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A Filokália

1782-ben egy vaskos, több mint 1200 oldalas fóliánsot jelentetett meg a velencei görög
nyomda, mely a következ6 hangzatos címet viselte: ,,A szent józanéletűekFilokáliája,
melyet az Istent hordozó szent atyák írásaihól gyűjtöttek össze, amelyb61látható, bogy a
teve'keny élet és a szemlél6dés filozófiája által bogyan tisztul meg a szellem, világosodik
meg és lesz tökéletessé. . . "A gyűjtemény két lelkes szerzetesnek köszönhette létrejöttét:
Makarioszkorintboszipüspöknek ( 1731-1805), akia szövegeket válogatta, ésazAtbosz
hegyi, kés6bb szentté avatott NikodRmosznak (1749-1809) - 6 írta az el6szót és a
jegyzeteket. (Egyébként 6 a ma is basználatos. görög kánonjogi gyűjteménynek, a
PídóJionnak az összeállítója is.) Művükkel fel akarták hívni az ortodox szerzetesek és
hívek figyelmét arra az imádságos hagyományra, amely a sivatagi atyáktól kezdve
egészen a 13-14. század nagy megújítójaiig szakadatlan láncolatot képezett.

,,A szépség szeretete" - amint a cím forditása. hangzik - barmincnál több egybází író
rövidebb-bosszabb írását tartalmazza, amel)hen az imádság lényegét és módjátfl!itegetik.
Vannak köztük olyanok is, akiknek életér61és működésér61 szinte semmit sem tudunk. A
válogatásjó évezredet ölelát, a 4-15. századig. (A Filokáliarészeikevés kivétellelbeken1ltek
Migne abbéPatrologia Graecájába is,a rnegfele16 szerz6nél.) Mai szemmel olvasva rengeteg
ismétlésbe útközünk, hiszen ezek azatyák szüntelenül idézik egymást, de épp ez domboritja
ki a tanítás hagyományjel/.egét: nem az egyes írók egyéni gondolatain van a hangsúly,
hanem azon a közös tapasztalaton, metyetmegéltek és igyekeztek szaoaeba önteni.

Igazi sikerkönyvvé a Filokália azonban Oroszországban vált. A néhány bánapja az
orosz egyház által szentté avatott Paiszij Velicskovszkij sztarec (1722-1794), a moldvai
és orosz szerzetesség 18. századi nagy megújítója tanítványaival együtt sürg6sen
nekilátott, bogy egybázi szldu nyelvrefordítsa. le a nélkülözhetetlen antológiát. Fáradozá
suk nyomán 1793-banjelent meg Szentpétervárott, s bamarosan a Biblia ésRosztoviSzent
Demeter Nagy Ménologionja mellett az orosz szerzeteseknek, nemsokára pedig a buzgó
világiaknak is legkedveltebb lelki olvasmánya lett, amint err61a zarándok tanúskodik. A
remeteségbe visszavonult Peofan tambovi és vlagyimiri püspök (1815-1894) (szintén
most kanonizálták) kett6s feladatot vállalt magára: orosz nyelvre ültette át az egybázi
szláv Dobrotoljubijét, és számos változtatást eszközölt rajta.

Azt hihetnénk, bogy ezzel lassan be is fl!iez6dött a Filokália ragyogó pályafutása.
Reneszánszát azonban épp kornnkban éli. Egyre jobban megismeri az egész világ.
Romániában 1946ban jelent meg Dumuru Staniloae-nek, századunk egyik legnagyobb
ortodox teológusának fordításában és jegyzeteivel az els6 kötet; ma már túl vannak a
tizediken. Görögországban több kú:«iiistis megért az elmúlt három évtizedben, és fontos
szerepet játszik a teológiai és monasztikus megújulásban. Iolyarnatosan fordítják le és
adják ki francia, angol és olasz nyelven.

,.A szépség szeretete" nyújtja magyarazatát ennek a nagy érdekl6désnek. Krisztus
szépségétfedezifel az imádkozó afézus-ima gyakorlásában. A szentatyák tapasztalata
biztos útmutatásul szolgál számára abboz, hogy "értelmét leengedje a szívébe': s
lényének központjában találkozzon Krisztussal, aki helyreállítja benne Isten
képmásának szépségét. A Filokália nem tudományosan rendszerezett mü, hanem él6
találkozás, s ez adja hitelét. A hangsúly soha nem az imádság "technikáján': a
pszichoszomatikus"módszeren " van - mely koronként alakulhat, adott esetben el is
maradhat -, banem az osszeszedettségen, az alázatosságon és a kegyelem iránti
nyitottságon. E müoet olvasva érthet6vé válnak Euagriosz szavai: "Ha teológus vagy,
jól imádkozol. Ha jól imádkozol, teológus vagy. "Mert Istenr61 csak az beszélhet, aki
találkozott vele, aki benne él.


