
Kereszténynek
lenni az ókeresztény
korban
A 3. század közepén (a 240-es évek végén) a palesztinai Kaiszareiá -
ban (Caesarea), Jeremiás könyvéről prédikálva, Órigenész, a ke-
resztény szellemtörténet egyik legnagyobb formátumú és hatású
személyisége, aki nélkül biztosan másként alakul a teológia fejlő-
dése,1 nosztalgiával emlékezett vissza a gyermekkorára. Felnőtt-
ként, megpróbáltatásokkal a háta mögött, és szembesülve a Római
Birodalmat sújtó egyetemes (gazdasági, pénzügyi, politikai, kato-
nai, demográfiai, társadalmi és vallási) válsággal,2 pontosan érzé-
kelte azokat a változásokat és átalakulásokat, amelyek még az éle-
tében bekövetkeztek.3 Úgy ítélte meg, hogy a vértanúk korát (2.
század vége – 3. század eleje) felváltotta a „tömegkereszténység”
időszaka. A sokadalomban pedig már nem tartotta lehetségesnek
megőrizni a kiválasztottak magas számát.4

Órigenész álláspontját csak akkor tudjuk igazán megérteni, ha
szem előtt tartjuk, hogy gyermekkora meghatározó élménye, amely
mondhatni egész életére rányomta a bélyegét és irányt szabott sze-
mélyisége fejlődésének, apja vértanúhalála volt, akihez minden bi-
zonnyal nagyon erősen kötődött. „Órigenész lelkét, bár még csupán
gyermek volt, olyannyira hatalmába kerítette a vértanúság iránti
vágy — írja Euszebiosz —, hogy azonnal elébe akart menni a ve-
szedelmeknek, és neki akart lendülni a küzdelemnek. Kicsin mú-
lott, hogy élete nem ért véget. Ellenben az isteni és mennyei Gond-
viselés, az anyja közvetítésével és sokak hasznára, gátat vetett heves
lelkesedésének. Először szavakkal kérlelte és könyörgött, hogy le-
gyen tekintettel anyai érzelmeire; majd azt látva, hogy apja letar-
tóztatásának és bebörtönzésének hírére még eltökéltebb lett, és tel-
jesen hatalmába kerítette a vértanúság vágya, elrejtette minden
ruháját, és így arra kényszerítette, hogy otthon maradjon.”5

Idős korára, halála felé közeledve — még akkor is, ha ezt nem tu-
datosította magában —, Órigenész (†254) számára mindenképpen meg-
szépült a múlt, fiatalkorának időszaka, amikor apját levélben buzdí-
totta a vértanúság vállalására. Egy átalakuló korban élve szemtanúja
volt mindazoknak a változásoknak, amelyek a kereszténység továb-
bi történetét meghatározták.6 Művei jól tükrözik ezeket a folyamato-
kat, amelyeket tudomásul vett ugyan, de nem helyeselt. Ugyanakkor
folyamatos indíttatást érzett arra, hogy a hit feletti gondolkodását, az
Örömhír megértését és továbbadását egyre jobban és jobban elmélyítse.
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A kereszténység történetében a 3. század első fele rendkívüli je-
lentőséggel bír. Földrajzilag valójában ekkor terjedt el a Birodalom-
ban, ami szoros összefüggésben állt a bekövetkezett számottevő
számbeli növekedéssel. Ez értelemszerűen azt is eredményezte, hogy
a keresztény hit egyéni és személyes megélése, a keresztények min-
dennapi magatartása rendkívül változatossá és sokrétűvé vált. Tör-
vényszerű ugyanis, hogy minél nagyobb a közösség, annál tágabban
kell meghatározni a hovatartozási követelményeket és feltételeket.

Ebben az új helyzetben tehát már voltak, akik csak ritkábban jár-
tak el az egyházi közösségbe meghallgatni a tanítást, nem időztek
sokat a gyülekezetben, s nem is törekedtek arra, hogy elgondolkoz-
zanak a hallottakon. Ezzel szemben kétségtelenül voltak olyan ke-
resztények, akik igényelték a tanítást, és szükségét érezték a hitben
való elmélyülésnek, hogy azt minél jobban megérthessék és tudato-
síthassák magukban.7 Ellenben ezek a markáns eltérések óhatatlanul
arra kényszerítették az egyházi közösségek vezetőit, elsősorban a
püspököket, hogy egyrészt újjászervezzék a liturgikus életet, más-
részt pedig a hívők számára újrafogalmazzák a spirituális és morá-
lis elvárásokat. Az elsődleges cél természetesen az volt, hogy minél
nagyobb számú, önmagát keresztényként meghatározó személy az
egyházhoz tartozónak érezhesse magát. Mondani sem kell, hogy a
változatosság, illetve a hovatartozási követelmények egyfajta fella-
zítása feszültségeket eredményezett a felszínesebbnek mondható és
valójában szociológiai természetű, egyfajta megszokás által megha-
tározott (többségi) vallásosság, valamint a mélyebb lelkiségre, a tu-
datosított és nap mint nap tudatosan megélt hitre törekvő kevesek
meggyőződése és keresztény(ség)-értelmezése között.

Ez mindenképpen a kereszténység megjelenése kezdeti korsza-
kának irányába mutat vissza, amikor is a Krisztus-hívők egy ele-
nyésző kisebbséget alkottak a Birodalom társadalmának szöveté-
ben. Az első két században ugyanis a keresztény mivolt elsősorban
sajátságos, a társadalmi környezetében megszokottól markánsan
eltérő — mondhatni azzal mintegy szembehelyezkedő — magatar-
tásformát és életvitelt jelentett; mindenekelőtt ezekben nyilvánult
meg. Nem véletlen, hogy az ókeresztény iratok „Út”-ról beszélnek
(például Didakhé vagy A tizenkét apostol tanítása, illetve a Barnabás-
levél8); a 2. századi apologetikus irodalom9 pedig a Krisztus-hitet
egyfajta (igazi) „filozófia”-ként igyekszik bemutatni a kortársak-
nak. Jusztinosz vértanú (†165) számára a kereszténység egyenesen
„az egyetlen biztos és hasznos filozófia”.10 Tulajdonképpen ez a fel-
ismerés késztette őt a megtérésre.

Az első időkben kereszténnyé lenni tehát mindenképpen azt je-
lentette, hogy a Krisztus-hitet magáévá tevő személy gyökeresen
megváltoztatja gondolkodását és életformáját. Ez természetesen —
és legfőképpen — érintette az addig megszokott társadalmi és vallási
életét is, hiszen a Római Birodalomban a kettő szervesen összefonó-
dott. A vallási aktusok ugyanis egyben állampolgári kötelezettségek,
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illetve az államhatalom iránti lojalitás kifejeződései is voltak. Az
egyén és a közösség harmóniáját tulajdonképpen „az istenek tiszte-
lete” biztosította, amelyet nyilvános cselekedetekben kellett leróni.11

Az ily módon meghatározott vallási-társadalmi környezetben a
személyes vallásosságot és az egyén üdvösségét előtérbe helyező,
valamint sajátságos magatartásformákat megkövetelő keresztény-
ség — vagyis a Jézus Krisztusba mint Isten Fiába és Megváltóba ve-
tett hit — lényegében véve ezt a harmóniát bontotta meg. Az egyéni
meggyőződés bevezetésével ugyanis szétválasztotta a vallási és a
társadalmi dimenziókat.

A misztériumkultuszokkal12 ellentétben — amelyek az általános
kultikus gyakorlatok egy valamivel személyesebb formáját jelentet-
ték — a kereszténység teljes mértékben személyessé tette (mintegy
„privatizálta”) a vallásosságot azáltal, hogy megkövetelte a hitet és
a megtérést (metanoïa). Ez teljes mértékben megfelelt a korabeli tár-
sadalom egy szűk, spirituálisan igényes és ténylegesen személyes
vallást kereső rétegének. A társadalmi nehézségekkel és az elbi-
zonytalanodásokkal párhuzamosan, amikor is a válság eredménye-
képpen fellazultak, szétesni látszottak a társadalom hagyományos
összetartó erői, ez a réteg egyre jobban kiszélesedett. A kereszténység
tehát valós igényt elégített ki. Nem annyira kultuszt, hanem sokkal
inkább hitet kínált és üdvösséget ígért azoknak, akik elfogadják
Jézus-Krisztust Istenüknek és Megváltójuknak. Ezt azonban kizáró-
lagos követelményként határozta meg. Magyarán: a keresztény hívő
életében a sokistenhivő vallási-társadalmi rendszerben teljesen szok-
ványos „sokféle kötődés”-t felváltotta az egyistenhit markáns sajá-
tosságát jelentő „egyetlen és egyedüli kötődés”. Az, aki kereszténnyé
lett, nem csupán valamit valamire cserélt, hanem lényében is átala-
kult. A megtérés, mint folyamat, az egész embert érintette; abban az
egyénnek személyesen, a teljes személyiségével részt kellett vennie.
Annál is inkább, mivel ez a fajta „váltás” a későbbiekben kihatott a
társadalmi életére, a társadalomban való létére is.

Ha kezdetben ez nem is érintette a kereszténnyé lett személy min-
dennapi tevékenységét, mindenképpen változást eredményezett a
magatartásában, és óhatatlanul megváltoztatta a világnézetét. Ezt
az átalakulást nagyon szemléletesen érzékelteti a Diognétosz-levél,
amelynek keletkezése a 2–3. század fordulójára — vagyis éppenség-
gel Órigenész gyermekkorának az időszakára — datálható. „A ke-
resztényeket — olvashatjuk a dokumentumban — sem területileg,
sem nyelvileg, de még az öltözetük alapján sem lehet megkülön-
böztetni a többi embertől. Nincsenek saját városaik, nem használ-
nak rendkívüli nyelvjárást, életformájuk semmiben sem egyedi. (…)
...az öltözködés, az étkezés és az életvitel tekintetében alkalmaz-
kodnak a helyi szokásokhoz, miközben nyilvánvalóvá teszik spiri-
tuális köztársaságuk rendkívüli és valóban különleges törvényeit.
Saját hazájukban letelepült idegenekként laknak. Minden állam-
polgári kötelezettségüknek eleget tesznek, miközben minden hiva-
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talt/megbízást idegenekként viselnek. Az idegen földet hazájuk-
nak érzik, ellenben hazájukra mint számukra idegen földre tekin-
tenek. Másokhoz hasonlóan házasodnak, gyermekeik vannak, el-
lenben újszülötteiket nem teszik ki [az utcára]. Asztalközösségben
élnek, de fekvőhelyüket nem osztják meg [egymással]. Testben van-
nak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön töltik életüket, de
a menny (állam)polgárai. Betartják az érvényben levő törvényeket,
azonban életmódjuk tökéletességben felülmúlja azokat.”13

Ennek a szövegnek a fényében azt lehet mondani, hogy a tökéle-
tes életre való törekvés és az egyéni üdvösség keresése — amelyek
szervesen összekapcsolódnak — jelentik valójában a 2. századi ke-
reszténység legjellemzőbb vonásait. Mindez azonban csak aránylag
kis létszámú, viszonylag egységes, és kevésbé intézményesedett kö-
zösségekben valósítható meg, ahol a tagok, valamilyen szinten, még
ismer(het)ik egymást. Lényegében véve ezekből a kö zösségekből ke-
rültek ki az első idők vértanúi, mint például Órigenész édesapja.
A személyes hit követelménye révén ugyanis — elsősorban a római
polgárjoggal rendelkező — keresztény számára mintegy össze  egyez-
tethetetlenné (vagy legalábbis nehezen összeegyeztethetővé) vált a
hívő meggyőződés és a korabeli társadalmi életben való további
részvétel. Ez utóbbi, a hozzá kapcsolódó kultikus aktusok miatt, ma-
gában hordozta a hittagadás veszélyét. Hiszen egy időben nem le-
hetett hinni Jézus Krisztusban és áldozni az isteneknek. Elsősorban
tehát azok szenvedtek vértanúságot, akik — többnyire társadalmi
pozíciójukból kifolyólag — olyan, kilátástalannak mondható hely-
zetbe kerültek, hogy a hatóságok előtt választaniuk kellett az előírt
vallási-társadalmi kötelezettségek teljesítése és hitük megtagadása,
illetve a kötelezettségek megtagadása és a várható halálbüntetés kö-
zött. Mindezt kiválóan érzékelteti Rusticus római prefektus ítélete,
aki halálba küldte Jusztinoszt és társait: „Akik az áldozatbemuta-
tást megtagadták, és nem teljesítették a császári parancsot, korbá-
csoltassanak meg, miután pedig elvezették őket, a törvények értel-
mében fejeztessenek le.”14

A 2. század végén Kelszosz volt az a személy, aki minden bi-
zonnyal a legvilágosabban érzékelte azt a lappangó veszélyt, ame-
lyet a kereszténység jelentett a vallási és társadalmi-politikai lét har-
monikus egységét valló régi (görög-római) világnézetre nézve.
Jóllehet a kereszténységről alkotott felfogása esetenként súrolja a
karikatúra határát, mégis pontosan kifejezi azt a felismerést, hogy
ezen új(szerű) tan hívei mintegy kilépnek a megszokott, hagyomá-
nyos rendszerből, és egy sajátságos, saját — az uralkodó rendszer-
től (ekkor még) markánsan eltérő — rendszert hoznak létre. Ezt
Kelszosz csak gyűlölni tudta, mivel valójában csak részlegesen is-
merte a kereszténységet.

Órigenész tanúsága szerint a filozófus a keresztényeket „dene-
vérek csapatához, bolyból előmászó hangyákhoz, mocsár körül ülé-
sező békákhoz, iszapos sarokban nyüzsgő gilisztákhoz” hasonlí-

13Levél Diognétoszhoz
5,1–10.
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totta, „akik azon vitatkoznak egymással, hogy ki közülük a legbű-
nösebb”; miközben azt állítják — és ez az igazán lényeges —, hogy
„van az Isten, s utána rögtön mi következünk, mert az ő révén let-
tünk teljesen hasonlókká az Istenhez; és minden nekünk van alá-
rendelve, a föld, a víz, a levegő és a csillagok, és minden értünk van
s szolgálatunkra rendeltetett”.15

Néhány évtizeddel később azonban minden megváltozott. Az el-
mélyülő, és főképpen elhúzódó válság ugyanis erőteljesen kikezdte
a vallási és társadalmi-politikai lét harmóniáját. Ebben a helyzetben
a támpontjait vesztett (vagy elveszítő) birodalmi lakosság a keresz-
ténységben már olyan lehetőséget látott, amely képes enyhíteni a
hagyományos istenek erőtlenségének megtapasztalásából fakadó fé-
lelmeket és szorongásokat, megválaszolni az egzisztenciális kérdé-
seket, valamint új értelmet adni a létnek és újszerű vallási-közös ségi
hovatartozást felkínálni a kereső ember(ek)nek.16 Annál is inkább,
mivel a keresztény közvetlen, személyes kapcsolatba ke  rül(hetet)t
egy politikai kötődésektől mentes transzcendens és személyes Is-
tennel. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a vallás és a politikai-társa-
dalmi lét szorosan összefüggő kapcsolata. A folyamatosan növekvő
létszámú hívő keresztények jelentős része ugyanis egyre inkább
megkülönböztette a saját meggyőződését az állampolgári kötele-
zettségek aktusaitól. Ily módon lényegében véve összeegyeztette, és
újszerű — mondhatni „szekularizált” — kapcsolatrendszerbe hozta
a kettőt. Annál is inkább, mivel az általános létbizonytalanságban
az emberek már nem vártak és nem reméltek semmit a birodalmi is-
tenségektől.

Sokan a saját korukat egyértelműen hanyatlónak ítélték meg,
amelyben eluralkodott az erkölcsi perverzió. Karthágói Cyprianus
(†258) püspök például a Donatushoz intézett munkájában (249)
rendkívül negatív képet festett a közállapotokról: rablók az utakon,
kalózok a tengereken, véres háborúk és gyilkosságok mindenütt.
Amikor az egyes emberek gyilkoltak, az bűncselekménynek minő-
sült; ellenben ha az állam gyilkoltatott, akkor azt magasztos csele-
kedetként értékelték.17

Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a kereszténység éppen a 3.
század első felében terjedt el igazán. A létszámbeli növekedés azon-
ban szükségessé tette az igazgatás és a vezetés jobb, hatékonyabb
megszervezését, ami értelemszerűen komoly belső problémákat
eredményezett az egyházakban. Ez Decius császár (249–251) ural-
kodása alatt tetőződött, amikor is a császár a hagyományos vallás
megújításán keresztül kísérelte meg helyreállítani a Birodalom tár-
sadalmi és politikai kohézióját. Ennek érdekében elrendelte az ál-
talános áldozatbemutatást (supplicatio),18 ami teljesen váratlanul érte
a keresztényeket. Számukra az jelentette a legnagyobb nehézséget,
hogy a hatóságok ellenőrizték a részvételt/teljesítést, amit tanúsít-
vánnyal (libellus) igazoltak. Nagyon sok keresztény valamilyen
úton-módon alkalmazkodott a rendelkezéshez (áldozatot mutatott

15Órigenész:
Kelszosz ellen IV,23.

(Ford. Somos Róbert.)
Kairosz, Budapest,

2008, 270–271.

A Római Birodalom
válsága és a keresz-
ténység térhódítása

16Lásd Luce Pietri –
Jacques Flamant: Crise

de l’Empire romain et
montée d’une nouvelle

religiosité. In: Naissance
d’une chrétienté

(250–430). Desclée,
Paris, 1995, 9–39.

17Lásd Cyprianus:
Donatushoz 6.

In: Vanyó László (szerk.):
Szent Cyprianus művei.

Szent István Társulat,
Budapest, 1999.

Keresztényüldözések

18Lásd például Reinhard
Selinger: The Mid-Third
Century Persecutions of

Decius and Valerian.
Peter Lang, Frankfurt am

Main – Berlin, etc., 22004.
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be, megvesztegetéssel tanúsítványt szerzett), mert nem igazán ér-
zékelte, hogy állampolgári lojalitása konfliktusba került volna a ke-
resztény hitével. Ellenben a rendelkezéssel szembehelyezkedők
(hitvallók), illetve az annak teljesítése alól (például meneküléssel)
kibúvók egyértelműen hitehagyásnak minősítettek mindennemű
teljesítést. Jóllehet maga az „üldözés” alig egy évig tartott, mégis
mélységesen megosztotta a közösségeket, és komoly hatalmi/te-
kintélyi konfliktust eredményezett. Ennek középpontjában annak a
kérdésnek a tisztázása állt, hogy miképpen lehet és főképpen ki jo-
gosult, kinek az illetékességébe tartozik az „elesettek” (lapsi) visz-
szavétele az egyházi közösségbe? Ezt a jogot/illetékességet az egy-
házakat vezető/irányító püspökök értelemszerűen maguknak
vindikálták — határozottan szembehelyezkedve a hitvallókkal. El-
mondható tehát, hogy az üldözés — mintegy áttételesen — nagy-
ban hozzájárult a hatalmi funkciók kikristályosodásához és az egy-
házi intézményrendszer megerősödéséhez, amely Constantinus
császártól kezdődően újra egységbe/harmóniába fonja majd a lét
vallási és társadalmi-politikai dimenzióit.19

Órigenész szemtanúja volt ennek az elkerülhetetlen és mondhatni
törvényszerű intézményes fejlődésnek,20 amely óhatatlanul együtt
járt a spirituális és morális követelmények fellazulásával. Azzal
konstruktív módon szembehelyezkedve a teológiai gondolkodás és
a lelkiség elmélyítését, illetve a magas erkölcsiséget megjelenítő hívő
magatartást szorgalmazta, különösképpen az egyházi tisztségvise-
lők (klerikusok) esetében.21 Következetesen hangsúlyozta a szemé-
lyes, belső hozzáállás fontosságát, rámutatva arra, hogy a keresz-
tény mivolt nem puszta vallási-társadalmi hovatartozást jelent.
Elsősorban azért, mert pontosan érzékelte a „tömegesedés”-ben rejlő
veszélyt: új(szerű) spiritualitásból a kereszténység szociológiai jel-
legű — és végeredményben teljesen hagyományos — vallásossággá
alakul át. Ennek jeleit ugyanis már életében megtapasztalta. Egyes
keresztények hívők voltak ugyan, tisztelték az egyházi vezetőket,
részt vettek a liturgikus életben, anyagilag támogatták az egyházat,
ellenben életük és cselekedeteik nem tükrözték a kereszténységü-
ket: például nem gyakorolták az önmegtartóztatást, illetve harag-
tartók, kapzsik, irigyek, vagy rágalmazók voltak.22

Órigenész nagysága alapvetően abban rejlik, hogy nem annyira
elítélte a törvényszerű fejlődést, hanem sokkal inkább megkísérelte
elmélyíteni és meghatározni a keresztényi mivoltot egy átalakuló
világban, a lehető legtöbbet megőrizve a kereszténység eredeti ér-
tékeiből, spiritualitásából.23 Ennek köszönhetően a munkássága je-
lentős hatást gyakorolt az aszketikus és a szerzetesi mozgalom ki-
bontakozására.

Összességében véve Órigenész arra mutatott rá időt állóan, hogy a
Krisztus-hit és a példaértékű erkölcsi magatartás valójában szétvá-
laszthatatlanok. Ez utóbbi tulajdonképpen az előbbi hitelességi fok-
mérője — mindig és minden időkben, az első évtizedektől kezdődően.

19Lásd például Attila
Jakab: Cyprien et les

Synodes de Carthage.
L’autorité épiscopale face

à des problèmes
disciplinaires. Classica et

Christiana, 3 (2008),
169–178.

Az intézményrendszer
fejlődése — a spirituális

és morális követelmé-
nyek fellazulása

20Lásd Alexandre Faivre:
Ordonner la fraternité.

Pouvoir d’innover et
retour à l’ordre dans

l’Église ancienne.
Cerf, Paris, 1992.

21Lásd Órigenész:
Homíliák Jeremiás

könyvéről 11,3.

Órigenész nagysága

22Lásd Órigenész: Homí-
liák Józsué könyvéről

10,1 és 10,3.

23Lásd például Gerd
Theissen: A Jézus-moz-

galom. (Ford. Szabó
Csaba.) Kálvin Kiadó,

Budapest, 2006.
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