
Nacsinák Gergely András

A sokarcú semmi

A sivatag mint tapasztalat és metafora 
a korai szerzetességben

Csaknem negyven év telt el 
azóta, hogy megjelent Derwas Chitty meghatározó műve a ke-
resztény szerzetesség kezdeteiről Egyiptomban és Palesztinában 
„A sivatag mint város”1 címmel. A kifejezést Chitty Nagy Szent 
Athanáz sokat idézett életrajzi munkájából kölcsönözte, a Vita 
Antoniiból, és segítségével azt a hatást igyekszik érzékeltetni, 
amelyet Remete Szent Antal aszkézise gyakorolt környezetére. 
Antal példája, a kivonulás, a társadalomból való kilépés mint az 
Istenre való rátalálás eszköze eszerint sokakat megihletett, s „a 
sivatag hamar olyan népes lett, akár egy város”.2 

Bármennyire idealizált képet fest is Athanáz Szent Antalról és 
követőiről, a sivatag meghatározó szerepét az aszketikus mozgal-
makban nehéz lenne alábecsülni. A „sivatag” vagy „pusztaság” 
nem csupán az a hely, ahol menedékre lelhet valaki a külvilágtól 
és a földi gondoktól, hanem a bibliai idők óta egyszersmind az 
Istennel való találkozás első számú területe is, és mint ilyen, a 
teológia és a misztikus tapasztalat forrása. A sivatag, akárcsak 
az istenség, sokféle arcot ölthet, sokféleképpen felfogható és le-
írható. A „város” – azaz közösség – csupán egy metafora a sok 
kínálkozó közül; úgy is tekinthetünk a pusztaságra, mint temp-
lomra, sírra vagy szövegre; nézhetünk rá úgy, mint pokolra – tele 
szenvedéssel és démonokkal –, vagy mint Paradicsomra, szentek 
és angyalok lakhelyére. A sivatagnak megvan a maga sajátos te-
ológiája, amely nem egy vonásában különbözik a városok tudós, 
filozofikus teológiájától. Ha összevetjük őket, az előző sokkal 

1 Chitty, Derwas: The Desert a City: a Study of Egyptian and Palestinian Monasticism 
under the Christian Empire, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1966.

2 Vita Antonii 14.



praktikusabbnak, személyesebbnek és jóval kevésbé elméletinek 
tűnik. Általában nem hosszas értekezésekben és homíliákban fe-
jezi ki magát, hanem élőszóban: konkrét szituációkhoz fűzött (és 
nem is mindig verbális) kommentárként, esetleg a párbeszéde-
ket rögzítő mondásgyűjteményekben, ritkábban levelekben. Ez 
a „pusztai teológia” vitathatatlanul misztikus: olyan paradox 
miszticizmus hatja át, amely inkább az ember személyére, mint-
sem a kimondhatatlan Istenség titkainak boncolgatására kon-
centrál. 

Számos nagyszerű tanulmány született már a korai keresz-
tény szerzetesség történetét és gondolkodását illetően, amelyek 
nemegyszer új fényt vetettek a teológia és az aszketizmus kez-
deteire. Az alábbi esszének ennél sokkalta szerényebb célja van: 
csupán annyi, hogy utaljon a hely, a környezet szerepére, ahol ez 
a fajta aszketikus teológia és gyakorlat megszületett. A sivatag a 
szerzetesség történetében többnyire pusztán az ott zajló esemé-
nyek egyfajta színtelen háttereként jelenik meg, valahogy úgy, 
mint az ikonok központi alakjai mögött felsejlő sematikus kör-
nyezet: az egyforma cserjék, elnagyolt kősziklák. Azonban egy 
közelebbi vizsgálat felfedheti, hogy ez a háttér valójában nem el-
hanyagolható szereplő: talán afféle elfeledett főhős az aszketikus 
gondolkodás történetében.

Izrael a sivatagban: a teológia ősképe

A sivatag archetipikus tapasztalatát a Szentírásban az a negyven 
év jelenti, amit Izrael népe a pusztákban bolyongva töltött Jahve 
vezetésével és oltalmában, míg végül megváltásra nem találtak 
az Ígéret Földjén. A sivatag volt a hely, ahol Izrael törzsei Isten 
Népévé váltak: ott ismerték meg Őt és parancsolatait. A másik 
oldalról a pusztaság nemcsak a nép, de az istenség bölcsője is: 
a sivatagban való vándorlás érlelte ki Jahve alakját és karakte-
rét, s a judaizmus jellegzetes istenképe sokat köszönhet a kietlen 
vidéknek. Ám az Úr intenzív jelenléte ellenére a pusztaság az 
Ótestamentumban egyáltalán nem tűnik föl ideális színben. „El-
átkozott hely” marad (Lev. 16:21), a folytonos harcok és küzdel-
mek színtere (lásd: Jákob és az angyal közötti harcot, ami szintén 
egy éjjel a sivatagban történt, Ter 32,23), víz és élővilág hiányá-
ban pedig a halál helye. Az ószövetségi próféták, amikor vagy Is-
ten vagy a királyok vagy más földi hatalmasságok üldözték őket, 
újra és újra a sivatagi hegyek hasadékaiban és barlangjaiban ta-
láltak menedéket. Számukra a pusztaság a keserű száműzetés 
helye. Az ő példájukat követve Keresztelő Szent János a júdeai 
sivatagban vert tanyát, hogy szószólója legyen „a pusztában ki-
áltó szó”-nak (Jn 1,23). 

Krisztus, igencsak szó szerint véve Ézsaiás fenti mondatát, 
szintén a pusztába vonult vissza, mielőtt nyilvánosan tanítani 
kezdett volna, „hogy az Úr útját készítse, hogy egyengesse Is-
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tenünk ösvényét a sivatagon át” (Iz 40,3). A senki földje, a pusz-
taság itt már nem átokverte föld, hanem olyan környezet, amely 
sajátos lehetőséget kínált az Istennel való találkozásra; olyat, 
amely ritkán adatik meg lakott környezetben. Úgy tűnik, új lelki 
horizontokra csak valódi magányban lelhetünk, elszakadva min-
den világi hívságtól és társas kötelezettségtől. A „halk és szelíd 
hang”, amelyet Illés hallott Hóreb hegyén, egészen biztosan nem 
hallható meg a hétköznapi élet állandó zsivajgása és fecsegése 
közepette.

Az élők földje

Az Ószövetségben a sivatag nyilvánvalóan nem állandó lakhely-
ként jelenik meg; sokkal inkább a bolyongás tere. Azért megy va-
laki a sivatagba, hogy keresztüljusson rajta: a próféták számára a 
sivatagban való kényszerű és ideiglenes tartózkodás a választott 
nép és vezetői Istentől való elfordulásának folyománya: vagyis 
igencsak távol állt attól, hogy áldás lehessen. A pusztaság, ha le-
het így mondani, út, mind szó szerinti, mind átvitt értelemben: 
az út, ami akarva vagy akaratlanul, de Istenhez vezet.

Ez volt a sivatag, amelyet az első keresztény aszkéták keres-
tek: nem csupán valamely emberektől és földi gondoktól távol 
eső hely, hanem olyan pusztaság, amely telve van isteni jelenlét-
tel; amely lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljenek a rejtőző 
Istenhez. Ha pedig Isten az élet forrása, paradox módon erre a 
forrásra leginkább a holtnak tűnő sivatagban lehetett rálelni. 

A keresztény gondolkodás a későantik teológia és filozófia 
számos alapvetését forgatta fel, talán legdrasztikusabban épp a 
halálhoz való viszonyt: a Kereszt „elátkozott fája” például „ál-
dott fává” válik; kínzóeszköz helyett az élet jelképe lesz. Ebben a 
szemléletmódban a pusztaság is megszűnik homogén, terméket-
len és kietlen „elátkozott helynek” lenni: ehelyett számos, koráb-
ban ismeretlen jelentéssel gazdagodik. Különösképpen érvényes 
ez a korai egyiptomi aszketika szemléletmódjára.

A sivatagot, amely tele van sírokkal és a halál más egyéb attri-
bútumaival (sakálokkal, mérgeskígyókkal és így tovább), Egyip-
tomban éles „demarkációs vonal” választja el az élők földjétől. 
Hagyományosan átkozott helynek tekintették, ahol démonok és 
rosszindulatú antik istenségek lakoztak. Hol máshol is lehetne 
egyértelműbben nyomon követni a világnézet radikális átalaku-
lását, mint éppen itt, ahol a teremtés abszolút „negatívja”, amely 
maga a sivatag, egyszerre életigenlésbe fordul, és egyfajta „alvi-
lágból” hirtelen Édenkertté változik? Az egykor figyelmen kívül 
hagyott, kietlen táj gyorsan helyet kapott a késő antikvitás szelle-
mi térképén, azoknak a szent embereknek a megjelenésével, akik 
éppen egy minden emberi tűrőképességet meghaladó környeze-
tet kerestek.
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A sivatag fölfedezése

Szent Athanáz szerint Nagy Szent Antal volt az első, aki letelepe-
dett a sivatag távol eső részein, hogy aszkétaként éljen. Szándé-
ka világos volt: a „távozás” (ἀναχώρησις) révén, teljes magányt 
és belső nyugalmat keresett, ami lakott vidékek közelében nem 
volt lehetséges. Saját szavaival élve: „Az, aki magányban szeret-
ne élni, három háborúságtól szabadul meg: a hallástól, a beszéd-
től és a látástól; csupán egy marad számára: a szívé.” A sivatag 
számára a nyugalommal volt egyenlő: és a nyugalom, ahány-
szor elérte, a sivataggal. A pusztaság kimondottan pozitív aurá-
val bírt, amelyről azonban tudni, hogy nem való mindenkinek: 
„egyetlen szerzetes sem ismerte a távoli sivatagot Szent Antal 
előtt” – írja Athanáz. Palladiusz megemlékezik egy szerzetesről, 
bizonyos Ptolemaioszról, aki lelki képességeit meghaladva pró-
bált gyökeret verni a pusztaság legmélyén, valahol Szkétisztől 28 
kilométerre, majd tizenöt évnyi aszketikus küzdelem után, telje-
sen elszigetelődve az egyháztól és a többi testvér tanácsaitól, az 
egoizmuson és a téveszméken kívül semmire sem jutott. A siva-
tag tehát nem homogén tér: a korai szerzetesi szóhasználatban 
legalább három különböző részre vagy nehézségi fokra osztha-
tó, az egyén lelki fejlettségi szintjétől függően, a Nílushoz közel 
eső területektől a legtávolibb vidékekig. Abba Makáriosz azt ta-
nácsolta a teljes belső megnyugvást (ἡσυχία) keresőknek, hogy 
Szkétisz külterületén, a Petra nevű hegy mellett telepedjenek le, 
amely már elég távol esik a többi testvértől. A „belső” sivatag 
kietlen pusztaságát elviselni mintegy a lelki érettség jele volt: a 
sivatag és a szerzetes tudatállapota tükrözik egymást.

Történetileg a 330–340-es évek, amelyek a három fontos szer-
zetesi központ – Kellia, Nitria és Szkétisz – megalapításának ide-
jét fedik le, egyúttal egy sajátos monasztikus kolonizáció folya-
matának, a sivatag benépesülésének is tanúi voltak. Amint egy 
hely kimondottan népszerűvé vált a szerzetesek körében (s így 
túlzsúfolt lett egy remete ízléséhez), néhányan egy idő után más 
területekre költöztek, hogy a szükséges magányra és külső csön-
dességre – amely egyúttal a belső csönd paradox „visszhangja” 
– rátaláljanak. A pusztaság nagy csöndje – a quies magna, ahogy 
Jeromos nevezte3 – volt az első anakhóréták valódi lelki mestere, 
amelyből a sivatag teológiája megszületett. 

Ahol tehát ma az Egyiptomba látogató nem lát mást, mint ter-
méketlen köveket és sívó homokot, ott valaha egy remete való-
ságok sokaságát tapasztalhatta meg, épp aktuális nézőpontjától 
függően. Néhány alább elsorolt metafora felfedheti számunkra 
azt a gazdagságot, ami a kietlen, üres sivatag sztereotípiája mö-
gött rejtőzik. A hasonlatok azt is megmutathatják, hogy a siva-
tagnak annyi arca lehet, mint az embereknek, és olyan mélység-
gel bírhat, akár az emberi lélek.

3 Ep. 3.
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A sivatag mint filozófia

Órigenész teológiai felfogásában, amelyet Evagriosz Pontikosz, 
a szerzetesség egyik fő teoretikusa is örökölt, az Isten és ember 
közti határ csak részben hidalható át az egyház misztériumainak 
a segítségével. A belső munka és a lelki tökéletesedés szerepe 
Órigenész tanításában ezekkel csaknem egyenlő hangsúlyt kap. 
Az emberi értelem, felemelkedve az isteni valósághoz, le kell 
hogy vetkőzzék mindenféle előfeltevést, mentális képet vagy fo-
galmat, amit Evagriosz általában noémata-nak hív. Ezek a men-
tális reprezentációk akadályt jelentenek a tiszta ima és a valódi 
spirituális tapasztalat számára, mert általuk az ember belső vilá-
ga képzetekkel, illúziókkal népesül be, s ezek elvakítják szelle-
mi érzékelését. Az észnek le kell mondania a sokaság világáról, 
hogy az Egyre tudjon koncentrálni, aki maga az egyetlen Isten. 
Ezért a szegénység, a szerzetesi élet ezen alapkövetelménye nem 
csupán külső állapotot jelent, hanem a lélek belső állapotának 
tükröződése is. A külső körülmények, a sivatag tárgyak nélküli 
látványa, a végtelen, üres horizont és a szerzetes cellájának ko-
pársága nem más, mint emlékeztető a vágyott belső stabilitásra, 
és a gondolatoktól, a teremtett valóság képeitől megtisztult elme 
sajátos ikonja. A sivatag végletekig menő takarékosságra tanítja 
lakóit, a legnehezebbel együtt, amely az „énnel” való takarékos-
kodást is magában foglalja.

A sivatag mint könyv

A szerzetesi magányban a tanulás azt jelentette, hogy az Íráso-
kat speciális módon, meditálva olvasták (meleté), amely módszer 
voltaképp egy lassú és figyelmes olvasásmód volt: egyszerre 
mindössze egy-két mondatot ismételtek halkan, ami segített in-
teriorizálni az írott szöveget. Azonban néha előfordult, hogy a 
szerzetesek önmaguk teljes kiüresítésében még arról is lemond-
tak, hogy a Szentírást mint tárgyat birtokolják. „Eladtam a köny-
vet – szól Evagriosz –, ami megtanított rá, hogy minden tulaj-
donom eladjam.”4 Szent Antal még messzebb megy, azt mondja 
egy filozófusnak, hogy az ő könyve a teremtett világ: „Bármikor 
szeretném Isten szavait olvasni, a könyv előttem van.”5 Az ő ese-
tében a sivatag egy nagy könyv (folio) volt, csöndje pedig az üres 
oldal, amelyekre Isten igéi kerültek.

4 Praktikos 97.
5 Idézi: Jasper, David: The Sacred Desert: Religion, Literature, Art and Culture, 

Blackwell Publishing, New Jersey, 2004, 37.
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A sivatag mint pokol

Számtalan feljegyzés származik szerzetesektől, akik démonokkal 
és halottak lelkeivel találkoztak a sivatagban, éspedig nem csak 
ókori templomok maradványai és sírok közt, ahol az általános 
felfogás szerint az ilyen lények tanyáztak. A sivatag könnyedén 
tűnhetett elátkozott helynek, amit csak kevés különböztet meg 
az alvilágtól. Tele fizikai és pszichológiai kínnal és közdelemmel, 
a pusztaságban bizonyosan volt egy kevés a pokolból, amelynek 
forróságában minden, ami tünékeny és másodlagos, elolvad, el-
tűnik. Jóannész Moszkhosz Lelki rét című könyvében egy szerze-
tes látomásában a sivatag az eretnekek tüzétől lángolt.6

Az Apophthegmata Patrum-ban Illés Abba egy öregemberről 
mesél, aki a sivatag egy régi templomában élt, s ahol a démonok 
azt mondták neki: „Hagyd el ezt a helyet, mert hozzánk tarto-
zik!”7 A szerzetesek élete a külvilág számára sokban hasonlít-
hatott a halálra, minthogy az aszkéták a határon „túl”, vagyis 
az emberi lehetőségeket meghaladó területeken éltek. Szörnyek 
és démonok társaságát kellett elviselniük, megtagadva mindent, 
ami az érzékeknek kedves: még cellájuk is a régi sírok építészeti 
stílusára emlékeztetett. Egy szerzetes megkérdezett egyszer egy 
nála idősebbet: „Miért van az, hogy annyi év aszkézise után még 
mindig félek a sivatagban?” Az öreg azt válaszolta: „Mert még 
életben vagy.”8 A Historia Lausiaca első oldalain megjelenik egy 
bizonyos Abba Dórotheosz, aki egész álló nap köveket gyűjt a 
forróságban, hogy cellákat építsen azoknak, akik maguk képtele-
nek voltak. Egy napon, amikor kimerült tanítványa megkérdez-
te, miért próbálja így megölni testét, lakonikus válasza ez volt: 
„Megöl engem, s én megölöm őt.”9 Másrészről, ironikus módon 
éppen a szerzetesek voltak, akik a városokban és falvakban la-
kókat csak látszólag élőknek tartották; olyanoknak, akiknek leg-
többje szellemi-lelki értelemben valójában halott.

A sivatag mint mennyország

Ha a pusztaság nem volna más, mint a kínok helye, a szerze-
tesség biztosan nem fogadná el az aszketikus élet központjának. 
Ellenkezőleg, sivatag gyakrabban tűnik fel a Paradicsomnak leg-
alábbis valamiféle határaként, peremterületeként. A „befelé fi-
gyelő” tekintet számára, amely a látszat helyett a szellemi valósá-
got szemléli, a sivatag semmiképpen sem kietlen táj, hanem tele 
van szépséggel és frissességgel, míg azok elől, akik termékeny 
földeken élnek, lelki vakságuk elfedi, hogy valójában kiszáradt 
6 Moschos, John: Spiritual Meadow, Cistercian Publications, 18.
7 AP, Elias 7, 71.
8 Idézi: Craner, Daniel: Wandering, Begging Monks, University of California 

Press, Berkeley, 2002, 36.
9 HL, II., p. 49.
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lelkek sivatagának kellős közepén élnek. A sivatagban a külső kí-
sértés is kevesebb, mint a világi emberek közt. Abba Sziszóész ta-
nítványa ezt mondta: „Atyám, idős vagy már. Költözzünk köze-
lebb a lakott vidékhez.” Az öregember ezt válaszolta: „Menjünk 
oda, ahol nincsenek nők.” Mire a tanítvány: „Hol van máshol 
ilyen hely, mint a sivatagban?” „Vigyél hát a sivatagba” – felelte 
az öreg.10 Néhány történet kapcsán az a benyomásunk, hogy a 
Paradicsom karnyújtásnyira van.11 Pater Mutius-ról, egy thébai 
abbáról azt tartották, hogy alkalmi bolyongásai során egyszer a 
Paradicsomig jutott, és étel meg ital is érkezett onnan a számá-
ra.12 Az egyik apoftegmában arról olvashatunk, hogy alsó-egyip-
tomi Pál Abba különféle kígyókat fogott a kezében, és amikor 
ezért a testvérei csodálni kezdték, így szólt: „Bocsássatok meg, 
Atyák, de ha valaki megszerezte a tisztaságot, minden alárende-
lődik neki, ahogyan Ádámnak a Paradicsomban, mielőtt meg-
szegte a parancsolatot.”13 Az Édenkert tehát nem egy térben és 
időben örökre letűnt világot jelent, hanem a szerzetesi érzékeny-
ség számára újból közelivé és megfoghatóvá válik. Ahelyett, 
hogy a múlthoz tartozna, a közeljövő ígérete vagy akár a jelen ré-
sze. A pusztaságban egy új, szellemileg érzékelhető Paradicsom 
vert gyökeret, és nagyon hamar emberek széles körét vonzotta 
az oikoumenéből, a lakott világ minden sarkából.

A sivatag megalapítása

Johannes Cassianus, az 5. század elején élt művelt szerzetes, 
két nagyhatású művet írt De institutis coenobiorum és Collationes 
patrum címmel. Az első a szerzetesi élet gyakorlati megszervezé-
séről szól, míg a másik a szerzetesség spirituális lényegét próbál-
ja megragadni a Szkétiszben élő lelki atyákkal folytatott beszél-
getések alapján. Érdekes, hogy mindkét alkotás mintegy húsz 
évvel azután született, hogy Cassianus elhagyta Egyiptomot, s 
csatlakozott Dél-Galliában – nem messze a mai Marseille-től – 
egy kolostorhoz, amelyet ő maga alapított. Szkétiszben csodálta 
a remeték bölcsességét és nyugalmát, és a sivatagot a „tökéle-
tesedés valóságos Paradicsomának” írta le.14 A szerző szándéka 
műveivel az volt, hogy amennyire csak lehet „átültesse” a kele-
ti sivatagok Paradicsomát a nyugati kereszténység némileg más 
miliőjébe.

Cassianus úgy tűnik megértette, hogy a szerzetes olyasvalaki, 
aki nem csupán a sivatagban él, hanem éli a sivatagot. Ezért az 
volt a célja, hogy megerősítse szerzetes testvéreit azok tanításai-

10 AP, Sisoes 3., i. m. 213.
11 Lásd még: Rufinus: Historia Monachorum in Aegypto (HM), XXIX, 1.
12 HM, IX., 6.
13 AP, Paul 1. i. m. 204.
14 Coll. I. 1.

68 nacsinák gergely andrás 



val, akik maguk is sivataggá váltak, elhagyva a szenvedélyeket, 
szenvedélyes gondolatokat és a bűnt; csakúgy, ahogy az atyák őt 
magát is megerősítették fiatal korában, amikor Keleten rátalált 
erre az új, láthatatlan Édenkertre. Az általa tisztelt atyák lelkisé-
gének újraélése egyszersmind a sivatag újra élését, újra fölfede-
zését és aktualizálását jelentette, annak minden speciális jelenté-
sével és egész viszonyrendszerével együtt.

Ha Athanáz a sivatagot Szent Antal és követői nyomán már-
már városnak írta le, hamar a szó szoros értelmében is igaza lett. 
A pusztaság Nitria, Szkétisz és Kellia környékén hamar túlnépe-
sedett – egy sűrűn lakott külvároshoz vált hasonlóvá, amint Da-
niel Craner írta –, részben a spirituális tapasztalat keresésének, 
részben a korszak „spirituális turizmusának” köszönhetően.15 
Azok, akik hagyományos szerzetesi életre vágytak, távolabbi 
részekre költöztek, vagy coenobita közösségekhez csatlakoztak. 
Amikor Rufinus, a Historia Monachorum in Aegypto (Az egyiptomi 
szerzetesek története) szerzője 373-ban meglátogatta Nitriát, már 
több mint 3000 szerzetes élt ott: a legkevésbé sem volt már a ma-
gány és az elhagyatottság helye. Ez azt jelentette, hogy a siva-
tag puszta tényből hamar jelentéssé vált, tényleges valóságból az 
autentikus szerzetesi szemlélet szimbólumává. Legyenek azok 
Róma vagy Gallia kertjei, Alexandria külkerületei vagy Írország 
messzi partjai, a sivatag bölcsessége azt a tudást jelentette, amely 
megtanít a belső nyugalom, egyszerűség, hit és bátorság felfe-
dezésének művészetére – olyan képességekre, amelyek egytől-
egyig a sivatag végtelen horizontján és általa formálódtak.

15 „densely packed suburb”
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