
GRAHAM GOULD: THE DESERT
FATHERS ON MONASTIC COMMUNITY

A londoni Kings College teológia-történésze
nem állt be azon pesszimista kollégái sorába,
akik egyre több kétséggel tekintenek az ókori
szerzetesség írásaira, hanem veszi magának a
fáradságot, hogy a sivatagi atyák mondásai
nak alaposan utánajárjon. Annak idején az
egyiptomi remeték egymás közötti kapcsola
tainak szentelte doktori disszertációját, ebben
a műben is hitelesen elemzi a legrégibb szer
zetesi irodalom dokumentumait. Már a beve
zetésben fényt derít arra a tényre, hogy az
atyák mondásainak közismert "alfabetikus"
gyűjteménye csak egy - és nem is legna
gyobb - része az áthagyományozott ap ho
rizma anyagnak. Bemutatja a személyes kap
csolatokon alapuló szöveghagyományozás
megbízható hátterét is, és komoly érveket so
rol föl amellett, hogya közismert "alfabeti
kus" gyűjtemény a Szketi -rernet ék szétszóra
tása idején, talán már palesztin szórványban
készült, az 5. század közepén. Vizsgálja a
mondások keletkezésének körülményeit is: a
sivatagi atyák világának kulturális és erkölcsi
adottságait és törekvéseit, kapcsolatukat egy
mással és tanítványaikkal. Ez utóbbiról szól a
könyv harmadrészét kitöltő és különösen ér
dekes első része . Az Apophthegmata ugyanis
nem "légüres térben" keletkezett, sőt éppen
az apophtegma-gyűjtemények szolgáltatnak
bizonyítékot arra, hogy bizonyos személyes
jellemhibák vagy közösségi problémák esetén
még ismételt kérésre sem jöttek létre "üdvös
mondások". A szerző bemutatja azt is, hogy
miért került a gyűjteménybe olyan sok
pesszimista mondás a jelenkorral kapcsolat
ban: mert az elpusztított Szketiből szétszórt
atyák már nem tudták kiheverni az atya-ta
nítvány kapcsolatok megszakadását. A máso
dik rész a szerzetesnek a testvéreihez való vi
szonyáról szól, s mindenekelőtt azt tisztázza,
hogya remetéknek is igen fontos volt a fele
barátjuk. A mondásokból ritkán maradt ki a
testvérek iránti szeretet illetve ennek másik
oldala: hogy senkit sem szabad megítélni. De
nemcsak a negatív szempontnak, a bűnnek a
kerülését hangsúlyozták, hanem a testvérek
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lelkiatyjuk iránti nyitottságát és a jócseleke
deteket is.

A szerző túlzottnak érzi azt a Cassianus
óta ismételgetett szemléletet, hogy mereven
szét kell választani vagy egyenesen szembe
kell állítani egymással a remete és a közössé
gi életformát. A Szketi remeteségben élő szer
zeteseknek tartózkodniuk kell "a nyelv bűne

itől", és törekedniük kell lelki nyugalmuk
megőrzésére.Lelki életük természetesen főleg

a szüntelen imádságra irányul, amelyet a ké
sőbbi görög atyáknál elterjedt Jézus-ima előd

jének lehet tekinteni . Nemegyszer még az
eksztázisban végzett imádság is a közös éle
tet szolgáló karizmaként nyilvánul meg,
amely esetenként mások számára is tovább
adható. így tehát beigazolódott a szerzőnek
az az el őfeltevése. hogy a sivatag lakóinak is
bőven volt mondanivalójuk a közösséggel, il
letve az azon belüli személyes viszonyokkal
kapcsolatban. (Clarendon, 1995, Oxford) .

OROSZ ATHANÁZ

JOHN BINNS: ASCETICS AND
AMBASSADORS OF CHRIST.
THE MONASTERIES OF PALESTINE

Az 1993-ban Oxfordban indított és ókeresz
tény témákkal foglalkozó tudományos soro
zat szerkesztői kezdettől nagy figyelmet for
dítottak a szerzetesség megjelenésére. Gould
fóntemlített könyvében a szerzetesség bölcsőjét,

az egyiptomi sivatag hagyományanyagát
vizsgálta, amelynek képviselői az 5. század
közepétől Róma és Bizánc egyházával szem
befordultak. Viszonylag kevesebb szó esett
eddig a szentföldi szerzetesekről, akiknek
döntő többsége viszont a khalkédóni zsinat
döntéseit elfogadva ezután is közösségben
maradt az ortodox, illetve katolikus egyh áz
zal. Jelentőségüket fokozta a Jeruzsálemben
megfordult zarándokok nagy száma, akik
példaképekként szemlélték a Jud a sivatagá
ban k üzdő aszkétákat, illetve az a történelmi
korforduló, amelytől kezdve az itt Szent Szá
va által alapított "lavrák" határozták meg a
bizánci monostorok liturgikus és fegyelmi



rendjét. A címben említett (és főként Euthü
miosz életét mintának tekintő) 4-5. századi
"aszkéták" szerepe és európai hatása így
egyértelmű. Annál kétértelműbba következő

évszázadokra vonatkozó .Krísztus követei"
kifejezés, amelyet J. Binns nemcsak az előszó

ban, hanem a 7. fejezetben részletesebben is
megmagyaráz. Tudniillik nem elsősorbanPa
lesztina pogány részeinek misszionáriusai
ezek a szerzetesek, hanem a már keresztény
birodalom életének lettek meghatározó ténye
zői: például akkor, amikor Szent Száva több
ezer szerzetes "követségében" (és meglehető

sen nagy eredménnyel) járt a császárnál. Ezek
a jelentős szerzetesközösségeket alapító egy
szerű szerzetesek Theodosziosszal az élen el
érték azt, hogya Szentföldön élő keresz
tények a négy első egyetemes zsinatot a négy
evangéliumhoz hasonló tekintéllyel fogadják
el, és a monofiziták, az órigenisták illetve
nesztoriánusok ellen irányuló újabb határoza
tokat is lelkesen támogassák. Mindez igen
meglepő főként a szomszéd országok szerze
tesei láttán, akik egyértelműen a monofizita
Eutükhész, Dioszkurosz és Addai Jakab kö
vetői lettek. J. Binns elsősorban a kortárs
Szküthopoliszi Kürillosz által megírt élet
rajzok fényében, de a modem történeti, föld
rajzi és régészeti kutatások is figyelembe vé
ve vizsgálja ezt a sajátos jelenséget. A Jeruzsá
lem és Jerikó környékén alapított mintegy
hatvan korabeli monostor alapításának. hely
zetének és a közösségek összetételének vizs
gálata alapján ad magyarázatot az itteni szer
zetesek ortodox hitvallásával kapcsolatos kér
désekre. Döntésük nem kifejezetten a teoló
giai formulák elernzésén, hanem a Szent Vá
ros ortodox pátriárkátusához való feltétlen
kötődésükön és a hűségesen átadott szóbeli
hagyományaikon, valamint sajátos hitérzékü
kön alapult. Az órigenizmus 6. századi rene
szánszát főként a kolostorokat építő Szent
Száva szellemi igénytelenségének a számlájá
ra írja a szerző, aki ezen a ponton viszont
nem vesz figyelembe néhány újabb kutatási
eredményt az órigenizmus mélyebb gyökere
ivel kapcsolatban A kötet hasznos tudo
mányos segédeszköznek is ígérkezik a téma
kedvelői számára. (Oxford Early Christian Siu
dies, 1996, Clarendon Press ).

OROSZ ATHANAz
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DIZIONARIO TEOLOGICO DELLA
VITA CONSACRATA

Közhely, hogya magyar társadalomnak nincs
pontos fogalma arról, kik a szerzetesek, mit
jelent a megszentelt szerzetesi életállapot.
Olykor az életük újraszervezésével, valamint
a rájuk zúduló apostoli feladatokkal erejükön
felül lefoglalt szerzeteseknek nincs idejük,
szellemi kapacitásuk arra, hogy a zsinat után
pontosított, gazdagodott fogalmakkal tüzete
sen foglalkozzanak, a fiatal szerzetesnemze
déket felkészítsék prófétai küldetésükre.

A gond - ha nem ugyanazok okok miatt is
- világméretű. A milánói Ancorá kiadó nemré
giben hatalmas méretű munka megjelentetésével
kívánt segíteni a bajokon. A Megszentelt élet teo
lógiai szótára a madridi Szerzetes-Teológiai Inté
zet két munkatársának, Angel Aparicio Rodrigu
eznek és Joan Maria Canals Casasnak szerkeszté
sében 1992-ben jelent meg. Ennek átdolgozott
olasz fordítása 1994-ben látott napvilágot Tullo
Goffi és Achille Palazzini gondozásában.

A vaskos kötetben 99 spanyol, olasz, francia,
angol és német nyelvű szerző 110 tanul
mánynak is beillő szócikkben ismerteti a meg
szentelt élet alapfogalmait. Mutatóba néhány
cím: aszkézis, rnonachizrnus, evangéliumi taná
csok, Krisztus követése, megszenteltség (kon
szekráció), alapító karizma, megtérés, lelki ve
zetés, klauzura, lectio divina, párbeszéd, pszi
chológia, prófétai küldetés, személyi érettség,
javak közössége, káptalan, elvilágiasodás stb. A
cikkek tematikus összefüggésére, folyamatos
olvasatára a hosszabb bevezető segíti az olva
sót. Az egyes tanulmányok a teológiai szem
pont mellett bemutatják az adott fogalom tör
téneti kialakulását, szentírási alapjait és jogi vo
natkozásait is. A tanulmányt követő gazdag
bibliográfia öt nyelven megjelent műveket, to
vábbi tanulmányokat sorol fel.

Bizonyára nem "hézagpótló" ez a hatalmas
szótár a nyugati országok gazdag szerzetes-teo
lógiai irodalmában. Annál inkább az lenne ma
gyar viszonylatban. Ha nem is ilyen rnéretű, de
egy kisebb, igényes szerzetes-teológai szótár
ugyancsak értékes szolgálatot tehetne nemcsak
a magyar szerzeteseknek, hanem az igényes tár
sadalomnak is. Időszerűsége vitathatatlan. Hé
zagok pótlására, olykor szakadékok feltöltésére.

PUSKELYMARIA



PAUL TILLICH: RENDSZERES
TEOLÓGIA

Teológiai irodalmunknak - mind katolikus,
mind protestáns részről - csaknem félévszá
zados hiányt kell pótolnia. A századunk kö
zepén megjelent, a teológiában maradandó
hatásúnak bizonyult művek mindeddig nem
voltak hozzáférhetőek magyar nyelven, így
csak a kiváltságos kevesek ismerhették őket.

Karl Barth után a protestáns teológia egyik
legnagyobb egyénisége Paul Tillich (1886
1965) volt. Tudományos pályáját derékba tör
te a nácizmus: különböző német egyeteme
ken tanított teológiát, míg 1933 tavaszán meg
nem foszt~tták katedrájától. Az Amerikai
Egyesült Allamokba emigrált; különböző

egyetemeken tanított, s ettől kezdve angolul
publikált. Három kötetes dogmatika könyvét
is angolul írta, s csak néhány évvel később

jelent meg német fordításban.
TilIich teológiai rendszere főleg az ún. kor

relációs módszer alkalmazásáról vált ismert
té. A katolikus olvasó a (főleg Karl Rahner
által kidolgozott) transzcendentális teológiá
ban találkozik hasonló törekvésekkel. TilIich
úgy műveli a teológiát, hogy folyton keresi a
kapcsolatot a mai ember hitével, sőt, igyek
szik választ adni a nem-hívő ember kérdése
ire is. "A (korrelációs) módszer arra törek
szik, hogyaszituációból adódó kérdéseket
összekapcsolja, összefüggésbe (korrelációba)
hozza az üzenetből adódó válaszokat." Til
lich így kívánja korszerűen érvényre juttatni
az apologetikus szempontot, választ adni az
ember legmélyebb kérdéseire.

A szerző öt téma köré csoportosítja gondo
latmenetét: al A kinyilatkoztatás mint válasz
az értelem kérdésére; b I Isten mint válasz a
lét kérdésére; cl Krisztus mint válasz az eg
zisztencia elidegenedésére; dl A Lélek mint

HIBAIGAZÍTÁS

válasz az egyéni és közösségi élet kétértelmű
ségeire; el Isten Országa mint válasz a törté
nelem értelmére.

A katolíkus olvasó is sok haszonnal forgat
hatja a könyvet: ennek azonban két feltétele
van. Az egyszerűbb az, hogy ismemie kell a
protestáns teológiai nyelvezetet. A magyar
fordító kitűnő munkát végzett, s - mint elő

szavában el is mondja - szóhasználatában
tudatosan járt a katolikus és a protestáns teo
lógia határmezsgyéjén. - Ennél fontosabb
azonban az, hogy az olvasónak alaposan is
mernie kell a katolikus teológia álláspontját:
csak így láthatja meg, mi az, ami közös a hi
tünkben, mi az, amit TilIich egészen elutasít
a katolikus tanításból, s végül mi az, amiben
Tillich köztes álláspontot foglal el a katolikus
és a protestáns teológia között (pl. a kinyilat
koztatásnak TIllich szerint sem egyedüli forrá
sa a Biblia: a dogmákat nem fogadja ugyan el,
de nélkülözhetetlenül fontos forrásnak tartja az
egyháznak a történelemben alakuló hitét).

A könyvnek talán legszebb része az, ahol
a szerző a Krisztusból, a Lélek erejéből szüle
tő új létet írja le. Krisztus "léte az új lét, amely
minden ember számára egyetemesen érvé
nyes". Jézus történetiségét azonban nem fo
gadja el Tillich ~lég határozottan. Kijelenti
ugyan, hogy "az Ujszövetség tanúbizonysága
egyöntetűen arról tanúskodik, hogy Jézus a
Krisztus", s hogy Krisztus Jézus létét szavai,
tettei és szenvedése fejezik ki, elsősorban

azonban az Új Lét szimbólumát látja benne.
Gyönyörű képet rajzol TilIich az Új Létet

hordozó egyház(ak)ról is. A "határok teoló
gusának" nevezi magát, s valóban számos
kérdésben átjárót nyit a katolikus teológia
felé, s bírálja a merev, konzervatív protestáns
álláspontot, anélkül, hogy hűtlenné válna sa
ját protestáns hagyományaihoz. (Osiris, 1996)

LUKÁCS LÁSZLÓ

1997. 8. számunk 627. oldalán Paskai László bíboros úrral készített beszélgetésünkbe hiba
csúszott. A 2. bekezdés utolsó mondata helyesen így hangzik:

"Az idézetből kiderül, hogy nemcsak a kereszténységgel kapcsolatban lehet szektákról be
szélni, hanem más világvallások tekintetében is, ha az említett ismérvek vonatkoznak rájuk."

Szerzőinktől és olvasóinktól szíves elnézést kérünk.

A szerkesztőség
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