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ALEXANDRIAI KELEMEN:
PROTREPTIKOSZ. BUZDÍTÁS
A GÖRÖGÖ KHÖZ

Alexand ria, a gö rög-római világ kulturális köz
pontja a keresztény teológia történetében is fon
tos sze repe t tölt be (lásd Som os Róbert: Az ale
xandriai teológia. Budapest, 2001). Ez főképpen

azoknak a szem élyiségeknek köszönhető, akik
itt éltek és alkottak. Közülük Titu s Flavius
Clemens, a 2. század végén , időrendben az első,

aki nek éle tműve számottevő része fennmaradt.
Tóth Vencel tolm ácsolásában - és Paskai Lász
ló bíboros ajánl ásával - a hazai olvasó közön
ség most ennek a műnek egyik fontos darabjá
val ismerkedhet meg. Ebben a szerző a korabeli
"pogány" vallás kri tikáját foga lma zza meg.
Ugyanakkor kifejti a párhuzamos kinyilatkozta
tás elvé t is. Eszerint az isteni Ige a keresztény
ség előtti időben a gö rög bölcseknél hi ányosan.
a zsidóság körében pedig sokkal tökéletesebb en
nyilvánult meg. Ennek következtében a görög
kultúr áva l rendelkező egyén gondtalanul elfo
gadha tja a Krisztusba vetett hitet.

Keleme n művének célja, hogy egy bu zd ító
beszéd révén megtéré sre ösztönöz ze az olvasó
it. Ezért már az el ső fejezetben szembeállítja a
tévedések forr ása inak tekintett pogán y m itol ó
giák éne keit az Ige (Logosz) új énekével. Ezt kö
vetően a szentélyeket L.a hit nélküli emberek
őrült tudom án ya szemfény vesz tésé nek helyei,
és fékt elen mutatv ányalnak sz ínterei", 69) és a
mi sz t ériu mokat kr itiz álja . Mind az, amit az
eleusziszi miszt ériumokról ír, felveti annak a le
hetőségét, hogy talán ő maga is beavatást nyert.
A harmad ik fejezetben az ember áldoza tokat. a
negyed ikben pedi g a bálván yok tiszteletét tár
gya lja. A továbbiakban Kelemen figyelme a fi
lozófia és a költ észet felé fordul, és az istenség 
ről alkotott véleménye ket sorolja fel. Majd a
nyolcadik fejezetb en a pr ófétáka t mint az Isten
ről szó ló iga z tanítás közvetítőit ism ert eti. A ki
lenced ik fejezetben azonban már arra figyel
meztet , hogy lsten most a saját Igéjén keresztül
hívja az embe rt, ak inek sza badságot és üd vös
sége t ígér. Ezért bátran el lehet hagyni az ősök

től örökölt szok ásokat, mivel azok t évesek. s
őket ráad ásul a tudatlanság, az ostobaság, a
mér téktel enség, az igazságtalanság és az isten
telenség jellemzi. Ellenben a hitre megh ívott
ember az ezekkel ellentétes erénye k birtokosává
válik, am ennyiben lsten jóságára hagyatkozva
őszin tén keres. Isten ugyanis az emberiség tör-
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ténetében szüntelenül kiny ilvánította irgalmas
ságá t, s az Ige megtestesü lése tulajdonképpen
ennek az isteni magatartásnak a csúcs pontja.

Kelem en beszéde, amely nem nélkülözi az
ékesszólás t sem, lírikus hangnemben zárul : itt
az idő felszállni arra a hajóra, amel ynek kormá
nyosa maga az Ige, és el kell hagyni a misztéri
umok orgiái t, hogy az Igazak kórusához lehes
sen csatlakozni. Az lsten barát i körébe történő

bekerüléssel ugyani s a hívő részesed ik mindab
ból, ami az Istené - és minden az övé: a gaz
dagság, a bölcsesség, a nemesség! Arr ól nem is
beszélve, hogy az ember vég re visszan yeri az
Istenhez való ha sonl ós ág át. amel yet a bűnnel

elveszített.
Alexandriai Kelemen buzdító beszéd e kiváló

pé ldája annak, hogya műveltséget és az isme
reteket miképpen lehet a hit szolg álat ába állíta
ni, azt többletként és nye reségként ábrázolva. A
kor nyelveze tén , emelkedett hangnemben meg
fogalmazott mondani valója az akkori művel t

közönség értelmére, és nem annyira annak ér
zelme ire igye kezett ha tni. Hisze n csakis a meg
győző erejű értelmes hit szil árd, vonzó és men
tes a félelemtől.

A köte t szépséghibája, hogy az alcímben sze
replő "buzdítás " később "intelem"- re változik
(55), és hogya római szá mozást folyamatosan
folytat ja az arab. Erre a kiad ónak jobban oda
kellett volna figyeln i. (Görögből fordította, a be
vezető tan ulmán yt és a jegyze teket írta Tóth
Vencel OFM; Ókeresztény Örökségünk, 10; Jel Ki
adó, Budapest, 2006)

JAKAB AITILA

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: EGYHÁZ
A POKOL KAPUJÁBAN

Máté-Tóth András könyvének provokatív, fi
gyelemfölkeltő címe az egyház mindenkor i he
lyének , helyzetének képi nyelven va ló összefog
lalása. Természetesen nem az egyház jövőjének

vészjósló vízióját kívánja elénk vetít eni a cím
mel a szerző. Az allegorikus kifejezés Mt 16,18
versére utal , am ely így hangzik : "Te Péter vagy.
Erre a sziklára építem egy ház amat és a pokol
kapui nem vesznek erőt rajta ." Péternek a hite
- annak a fölismerése és megvall ása. hogy Jé
zus a Krisztu s - jelenti a biztosítékot arra néz
ve, hogy a halál biroda lma ne m vehe t erőt az
egy házon. Az egy ház történelme során mind ig
is a pokol kapui közel ségében élt, folyamato-



san létét fenyegető veszélyeknek volt kitéve,
ám képes volt győzedelmeskedni a Iétválságo
kon, a pokol kapuit eltorlaszolta a hit sziklájá
val, s így a halál birodalma nem győzedelmes

kedhetett fölötte.
Két szempontból is megközelíthetjük azt a

világos szerkesztési elvet, amit a könyv 16 ta
nulmánya képvisel. Az első tanulmányt úgy is
értelmezhetjük, mint ami történelmi szempont
ból vizsgálja, hogya különböző korszakokban
miként nyilatkozott meg az egyház megtartó
ereje, Krisztusba vetett hite, majd az ezt követő

munkák a mai viszonyokra vetítve, egy-egy
konkrét kérdéskörre vonatkoztatva teszik fel a
hit megvallásának kor-szerű kérdését Egy másik
szemszögből látva az első tanulmány azt teszi
témá jává történelmi megközelítésben, hogy a
különböző időszakokban milyen sajátos vi
szonyt épített ki a társadalommal az egyház, az
ezt követő tanulmányok pedig azt próbálják
megvilágítani, a történelmi kitekintéstől sem
mentesen, hogy a jelenkor aktuális helyzeteiben
az adott területeken miként realizálódik ez a vi
szony, hol mutatkoznak hiányosságok, s a hely
zet javítása érdekében általánosságban véve
mik a teendők.

Ugyanannak a szövegtestnek a kettős értel
mezési megközelíthetősége a következetesen
képviselt szerzői alapállás eredménye. Máté
Tóth András szentségi, vagy drámai jelenlét
ként írja le az egyház világba, társadalomba tar
tozását. Ez a feszültséggel teli alaphelyzet a
beletartozás és a kívülállás egysége és egyensú
lya, olyan pozíció, amelynek mindenkor keres
nie kell a középutat az egyházra vonatkozó szél
sőséges szemléletmódok között. Ezeket a szerző

a krisztológiai eretnekségekrő! ekkleziológiai
monofizitizmusnak és ekkleziológiai doketiz
musnak nevezi el. Az elóbbiben a társadalmi
vonatkozás, az egyház szervezeti volta hangsú
Iyozódik túl, az utóbbiban a lelkiségi dimenzió
hatalmasodik megengedhetetlenül a szervezeti
keret, a társadalmi vonatkozás fölé. A szentségi
szemléletben a két szélsőség között egyensúly
teremtődik. A szent és profán feszültségében
való létezése magyarázza, hogy az egyházról, a
szentségi, drámai jelenlét ezen egyedülálló kép
viselőjéről szólva mindig egy kettős, társadal
mi-spirituális valóság tárul elénk. Máté-Tóth
András szövegeinek említett kettős értelmezési
megközelíthetősége annak a visszaigazolása,
hogya szerző nemcsak elvileg vallja az ekk
leziológiai szemléletmódok szélsőségeitől való
elzárkózás szükségét, hanem szövegeivel, téma
választásaival, tárgyalásmódjával a gyakorlat
ban is a középutat, a szélsőségek közti egyen
súlyt közvetíti.
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Az egyensúlynak a feszültséggel teli oldalát
is vállalja. Az egyháznak, a világban elhelyez
kedve, de az üdvösség felé irányulva min
denkor a szent és a profán ellentmondásossá
gában, ellentétes irányultságát kibékítve kellett
léteznie. Máté-Tóth András könyvében bátran
szembenéz ezzel a kényes témával, emellett tu
datosan vállalja a feszültség feloldásának gon
dolkodói-írói képviseletét is.

A szerző érett teológusi habitusa az ellenté
tes irányulások kitermelte feszültség feloldásá
nak példájaként tárulhat az olvasó elé. Ebben a
habitusban az egyensúlyra törekvés és a közép
út meglelése a vezérfonál, ami valamikor leg
alábbis benső feszültségektől sem lehetett telje
sen mentes. Erre utal a szerző vallomásszerű

megjegyzése: "A korábban született írások éle
sebb frivolabb hangvételét a későbbiek szelí
debb, töprengőbb megfogalmazásai váltják fel."
E mögött az állítás mögött egy benső érési folya
matot sejthetünk, ami nem mehetett végbe lelki
feszültségek, a személyiség benső rétegeiben
megvívott harcok nélkül. A könyvben ennek a
valószínűsíthető harcnak a végtermékével
szembesülhetünk, amit már a biztos egyensúly
érzete ural. Máté-Tóth András könyve kiváló
példája annak, hogya letisztult, érett szemlélet
ben a tudományos látásmód és a hitből kiinduló
megközelítés, az intellektuális szabadság és a
felsőbb tekintélyre hagyatkozás, a személyes
hittapasztalat és az egyház hite miként egyez
tethető össze és hogyan képes kölcsönösen ki
egészíteni egymást.

A teológusi habitus érettsége, egyensúlyra
törekvése megnyilatkozásának tekinthető az is,
hogy Máté-Tóth András tudatosan törekszik a
magyarországi témák megtárgyalására és a ma
gyar forrásmunkák megismerésére, felhasználá
sára. Ez példamutató, dicséretes vállalás, ami jó
volna, ha minél több követőre találna. (Agapé,
Szeged, 2006)

SÁFRÁNY ATTILA

A FORRADALOM TI5ZTA5ÁGÁÉRT

Ha jól számolom, Pomogáts Béla tíznél több
könyvet és antológiát adott ki 1956 történetéről

és utóéletéró1. A jelenlegi történések fényében
nemcsak leletmentést végez, hanem megpróbálja,
hogy a napjaink számára tiszteletet parancsoló
és tanulságokat kínáló eseményeket morális tel
jességükben idézze vissza, s ne oly szégyenletes
következményeit tárja elénk, amilyennek az el
múlt esztendő október 23-ája mutatta.

Ezért is örömmel nyugtázhatjuk, hogy leg
utóbb Pomogáts Bélának három különbözőmű-


