
A beszélgetés folyvást a lehetőségeinkkel is
szembesít. Nyilvánvaló, hogy a papság saját ere-
jéből képtelen valósággá változtatni ezeket, s
mind több „fehér folt” van az ország térképén,
ahol a lelkipásztornak napi feladatainak ellátása
mellett például közösség kialakítására sem ideje,
sem ereje nem marad. Ezeken a területeken nyíl-
nak meg az evangelizáció új lehetőségei, me-
lyeknek vonzó példáit mutatja meg Székely
János. Ha ezt az utat járjuk, hozzá hasonlóan
Isten tenyerén, biztonságban és harmóniában él-
hetünk. (Kai rosz, Budapest, 2009)
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ADALBERT-G. HAMMAN:
Hogyan olvassuk az egyházatyákat?

A magyar média által rendszeresen félreértelme -
zett (lásd például az iszlám fejkendő, a vallási jel-
képek vagy legújabban a burka kérdése), és egy-
ház-, illetve vallásellenesnek beállított laikus és
republikánus Franciaország mind a keresztény
spirituális irodalom, mind pedig a teológiai és val-
lástudományi szakirodalom (például vallástör-
ténet, vallásszociológia, szövegkiadások) terén in-
tellektuális nagyhatalomnak számít. Ebben két
fontos tényező játszik szerepet. Egyrészt a több-
ségében állami egyetemeken dolgozó kiváló szak-
emberek tekintélyes száma, másrészt az egy házi-
akkal való folytonos együttműködés és
nézet ütköztetés a tudományosság mezején (elő-
adások, szemináriumok, konferenciák, kiadványok
keretében), ami mindenképpen megtermékenyítőleg
hat a felekre. Hiszen a tudományban nem a te-
kintélyelvűség, hanem fő képpen a kétkedés, a kér-
désfelvetés és a vita te szi lehetővé az előrelépést.

A tudományos eredményeknek azonban csak
akkor van társadalmi haszna, ha azokat a széle-
sebb nagyközönség is megismeri. A rendkívül te-
vékeny francia ferences pap, A.-G. Hamman
(1910–2000) most megjelent könyve (magyarul
lásd még Így éltek az első keresztények, Buda -
pest, 1988) — amelynek a magyar fordítás alap-
jául szolgáló 2007-es kiadását a tehetséges fiatal
kutató, Guilllaume Bady nem szerkesztette, ha -
nem átjavította és kiegészítette — tulajdonkép-
pen ezt a célt szolgálja. Négy fejezetben és kro-
nologikus sorrendben (1. Jeruzsálemtől Rómáig;
2. A vértanúk egyháza; 3. „Az aranykor”; 4.
Bizánc és a középkor felé), tömören és lényegre
törően mutatja be az ókeresztény irodalom leg-
jelentősebb személyiségeit és azok legfontosabb
műveit. A térképekkel, táblázatokkal, illusztráci-
ókkal és főképpen idézetekkel tarkított műben
az olvasó megismerkedhet a keresztény iroda-

lom születésével, a hit és a korabeli kultúra ta-
lálkozásával (apologéták), Lyoni Irenaeusszal, az
észak-afrikai (Tertullianus, Cyprianus) és az ale-
xandriai (Kelemen, Órige nész) kereszténység ki-
magasló személyiségeivel, a történetíró Euszebi -
osszal, Egyiptom (Atanáz, Cirill), Jeruzsálem
(Cirill), Kappadókia (Nagy Vazul, Nazianzoszi
Gergely, Nüsszai Gergely), Antiochia (Arany-
szájú János, Mopszuesztiai The o dórosz, Küroszi
Theodorétosz), a szír egyház (Efrém), Itália (Mi-
lánói Ambrus, Jeromos, Dama sus pápa), Gallia
(Poitiers-i Hilarius, Bordeaux-i Paulinus) és
Hispánia (Prudentius) maradandót alkotó teoló-
gusaival és egyházi vezetőivel; „a Nyugat dicső-
ségé”-nek nevezett Ágostonról nem is beszélve.
A könyv értelemszerűen az atyák korszakát le-
záró szerzők (Sevillai Izidor és Damaszkuszi
János) ismertetésével végződik. Utánuk már
Bizánc és a nyugati középkor időszaka kezdődik.

Az olvasmányos és közérthető munka eligazí-
tást és segítséget kíván nyújtani abban, hogy mi-
képpen olvassuk — keletkezésük történeti-kul-
turális kontextusában elhelyezve — az egyházatyák
szövegeit, amelyek „a mieinktől eltérő fogalma-
kat használnak, és más kultúrát, a dolgok más-
fajta felfogását tükrözik” (183). Ez azért is fontos,
mert ezekben az írásokban található meg a még
többé-kevésbé egységesnek mondható keresz-
ténység (az „ökumenikus egyház”) teológiai
megalapozása, illetve a keresztény tanítás első ki-
fejtése. Ezek a művek természetesen egy-egy meg-
határozott korban és környezetben jelentkező ki-
hívásokra megfogalmazott válaszok, amelyek
magukon hordozzák szerzőjük személyiségje-
gyeit. Ezért is nem szabad őket idealizálni vagy
„pedig egyszerűen áthelyezni a mai világba”, hi-
szen „a társadalom, a kultúra, a nyelv, a menta-
litás mind-mind megváltozott” (10). Ugyanakkor
azonban ezek az írások egyetemes értékeket is tar-
talmaznak, és egyben felbecsülhetetlen örökséget
is jelentenek, mivel ihletet és módszert kínálnak
a je len kor kihívásainak a megválaszolásához. En-
 nek magyarázata egyszerű. Az egyházatyák
ugyanis mindenekelőtt lelkipásztorok voltak,
akik benne éltek a saját korukban, s annak prob-
lémáit a sajátjuknak érezték.

A.-G. Hamman könyve segíthet abban, hogy
napjaink (egyházi és laikus) keresztényei élni
tudjanak szellemi örökségükkel, s hogy áthidal-
hassák azt a távolságot, amely az „atyák”-tól, a
„hitbeli elődök”-től, elválasztja őket. (Ford.
Nagy Zsolt és Cseke Ákos. A fordítást az erede-
tivel egybevetette és szakmai szempontból el-
lenőrizte Buzási Gábor. Napjaink Teológiája, 13;
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2009).
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