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Szent Jeromos
és a Szentföld
A "szent hely" keresztény fogalma a konstantini fordulatot követő

en alakult ki a 4. században.' Míg a Szentírást spirituális értelemben
magyarázó 'régi' keresztények még a gondolatát is elutasították an
nak, hogy az isteni erő megnyilvánulását a föld egy meghatározott
pontjához kössék, az új nemzedék lelkesen népszerűsítette a keresz
ténység "szent földrajzát't.' A latin kereszténységben a "szent hely"
fogalmát Szent Jeromos (345?-420) dolgozta ki szentéletrajzaiban és
leveleiben, aki maga is a Szentföldön telepedett le.3 Nézeteit azon
ban feltűnőenváltogatta a "szent helyről": hol kijelenti, hogy Krisz
tus követése csak a Szentföldön lehetséges, hol pedig leszögezi,
hogy nem kell Palesztinába mennie annak, aki igazi keresztényként
akar élni. Írásomban arra mutatok rá, hogy Jeromosnak a "szent
helyró1" vallott felfogását egyfelől az órigenista vita, másfelől a te
hetős magánpatrónusokhoz fűződő viszonya befolyásolta.

"Ha tökéletes akarsz lenni ... "

Jeromos 385-ben költözött Rómából Betlehembe, ahová nemsokára
Paula is követte. Miután beutazták Palesztinát és Egyiptomot, s
megtekintették a Szentföld biblikus látnivalóit, Jézus születésének
helyén állapodtak meg, ahol két kolostort alapítottak. Nem ők vol
tak az első latin telepesek Palesztinában: a Jeromos által kezdetben
olyannyira csodált gazdag szenátori örökösnő, Melania már
373-ban végigjárta a Szentföldet, majd 378-ban Jeruzsálemben az
Olajfák hegyén alapított egy apáca- és egy férfikolostort Rufinusz
szal, Jeromos legjobb barátjával együtt.

A jeruzsálemi és a betlehemi latin kolostorok közti kezdeti jó
viszony csakhamar feszültté vált, amiben nem kis szerepet ját
szott a pénz. Melania ugyanis nem mondott le vagyonáról, ami
kor a szerzetesi életformát választotta, hanem megtartotta jöve
delmét, és ebből évtizedeken át bőkezűen jótékonykodott." A
durva szerzetesi daróc tehát valójában hatalmas magánpatrónust
takart, aki jól irányzott alamizsnálkodásával sok mindent elért.
Ilyen jótevőre vágyott minden egyház. Nem csoda, hogy Mela
nia (és Rufinus) óriási tiszteletnek örvendett Jeruzsálemben, ami
"a féltékeny Jeromosnak borzolta az idegeit"."

A korai szerzetességben a vagyonról való teljes lemondás a ke
resztény tökéletesedés felé vezető út hangsúlyozott követelménye
volt. Alexandriai Szerit Athanasziosz nem véletlenül emeli ki, hogy
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az egyiptomi szerzetesség atyja, Antal a gazdag ifjúról szóló evan
géliumi történetet hallatán tért meg az aszkézishez: "Ha tökéletes
akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények kö
zött, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem''"

Forrásaink szerint az első szerzetesek gazdag és előkelő társa
dalmi rétegekből kerültek ki. Ne feledjük azonban, hogy forrása
ink programművek, melyekben az aszkézis szószólói hirdetik
nézeteiket és alakítják ki a lemondás retorikáját. A világból való
kivonulás, a földi javak elvetése a Krisztus-követés és a szerze
tesség elsődleges követelménye, ám a lemondásnak akkor van
értelme, ha van miről lemondani. Ezt az aszkéta eszmény első

hirdetői is átlátták. Jeromos és a szenátori villák kapuin kopog
tató vándorevangelisták/ a vagyonos arisztokratákat célozták
meg, buzdítva őket, hogy ne csak társadalmi státuszukkal tűnje

nek ki, hanem a keresztény tökéletességben is, majd miután az
arisztokratákat megnyerték az aszkézisnek, példaképül állították
őket a keresztény hívek elé.

Ám amilyen könnyű volt meggyőzni az előkelőket a szerzete
si életforma magasabbrendúségéröl," olyan nehéz volt rávenni
őket arra, hogy vagyonukat ne rokonaikra, hanem a szegényekre
(azaz az egyházra) hagyják. Amikor Jeromos megpróbálta rábe
szélni Paula lányát, Blesi1lát, hogy örökségét jótékony célra for
dítsa, és ezáltal már itt a földön biztosítsa, hogy halála után
azonnal a mennyországba jut, kitört a családi vihar. Hiába men
tegetőzött később Jeromos: "intettem, buzdítottam, azért vállal
tam rokonai méltatlankodását, hogy üdvösségre jusson"," Blesilla
vagyona rokonaira szállt. A gazdag arisztokraták az aszkézishez
való megtérésükkor családjuk javára mondtak le vagyonukról:
amikor Melania szerzetesként Palesztinába vonult, Róma város
prefektusát bízta meg birtokai igazgatásával és azzal, hogy gon
dot viseljen fiára, Valerius Publicolára: részesítse kitűnő nevelte
tésben, ala~ozza meg fényes világi karrierjét, és megfelelően há
zasítsa ki. l A szigorú szerzetesi életet élő Melania fejében meg
sem fordult, hogy fiának is le kellene mondania a világról. Még
Paula sem fogadta meg lobbanékony lelkivezetője tanácsait,
hogy jövedelmét teljes egészében a szegényeknek juttassa, ha
nem pontosan azt tette, amiért Jeromos oly vitriolos gúnnyal bí
rált másokat:" "Elutazása előtt önmagát e földön kifosztva, min
dent megadott gyermekeínek.v'? Paula kiadta gyermekei részét a
családi vagyonból, és csak saját örökségét fordította alamizsnál
kodásra és kolostoralapításra. Jeromos világosan fogalmaz: ez a
pénz semmire sem volt elég. A betlehemi kolostor eladósodott:
"A család dolgában én azt kívántam, lenne óvatosabb, ő azon
ban lángoló hitében egész lelkével az Üdvözítővel egyesült, lé
lekben szegényen követte a szegény Urat, visszaadván neki,
amit kapott, érte valóban szegény lett. Mert vé~ül is elérte, ami
re vágyódott, lányát nagy adósságban hagyta." 3
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A kolostorok
fenntartása

14Ep. 125, 18.

A kolostorok ellátottsága és felszereltsége, akárcsak a mai ma
gánalapítványok esetében, dotációjuk nagyságától függött. Jeromos
és Paula betlehemi alapítványai nem versenyezhettek a náluk sok
szorta gazdagabb Melania kolostoraival. Jeromos azért emlegeti
epésen, hogy Rufinust "jól kibélelték pénzzel" (bene nummatust."
mert noha a szerzetesek lemondtak a világról és a vagyonról, a
pénz továbbra is foglalkoztatta őket, hiszen kolostoraik fenntartásá
ról gondoskodniuk kellett. Minél nagyobb volt az alaptőke, annál
olajozottabban ment a szerzetesi élet, mert elegendő jövedelem állt
rendelkezésre a monasztikus fogadalomhoz nélkülözhetetlen dol
gok biztosítására: a Szentírás kódexeinek vagy zsoltároskönyvek
beszerzésére és másolására, a betegek és a szegények ellátására, a
vendégek fogadására stb. Az, hogy Jeromos és Paula kolostorai
szerényebb dotációban részesültek, mint Melania alapításai, azt je
lentette, hogy társadalmi súlyuk is sokkal kisebb volt.

Tehetős támogatók

Jeromos kezdettől fogva iparkodott befolyásos támogatókra és ta
nítványokra szert tenni. A loca sancta dicsérete nem független e tö
rekvéstől: Jeromos annál inkább magasztalja a Szentföld spirituális
jótéteményeit, minél inkább igyekszik megnyerni reménybeli
szponzorait. 386-ban római aszkéta barátnőjének, a kitűnő hebra
ista Marcellának számol be bámulatos szentföldi élményeiről, és
minden ékesszólását latba veti, hogy rábeszélje, hagyja ott 'Babi
lont' és jöjjön Betlehembe: "Olvasd el János Jelenéseit, hogy mit
énekel a bíborba öltözött asszonyról C.. ), s hogy mit a hét hegyről,
a sok vízről és a Babilonból való távozásról C..). Ó, mikor jön majd
el az idő, amikor lihegve hozza egy utas a hírt, hogy Marcellánk
Palestina partjaira vetődött C..) Eljön-e hát a nap, amikor együtt

15Ep. 46.12,13. léphetünk be a Megváltó barlangjába, az Úr sírjánál sírhatunk nő
vérünkkel, zokoghatunk anyánkkal?,,15

Marcella és Jeromos Marcella, a gazdag szenátori örökösnő áttelepülése nagymér-
tékben növelte volna a betlehemi kolostorok tekintélyét - és
minden bizonnyal bevételét is. Jeromos nem győzi sorolni a pél
dákat, hogy bizonyítsa: csak a Szentföldön lehet részesülni az is
teni kegyelemben: "Hosszú lenne az Úr mennybemenetelétől

egészen a jelen napig minden egyes nemzedéken át felsorolni,
hogy hány püspök, hány vértanú és az egyházi tudományokban
tudós férfiú jött Jeruzsálembe, aki úgy vélte, hogy nem elég val
lásos, nem elég bölcs, s hogy - mint mondják - nem lesz
mindaddig övé az erények legnagyobbja, míg nem imádja Krisz
tust azokon a helyeken, melyeken először ragyogott fel a keresz-

16Ep. 46, 9. ten az őrőmhír.t"

A betlehemi remete ügyes pszichológusként társadalmi érve
ket is felhoz annak bizonyítására, hogy az isteni kegyelem kiára
dása nagyobb a Szentföldön, mint másutt: "Nem azért mondjuk,
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A "szent hely" és a
mennyek királysága

mert tagadjuk, hogy Isten országa köztünk van, s hogy más vi
dékeken is élnek szentéletű emberek, hanem hogy főképp azt
hangsúlyozzuk, hogi akik a földkerekségen az elsők, egyként
ide gyűlnek össze.")

Mindhiába. Az órigenista, allegorikus írásmagyarázathoz ra
gaszkodó 'konzervatív' Marcellát nem tudja meggyóznir" "De
azt mondod: miképpen értelmezzük János Jelenéseinek szavait: és
megöli őket - kétségtelenül a prófétákra gondol - a mélység
ből fölbukkanó vadállat. Holttestük a nagy város utcáján fog he
verni, ez szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol Uru
kat is keresztre feszítették. Mert ha - folytatod - a nagy város,
ahol az Urat keresztre feszítették, szellemi értelemben Szodoma
és Egyiptom, akkor Jeruzsálem Szodoma és Egyiptom, ahol az
Urat keresztre feszítették.T"

Marcella Rómában maradt, de Jeromos nem csüggedt. Máso
kat igyekezett megnyerni a szentföldi utazásnak. 394-ben Gallia
leggazdagabb szenátori családjának egyetlen örököse, a poéta és
államférfi Pontius Meropius Paulinus fordult levélben Jeromos
hoz. 20 Paulinus birtokai Bordeaux-tól Barcelonáig terjedtek: egy
kori tanára, a császárok későbbi nevelője, a költő Ausonius nemes
egyszerűséggel "Paulinus királyságainak" nevezte e latifundiumo
kat." Jeromos válaszleveléből kiderül, hogy Paulinus szentírási
kérdésekkel ostromolta.f A betlehemi remete úgy érezte, eljött az
ő ideje. Görög- és hébertudásával henceg, felvillantja a Biblia ér
telmezésének fortélya it, egyetlen levélben a teljes Szentírás magya
rázatára vállalkozik, csakhogy bizonyítsa: ő az, akire Paulinusnak
szüksége van: "Nem azért mondom ezt, mintha lenne bennem
valami olyasmi, amit megtanulhatsz vagy meg akarsz tanulni, ha
nem mert égő tudásvágyad nélkülünk is dicséretet érdemel.,,23

Hatásos példákkal igazolja, hogya Szentírás tanulmányozásá
hoz mindenkinek, még a legkitűnőbbeknek is avatott tanárra
van szüksége: "Van valami titkos energiája az élő szónak, és a
szerző ajkáról szétáradva mélyebben végigzeng a tanítvány fü
lén." (oo.) Pál apostol eldicsekszik azzal, hogy Gamaliel lábainál
tanulta a törvényt, meg a prófétákat (oo .).,,24 Lelkesen ajánlkozik
az illusztris nagyúr mentorául: Paulinusnak Betlehembe kell jön
nie, ahol Jeromos nem tanára, hanem társa lesz: "Nem tagadom
le, hogy erre vágyom, és buzgón törekszem erre: nem vagyok
mester, de ígérem, hogy társadul szegődöm."25

Jeromos hangsúlyozza, hogya "szent hely" az a földrajzi pont,
ahol már megvalósul a mennyek királysága. Lelkesen biztatja
Paulinust, hogy vesse el vagyonát, és jöjjön mielőbb a Szentföldre:
"Arra kérlek, drága testvérem, hogy ezek közt élj, ezek fölött el
mélkedj, semmi mást ne ismerj, ne is keress, hiszen nem látod-e
te is úgy, hogy már itt a földön megvan a mennyek országának
lakhelye?" Alig várja, hogy keblére ölelhesse a Szentföldre érkező

Paulinust: "Siess, kérlek, és vágd el inkább tengeren horgonyzó
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hajócskád kötelét, semmint eloldozd! Aki hátat kíván fordítani a
világnak, egy sem képes jól túladni azon, aminek megvetett mi
volta ösztönözte az eladásra. (. .. ) Ha te rendelkezel javaid felett,
add el, ha nincs, vesd el!"26

Jeromos levele abban segített Paulinusnak, hogy meghozza
végső, látványos döntését, és 394 karácsonyán Barcelonában el
dobja magától vagyonát, hogy "csekélyke földjei árán megvásá
rolja a mennyet és Krísztust.v" de arra nem tudta rávenni, hogy
a Szentföldre siessen és jeles tanítója segítségével hatoljon a Szerit
írás értelmébe.

Tanítványokban mégsem volt hiány. 394 őszén váratlanul
Fabiola érkezett jeruzsálembe." A Marcella és Paula római köré
hez tartozó dúsgazdag Fabiola második férje halála után igen
látványosan tért meg az aszkézishez: darócruhában, tüzes szénre
telepedve, fejére hamut szórva nyilvánosan vezekelt, majd va
gyonából szegénykórházat alapított, ahol maga ápolta a betege
ket. Jeruzsálemben először Melaniát és Rufinust kereste fel, majd
Betlehembe utazott, hogy Jeromossal belemélyedjen a Szentírás
értelmezésébe: "Jóságos Jézusom, micsoda buzgósággal, micsoda
szorgalommal tanulmányozta a szent könyveket, s mintegy vala
miféle éhség csillapítására vágyódva futott át a prófétákon, az
Evangéliumon és a zsoltárokon, kérdéseket vetett fel, és a vála
szokat a szíve mélyén rejtette el."29

Fabiola "miután áthaladt e világ sivatagos magányán, végre
elérkezett az ígéret földjére". Nem csoda, hogy az Egyiptomból
való kivonulás állomásai különösképp foglalkoztatták: "elért ah
hoz a helyhez, ahol le van írva mindazon állomások névsora,
amelyeken keresztül az Egyiptomból kilépő nép elérkezett a Jor
dán folyóig. Midőn minden egyes megállásnak okát és indítékát
kérdezte, egyes esetekben nem voltam biztos, más esetekben biz
tos lépésben haladtam, a legtöbb esetben azonban egyszerűen

megvallottam tudatlanságomat. Akkor még inkább sürgetett,
mintha tilos volna nem tudnom, amit nem tudok, mintha nem
volna szabad követelnie, vagy pedig méltatlan arra, hogy megis
merje ezeket a misztéríumokatjt"

Jeromos és Fabiola sokat ígérő együttműködése azonban hir
telen félbeszakadt. 395 nyarán már éppen Fabiola szállásügyeit
intézték Mária barlangjának közelében, amikor "a távoli Maeo
tisból, a jeges Tanais és a massagéták szörnyű népei között, ahol
a Kaukázus szikláiban élő vad népeket Alexander védfalai tart
ják féken, a hunok seregei törtek elő, akik gyors lovaikon szá
guldva, mindent öldökléssel és félelemmel töltöttek el".31 Nem
tudni, Fabiolát mi rémítette meg jobban a Szentföldön, a hunok
vagy az órigenista vita: "Abban az időben bizonyos széthúzás
uralkodott közöttünk, s a barbárok elleni harcot fölülmúlta a he
lyi háborúskodás." A hun támadás mindenesetre jó ürügy volt
Fabiola számára, hogy visszameneküljön Rómába: "Keleten már
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A "szent hely" mint
földrajzi valóság

Paulinus

35Ep. 58, 3.

biztos helyünk és az ősi szent helyek iránti ragaszkodó vágy tar
tott. [Fabiola] viszont, akinek mindene zsákokban volt, és zarán
dok volt az egész világon, visszatért hazájába, hogy ott, ahol
gazdag volt, szegényen éljen, máséban lakjék, ő, akinek azelőtt

oly sok vendége volt, és - hogy ne szaporítsam a szót - Róma
város színe előtt a szegényeknek adja, amit - Róma a tanúja 
eladott.r " Jeromos nem titkolja, hogy a bőkezű özvegy távozása,
akinek adományai nyilvánvalóan könnyítettek betlehemi kolos
torai nehéz anyagi helyzetén.P érzékenyen érintette: "Nagyon
fájlaltuk, hogy a szent helyekről elveszítettük ezt a páratlanul ér
tékes ékszert".34

A "szent helyek" mint földrajzi valóság mindannyiszor kitün
tetett szerepet kapnak Jeromos gondolkodásában, amikor tehetős

támogatókat igyekszik a Szentföldre csábítani. A Paulinushoz írt
első levél és a Fabiolához írt levelek egyaránt hangsúlyozzák,
hogy az isteni kegyelem a Szentföldön materializálódik: ez az a
hely, ahol ég és föld találkozik, ahol az isteni energia kiárad,
ahol csodák történnek. Az Órigenész allegorikus írásmagyaráza
tát követő Jeromos ezen a ponton szakít mesterével, és nagyon
is betű szerint érti a "szent hely" fogalmát.

395 tavaszán, Paulinushoz írt második levelében azonban Jeromos
hirtelen visszatér a szent lelki magyarázatához: "Nem merem Is
ten mindenhatóságát szűk korlátok köré szorítani, a föld csöpp he
lyére zsúfolni azt, akinek kicsiny a menny is. A hívőket nem a kű

lőnbözó helyek, hanem hitük érdeme szerint mérik meg egyen
ként, s az igaz imádók nem Jeruzsálemben, nem is a Garizim he
gyen imádják az Atyát, mivel Isten lélek, s imádóinak igaz lelkük
ben kell imádniuk Őt.,,35Jeromos ezzel a levelével Paulinus koráb
bi küldeményeire válaszol: arra a levelére, melyben az aquitániai
poéta bejelentette Jeromosnak megtérését az aszkézishez és az ez
zel együtt elküldött költői művekre: a Theodosius császárról írt
dicshimnuszra és a Keresztelő Szent Jánosról szóló minieposzra.
Paulinus mindezt egy helyi papra, a calagurrisi Vigilantiusra bízta
a szentföldi kolostoroknak szánt bőkezű alamizsnával együtt.

Jeromos válaszában már nemhogy nem invitálja Paulinust a
Szentföldre, hanem ingerülten tanácsolja neki, maradjon ott, ahol
van: "Mivel testvéri módon kérdezed, hogy milyen úton jöjj, kön
törfalazás nélkül beszélek. Ha a presbiteri hivatásnak akarsz ele
get tenni, ha a püspökség terhében vagy megtiszteltetésében leled
örömödet, élj városban és várakban (. ..) Ha azonban az akarsz
lenni, amit állítasz, szerzetes, vagyis egyedül élő, mi dolgod a vá
rosban?" Nem kell Jeruzsálembe jönni ahhoz, hogy az ember üd
vözüljön: "Nem járt Jeruzsálemben sem Antal, sem Egyiptom és
Mezopotámia, Pontus, Kappadókia és Örményország szerzetesse-
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rege, s mégis e város nélkül is tárva-nyitva áll számukra a Para
dicsom kapuja.v"

Míg korábban Jeromos oly lelkesen hívta Paulinust a Szent
földre, vezetőül ajánlkozva a Szentírás tanulmányozásának nagy
szellemi kalandjában, most hidegen elutasítja. Szokatlan módon
még saját képességeit is hajlandó alulbecsülni, csakhogy megér
tesse Paulinusszal: felesleges felkeresnie őt: "Mert ugyan mi van
bennünk, ha mégoly kicsiny is, hogy kiérdemeltük egy tudós
hang méltatását C,.)? Ne az életkor alapján mérd a hitet s ne
gondolj derekabbnak engem amiatt, mert korábban kezdtem
Krisztus seregében szolgálni!,,37

Mi történt egy év leforgása alatt? Miért változott meg ennyire
Jeromos hangneme?

Mindenekelőtt levelezőpartnere változott meg. Paulinus életé
ben döntő fordulat állt be: aszkéta és pap lett. Már nem egy
Szeritírás-olvasó gazdag arisztokrata fordult a betlehemi remeté
hez, mint egy évvel ezelőtt, hanem egy szerzetesi fogadalmat
tett presbiter. Jeromos az első típust jól ismerte Rómából, és
Paulinus csatolmányai fokozták gyanúját, hogy az aszkézis csak
átmeneti passzió az előkelő költő életében. Ezért figyelmezteti
Paulinust válaszában legelőször is a lemondás követelményére:
ha Paulinus valóban szerzetes akar lenni, egyszerre kell eldobnia
magától vagyonát: "Mert nem, nem tisztességes keserves,
halavány ábrázattal böjtöt színlelve kérkedni, s míg a birtokok
bevételeiben fuldokolnak, olcsó köpönyegben pöffeszkední.r"

Az eltelt év alatt azonban nemcsak Paulinus változott meg,
hanem a Szentföld is. A 393-ban kirobbant órigenista vita két tá
borra osztotta a keresztény társadalmat. Epiphanius, Szalamisz
püspöke, az eretnekek pörölye órigenista elhajlással vádolta Já
nos jeruzsálemi püspököt, követelte, hogy tegyen tanúságot az
igazi, katolikus hit mellett és határozottan lépjen fel az eretnek
ség ellen Palesztinában. Melania és Rufinus János pártját fogta,
míg Jeromos megtagadta korábban magasztalt mesterét, Órige
nészt, és Epiphanius mellé állt. Ez legsúlyosabban a két hajdani
jó barát, Jeromos és Rufinus kapcsolatát érintette, akik ettől

kezdve nyíltan szidalmazták egymást. Betlehem a jeruzsálemi
egyházmegyébe tartozott, ezért a helyi klérus is Jánossal tartott
és elfordult Jeromostól: kolostorainak ettől kezdve nem volt pap
juk, aki misézzen, kiszolgáltassa a szentségeket és eltemesse a
halottakat. Amikor válaszképp Epiphanius pappá szentelte Jero
mos öccsét, Paulinianust, János püspök kiátkozta a betlehemi
szerzeteseket és megtiltotta nekik, hogy belépjenek a Születés
templomába: "arra voltunk kárhoztatva, hogya távolból figyel
jük az Úr barlangját, s nagyot sóhajtsunk, amint az eretnekek
besétálnak" - emlékszik vissza jeromos."

A mit sem sejtő Vigilantius ilyen körülmények között érkezett
meg a Szentföldre. Először Paulinus rokonánál, Melaniánál szállt
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meg az Olajfák hegyén, akinek átadta Paulinus alamizsnáit és
üdvözletét. Ezután a kiátkozott Jeromost kereste fel, hogy eljut
tassa hozzá Paulinus küldeményeit. Tudva tudván, hogya jeru
zsálemiek megrögzött órigenistának festették le, Jeromos először

is egy látványos anti-őrigenista bemutatót rögtönöz Vigilantius
nak: kifejti, hogya test feltámadását szó szerint, és nem allegeri
kusan kell értelmezni, ahogy az "eretnek" Órigenész tette. 40

Ezek után Paulinus küldeményeit veszi sorra. Érezhetően keve
sellve a betlehemi kolostoroknak szánt adományokat, megdor
gálja Paulinust, hogy ne azoknak juttasson vagyonából, akiknek
van mit a tejbe aprítaniuk - ez félreérthetetlen utalás Melaniára
-, hanem a szegényeknek: "Te vigyázz, Krisztus vagyonát ne
pazarold oktalanul, vagyis ne osztogasd el a szegényekét ostoba
megfontolásból a módosaknak.v"

Jeromos Paulinus költeményeinek értékelésére is sort kerít.
Olyan pedáns dicséretben részesíti a 395 januárjában elhunyt
Theodosius császárról szóló verset, ami felér egy gúnyos bírálat
tal: "Következetes az okfejtés, az egyik gondolat a másiktól
függ. Bármit ragadunk is meg, az vagy az előzőek befejezése,
vagy a következők kezdete. Boldog lehet Theodosius, ha ilyen
keresztény szónok veszi védelmébe.vf Kár, hogy Paulinus ki
emelkedő tehetségét nem a Szentírás tanulmányozására fordítja:
"Óriási tehetséged van, végtelenül gazdag szókincsed. Könnye
dén és tisztán beszélsz, s ehhez a könnyedséghez és tisztasághoz
bölcsesség járul. Bizony, ha ép a fej, máris erőtől duzzad minden
érzékszerv. Ha ehhez a bölcsességhez és ékesszóláshoz vagy az
Írások tanulmányozása, vagy ismerete járulna, rövidesen azt lát
nám, hogy elfoglaltad a mieink fellegvárát, s hogy Joábbal
együtt feljutottál Sion tetejére."

Magyarán: Paulinus mit sem konyít a Szentíráshoz. Keresztelő

Szent Jánosról szóló epyllionját meg sem említi szigorú kritikusa,
hiszen már előző levelében óva intette levelezőpartnerét az efféle
arisztokrata bűvészmutatványoktól: "Ezt a mesterséget a pletykás
vénasszony, a félbolond öreg, a szószátyár idegen, ezt a mestersé
get mindenki ismeri, ízekre marcangolja, tanítja, mielőtt megtanul
ná. C..) Mintha nem olvastunk volna Homeros-centókat és Vergi
lius-centókat, s mintha ily módon kereszténynek nevezhetnénk a
Krisztusnélküli Vergiliust. C..) Gyermekded és vándormutatványo
sok játékához hasonlatos dolgok ezek: tanítod, amit nem tudsz, sőt,

hogy e~ epés megjegyzést tegyek: azt sem tudod, hogy nem
tudsz." Ha Paulinus képes lenne behatolni az Írások értelmébe, ha
Jeromos átadhatná neki tudását, akkor "valami olyasmi születne,
ami a művelt Görögországnak sincs", akkor "semmi szebb, semmi
műveltebb, semmi latinosabb tekercsünk nem lesz"." Jeromos kö
nyörtelenül visszaküldi Paulinus művét átdolgozásra.

Jeromos Paulinushoz írt második levelében tehát paradox mó
don épp az órigenista vita csúcspontján tér vissza a IDea sancta
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allegorikus értelmezéséhez. Ennek nem elméleti, hanem nagyon
is nyomós "gyakorlati" okai voltak. Paulinus Melania rokona
volt: Szentföldre érkezése egyet jelentett volna Melania és Jero
mos legnagyobb ellensége, Rufinus támogatásával. Paulinus lete
lepedése a Szentföldön elképzelhetetlenül megnövelte volna a je
ruzsálemi párt anyagi és szellemi erejét, és végeredményben
előkészítette volna Jeromos bukását. Érthető tehát Jeromos aggo
dalma és igyekezete, hogy Paulinust lebeszélje a szentföldi útról.
De ez korántsem jelentette azt, hogy Jeromos feladta volna abbé
li hitét, hogya szent hely az isteni megnyilvánulásának helye.

Vigilantius ellen

45Vigilantíus ellen 11.

46UO., 6.

A .szent hely"
jelentősége

47UO.,5.

Vigilantius udvariatlanul rövidre fogott 395-ös betlehemi tartózko
dása (melyet Jeromos természetesen Olajfák-hegyi ellenségei
számlájára írt) ráadásul meglehetősenbotrányosra sikeredett: egy
éjjel földrengés rázta meg Betlehemet, és a halálra rémült Vigilan
tius mezítelenül szaladt imádkozni a templomba.f Jeromos ezt
szóvá tette, mire Vigilantius mélyen megsértődött. Hazatérve sok
mindenért bírálta Jeromost, többek között az ereklyekultusz és a
"szent helyek" tisztelete miatt is. A vita hosszasan húzódott, míg Je
romos a Vigilantius ellen írt vitriolos pamfletben határozottan meg
védte a 'szent helyeket' mindenfajta 'racionális' rágalomtól: "És ami
kor az ördög és a sátánok az egész földkerekségen kószálnak, és hi
hetetlen gyorsasággal mindenütt jelen vannak, a mártírok vérük on
tása után be vannak zárva egy ládába és onnan nem mehetnek ki?
C..) Csakhogy ha az apostolok és mártírok imádkozhatnak a többie
kért, amíg testi valójukban közöttünk vannak, C..) mennyivel inkább
tehetik ezt a koszorú, a győzelem és diadal elnyerése után?,,46

A "szent hely" nem pogány, hanem keresztény: az ördögűzés

színhelye: "Szentségtörők vagyunk, amikor belépünk az apostolok
bazilikáiba? [A szentek ereklyéinek közelében) üvöltözni kezdenek
a démonok: így ismerik el a Vigilantiusban lakozók, hogy megér
zik jelenlétűket.T" A "szent hely" hatékony, mert itt Isten ereje
nyilvánul meg. De a "szent helyet" valójában az ember, az emberi
emlékezet szenteli meg: amikor szentnek tartjuk a földet, melyen
Jézus járt, vagy a templomot, mely az apostolok vagy mártirok sír
ja fölé épült, a keresztény történelem, a keresztény múlt nagy pilla
nataira emlékezünk. Az emlékezet teszi szentté a helyet.

Jeromos tehát nem keveredik önellentmondásba, amikor re
mélt támogatóihoz írt leveleiben és ellenségeinek szóló pamflet
jeiben hol spiritualizálja, hol materializálja a "szent helyet." Nem
elméletét, hanem szemszögét változtatja: a "szent hely" egyszer
re valóságos, tapintható, anyagi és ugyanakkor megfoghatatlanul
szellemi.
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