A keresztény beavatás 

Ami manapság kivétel a régóta keresztény országokban, az sza
bály volt a Il. században: "Az ember nem születik kereszténynek, 
hanem azzá válik" - mondja Tertullianus. (l) A megtérés élet
mód- és vallásváltoztatást jelentett, ami maga után vonta a várossat 
való szakítást, és elszigetelte a keresztényt környezetétől és pogány
nak megmaradt családjától. Bármily volt is a görög vagy római, 
egyiptomi vagy gall mély meggyőződése, a megkeresztelkedés fel-. 
forgatta családi, hivatásbeli és társadalmi életét. Különösen nehéz 
elszakítani a társadalmi valláshoz fűződő szálakat. Kellőképpen 
meggyőződhetünk erről, ha megnézzük, milyen ellenállást tanúsít 
egy gyakran agnosztikus svéd, sőt francia környezet is, ha egyik fia 
vagy leánya áttér a katolikus vallásra! 

Nem volt könnyű dolog, hogy valakit befogadjanak katekumen
nek. Aközösség mindenféle óvintézkedéssei bástyázta körül magát, 
hogy eltávolítsa a nem kívánatos személyeket, és próbára tegye 
a jelölteket. Szokás szerint egy keresztény az, aki bevezet valakit 
a közösségbe. A pogány, akit elbűvöl az evangélium, először infor
málódik. Elkíséri keresztény barátját vagy evangelistáját a közös
ség összejöveteleire. Új igazságokat tanul, és igyekszik a gyakorlatba 
átültetni őket - hosszú tanulás ez, amelyet egy évszázaddal később. 
szervez majd meg és oszt be az egyház. 

Alexandriában Pantainosz a Il. század második felének folyamán 
kezdi el katekétai munkásságát. (2) A felkészülési időt katekumená
tusnak nevezik (ez a görög szó úgy, ahogy volt, átment a latin 
nyelvbe), hogy kifejezze a katekézis és az oktatás idejét. A jelöltek 
áradása, a kereszténység megvallásával járó kockázat, az egy vidé
ken kitörő üldözések és a hittagadások tapasztalata okossás ugyan
akkor igényessé teszi az egyházat. 

"A vértanúk hőskölteménye" ismer olyan keresztény férfiakat és 
nőket, akik még nem kapták meg a keresztséget. Ez arra világít rá, 
hogy a közösség csak hosszú próbaidő után fogad be véglegesen vala
kit a soraiba. Felicitas és Revocatus, Perpetua és egyik fivére még ka
tekumenok, amikor letartóztatják őket. (3) Négymásikkatekument 
tartóztatnak le Thuburbóban. Ugyanez a helyzet Alexandriában 
Úrigenész idején Hérakleidész és Héraisz vértanúkkal: ez ut@bbi 
"úgy távozott az életből, hogy tűz által nyerte el a keresztséget". (4) 
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A hit "megedzését" szolgáló próbaidő rugalmasan alkalmazkodik 
az élethez és a körülményekhez. Mcssze vagyunk már azoktól 
a kezdetektől, amikor Fülöp a gázai úton nyomban megkereszteli 
az etióp királynő eunuchját; amikor Péternek egy beszéde elég 
ahhoz, hogy "fellelkesített tömegeket vessen a keresztvíz be". A hit 
pedagógiája életstílust követel. Már Jusztinosz utal a megelőző 
oktatásra, amikor azokról beszél, "akik elfogadták és hitték, hogy 
igaz az, amiről beszélünk és tanítunk". (5) Ez a katekézis imádság
gal és böjttel jár. A jelölt megtanulja a hit nagy igazságait és az Ú r 
imáját, amely összekovácsolja a közösséget. Kétségkívüllétezik már 
a keresztségi hitvallásnak egy olyan formája, amelyet a használat 
S7:entesített. 

Ireneusz a II. század végén Az apostoli igehirdetésfeltárásában közli 
, ,a presbiterek által áthagyományozott hitszabály" szövegét: 

Elsősorban azt hagyták meg, hogy emlékezzünk: elnyertük 
a keresztséget a bűnök bocsánatára Istennek az Atyának a nevé
ben, és Jézus Krisztusnak, lsten Fiának a nevében, aki megtestc
sült, meghalt és feltámadt, és Isten Szent Lelkének a nevében. 
Emlékezzünk arra is, hogy ez a keresztség az örök élet pecsétje 
és újjászületés az Istenben, úgyhogy többé már nem halandó 
emberek vagyunk, hanem az örök Isten fiai lettünk. 

Ezért újjászületésünkkor a keresztelést ezen három cikkely (t.i. 
a három személy) által végezzük, ez megadja nekünk az újjá
születés kegyelmét lstenben az Atyában a Fiú által a Szent Lélek
ben. Mert akik magukban hordják lsten Lelkét, azokat ő az Igé
hez vezeti, azaz a Fiúhoz, és a Fiú bemutatja őket az Atyának, 
és az Atya nekik adja a romolhatatlanságot. (6 • 

Az egyházat megalkotó hit alkotja meg a keresztény embert. 
Ugyanezt javasolja az összes, szétszórtan élő közösségnek, melyek
nek tanúságai megegyeznek egymással Egyiptomtól Karthágóig, 
Kisázsiától Rómán, az összes, elszórtan levő közösség útkeresztező
désén át Lyonig. Ireneus:: Az eretnekségek ellen írt könyvének elején 
emlékeztet e hitnek alapvető igazságaira. ~{ajd hozzáfűzi: 

Ilyen tanítá<>t, ilyen hitet kapott az egyház. És jóllehet szél 
van szórva az egész földkerekségen, buzgón őrzi, mint egy ház<11, 
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amelyben lakik. Ugyanazzal a hittel hisz mindenütt ezekben az 
igazságokban. Ugyanúgy prédikálja, tanítja, adja át őket, mintha 
t::gy és ugyanazon szájjal tenné. A nyelvek eltérnek a világ szerint, 
dc a hagyomány ereje egy és ugyanaz. Ugyanazt a hitet vallják 
és adják át a Germániában, lbériában, a keltáknál, Keleten, 
Egyiptomban, Líbiában és a világ közpon~iáhan (Palesztinában) 
alapított egyházak. (7) 

A katekéta érezteti a hit magasztosságát és a keresztségi szertartás 
követelményét, megtanít az élet megváltoztatásának és a vele járó 
kockázatnak a mérlegelésére: a keresztény vallás törvénytelen, nún
den liturgikus összejövetclre, ami a hívő számára létfontosságú, 
lesújt a törvény szigora. Az állam váratlanul csap le és keményen. 

Ha valaki kereszténynek, vallja magát, kiszolgáltatja magát az 
előkelő társaság megvetésének, és konfliktusba keveredik környeze
tével. Nem elég csupán elvontan tekinteni ezt a helyzetet, hanem 
rneg kell próbálni, el kell sajátítani, bdülről kell átélni, hogy a tárgy 
ismeretében tudja elkötelezni magát. ,\z egyház annál jobban 
ragaszkodik az újoncidőhöz minél kevésbé gyakorolják azt a pogá
nyok és az eretnekek. A mi:>ztériumvallások semmiféle erkölcsi vál
tozást nem kövct~ltek. Afrikában a markioniták teljes erőből keresz
teltek. (8) Ezzel szemben <!. keresztény bevezetéssel együtt jár az, 
hogy a jelölt elszakadjon a bálványoktól, az ördögnek a szerzők 
által nyilvánosan leleplezett "hiúságától" (9), akik különösen a lát
ványosságokra és a cirkuszijátékokra gondoltak, mert ezekért bolon
dultak az afrikaiak . .-\ "két útról" s7.óló tanítás, amely a kezdeti 
katekézis részét képezte. kidomborította a keresztény küzdelem 
drámai jellegét. 

l'- ét út van, egy az életé, egy a halálé - mondja a Didakhé -, 
a két út között pedig nagy különbség ·.-an. Az élet útja ez: "Elő
ször, szeresd Istenedet, aki teremtett téged; másodszor, szeres d 
felebarátodat, mint önmagadat. Te se tedd azt másnak. amit nem 
akarsz. hogy veled tegyenek". (l O) 

A keresztény szerzők előszr-retettel nyúltak a sportból és különö
sen a katonai életből vett hasonlatokhoz. hogy tudatosítsák, ettől 
kezdve kérlelhetetlen harc folyile 
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Ha a katekumen mindentjól mérlegre tett és megtapasztalt, dönt, 
és tudja, hogy döntése visszavonhatatlan. Olyan ez, mint a kato
nának az életre-halálra szóló hűségeskü, amelyet egy afrikai vagy 
egy latin számára a sacramentum, a szentség szó fejez ki. Az egyház 
színe előtt megvallott hitét a kereszténynek meg kell majd vallania 
a hatalom és a bíróság előtt is. Ehhez a közösség beleegyezését adja. 
Mindenekelőtt a közösséget érinti az új tagok jövetele, és testületileg 
felelős kitartásukért. Megvizsgálja tehát a jelölt viselkedését, vajon 
buzgón "segítette-e a szegényeket és látogatta-e a betegeket". (ll) 
Egyes katekumenektől a püspök megkívánja, hogy változtassanak 
pályát, amikor régi életmódjuk összeegyeztethetetlennek vagy nehe
zen összeegyeztethetőnek látszik számára az új hittel és az egész 
közösség jelenlétében tett ígéreteikkeL 

A keresztény keresztség szertartása nem keresztény találmány. 
Abban a korban tűnik fel, amikor a szent fürdőket éppúgy gyako
rolták az esszénusoknál, mint a különböző vallási szektákban. Való
ságos keresztelési mozgalom volt Krisztus idején Palesztinában. 
Az összes keleti vallásban szent folyók: a Gangesz, a Jordán tisztí
tanak meg és adják vissza az egészséget. 

A víz szimbolizmusa tekintélyes szerepet játszott a vallás törté
netében. A születést és a termékenységet idézi fel. A teremtés elbe
szélése a vizekből emeli ki lsten világát. A témát megtalálhatjuk 
a többi kozmogóniákban is, ahol a vízből születik az élet. A termé
kenység gondolatához kapcsolják a vallások a megtisztulás gondo
latát. A vízből nemcsak fakad az élet, hanem a víz helyre is hozza. 
Péter első levele és a régi liturgikus hagyomány úgy mutatja be 
Krisztus művét, mint a tengerek szörnye felett aratott győzelmet, 
a keresztséget pedig úgy, mint az emberek kiszabadítását a Levia
thán torkából. Krisztus leszáll a halál nagy vizeibe, és visszajön 
onnan, maga után vonva győzelmébe a megújított teremtést és 
emberiséget. 

A keresztségi liturgiában és katekézisbenkivirágzanak a gyakran 
egymással összefonódó vallásos mitológiai intuiciók és a bibliai 
témák. Életfakadás, az elmúlt bűnöktől való megtisztulás, a hit által 
kijelölt út felett felragyogó világosság - ezekre az egybecsengő gon
dolatokra bukkanunk a kor összes szerzőjénél, még ha néha bizo
nyos hangsúlyeltolódást tapasztalunk is. 

Két II. századi irat számol be pontosabban arról, hogyan is 
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kereszteltek: a Didakhé és Jusztinosz Apológiája, amely oly bőségesen 
nyújt felvilágosítást a korabeli liturgikus életről. A Didakhé a leg
f5sibb rituálét nyújtja: 

A keresztségre vonatkozóan pedig, így kereszteljetek; mi
után mindezeket előtte elmondtátok, élő vízben kereszteljetek 
J.z Atya és Fiú és Szcntlélek nevére. Ha nem áll rendelkezésre élő 
víz, keresztelj más vízben; ha lehet, hidegben; ha nem, melegben. 
Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, 
az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. A keresztelendő és a keresz
telő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges, a többiek is; 
a keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy vagy két napig 
böjtöljön. ( 12) 

A keresztelés két formája, a folyó vízben vagy medencében, alá
merítéssel vagy leöntésseJ történő keresztség olyan kiszolgáltatást 
vesz figyelembe, ami eredetileg a szabad ég alatt, egy folyó vagy 
.t teager partján történt, és csak később vitték át házak belsejébe . 
. \ lalibelai baptisztériumok Etiópiában a XI. században még a sza
bad ég alatt találhatók. A keresztségi formula tisztán szenthárom
.;ági, mint Máté evangéliumában. A háromszori alámerítés vitat
hatatlanul utal a megelőző háromszori könyörgésre. 

150 körülJusztinosz az Apologiában úgy írja le a keresztséget, amint 
.tzt a görög-római világ különböző közö1ségeiben végzik. Böjt és 
imádság készíti fel rá a jelöltet. A közösség részt vesz rajta, mert 
új tagokról van szó, akiket szolgálatkészen illik fogadni. 

Ezután elvezetjük oda őket, ahol a víz van, és ahogyan mi is 
újjászülettünk, ugyanúgy ők is újjászületnek, a mindenség Atyja, 
uralkodó Istene és a mi megváltónk, Jézus Krisztus és a Szent
lélek nevében elvégzik ezt a lemosdást a vízben. Ezt a lemosdást 
megvilágosításnak is nevezzük, mert megvilágosítja azoknak az 
értelmét, akik ezeket megtanulták. 

:\fi pedig, miután megtörtént annak lemosdása, ki elfogadta 
tanításunkat és hozzánk csatlakozott, odavezetiük őt azokhoz, 
kiket testvéreknek hívunk, ahol egybegyűlve közösen imádkozunk 
magunkért, a megvilágosítottért meg a többiekért, mindenkiért 
igen buzgón. (13) 
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A keres:Gtségi világosság témája különösen kedves Jusztinosznak, 
mert kifejezi a Krisztusba vetett hitet, és kijelöli a lelki útiterveL 
Az első kérdés, ami felvetődik: Mikor és hol kereszteltek? Az ősegy
ház akkor fogadja be a jelöltet, amikor az felkészült, s ez valószínű
leg vasárnap történik. A húsvéti virrasztás alkalmával történő 
keresztség a katckumenátus és a nagyböjt megszervezéséhez kap
csolódik, ez pedig csak a III. századra nyúlik vissza. ( 14) Azelőtt 
sokkal rugalmasabban kezelték az ügyet. Perpetuát és társait a bör
tönben keresztelik meg anélkül, hogy említés esnék a vasárnapróL 
Jusztinosz leírása ellenben - úgy tűnik - egy vasárnapi össze
jöveteibe illeszkedik bele. 

Hol kereszteltek? Ha az összejöveteli hely egy folyóhoz vagy 
a tengerparthoz volt közel, mint ahogy ez a Filippiben vagy Dé
loszon felállított zsinagógák esetében történt, valószínűleg "élő víz
ben" szolgáltatták ki a keresztséget; Rómában talán a Tiberis ben. 
(15) Az istentiszteleti célokat szolgáló magánházakban egy vagy 
több fürdőszabának kellett lenni, baptis;:,térion nevű medencékkel 
ellátva. (16) Később így nevezik majd a keresztelőkutakat. 

A kultuszhelyek megszervezésével együtt járt egy baptisztérioll 
gyors berendezése. A III. század elejéről származó dura europoszi 
templomnak már van a keresztelés számára fenntartott helyisége. 
A kcresztelőkút be van fedve. Festményá idézik fel a paradicsom 
vagy a jó pásztor témáit, és képes keresztségi katekézist nyújtanak. 

A kezdetleges rituálé kidomborítja a víz szimbolikáját. A teljcsen 
mezítclen katekumenek derékig mennek be a vízbe. Az asszonyok 
kibontva hagyják hajukat, amelyet hosszúra növesztve hordanak, 
kivéve a rabszolganőket. Minden ékszert letesznek. (17) Vajon meg
keresztelték a gyermekeket? Juszinosz ezt hiteti cl. (18) Rusticus 
prefektus előtt azokról beszél, akik "gyermekkoruk óta" kereszté
nyek lettek, társa pedig ugyanígy nyilatkozik: "A szülcimtől kap
tam ezt a tanítást". ( 19) 

A hármas alámerítéskor, amelyről már a Didak/zé tanúskodik. 
a püspök kétségtelenül ezt a formulát mondja: "Kereszteltetik ... 
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében". 

Amikor a megkeresztelt kilép a vízből, ettől a kortól kezdve való
színűleg fehér ruhába öltöztetik, és koszorút tesznek a fejére, amim 
ez Salamon ódáiból kitűnik. (20) Hermasz Pásztora a fehér ruhához 
kapcsolja a pecsétet, az újonnan megkereszteltek homlokára rajzolt 
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jelet, amely Isten népébe való beiktatásukat jelzi, s ennek hármas 
dimenziója van: személyes, közösségi és eszkatologikus. (21) 

Különböző kifejezések jelölik a szertartást és összetevőit: fürdő, 
újjászületés, megvilágosítás - ezeket Jusztinosz használja. Hozzá 
kell még tennünk a Szent Pál és az első keresztény közösség számára 
oly kedves "a Lélek pecsétje" kifejezést. (22) Egy ősi keresztségi 
ének a fény képében fejti ki az újjászületés katekézisét: 

Ébredj, ki alszol, 
támadj fel a halálból, 
és megvilágosít Krisztus, 
a feltámadás Napja, 
aki a hajnalcsillag előtt születctt. (23) 

Mikorra nyúlik vissza az a szokás, hogy tejet és mézet adnak az 
újonnan megkereszteltnek az eukharisztikus ünneplés folyamán? 
(24) Nehéz megmondani. Szimbolikája világos: a keresztség beve
zeti a neofitát az Ígéret Földjére. A keresztségi beavatás az cukha
risztiában és az eukharisztia által fejeződik be. 

Jusztinosz egyszerűen hozzáfűzi, hogy az újonnan megkereszteltet 
testvéreihez vezetik, akik befogadják közösségükbe. A békecsók 
pecsételi meg a testvériséget. A beavatás éppúgy a kenyértörésben 
fejeződik be, mint Emmausiban: találkozás, haladás és áldozás. 
"Miután az igazságot megtanultuk, a helyes életre kell törekednünk, 
tetteinkben a jót kell követnünk, azon kell lennünk, hogy a paran
csokat megtartsuk, és az örök üdvösséget elnyerjük." (25) 

A vértanúk szüntelenül keresztségi hitvallásukra hivatkoznak. 
A bevett formulákat ismétlik a római helytartók előtt. Akár meg
kapták már a keresztséget, akár csak készülnek rá, a vérkeresztség 
akkor is hasonlíthatatlanul magasabb rendűnek látszik. Karthágó
ban az amfiteátrumi játékok végén, amelyeknek a keresztények 
vo!tak a szereplői és áldozatai, egy leopárdat uszítottak Saturusra, 
s "annak egyetlen harapásától kifolyt a vére". (26) A nép "ráolvasva 
a második keresztség tanúságtételét, odakiabálta: »Üdvös mosako
dás! Üdvös fürdő!« Mert különösen az üdvözül, akit így fürdetnek 
meg" - teszik hozzá az akták. (27) 
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Akik építik az egyházat 

Egy konkrét közösség keresztmetszete lehetövé teszi, hogy felmér
jük, kikből is áll. A kultusz szolgáin kívül itt találjuk azokat, akik 
szüzességben és aszkézisben élnek, a keresztény családapákat és 
-anyákat, akik a többséget teszik ki. 

Az új keresztény keresztségének reggelén visszatért a hétköznapi 
·életbe. A pásztorok félnek ettől a szembesüléstőL Ki fog-e tartani 
-ez a lány, ez a befolyásos férfi, ez a pogányhoz férjhez ment asszony, 
ez a fiatal rabszolga? A paruziának - az Úr visszajövetelének -
várása és az üldözések fenyegetése felszítja ugyan a buzgalmat, de 
ugyanakkor olyan misztikus elragadtatást is ébreszt, amelyet gyü
mölcsözően aknáznak ki a montanisták és a hozzájuk hasonlók. 

A jelöltek egy bizonyos része számára a keresztség egyúttal" szer
ozet be lépés" is abban az értelemben, amelyet XIV. Lajos kora köl
csönzött ennek a kifejezésnek: szegénységben és tisztaságban Isten
nek szentelik életüket. Különösen a szír egyházban járt karöltve 
a keresztség a szüzességgel; akik az önmegtartóztatásnak sz en telték 
magukat, elsőként azokat keresztelték meg mint tökéletes kereszté
nyeket. Ez a felfogás, amely talán a keresztségnek mint a szexuali
tást megelőző paradicsomi állapothoz való visszatérésnek a fogal
mához kapcsolódik (28), mély nyomot hagyott az apokrifirodalom
ban és a kezdeti szerzetességben, amely ezzel táplálkozott. Ireneusz 
és az antiochiai teológia nem hajlandó "szexuálisan" értelmezni 
az első emberekről és bukásukról szóló elbeszélést. Egyes megtérők, 
mint például Karthágói Cyprianus megkeresztelkedésüktől kezdve 
teljes önmegtartóztatásban élnek anélkül, hogy egy árnyalattal is 
lejáratnák a házasságot. 

Számos közösségben csoportosultak egyszerre házasemberek, 
szüzek, önmegtartóztatók, aszkéták, és ez a kapcsolat mindenkit 
:;arkallt. A férfiak közül egyesek önmegtartóztató életüket az evan
gélizációnak szentelték, amint ezt már az apostolok esetében láttuk. 
(29) Csak Istennek tartoztak számadással döntésükrőL Ezt vissza 
is vonhatták, és meg is házasodhattak anélkül, hogy rosszallásnak, 
még kevésbé hogy fenyítésnek tették volna ki magukat emiatt. 

új helyzet ez, amely szöges ellentétben áll a hivatalos zsidósággal 
és a görög-római világgal. A zsidóknál az, "aki nem nemz, vétkezik 
Isten parancsa ellen". A házasság tehát szigorú kötelesség. A zsidó-
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ság mint olyan a nemi élet kiegyensúlyozott és rendezett felfogását 
nyújtja ugyan, de már heves támadásokat kellett kiállnia az esszénus 
közösségek és a therapeuták részéről. (30) 

A római törvényhozás az állampolgárnak kötelességévé tette, 
hogy megházasodjék, hogy így örökítse meg a családot és a házi 
kultuszt, és állampolgárokat meg katonákat adjon az államnak. 
A házastársi összhang háttérbe szarul. Augustus császár egy sereg 
törvényt hozott, amelyek kiváltságaik elvesztésével sújtották a nőt
leneket, és igyekeztek nősülésre szaritani őket (31), ezek azonban 
pusztán csak politikai döntések, amelyekben semmilyen szerepet 
semjátszik az erkölcs. Az aszkézis azonban mégsem ismeretlen egyes 
filozófiai áramlatok előtt, és így történhet meg az, hogy Tüanai 
Apollóniosz vallási indokok alapján teljes tisztaságban él. (32) 

A pogány morál éppúgy nem kényszeritette rá a házasembereket 
a hűségre, mint a nőtleneket az önmegtartóztatásra. Sőt egy temp
lomi prostituálttal, egy hierodulosszal való paráznátkadást vallásos 
tettnek tartottak. "Prostituáltat saját gyönyörünk miatt szerzünk 
meg, ágyast azért, hogy megkapjuk az egészségünk által megkívánt 
napi gondoskodást, feleségül pedig azért veszünk valakit, hogy tőle 
törvényes gyermekeink legyenek, és hűséges őre legyen mindannak, 
ami a házunkban van." (33) Így fest a "polgári" realizmus, amely
lyel a kereszténység történelmének minden korszakában szembe
kerül. 

E kényelmes szabadossággal szemben az evangélium energikusan 
megtiltja a paráználkodást, és az új erkölcs követelményeit vezeti 
be. Fülöp diakónusnak szüzességre szentelt leányai (34) legendássá 
válnak Caesareában, és a prófétaság kiegészítő dicsfénye övezi őket. 
Ugyanez a helyzet az ellentétes irányzatoktól tönkretett, kavargó 
korinthusi közös'ségben: kicsapongás és aszkézis, merevség és szaba
dosság, szorongás és képzelődés kuszálódik össze. Alig változtak 
valamit a korinthusi férfiak és nők, amikor Római Kelemen meg
leckézteti hencegésük miatt a szüzeket, ami elhomályosítja tanúság
tételük értékét. (35) 

Az aszkéták kivételes esetet képeznek a közösségekben, amikor 
előfordulnak. A szüzek általában családjuk körében élnek, apjuk 
vagy gyámjuk oltalma alatt, s megőrzik vagyonukat. Döntésük tel
jesen szabad, indoka az Ország várása. (36) Elhatározásukat kinyil
vánították a püspöknek. (37) Egyesek csoportos "begina"-életet 
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kezdenek el élni, vagy csatlakoznak a már megszervezett özvegy
közösségekhez. (38) Vegyes aszkétacsoportok tünedeznek fel (39), 
és a III- IV. században állandóan gondot okoznak a hatóságnak, 
mely az eltévelyedések és a kilengések nyomására végül is formálisan 
betiltja őket. 

Aszkéták és szüzek egyfajta arisztokráciát képeznek az egyházban, 
ami különösen az alázatosság számára jelent nehézséget. A közösség 
"a kiválasztottak ki választottainak" tekinti őket. (40) .Mindkettő 
azzal a kockázattal jár, hogy nem veszik komolyan őket. A gőg 
kísértése Korinthusban részegítőbb, mint az érzékek mámora. Polü
karposztól Tertullianusig, Filippiben éppúgy, mint Karthágóban 
egymás után hangzanak el a figyelmeztetések. Semmi sem egyete
mesebb az emberi természet hajlamainál, s nem finomabb az erény 
gőgjénéL Még veszedelmesebb, ha hajlandók vagyunk egy életmó
dot rákényszeríteni mindcnkire, és elítélni azt, aki házasságban él. 
A lyoni keresztények elérték, hogy a túlzott aszkézist gyakorló Alki
biadész újra használja a teremtés javait (41), és normáJisan táplál
kozzon. 

Mindezek az árnyak csak még inkább nyilvánvalóvá teszik azt 
a ragyogó tanúságot, amelyet a szüzek és az aszkéták tesznek az 
evangélium mellett. Az apologéták ezt lobogtatják a pogány erköl
csök felé. (42) Galénosz, az orvosok feje is megdöbbenéssel hozza 
fel ezeknek a férfiaknak és nőknek a példáját, akik egész életükben 
tartózkodnak mindenfajta nemi élettől. (43) 

A Nagy Egyház ritka kivétellel elismeri a házasság és a szcxuális 
élet törvényes voltát, amelyet a hivők nagy többsége él. Hallgatag 
többség ez, szemben egy fecsegő kisebbséggel, amely szüzek és 
eunuchok monostoraivá akarja átalakítani az egyházat. Az emberek 
nem várták meg a sajtó nyilvánosságát és a televíziót, hogy azt 
részesítsék előnyben, ami szenzációt jelent! 

A keresztények nagy többsége, élén a püspökkel és a diakónusok
kal nős. A korabeli írások megjegyzik, ha egy püspök "önmegtar
tóztató", mert e.z kivételes esetet képez. Persze kérdés, vajon mint 
a korabeli sztoikus, a keresztény is felveti-e magában a problémát, 
amely később Rabelais-t is jókedvű lelkesedésre hangolja: Meg kell-e 
házasodni? (44) 

A kereszténység felforgatta a nő helyzetét, amint már láttuk, és 
módosította a házasságra vonatkozó törvényeket. Bevezette az ókori 
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jog számára ismeretlen szentséget és felbonthatatlanságot, a házas
ság és a nőtlenség köztiszabad választást, azt a kötelezettséget, hogy 
mirtdenkinek tis-zteletben kell tartani saját állapotának tisztaságát, 
végül pedig azt, hogy mindenki, még a rabszolgák is köthetnek 
házasságot a keresztény elvek alapján. Akik a keresztségre jelent
keztek, azoknak rendezni kellett helyzetüket, feleségül kellett venni 
vagy el kellett bocsátani ágyasukat, monogámiára kellett magukat 
kötelezniük (45), ami szertelenségnek kellett hogy tűnjön egy olyan 
korban, amikor oly sok patrícius versenyzett a válások számában 
a mi filmcsillagainkkaL 

Az egyház megtartja a polgári törvényhozásból azt, ami nem 
ellenkezik a házasságról alkotott felfogásával, dc szembeszegül 
mindazzal, ami ennek ellentmond. (46) A válás története tegnap 
Franciaországban, ma Olaszországban világosan mutatja ezt az 
irányvonalat. 

Különben rosszul vagyunk informálva arról, hogyan történt 
a házasság az első keresztény nemzedékeknéL Antiochiai Ignátiosz 
azért ír Polükarposznak, hogy kifejezze óhaját: "Ú gy illik, hogy 
a vőlegényekés menyasszonyok a püspök helybenhagyásával kelje
nek egybe, hogy a házasság az Úr szándékának megfeleljen, és ne a 
öszötönös kíváokozás szerint történjék. Minden Isten tiszteletére 
legyen!" (47) . 

lgnátioszra erős befolyást gyakorolt Szent Pál. (48) Ű is felügye
leti jogot igényel magának, mint az apostol. A püspök helybenha
gyása - esetleg felhatalmazása - különösen akkor volt sürgető, 
amikor a házasságot a törvény nem szentesítette, mint például két 
rabszolga vagy egy patríciusnő és egy szabados között. (49) Annál 
inkább bele kellett avatkoznia az árvák házasságába, hiszen ezek 
az ő gondjára voltak bízva. A közösségek méretei lehetövé tették, 
hogy a püspök ismerje az egyes személyek egyéni körülményeit, és 
mérlegelje az ezzel járó kockázatot. 

A jegyeseknek, különösen a menyasszonynak a vonzódását nem 
tartották fontosnak. A Didas;:.kália arra buzditja a keresztény szülő
ket, hogy "vátasszanak nőket fiaik számára, és adják hozzájuk fele
ségül". (50) A társadalmi megfontolásoknak meg kell hátrálniuk 
a vallási indokok elől, mert "az Úr szándékának mcgfelelően és nem 
az ösztönös kívánkozás szerint kell cselekedni", amint lgnátiosz · 
mondja. A tekintély, akinek kikérték a tanácsát, dönt, vajon a házas-
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ság nem veszélyezteti-e a keresztény ideált. Valószínű, hogy maga 
a püspök a diakónustól és a közösségtől kért felvilágositást, hogy 
tanácsolja-e a házasságot, vagy pedig lebeszélje róla a jegyeseket. 
Családapai tapasztalata csak növelte tanácsának értékét. Ugy lát
szik, hogy Ignátiosz útmutatása csak saját egyházára vonatkozik. 
Egyedül a montanisták tették törvénnyé. (51) 

A keresztények - Ariszteirlész és Arnobiosz állítása szerint -
alkalmazkodnak a városról-városra változó törvényekhez. A harus
picium (béljóslás) és az áldozatok kivételével "az egész római 
menyegzői szertartást megőrizte a keresztény használat" - írja 
Mgr Duchesne. (52) A görög és a keleti világ két, egymást követő 
szakaszban kötötte meg a házasságot. Ezek alkották a szerves része
ket: a házassági ígéret, amely az első momentum, és a megünnep
lése, ami a befejezés. A káld egyházban a jövendő vőlegény egészen 
a legutolsó évekig váltságdíjat fizetett választottja családjának. 
Zajos felháborodás tört ki, amikor a pátriárka ezt eltörölte. 

Rómában éppúgy, mint Karthágóban a házassági ígéret kimon
dásakor a vőlegény - eredetilegvasból készült - gyűrűt húzott a 
menyasszony balkezének negyedik u.üára, amelyet azóta gyűrűs
u.ünak neveznek, mert Aulus Gellius ( + 180) szerint ez az u.ü abban 
az idegben végződik, amelyik a szívhez vezet. A kölcsönös ajándé
kozás keleti eredetű szokás. Egyiptomban a házasság előkelő for
mája a levélváltás útján kötött házasság, s a levelek érvénnyel ruház
zák fel a két hitves között kötött megállapodást. Néha maga a nő 
házasítja ki magát, ami emancipációját bizonyítja. 

Rómában követelmény a nő személyes hozzájárulása, mert itt 
a házassági beleegyezés a lényeges elem. A jegyeseknek kölcsönösen 
akarniuk kell házastársakká válniuk, s ez adja meg a nőnek az uxor 
méltóságát és a férjével egyenlő társadalmi rangját abból a célból, 
hogy gyermekeket nemzzen és neveljen. (53) Jegygyűrűről nem 
esik szó. 

A görög vidékeken a házasság előestéjén a ceremónia a menyasz
szony fürdésével kezdődik. Efezusban is így kellett lennie, mert Pál 
apostol utal rá. (54) Még ma is láthatjuk Egyiptomban, hogy az 
anya lányával együtt merül bele a Nilusba, menyegzői fürdőre. 
A pogány menyasszony úgy temette el lcánykorát, hogy játékait és 
ruháját felajánlotta Artemisznek. 

Bár a keresztények a házassági szcrtartásnál alkalmazkodtak 
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városuk szokásos ceremóniáihoz, awnban gondosan elkerülték 
mindazt, aminek bálványimádó jellege volt, no meg a lakodalmi 
menct feslett énekeit. Egyetlen más területen sem okozott ilyen 
mély változást a hit, miközben alig hozott átalakulást. De azért 
egyáltalán nem zárták ki a mulatozást. A III. század közepén egy 
bizonyára keresztény egyiptomi paraszt elismeri, hogy az egész 
éjszakát mulatozással szokták tölteni. (55) 

Az esküvő reggelén a menyasszony hat ágba font hajára mirtuszból 
vagy narancságból font koszorút tettek, amelyhez a virágot ő maga 
szedte. Flammeumot, narancssárga színű fátyalt viselt, amiről már 
messzirőlláthatták, hogy jön. Ez volt a jel az ének megkezdésére. 
Catullus így énekli meg a menyasszonyt: 

Övezd majorannától illatozó 
virágokkal homlokod! 
Örvendve vedd 
narancssárga fátylad! (flammeum) (56) 

A latin nubere ige eredetileg azt jelenti, hogy "lefátyolozni". 
Az egész környék felbolydul az izgalomtól, a járókelők megállnak. 

A szertartás a lányos háznál kezdődik. Felolvassák a szerződést, 
ha le van írva, aztán Rómában t.íz tanúval íratják alá (57), a hagyo
mányos Ubi Caius, ibi Gaia (58) formulával kinyilvánítják a bele
egyezést, és az új feleséget átadják férjének. Megfogják egymás kezét, 
Rómában éppúgy, mint Athénben. Görögországban a kézfogás még 
a lényeges szertartás a IV. században. A pogányok áldozatot ajánla
nak fel, amit a keresztények hamarosan egy liturgikus rítussal, talán 
az eukharisztiával helyettesítettek. 

Tertullianus (59) kétségkívül a kézfogásra utal egy ferjes asszony 
előtt, amikor azt írja: "Az ilyen látványtól elragadtatva Krisztus 
békéjét küldi a keresztény házastársaknak. Ahol ők vannak, Krisztus 
is ott van." 

És megkezdődik a lakoma. A nászének az ókori Görögországban 
és mindmáig is elengedhetetlen, amint nemrégiben Mikonoszban 
is megállapíthattam. Amikor befejezik a lakmározást, a lefátyolo
zott, virágkoszorús ifjú feleséget a hitvesi házhoz vezetik. 

Leszállt az éj. A menet lányszöktetést mímel: színleg el akarják 
rabolni a menyasszonyt anyjától, hogy új otthonába vezessék. Fák-
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lyavivők haladnak a mcnet élén, fuvolásfiúk és -lányok adjá~ rncg 
a dáridó ritmusát. A fescenninusi - az etruszk Fescenniából szár
mazó - dalok vastag tréfákkal és trágársággal kérkednek. A görög 
menyasszony szekerén hagyja el a házat. Ezt a jelenetet-örökítette 
meg a művészet (60): a férj gyöngéden emeli fel a földről ifjú fele
ségét, aki dobogó szívvel foglal helyet a nászszekéren. Három gyerek 
kíséri, egyikük galagonyaágból készült fáklyát visz, A menyasszony 
mögött a guzsalyt és az orsót viszik. 

Illik, hogy a lakodalom fényűző legyen. Apuleius (61) egy 
Rómában tartott hatalmas esküvő költségein gúnyolódik, amelyek 
50 OOO sestertiusra rugtak, ami körülbelül 2000 dollárt tehet ki .. 
A keresztények bizonyára szerényebben igyekeztek lebonyolítani 
a lakodalmakat. 

Semmiféle liturgikus szertartást nem ismerünk, de valósúnű, 
hogy a püspököt -- vagy megbízottját - meghívták a mcnyegzői 
lakomára: talán maga a közösség is részt vett rajta, legalábbis el
küldte tanúit, egy olyan korban, amikor még nem voltak sokan 
a testvérek, és a vallási meg társadalmi szálak sokkal erősebbek 
voltak. A Tamás-akták úgy mutatják meg nekünk az apostolt, 
amint a jegyesekkel együtt imádkozik a nászház ban .. (62) Kelemen 
pontosabban körülírja, hogy egy presbiter teszi fel a kezéta jegye
sekre Alexandriában. (63) 

A szarkofágok és a serlegek díszítései illusztrálják a· házasság 
kereszténnyé válását; maga Krisztus koszorúzza meg a házastár
sakat, ő elnököl a kézfogón, amikor a kezek az evangélium fölÖtt 
kulcsolódnak össze. (64) A Priscilla-katakomba egyik freskójatalán 
az ifjú feleség lefátyolozását ábrázolja. (65) . 

A keresztény ember számára a házasság a teremtés művét foly
tatja, a gyerekek pedig a szülők boldogsága. Kelemen pontosabban 
írja: a jó gyerekek. A görög nemesség kötelez. (66) Csak azért 
kötünk házasságot, hogy gyermekeink legyenek, állítja Jusztinosz 
(67) és Ariszteidész (68), amikor a házastársak szexuális életének 
szabályait és korlátait állapítják meg. Az egyház viaskodik azok
kal, akik "szélsőségesek": akik a házasságot és az egész szexuális 
életet ócsárolják, meg azokkal is, akik olyan szabadosság melletl 
szállnak síkra, mint ami a nagy földközi-tengeri kikötőkben tapasz
talható. (69) Kelemen (70) erkölcsi traktátusában, a Paidagógos;:,ban 
határozottan szembeszáll a prostitúcióval és a pederasztiával. 
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Olyan fenntartásokkal szabályazza itt a házaséletet, hogy egy mai 
kommentátora nem minden humort mellőzve kérdezheti, végül is 
mi.kor engedi meg az alexandriai maralista az ölelkezést. (71) 

Akiknek meg szabad házasodniuk, azoknak nevelőre van szük
ségük. Ö majd megtanítja nekik, hogy ne végezzék a természet 
titkos rítusait nappal; ne közösüljenek például, amikor kijöttek 
a templomból vagy az agoráról; hajnalban, mint a kakasok, 
az imádság, az olvasás vagy a nappali hasznos tennivalók ide
jén; este pedig, a vacsora és a kapott javakért mondott hála
adás után illik megpihenni. (72) 

:\ terhes asszonnyal való érintkezést ezzel a festői érvvel tiltják 
meg kifejezetten: "A földműves az elvetett magból várja az ara
tást, nem vet rá még fölöslegesen". (73) A nemzési szándékon kívül 
álló szexuális gyönyör ellentétes "a törvénnyel, az igazságossággal 
és az értelemmel". (74) A keresztény írók a bibliai előírásokat 
ismétlik, df" még keményebb szigorral. Erősen befolyásolta őket 
a sztoikus irányzatú népies filozófia. (75) l'vfusonius tiltottként 
utasította cl a puszta gyönyört a házaséletben. (76) A nemi élet 
ösztönösen a kurtizán mesterségét idézi fel, ami virágzott Korinthus
ban és Alexandriában. Kelemennek a nyúl és a hié9-a erkölcseiről 
szóló unalmas fejtegetései a legrosszabb népszerű prédikációs iro
dalmat hirdetik. (77) A "mindennapi élet kazuisztikája" (78) ez, 
meg az ocsmánysággal egyet jelentő éjszakai életé, mely egyre 
jobban untatja a Paidagógosz olvasóját, míg egyszer csak meg
könnyebbül, mert látja, hogy végső hivatkozásként deus ex machina 
felbukkan a szabadító Logosz. (79) A törvényhozók sokkal mér
sékeltebbek, és megelégszenek azzal, ha leszögezik, hogy a házas
élet törvényes, és fölöslegesek a zsidóságtól örökölt rituális mosa
kodások. (80) 

Az ókeresztény egyház ellenben különös szigorral ítéli cl az 
ókori erkölcsöket, még ha azokra részben magyarázatot is nyújt 
a gazdasági helyzet: a fogamzásgátlásról, az abortuszról, a gyer
mekek kitételéről van szó. (81) Az önmegtartóztatás árán elért 
bizonyos születéskorlátozás a mértékletességről tanúskodik 
mondja Kelemen. (82) 

A család az egyház sejtjeként jelenik meg. Pál és Péter, őket 
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követve pedig núnden lelkipásztor a keresztény otthon képét raj
zolják meg, szemben a pogány erkölcsökkel. Tertullianus a két 
hitves összhangját énekli, akik együtt mélyítik cl szeretetüket, ami
kor megkapják az eukharisztiát. (83) 

Az evangélium hiába magasztalja a férfi és a nő egyenlőségét, 
a család magatartása olyan tekintélyt igényel, amelyet az ókor 
núndig a családapára ruházott. Ű uralkodik a ház felett, amely 
magában foglalja a feleséget, a gyerekeket, a szolganépet, a rab
szolgákat. Ű a ház világi és vallási feje Rómában, egészen haláláig. 
Fenyít és büntet, kiházasítja fiait és leányait. A paterfamilias római 
jogszabályozása végül is befolyást gyakorolt a hellén világra. A zsi
dóknál a hangsúly az apa lelki küldetésén van: neki kell meg
tanítania fiát a tórára. 

Még ha nem is forgatja fel az evangélium az antik családi 
struktúrákat, szellemében átalakítja, hogy az egyház élő sejtjévé 
tegye. Azok közül verbuválja és választja ki pásztorait, akik bizo
nyítékát és példáját nyújtották, ho~:,ry jól igazgatják házukat. Új 
elv alakítja át belülről a hitvestársak, a szülők és a gyerekek közti 
viszonyokat. Pál (84) megfogalmazta, Kelemen pedig elismétli a ko
rinthusiaknak: "Engedelmeskedjetek egymásnak az Úr félelmében". 
(85) Ettől kezdve az Úr a norma és a láthatatlan tekintély. 

Az egyház elismeri a ház felett gyakorolt atyai tekintélyt, a vi
dékekre és civilizációkra jellemző árnyalatokkal együtt. A Didas;:
káliának a családapa kötelességeiről és felelősségeiről szóló hosszú 
fejtegetése (86) nyilvánvalóan bizonyítja, milyen jelentős szerepe 
volt a közösségben. Ebben a leírásban tisztán kidomborodik a ne
velői munka, amelyet az apa és az anya közösen végez. 

A tekintély csak olyan méctékben hatékony, amennyiben szere
tet hatja át, amint lsten pedagógiája mutatja: "Se nem zsarnok
ság, se nem hanyagság, hanem szilárdság és szelídség, tekintély 
és jóság" (87), mértékletesség és bátorítás keveréke. 

Az anya vallási befolyása tekintélyes a keleti közösségekben. 
Boldog és eredményes otthonokkal találkozunk itt (88), ahol az 
anya munkája meghatározó jellegű. (89) Pál elismeri, milyen sze
repet játszott Timótens anyja (90), Péter pedig tudja, hogy a 
feleség megnyeri férjét a hitnek. (91) 

Az ókorban az otthon szerkezete megkönnyítette a vallásos "fer
tőzést". Sőt Alexandriai Kelemen odáig elmegy, hogy még egy kis 
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kacérságot is engedélyez a feleségnek, hogy megnyerje pogány fér
jét! (92) 

Az anya vagy a dajka gondjaira bízott gyerekekre, különösen a 
görög és a keleti világban erős befolyást gyakoroltak a kiemelkedő 
képességű nőrokonok. Az alexandriai környezetben, ahol az asz
szonyra az a veszély leselkedett, hogy feloldódik a luxusban és a 
cicomázkodásban, Kelemen ragaszkodik ahhoz, hogy fogjon mun
kához, lássa el otthoni kötelességeit, és hatékony segítőtársa legyen 
férjének. (93) 

A korabeli sírfeliratok (94) - amennyiben nem konvencionáli
sak és hazugok, mint az újra megházasodott özvegy férj "örök 
gyásza" - megindítóak és jelentőségteljesek; egyesítik a halálban 
azokat, akik az életben egyesültek. "Caia Phebének, hűséges fe
leségének és önmagának Ca piton, a férje"; Successus hitvesének, 
"az igen ritka, igen tiszta, valóban feddhetetlen Eusebiának, akiért 
kéri a látogatókat, hogy imádkozzanak". (95) Gyakran nagy ne
hézségekbe ütközik egy felirat datálása, mert az első nemzedékhez 
tartozó keresztények nagyon tartózkodók vallásos meggyőződésük
kel kapcsolatban: általában pogány formulákat használtak, amiket 
a különféle korok sírfeliratain is fel lehet lelni. 

Az evangélium igazi értékére emelte a gyermeket, ez azonban 
felforgatta a bevett erkölcsöket, mert a római jog megengedte, 
hogy az apa kitegye gyermekét. Az ősegyház hangsúlyozza az ott
honban betöltött szerepét. A gyerekeket mindig kifejezetten meg
emlitik, amikor "keresztény házakról" van szó. (96) Ariszteirlész 
(97) ártatlanságukat dicséri, Minucius Felixet (98) izgalomba hoz
zák első gagyogásaik, Kelemen (99) pedig hosszasan fejtegeti a 
Paidagógos;:;ban a lelki gyermekség evangéliumát. 

A nevelésben és a szülők kötelességeiben nem tesz különbséget 
fiúk és lányok között, ami eltér mind a zsidó, mind pedig a görög
római világtól, amely sértő módon pártfogoita a férfinemeL Izrael
ben még ma is csak akkor gratulálnak az apának, ha fia születik. 
Ha arról értesül, hogy lánya van, szemérmesen azt kívánják neki, 
hogy a következő alkalommal majd fia legyen. 

Egy sírfelirat - mely igaz, hogy későbbi - többet mond el 
róla, mint az anyai ragaszkodásról szóló beszédek: 
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Magus, rosszaság nélküli gyermek, 
te a kis ártatlanok között vagy. 
Életed a kockázatoktól védve boldog. 
Az egyház anyailag és örvendezve 
fogad téged cltávozásodkor. 
Szívem, ne sóhajtozz, 
és szcmem, ne sírj! (100) 

Az alexandriaiaknál szerényebb körökben arra fektették a súlyt, 
hogy oktatni kell a gyerekeket, meg kell őket fenyíteni, meg kell 
őket tanítani arra, hogy kerüljék a tétlenséget, szakmát és szerszá
mokat kell fl kezükbe adni, ügyelni kell rá, milyen társaságba jár
nak ( 10 l), és fiatalon meg kell őket házasítani, "hogy megóvják 
őket az ifjúkori kicsapongástól". (102) 

Az egyház Tarzuszi Páltól (103) Római Kelemenig (104) taná
csokat ad a keresztény szülőknek, hogyan neveljék gyerekeiket. 
A római pápa már a "keresztény nevelés" kifejezést használja, 
amely később majd gazdagabb értelmet nyer: "A szülők alapvető 
kötelessége az, hogy keresztény módon felneveljék a gyerekeket, 
részesítsék őket a hit kincstárában, az erkölcsi élet szempontjából 
egészséges fegyelmet véssenek beléjük. Valami többletről van szó, 
amely nem volt benne a római hagyományban." (105) Az ős
kereszténység ezen a ponton prolongálja a zsidó hagyományt, és 
felébreszti a szülőkben nevelői felelősségtudatukat. Ezt Keleten 
jobban hangsúlyozzák, mint Nyugaton. Hogy erről meggyőződ
jünk, elég, ha elolvassuk a Didaszkáliát. 

Az egyház mégsem lép az iskola helyébe, hanem igyekszik sem
legesíteni azt a káros hatást, amelyet a pogány írások és intézmények 
gyakorolhatnak a fiatal diákra. Megdöbbentő az a tisztán pozití\' 
álláspont, amelyet a II. századi keresztények - kevés kivételtől el
tekintve - az oktatással és a kultúrával kapcsolatban képviselnek. 

Ha egyes atyák, mint Athénagarász és Theophilosz - akik ke
letiek - fenntartásokkal is élnek a tanítással kapcsolatban, Ire
neusz leszögezi, hogy szükség van rá, hogy megtáncoitassák a 
gnósztikusokat, akik minden tudást maguknak igényelnek. (106) 
A tanárokkal szemben szigorú Tertullianus nélkülözhetetlennek 
ítéli a grammatikus oktatását ahhoz, hogy olyan keresztényeket 
képezzenek, akik képesek szembeszállni a pogánysággaL (107• 
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Egy évszázaddal később, 202- 203-ban Órigenész tizenhét éves 
korában grammatikai iskolát nyit Alexandriában, hogy fedezze 
családjának szükségleteit, mcrt atyja, Leoniclész vértanúhalált halt, 
ez pedig magával vonta, hogy minden vagyonát elkobozták. (108) 
A IV. századi atyák, akiknek többségét az egyetem képezte ki, 
jóindulattal viseltetnek a klasszikus kultúra iránt. Híres maradt 
Baszilciosz ítélete, amelyet "az ifjakhoz írt levelében" fejt ki: 
A méhek példáját kell követni, akik a mézct szedik össze, a mérget 
pedig otthagyják. (l 09) 

A pasztorális levelek kikeltek a tétlen ifjú özvegyek ellen, akik 
házról házra csintalankodtak, és azt tanácsolták nekik, hogy újból 
menjenek férjhez. "És nemcsak tétlenkednek, hanem pletykálkod
nak, haszontalanságokat művelnek, s olyasmit beszélnek, amire 
semmi szükség sincs." (110) Sehol sem esik szó az özvegyekről, 
akik kétségkivül újra férjhez mentek. A II. századi, kevésbé libe
rális egyház több fenntartással él a második házassággal szemben 
(lll), talán a montanizmus és az aszkétikus áramlatok hatására. 
Athénagarász elítéli. ( 112) Ireneusz gúnyolódik a "halmozott há
zasságokon". (113) Minucius Felix csak egyszeri újraházasodást 
enged meg. (114) Hermasz (115) éppúgy megismétli a korinthu
siaknak adott páli tanácsot, mint Alexandriai Kelemen ( 116) : "Az 
özvegy boldogabb, ha úgy marad, ahogy van." Az egyház biztatja 
a megcsontosodott agglegériyeket, hogy kössenek házasságot, mert 
a kor nem oltja ki a tüzet, hanem tovább izzik a hamu alatt. (117) 

.\ házastársi és családi élet keresztény eszméje olyan emberi 
gyengeségekbe ütközik, amelyek hamarosan felvetik a bűnbánat
nak és az egyház fegyelmi tekintélyének a problémáját. Hermasz 
.a tekintélyes tanúja ennek, aki elmeséli nekünk igaz vagy fiktív 
házasságából fakadó megpróbáltatásait. 

Szentség és irgalmasság 

Súlyos az a kísérlet - és az a kísértés -, hogy az egyházat 
;;zentekből alkossák meg, ahonnan nemcsak a bűnt száműzik, ha
nem a biinöst is eltávolítják. A montanistáktól a katharokig, az 
enkratitáktól a janzcnistákig szüntelenül ugyanazzal a hajtha
tadamággal és ugyanazzal a száműzéssei találkozunk. 
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A hétköznapi tapasztalat mindig rácáfol az olyan eszményre, 
amely ellentmondásban áll az élettel. Az ősegyház, Lukács ideali
zálása ellenére, a páli közösségek, az Apokalipszisnek a különböző 
egyházak ellen intézett szemrehányásai objektívebb látványhoz ve
zetnek vissza. Az egyház akarva-akaratlanul találkozik a bűnnel és 
a bűnösökkel. 

A korinthusi közösség, amelyet Szent Páltól Római Kelemenig 
viszályok osztanak meg, nem egyszer olyan hívek látványát nyújtja, 
akik kicsapongó életet élnek. Kelemen azt kéri a viszályok bujto
gatóitól, hogy "fogadják el a fenyítést megtérésük érdekében, hajt
sák meg szívük térdeit. Tanuljanak meg engedelmeskedni, vessék 
el maguktól nyelvük fennhéjázó és gőgös henccgését." (118) 

A filippi közösséget sem érte kevesebb hányattatás. Polükarposz 
a presbiterek lelkére köti pasztorális és egyúttal bírói feladatukat, 
amely abban áll, hogy "legyenek készségesek, könyörületesek min
denki iránt, fordítsák vissza az eltévelyedetteket. Ne legyenek ke
mények az ítéletben, abban a tudatban, hogy mindannyian tar
tozunk bűneinkért." ( 119) 

A mindennapi gyarlóságat a keresztény ember az imádsággal, 
a böjttel, az alamizsnával orvosolja, amiket az egyház összekapcsol 
egymással, mint ahogy az evangélium tette. Az imádságnak és a 
böjtnek meghatározott órákban és napokon végzett gyakorlatain 
kívül Hermasz személyes okból "kivételes böjtöket" is végez, ame
lyek előkészítik az isteni kinyilatkoztatásokat, és imájának meg
hallgatását biztosítják. (120) Ezt a böjtöt "őrködésnek" nevezi, s 
ez a kifejezés később bevonul a keresztény irodalomba. 

A szegények javára végzett böjt a felebaráti szeretetct bárki szá
mára gyakorolhatóvá teszi, s ugyanakkor gyógyítja az összes min
dennapi bűnt. A vétkek megvallása a Didak/zé óta a liturgikus 
összejövetel részét alkotja, és Kelemen imája hosszú fejtegt:"tést szen
tel neki. 

Bocsásd meg törvényszegéseinket, 
igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket, 
ne említsd fel szaigáidnak és szolgálóidnak bűnét, 
hanem tegyél tisztává minket igazságod tisztításávaL (l 21) 
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A bűnök megvallása és az irgalmasság cselekedetei nemcsak ré
szét alkotják a liturgikus összejövetelnek, hanem meg is hosszab
bitják a szentségét a hétköznapi életben. Apollőniosz igy foglalja 
össze a keresztény hitet a praetorium prefektusának Rómában: 
"Irgalmas és emberséges életmód által minden nap egyedül lsten
hez intézzed imáidat, az lstenhez illő vértelen és tiszta áldozatot." 
(122) 

És mi a helyzet a köztudomásúlag nagy bűnökkel: a házasság
töréssel, a gyilkossággal, a hitehagyással? A rigoristák, afféle ókori 
janzenisták - és akadt belőlük a püspökök között is - megtagad
ták a bűnbánatot és a bűnbocsánatot ezektől a bűnös férfiaktól és 
nőktől, s nem féltek attól, hogy ezzel a kétségbeesésbe taszitják 
őket. Ireneusz leírja a bukott asszonyok drámáját, akiket "savké_nt 
mardosott a lelkiismeret, és csendben lemondtak Isten életéről." 
( 123) 

Az egyház kénytelen volt tapasztalatból elismerni a megkeresz
teltek törékeny voltát, és amikor zátonyra futottak, az üdvösség 
deszkáját kellett kinyújtania feléjük. A Hermasz által leirt igaz 
vagy fiktiv keresztény környezetben gazdagok gyülekeznek, akik 
megvetik a szegényeket, haszonra sóvárgó kereskedők, diakónusok, 
akik eltékozolják az özvegyek vagyonát, sőt aposztaták is, akik meg
tagadták keresztségük pecsétjét. 

A Pás4,tor egy tornyot építő asszony alakjában festi le az egyházat. 
Odamegy hozzá, mert kíváncsivá teszik a kiválasztott és eldobott 
kövek, és megkérdezi. A hölgy így válaszol: 

" - Azok a kövek, amelyek négyszögletűek, fehérek és az 
összeilleszkedésük olyan pontos, ezek az apostolok, episzkopo
szok, tanítók és diakónusok. 

- Kiket jelölnek azok, amelyeket a mélyből hoztak elő, majd 
az épületbe rakták, meg összeilleszkednek azokkal is, amelyeket 
már beépítettek? 

- Űk azok, akik az Úr nevéért szenvedtek. 
·- És azok, amelyeket elvetettek, sőt kidobtak, kik lennének? 
- Űk azok, akik vétkeztek, és szándékukban volt, hogy meg-

térjenek, és ezért nem dobták Őket messze a toronytól, mert ha 
valóban megtérnek, még alkalmasak lesznek az épületbe." (124) 
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A Pás;::tor figyelmeztet rá, hogy sürgősen meg kell térni, de egy
úttal azt is állítja, hogy van bocsánat a keresztség után elkövetett 
bűnökre. Ugyanezt az igazságot illusztrálja egy anekdota, amelyet 
Kelemen mond el. (125) Egy Efezus közelében levő közösségben 
János apostol kiválaszt egy szép ifjút a katekumenek közül. Rá
bízza a püspökre, majd elfeledkezik róla. A védenc elzüllik, banda
vezér lesz. Amikor János újból átutazóban van, megtudja. Keresé
sére indul, megtalálja és azt mondja neki: "Atyád vagyok, aki 
fegyvertelen, agg. Könyörülj rajtam, gyermekem, ne félj: még van 
reményed rá, hogy élj!" 

A bandita először megmakacsolja magát, aztán meghatódik és 
keserves sírásra fakad. János visszavezeti a templomba, és ott "túl
áradó imádkozással könyörgött érte, szüntelen böjtöléssel küzdött 
vele együtt, és szavainak sokféle bilincsével megbűvölte értelmét.·' 
Fáradságos tisztítás ez, amely megtéréssei és gyógyulással végződik. 
A nagy apostolnak, az irgalomra indult "Mennydörgés Fiának" 
tekintélye súlyosan esett latba Kelet közösségeiben, amelyeknek a 
bűnbocsánatot tanította. 

A U. század közepén az üldözések elpártolásokat okoznak. A hitc
hagyottak visszatérése kényes lelkiismereti kérdést jelent, amely egy 
évszázaddal később még élesebben vetődik fel, amikor Decius üldö
zése valóságos összeomlást von maga után. Ázsiában a kemény állás
pont kerekedik felül. Ez az aszkétáknak, a tökéletes önmegtartóz
tatás apostolainak köszönhető, akiknek rigorizmusa minden szilárd 
erény konkolya. (126) 

Korinthusi Dionüsziosz azért ír nekik, hogy emlékeztesse őket: 
a keresztények szabadon választhatják a házasságot vagy a megtar
tóztatást. "Elrendeli, hogy vissza kell fogadni azokat, akik bármi
lyen vétekből térnek meg." (127) 

Kisázsiában néhány vértanú ugyanezt a hajthatatlan magatar
tást ajánlotta az aposztatákkal szemben, és megtagadta tőlük a bűn
bánatot. A lyoni levél megvilágítja vértanúinak ezzel szöges ellen
tétben álló magatartását, akik "mindenkit feloldoztak, és senkit sem 
kötöttek meg." A feladott lecke nyilvánvaló. 

Nem dicsekedtek az elbukottakkal szemben, hanem amiben bó
velkedtck, azzal a jobban rászorulóksegítségére siettek; mintcgy 
anyaméh voltak számukra, és sok könnyet hullattak érdekükben 
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az Atyának, életet kérve tőle. Ö meg is adta nekik. Ezt az életet 
szét is osztották társaiknak, s így minden tekintetben győztesként 
mentek el Istenhez. Mivel mindig szerették a békességet, és békét 
közvetítettek nekünk, békével távoztak el Istenhez, nem fájdal
mat hagyva hátra az anyának, vagy zavart és küzdelmet a test
véreknek, hanem örömöt, békességet, egyetértést és szerctctet. 
(128) 

Mértékletesség és emberség áll itt ellentében az ázsiai vértanúk 
hajlíthatatlanságával: azokra az "ellenállók ra" emlékeztetnek, akik 
megadják maguknak a jogot, hogy azok nevében beszéljenek, akik 
már azért nem szólnak, mert meghaltak! Az evangéliumi szellemmel 
átitatott lyoni üzenet Krisztus és István megbocsátását visszhan
gozza, és alázatosan beismeri, hogy egyedül Jézus "a hűséges és 
igaz Yértan(t". ( 129) 

Mint hajnal 

Az első nemzedékek napról napra hozzászoktak a halálhoz; hitük 
várakozása, létük kényelmctlcnsége, az üldözés fenyegctése szépsze
rével vagy erőszakkal arra. kötelezték őket, hogy szüntelenül kém
leljék a látóhatárt. A hivőknek a túlvilággal kapcsolatos magatartá
tása, a test feltámadásának nyugodt állitása óriási sokkat mért a 
pogány környezetre. 

A paruzia várása nem tűnt el az apostoli korral, "újjáéled" 
a montanizmussal. Még ha történelmileg pontatlan is, ha úgy ábrá
zolják a keresztényeket, hogy elrejtőztek a katakombákba, a kép 
legalábbis rávilágít, mennyivel inkább a reményt, mint a szoron
gást esiholta ki a halállal való mindennapi találkozás. 

A keresztséget és az eukharisztiát, a vértanúságot és a hitvallást 
a dicsőséges Krisztus sarkította ki, és ezek szabják meg az éjszaká
ban való haladás ütemét. Jövendölések és történelmi események 
indítják a híveket a feltámadás felé - mondja Jusztinosz. ( 130) 
A pogányok nem csalódtak benne. A filozófusok, akik elismerik, 
hogy filozófiájuk üres a halál előtt, megvallják ezt a bátorságot. 
Jusztinosz elmondja, hogy a keresztényeknek a halál előtti bizton
sága láttán döntötte el, hogy c~atlakozik a közösséghez. ( 131) 
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Az első keresztény nemzedékek számára a keresztény ember te
mészetes helyzetét jelenti, ha Krisztust utánozva életét adja. A vér
tanú az a példás keresztény, aki kimeriti az evangéliumi üzenet 
lényegét. Egy római prokonzul semmit sem ért meg Pioniosz ma
kacsságából, és erőszakkal igyekszik elvonni őt a kivégzéstől. 

A párbeszéd elkezdődik: "Minek rohansz a halálba?" Pioniosz 
azzal vág vissza neki: "Nem a halálba, hanem az életbe!" (132) 
A pogányok megpróbálják csökkenteni ennek a bátorságnak ajelen
tőségét, "tragikus pózt" vagy az életöröm visszautasítását látni 
benne, mint ahogy a költőnél olvashatjuk: 

Halál, öreg kapitány, itt az idő! Szedjük fel a horgonyt! 
E vidék untat bennünket, ó Halál! Induljunk! 

Perennis prokonzul ezt a kósza érvet veti Apollóniosz ellen: 
"Apollóniosz, örömest halsz meg? - Örömest élek, Perennis, de 
azért az életkedv következtében nem félek a haláltól. Nincsen drá
gább dolog az életnél, persze az örök életnél." (133) 

A keresztény számára a halál az életre és az előre látott találko
zásra nyíló ajtó. 

Hagyjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, melyek általlehet
séges számomra Isten elérése. Isten gabonája vagyok, akit a vad
állatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizo
nyuljak. . . Én mind ez ideig szolga vagyok. Ha azonban szen
vedek, Jézus Krisztus szabadosává válok, és szabadként fogok 
feltámadni őbenne. (134) 

Még azoknak a keresztényeknek sem volt mindig alkalmuk rá, 
hogy vérüket hullassák, akik a leginkább vágytak a vértanúságra. 
Az egyház megtiltott minden provokációt, elitélt minden vakmerő
séget. A lúvek többsége egészen egyszerűen ágyban, a várakozástól, 
az évektől vagy a betegségtől megviselten halt meg. 

Az egyház ügyel a betegekre és a rokkantakra. Ezt a gondot 
a diakónusokra bízza, a nők esetében pedig hamarosan a diakonisz
szákra. Az özvegyek látogatják őket. ( 135) A betegeknek adott kenet, 
amelyről Szentjakab beszél (136), alig hagyott nyomot maga után 
az első két évszázadban. Ireneusz (137) utal egyfajta ördögűzésre, 
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amelyet a markosziánusok végeztek. Lehetséges, hogy egy olyan 
szertartásról van szó, amely a Jakab-levélre hivatkozik: 

Beteg valamelyitek? Hívassa el az egyház presbitereit, és azok 
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hit
ből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. 
Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. 

Ebben aszövegben több a homály, mint amennyi felvilágosítást 
tartalmaz. Az olajjal való megkenésre hivatkozik, amelyet zsidók 
és görögök gyógyításra vagy edzésre, a test betegségeire és a stadion
ban meg a palestrában zajló küzdelmekhez használtak. ( 138) A meg
kenéseket megtalálhatjuk az ördögűzéseknél és a mágiánál, mint 
ahogy a lyoni gnósztikusoknállátjuk, anélkül, hogy könnyen válasz
vonalat húzhatnánk közéjük. Gyógyító célból vagy szentségi szim
bolizmus miatt választották az olajat? Nehéz lenne megmondani. 

A presbiterek testületileg szolgáltatják ki a kenetet, mint ahogy 
azt a keleti egyházak még ma is teszik. Az egészség és az élet folya
mán elkövetett bűnök bocsánata az a hatás, amire számítanak. 
Ez az első bűnbocsánati szertartás az egyházban, mielőtt még a 
nyilvános bűnbánatot alkalmaznák. Természetesen a gyógyulás nem 
volt biztositva, különben a keresztények a hosszú élet ajándékával 
lettek volna megáldva, nem is beszélve a halhatatlanság ajándéká
ról. A család kiséri figyelemmel az utolsó sóhajt, csókkal zárva le 
a haldokló ajkát, amikor az kileheli a lelkét. A római azt hiszi, hogy 
a lélek a szájon keresztül illan el. 

A közösségek tisztelettel övezik elhunytjaik testét, és ügyelnek 
a temetésére. Magukra vállalják a szegények, a családtalanak elföl
delését. A pogányok részéről a legnagyobb merénylet az, hogy meg
tagadják az eltemetést a keresztényektől, eltüntetik előlük a vér
tanúk maradványait. A hivők, ha csak tudják, áhitattal összegyűjtik 
tiszteletreméltó holttestüket. Így például Szmirnában, mivel nem 
kapják meg Polükarposz testét, legalább "a drágaköveknél és arany
nál értékesebb és becsesebb csontjait" (139) viszik el, hogy egy meg
felelő helyre helyezzék el. A mártírok eposzában hemzsegő csodák 
gyakran későbbi megfogalmazásból erednek. A keresztények hűek 
maradnak vidékük temetési szokásaihoz, de kerülik a pogány szer
tartásokat, mint például azt, hogy abulust tegyenek a halott szájába, 
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hogy meg tudja fizetni Kháronnak, az alvilág révészének csónakján 
a viteldíja t. A túlvilágról alkotott képük teljesen különbözik a mito
lógiától. Még sírfelirataikban is alig különböznek a pogányoktól 
(140), megelégednek azzal, hogy sztereotip formulákat ismételnek, 
amelyeknek új értelmet kölcsönöznek: Békében! Istenben! Később 
megsokasodnak a jelképek: a hal, a horgony, a galamb, egy imád
kozó férfi vagy nő (orans), egy pásztorjelenet, ami a paradicsomi 
boldogságat idézi. A hadrumetumi (Sousse) katakombákban az első 
keresztény feliratokat szöggel, néha ujjal karcolták bele a friss 
gipszbe. 

Zsidóknál, görögöknél és rómaiaknál felöltöztették, olajjal, illat
szerekkel kenték meg a halottat, mielőtt bebalzsamozták volna. 
(141) A rómaiak pompás ágyra fektették a tógájába burkolt holt
testet, tisztségének jelvényeivel együtt. A gyász jeleként kioltották 
a családi tűzhely lángát. Az egyház bálványimádó szokásként 
elítélte, hogy megkoszorúzzák a halottat. ( 142) 

A temetés Görögországban éjszaka, fáklyafénynél történt, hogy 
a halottat kivonják a napsütésbőL Rómában nappal temetnek. 
Éjszaka csak a szegényeket, a rabszolgákat és a gyermekeket teme
tik. Számukra nem készül szarkofág, hanem csak egy nyomorúságos 
láda, amikor nem úgy szabadulnak meg tőlük, hogy az Esquilinus 
egyik kútjába dobják őket. A görögök fakoporsóban, többek közt 
ciprusfából készült koporsóban temettek. Az elföldelés mellett 
Rómában az elhamvasztást is alkalmaz ták, amelyet akkor az egyház 
a testek feltámadása iránti tiszteletből nem tesz magáévá. (143) 

A római törvények nem engedték meg, hogy valakit a városon 
belül temessenek el. A külső főközlekedési vonalak, különösen a Via 
Appia mentén, a San Sebastianóhoz közel fekvő római katakombák 
olyan keresztény családok sírboltjai, akik szerény \·agy rabszolga 
származású testvéreiknek és nővérciknek a végső vendéglátást aján
lották fel. A III. századig kell várni, hogy a római egyház megsze
rezze és megszervezzc saját temetőit. Callixtusnak, a javíthatatlan 
üzletembernek a neve kapcsolódik ennek megvalósításához. 

Az ókor tekintélyes fényűzéssei veszi körül mindazt, ami a halállal 
kapcsolatos: erről tanúskodnak a domborműves szarkofágok, a Jádi
kába zárt, márvány vagy alabástrom, arany vagy ezüst halotti 
urnák. Tobzódnak az ezüstben, amit sok mediterrán ember kérke
dőleg újít fel. Elég, ha ellátogatunk egy korzikai temetőbe. A kC'-
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resztények egy ideig továbbra is a zsidókkal és a pogányokkal 
együtt vannak eltemetve őseik sírboltjában. 

A görögországi hívek éppúgy, mint mai honfitársaik, a 3., 9. és 
40. napon ülik meg a halotti tort. ( 144) Rómában a temetés a kilen
cedik napon fejeződik be, a rokonokat és barátokat egybegyűjtő 
tor után. Ugyanígy van az évfordulókor, de nem a halálnak, hanem 
az elhunyt születésnapjának az évfordulóján. (145) Ezt a tort a sír 
előtt akár a szabad ég alatt, akár egy szomszédos teremben fogyasz
tották el. Afrikában és Rómában az ásatások a sír közelében egy 
egész bútorzatot hoztak napvilágra, mint ahogy az még a Domitilla
és Priscilla-katakombákban látható. 

Tertullianus korában megünneplik az eukharisztiát az elhunytak 
évfordulóján. ( 146) Katakombai festmények és szobrok ábrázolják 
a lakomákat, amelyek egy és ugyanazon szimbólumba sűrítik a ke
resztségi életet, az eukharisztikus misztériumot, a halotti tort és a 
boldogságot. Ugyanez a helyzet az Ikhtüsszel, a Hallal, Krisztus 
akrosztichonjával ( 14 7), amely egyszerre keresztségi és eukharisz
tikus szimbólum meg a halhatatlanság szentsége. 

Mint a pogányok, a keresztények is ajánlanak fel lakomákat 
a halottak tiszteletére, amelyeket rifrigeriának neveznek, de soha 
sem agapénak, mint ahogy manapság néha helytelenül használják, 
mert a szeretetlakoma, mint ahogy láttuk, tisztán evangéliumi kez
deményezés. Elhajlítják a jelentését, és szociális jelleget kölcsönöznek 
neki, amikor meghívják rá a szegényeket, az özvegyeket és a többi, 
támogatásra szoruló személyt. (148) A katakombák megőriztek 
számunkra halotti torokról készült festményeket, ahol a szegények 
vesznek részt a lakomán. Valószínűleg ezzel magyarázhatók a fres
kókan és a szarkofágok domborművein látható kenyérrel teli kosa
rak. (149) 

A vértanúk kultusza a halottak kultuszából született. "A róluk 
való megemlékezés olyan halottakra való emlékezés, akik kiléptek 
amindennapi élet keretéből." (150) A nekik adott tisztelet kezdet
ben alig különbözött attól, amivel a többi elhunytakat övezték.(l51) 
Mégis az áldozatukkal meghozott tanúbizonyság a közösség kivált
ságos tagjaivá tette öket, akiket megilletett az, hogy maradványaikat 
teljes egészében őrizzék, sírjukat pedig gondozzák. Lassanként 
a hívek vértanúságuknak, nem pedig születésüknek az é,_,forduló
járól emlékeznek meg, mint ahogy azt a pogányok tették. 
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Ennek első tanúbizonyságát Polükarposz szenvedésében olvas
hatjuk: 

Csontjait összeszcdtük, s a szokásos helyen eltemettük. Itt -
amennyire számunkra lehetséges volt - összegyűltünk örömben 
és örvendezésben, s az Úr megengedte, hogy megünnepeljük 
az ő vértanúsága születésnapját, mind a már a küzdelmet dereka
san megvívottak emlékezetére, mind a jövőben küzdőknek is fel
készülésére és edzésére. (152) 

A sír melletti összejövetelekre, az "örömben és örvendezésben" 
lezajló ünneplésre való utalás János apokrif aktáinak leírásában 
"eukharisztikus szinaxisként" ábrázolja a sírnál történő összejöve
telt. (153) Tertullianus (154) és a Didasz;kália (155) kifejezetten 
állítják, hogy a közösség a vértanúk ereklyéi fölött ünnepli az eukha
risztiát. Ehhez gyakran kapcsolódik - mint a többi holtakért -
egy lakoma a szegények és a szerencsétlenekjavára. (156) A közös
ség a katakombában gyűlik össze, ahol fivérek és nővérek alszanak, 
hogy megünnepelje az eukharisztiát a vértanúk és a halottak sírja 
felett. A keresztények a paradicsom fái között álló aransokkal borít
ják be a falakat, hogy megvallják a nyugalom, a béke és a világosság 
országába vetett hitüket. 

A feltámadt Krisztusba vetett hit kétségkívül az örökkévalóság 
felé irányuló dimenziót nyitott a keresztény lét számára azáltal, 
hogy a halál misztériumát az élet misztériumába helyezte áL 
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ZÁRÓSZÓ 

Álomtól a valóságig 

Az első századok keresztényei kettős valósággal kerülnek szembe: 
az evangéliummal és a mindennapi élettel. Hogyan alakítsák az 
életet a szerzett hithez anélkül, hogy azt akár egy jottányira is meg
hamisítanák, de ugyanakkor anélkül is, hogy cserbenhagynák földi 
feladataikat, családi, hivatásbeli kötelezettségeiket, anélkül, hogy 
alibit keresnének, mint ahogy a tesszalonikai keresztények tették, 
amikor a várakozást a tétienségre szűkítették le? 

A mindcnnapok sokféle és finom alakban törnek be az életükbe. 
Mindegyik a jelen és a jövő konfliktusára vezethető vissza, arra 
a konfliktusra, amely abból fakad, hogy a keresztény embernek 
a mindennapi életben kell gyökeret vernie, de ugyanakkor vissza 
kell utasítania, hogy annyira foglyává váljék, hogy ez lelohassza 
az eljövendő ország felé irányuló feszültségét. Az első hivők húsba
vágóan tapasztalják, mennyire megosztó hatást gyakorol a keresz
tény tragédia, de tudják, hogy a lánc két végét fogják. 

Az apokrif iratok virágzása az első két évszázad folyamán jéllemző 
ebből a szempontbóL A csoda és az álom mágiája szöges ellentétben 
áll az evangélium józanságával, dc megfelel az átmeneti állapot 
kíváncsiságának és türelmetlenségének, mert a képzelet és a külszín 
cinkosa. A keresztény képzeletnek ez a múzeuma nem tévesztetheti 
szem elől azt, hogy a színek előkészítéséhez \"ért is kever. 

A keresztény közösségnek egyik szegélye ki akarja tölteni azt, 
amiről az Írás hallgat, csökkenteni akarja a hit és a várakozás zóná
j át, közvetlenül érinteni akar - mint Magdolna a feltámadás nap
ján - egy olyan misztériumot, ami csak igéret. Az apokrif evan
géliumokban egy olyan hit keres kárpótlást, amely hiedelembe, 
néha hiszékenységbe me gy át, "önmagát szuggerálja", és álomvi
lágban lubickol. jézusnak a Lukács-evangéliumban pasztellszínek-
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kel, tartózkodóan lefestett születése, gyermeksége itt csodaáradatot 
provokál. Az apostolok evangélizációját csodás kiszínezés gazda
gítja. Elég, ha csak arra a harcra utalunk, amely Pétert Simon 
mágussal állítja szembe, egyfajta vásári prédikációra, amely össze
csőditi a kíváncsiskodókat, elkápráztatja a pogányokat, és megtéré
seket idéz elő. Ú gy látszik, hogy a hitet az egymásra licitáló csodák 
propagálják. 

Nem szabad, hogy megtévesszen bennünket az apokrif iratok 
naivsága. Aki a csodán túlleleplezi jelentésüket, annak ezek a naivul 
csodálatos elbeszélések, amelyeket vissza lehet vezetni ihlető forrá
sukra, konkretizálni akarják "színesben" a hit számára kinyilatkoz
tatott kozmikus változást, amelyet Krisztus feltámadása idézett elő. 
A képzelet egy aranyozott legendára vezeti vissza azt, ami csak 
a remény számára volt megígérve. 

Ugyanez a helyzet, amikor az eljövetel vizsgálatáról van szó. 
"Senki sem ismeri a visszatérésnek sem napját, sem óráját, még az 
Emberfia sem" - állítja az evangélium. Az első nemzedék - és éle
tének első felében maga Pál is - ahelyett, hogy Krisztusnak ehhez 
a kijelentéséhez ragaszkodna, amely zavarba fogja majd hozni 
a teológusokat, az Úr közeli visszatérését, egyúttal pedig a világ 
végét várja. Egész generáció él ebben a feszültségben, amely a zsidó
keresztény környezet írásait inspirálja. 

A montanizmus rendkívüli sikere, mely végül olyan kiváló kopo
nyát tud elcsavarni, mint Tertullianus, vitathatatlanul annak kö
szönhető, hogy közeli paruziát, a várakozásnak és az ismeretlenség
nek a lerövidítését, apokaliptikus időt ígér. Semmi sem emberibb, 
se nem természetesebb annál, mint hogy valaki ebbe a várakozásba 
menekül, még ha ez azzal a kockázattal is jár, hogy elhagyja a min
dennapi életet, a családot és a kötelezettségeket, és épp azt üríti ki 
a keresztény tragédiából, ami igazi lényegét alkotja. Kiváló talajra 
talál itt annak a bizonyos eltévelyedésnek a pszichoanalízise, amely 
a keresztényeket fenyegeti, és amit Nietzsche leplezett le nyilvá
nosan. 

Jusztinosz, Ireneusz, akiket egy pillanatra megszédített az álom, 
a várakozást egy ezer évig tartó birodalom földi megvalósítására 
vetítik ki. Oszintén be kell vallanunk, hogy írásaikban ez a mille
narizmus csak epizodikus jellegű; nem bénítja meg tevékenységü
ket, s nem is homályosítja el teológiai intuíciójukat. 
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A korabeli pogányok, akik képtelenek megkülönböztetni a keresz
ténység lényegét járulékos elemeitől, arra mutatnak rá, hogy e val
lás beavatottjainál a menekülés jelenti a kísértést, és hajlamosak 
a tragikumra meg arra, hogy keressék a halált. Az egyház kezdettől 
fogva kötelességének érezte - mivel a századok folyamán ez perio
dikusan előfordult -, hogy mérsékelje a vakmerők buzgalmá t, akik 
meg akarták állítani az időt és az életet ahelyett, hogy csalás nélkül, 
becsületes "játékkal" beleillesztették volna a történelem teológiá
jába. 

Ezzel szemben mások ebben a történelemben rendezkednek be, 
a hitet pedig gnózisra vagy az örökkévalóság biztosítására szűkítik 
le, ami által épp tartalmától és feszültségétől fosztják meg a hitet. 
Szem elől tévesztik, hogy a hit nem a kényelemben való berendez
kedés, nem is a szellem örömét kielégítő rendszeralkotás, hanem 
szembeszállás a mindennapi élettel, naponkénti újratervczés, mi
közben "szorongva és homályosan várja a Hallatlant". 

Cyprianus püspök a kiegyensúlyozottság és a mértéklctcsség pél
daképe. Tud várni, lelkipásztori feladatát részesíti előnyben, és 
habozás nélkül elrejtőzik mindaddig a napig, amikor úgy véli, hogy 
nyájának nagyobb haszna származik hitvallásából, mint jelenlété
bőL Ű a hallgatag és hűséges többség mintaképe. 

Akik rosszul érzik magukat a létben vagy megszöknck, mindig 
csak kivételt képeznek. A többiek - a nagy többség - a minden
napi lét hősiességét és az alkotó hűség egzisztenciális feszültségét 
élik. Ireneusz nem elégedett meg azzal, hogy kidolgozott egy törté
nelemteológiát: olyan szabadságban élte meg a keresztény állapo tot, 
amely önmagát és az Atya "két keze" által elkezdett művet építi. 

A mindennapi feladat, amelyet a keresztény ember családjában, 
hivatásában, városában betölt, mindenekelőtt nem személyes alkotó
tevékenységének felmagasztalását jelenti, hanem azt, hogy szabad
ságát abba a gazdaságba illeszti bele, amelyet Isten irányít. Ami 
a keresztény embert és üzenetét alkotja, szüntelenül meghaladja 
az emberi megvalósításokat, mégha azok az apostoloktól is szár
maznak. A kereszténység a remény egyházaként jelenik meg, vagy 
pedig elveszti létének célját. 

A jelen és a jövő, a hétköznapi élet és az ígéret köz ti feszültségben 
élő keresztény ember Ireneusz szerint csak abban a mértékben 
alkot tartósan, amennyiben egész lényével azután áhítozik, hogy 
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Istent lássa és vele találkozzon. Ennek a reménynek a súlya nem 
akadályozza a földi kötelességeket, hanem áthelyezi súlypontjukat, 
hogy ahhoz a láthatatlan kézhez kösse őket újra, amely kezdetüket 
és végüket jelenti. 

lgnátiosz és Blandina, Jusztinosz és Perpetua, az összes névtelen 
lyoni, római vagy karthágói tanú lehetövé teszi, hogy megértsük: 
a keresztény esemény rendkívülisége nem a csoda, amely annak 
ellenére bőven előfordul a "passióikról" szóló elbeszélésekben, 
hanem a hit, mely átragyog a hétköznapi életen és át is alakítja, 
s a remény, mely megszeliditi a tragédiát és áthatol az éjszakán. 

Aki az első keresztény nemzedékekkel, különösen a naponta fenye
getett, a holnap felől teljes bizonytalanságban levő vértanúkkal 
találkozik, életörömük s ugyanakkor a halál színe előtti derűjük 
döbbenti meg. Ahol a filozófia csak sűríteni tudta a szorongást, az 
evangélium az éjszakán túl "felkelti a hajnalt". Sem a lyoni pogá
nyok, sem Marcus Aurelius császár nem tudták vagy nem akarták 
elolvasni ezt a tanúságot. 

A II. század közepén a világ végének várása még megrezegteti 
a Didak/zé utolsó lapját, de aztán fokozatosan eltompul, letisztul és 
bensőségessé válik, hogy helyet engedjen a dicsőséges Krisztushoz 
való kapcsolódás személyesebb vágyának. Az lgnátiosz hitének leg
mélyéről felbuggyanó élő viz moraját: "Jöjj az Atyához!", újra 
ismétli az első kereszténynek nemzedéke, felzaklató buzgalommal, 
megnyugtató bizonyossággal s a megtisztult szívek újdonságávaL 
Akik virrasztva várják, azoknak lsten felfedi a pirkadatot. 
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2. fejezet 

Irenaeus: Adv. haer. IV, 30, 3. vö. Plinius: Hist. nat. 14, 2; 
Epictetus: Dissert. III, 13, 9; Aristides Smyrnaeus: Eis Ba
sileia, ed. Gebb 66; Tertullianus: De anima 30. Halikar
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16 Ld. H. de Saussure: De la marin e antique ... 
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54 ClL, XI, 721 
55 Oreili: Insc. lat. 4 329 
56 CIL, XII, 5732 
5 7 Ps-V ergilius: Copa 
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66 Ps-Vergilius: Copa 2; Horatius: Ep. l, 14, 21 \Horatius ösz

szcs versei, Budapest, 1961. Urbán Eszter ford. 523. o.::; 
Ausonius: Mosella 124 
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130 Ad Att. XIV, 9 
131 vö. L. Fricdlander- G. Wissowa: id. mű l, Leipzig, 1922. 

341 
132 Ad fam. XVI, 2 (383) \ 
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A "Caesarini equites"-ről ld. még Acta Petri cum Simone 4. 
Ld. A. Harnack: Mission 562 

245 



15 Adv. haer. IV, 30, l 
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36 uo. V, l, 14 (ÚI IV, 191) 
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5 (Öl III, 321-322. 351; vö. 302- 303) 
66 Paed. II, 3 
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96-98 Nerva 

97 Trajanus adoptálása 

120 130 140 150 

98-117 Trajanus 117-138 Hadrianus 138-161 Antoninus Pius 
101-105 Háború Thrákia ellen 130 Hadrianus Egyiptomban 

115 Háború Arrnéniával 132 Zsidó felkelés 

79 t id. Plinius 110 Tacitus Ázsiában 
112 Plinius levele és 

Trajanus rendelete 
125 t Juvenalis 

130 Epiktétosz 
95 t Fl. Josephus 115 t Dion Khrüszoszton1osz 

120 Plutarkhosz 

145 Ariszteidész 
Rómában 

90j92 -101 (?) Kel~men 142 -154j155 l. Piosz 

160 170 

161-180 Marcus Aurelius 
161 Párthus háború 

180 

167 Pestis Rómában 

176 t Faustina 

190 200 

193 -211 Septimius 
Severus 

180- 192 Commodus 

187 t Ariszteidész 
160t Suetonius 175 t Fronto 190 t Lukianosz 

163 Galénosz Rómában 
178 Kelszosz 

Igaz beszéde 

101-107 (?) Euaresztosz ( 154) 155- 166 Anikétosz 
107-116 l. Alexandrosz 

116-125 l. Xüsztosz 
166- l 7 4 Szótér 17 4- 189 Eleutherosz 

189 -198jl99 Viktor 
125-138 Teleszphorosz 

161-169 Polükarposz 
vértanúsága 

138-142 Hüginosz 
100 János halála 139 Markión Rómában 

110 t Antiochiai lgnátiosz 

170 A montanizmus 
feltűnése 

21 7 Callixtus 

179 IX. Abgár 189jl90 Húsvéti vita 
edesszai király 

163 Jusztinosz vértanúsága 180 t Antiochiai Theophilosz 
128 Athéni Ariszteidész 177 t Athénagarász 

96 Kelen1en levele 

160 Tertullianus 177 Ireneusz lyoni püspök 
130 t Papiász Minucius Felix 

160 előtt Szárdeszi Melitón 185 Őrigenész 
150 Alex. Kelen1en 170 előtt Rón1ai Hippolütosz 

180 Pantainosz Alexandriában 

150 Didakhé 170 körül Kor. hon1ilia 
180 Act. mart. Sciili 

130-140 Barnabás- 150j155 Jusztinosz apológiái 177 j178 Vienne-i 190 j200 Diognétosz-
levél Péter evangéliun1a 

135 Polükarposz 150j190 Péter-akták, János-akták 
levele Salan1on ódái 

140-155 Her=asz Pásztora 163 után Tatianosz: Beszéd 
a görögökhöz 

és lyoni levél levél 
180j185 Adversus haereses 

197 Apologeticus 
Octavius 

190j200 Aberkiosz, 
Pektoriosz 
sirfelirata 
200 Cyprianus 

Az évszámok csak megközelítőek. Vastagbetűsek: görögül író szerzők. Vékonybetüsek: latinul író szerzők. 
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