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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-


