
LADOCSI GÁSPÁR

HQgyan szemlélte
az ókeresztény egyház
a római birodalom vallásait

Ahhoz, hogy a kereszténységnek a más vallásokra vonatkozó értékeléseit és
ítéleteit megfelelően megismerhessük, néhány alapvető kifejezésünkkel kapcso
latban fogalmi tisztázást kell végeznünk. Erre egyszerűen azért van szükség,
nehogy egy régi, a történelemben már régen lezárult kultúra fogalom- és ki
fejezés-világát esetleg azonosnak gondoljuk a jelenkoréval.

Magán a vallás fogalmán nem kell módosítanunk, ha csupán azt a "három
pilléres" meghatározást tartjuk szem előtt, amelyet kézikönyveinkben többnyire
megtalálunk: A vallás az ember kapcsolata az istenséggel; - ennek a kapcsolat
nak sajátos jellege van, amit a "szent" fogalmával írunk le; - eza szent kapcsolat
pedig hatással van az ember viselkedésére.

A vallási közösség fogalmát viszont jelentősen módosítanunk kell. A keresz
ténységnek közel másfél évezredet lefoglaló egyeduralma azt eredményezte,
hogy vallási közösségen alapvetően egyházat vagy szektát értünk. Elég utalnunk
itt a Magyar Nyelv Ertelmező Szótárának az "egyház" címszavára (II, 56), hogy
mi mindent jelenthet ez a kifejezés: elsősorban a katolikus egyházat, gyakran a
kereszténység főbb ágait, sőt még a nem keresztény vallásokat is, vagy magát a
klérust. A római birodalomban viszont valójában csak a kereszténység és a zsi
dóság alkotott a mai értelemben vett egyház jellegű közösségeket. Az ókor vallá
si tömörüléseit jelen fogalmainkkal és kifejezéseinkkel inkább valamiféle "páho
lyoknak" kellene mondanunk - gondolhatunk itt nyugodtan akár a szabad
kőművességre is! -, ilyenek lehettek az eleusziszi misztériumok beavatottjainak
-közösségei, vagy a legtöbb gnósztikus irányzat szervezete. Más vallási tömörüle
seket hasonlíthatnánk az angol klubokhoz, ilyen jellegű közösségeket alkothat
tak a Mithrász misztérium beavatottjai. Voltak olyan vallási szervezetek is, ame
lyeket ma inkább a hivatalos ünnepségeket megrendező "protokoll szervek" mel
lé állítanánk, mintsem ai egyházak közé sorolnánk, így Juppiternek vagy a többi
római főistennek papi testületeit, a pontifexek hivatalait. Voltak továbbá olya
nok, amelyek filozófiai magánintézetekhez hasonlítottak, így a pitagoreus vagy
újplatonikus közösségek; különböző terápiai szanatóriumí központoknak tarthat
nánk az egyes gyógyító istenségnek, elsősorban Aszklépiosznak szentélyeit. Ter
mészetesen ezek a párhuzamba állítások sem jelentenek többet, mint valamihez
való hasonlítást, mégis jobban megközelítik az ókor vallási közösségeinek lénye
gét, mintha azokat egyházként vagy szektaként képzelnénk el.

A vallásosság fogalma szintén megváltozott a kereszténység hatására, egyértel
műbbé - nem rosszalló értelemben használva a szót, mondhatnánk egysíkúvá 
lett a mi gondolatvilágunkban. Egészen egyszerűen megfogalmazva, a kultikus
cselekményeken való részvételt és a hit elfogadását tanúsító magatartást jelenti.
A Romanitas szelleme viszont háromféle vallásosságot ismert, amelyeket elkülö-
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nítve 'vagy összekapcsolva mondhatott magáénak bárki, méghozzá egyéni belá
tása szerint. E háromféle vallási magatartást nem a vallástörténészek különböz
tették meg. Első megfogalmazását Mucius Scaevola pontifextől ismerjük, aki az
egykori legendás hős Kr. e. I. században élő leszármazottja volt. Eszerint a val
lásosság első kategóriája a költők vallása, vagyis a mitológiára épülő vallásosság,
amelyben senki se köteles hinni, ha nem akar. Az ókor "ateistái" voltaképpen
azok voltak, akik nem hittek a mitológia isteneiben, és közéjük számították - eb- .
ből a szempontból joggal - a keresztényeket (Justinus, Apologia I, 6, 1; 46, 3;
Athenagorász, Preszbeia 6, 3 stb.). Keresztény és nem keresztény írók egyaránt
gúnyolódtak a mitológiához kötődő hiten, sőt a nem keresztény írók szatírái
sokkal élesebben támadtak és durvábban fogalmaztak, mint keresztény kortársa
ik. Összevethetjük például Szamoszatai Lukiánosz (Kr. u. 120-180) műveit
keresztény kortársa, Hermiász ránkmaradt gúnyiratával. A második kategória a
filozófusok vallásossága, amelyben az istenekről szóló tanítás az értelemhez
méltó módon nyer megfogalmazást. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a görög
római világban a filozófia fogalma összefonódott a vallásosságéval; még ha a ket
tő között feszültségek jelentkeztek is, mégsem szakadt el az egyik a másiktól. A
filozófiai vallásosság voltaképpen sajátos mítosztalanítást jelentett, amelyben a

. mitológiai vallásosság "igazság-magvait':' törqkedtek racionálisan kifejezni.
Empedoklész megfogalmazásai világosan láttatják velünk ezt a törekvést; a plato
nikus és pitagoreus közösségak életberendezkedése jól illusztrálja a vallásosság
hoz való viszonyukat. M. Scaevola szerint .a filozófiai vallásosságot jobb a néppel
meg nem ismertetni, nehogy kiábránduljanak az istenekből. Igen lényeges szá
munkra annak a ténynek a figyelembevétele is, hogy a filozófiai vallásosság so
hasem volt összehangolt, még kevésbé dogmatikusan rendezett a maga egészé
ben,esetleg egyik-másik iskoláját ismerjük bizonyos mértékben ilyennek. A har
madik kategória az államtól megkívánt vallásosság: ez a politikai vallásosság
nem volt más, mint az Imperium Romanum hivatalos kultuszainak együttese.
Császáronként módosulhatott, elfogadása mindenki számára kötelező volt, de ez
nem azt jelentette, hogy hinni is kellett benne, hanem csupán azt, hogy hivatalos
rendelkezéseit végre kellett hajtani.

A felvázoltak alapján elmondhatjuk, hogy egy átlagos római polgár saját érté
kelésének alapján és a mindennapi élet elvárásainak megfelelően sajátjának
tekinthette mindhárom vallásossági formát. A hitben való összhang vagy éppen
meggyőződésnélkül is részt vehetett kultuszokon: többnyire mindenkí toleráns
volt a másik vallási magatartásával szemben, hacsak valakit nem gátolt ebben
megszállottsága; fanatizmusa, emberi.gonoszsága vagy érdekeit szem előtt tartó
indítékai. Ez a türelem természetesen nem vonatkozott a betiltott kultuszokra. A
vallási gyakorlatokkal kapcsolatban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy min
denféle közhivatal, állami alkalmazás vallási, kultikus követelményeket támasz
tott képviselőivelszemben.

Kezdeti, gyakorlati állásfoglalások

Ennek az egészen természetesnek tekintett vallási magatartásnak a nyomait
fellelhetjük a Romanitas szellemének alapjairól megtért első keresztény nemze
dékek életében. Egyes keresztények - főként a nyugati provinciákban - nemcsak
a hivatalaikkal, állásaikkal járó kultikus kötelezettségeket gyakorolták tovább
Krisztus hitének elfogadása után is, hanem voltak, akik megmaradtak a hivatalos
kultuszok funkcionáriusainak testületében.

Mások távol tudtak maradni a hivatalos áldozatbemutatásoktól, de a pogány
ünnepi, rituális felvonulásokra - a "pompa díabolí't-ra - anyagi hasznuk miatt,
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ruhákat, luxuskellékeket adtak kölcsön. (A keresztény tanítók ugyanis az egyes
istenek tiszteletére rendezett felvonulásokat az ördög felvonulásainak, "pompa
diaboli't-nak tartották.) Ilyen és hasonló magatartásformák nehézségeit ezek a
pogány-keresztények nem nagyon érzékeltek, hasonló ügyek egész sorozatát
ismerhetjük meg a legkorábbi zsinatok kánonjaiból. A montanizmusra hajló Ter
tullianus is úgy látja, hogy az afrikai keresztények egy része megtalálja a hivata
los áldozatbemutatásokon, szakrális ünnepségeken való részvételnek azt a mód
ját, hogy a szigorúbb felfogásúak ne vádolhassák meg őket bálványimádással (pl.
De corona 12, 3-13,5).

A Romanitas szellemét nem fogadhatták el a hitükben elmélyült keresztények:
többé-kevésbé mindenki érezte, hogy ez valamiképpen bálványimádás. A jelen
ség maga ugyanakkor figyelmeztetés volt arra, hogy a keresztényeknek meg kell
oldania azt a problémát, hogy a közéletben való részvételt különválaszthassák a
számukra idegen, tiltott vallási kultuszoktól, vagyis a bálványimádástól. A Krisz
tushitet követőknekegy olyan világban kellett meggyökerezniük, ahol az emberi
élet minden pontjához kötődött valamiféle kultikus-vallási elem is. A kultikus
cselekmények többsége vagy inkább tartalmának karaktere nem a hitbeli el
mélyülést szolgálta, hanem a babona, ill. a mágia erejét volt hivatott biztosítani.
Ennek szelleme sokszor még a keresztény szertartásokba is belopódzott.

Az idegen vallási formák megfelelő értékelésének kialakulását meghatározta
még egy másik, ugyancsak a kezdeti időkben igen elterjedt szélsőséges felfogás.
A Romanitas örökségére építő pogány keresztényekkel homlokegyenest ellenté
tes alapállásukhoz tartották magukat a zsidó apokaliptikus szemléletet tovább
vivő keresztények, akik végülis amontanizmus szélsőségébe jutottak. Ennek a
felfogásnak legmarkánsabb képviselője a montanista Tertullianus. Szerinte egy
igazi kereszténynek mindent el kell vetnie, ami ,az isteni kinyilatkoztatáson kívül
esik, aminek használatát nem támasztja alá az Irás tekintélye, mert ami az Isten
Törvényében nem található meg, az közvetve vagy közvetlenül mind a démonok
találmánya (De corona 2, 4-3, 2). Egy keresztény ne vállaljon olyan életformát, .
ahol a bálványimádást - bármilyen burkolt formában is jelentkezik az - nem
tudja kikerülni. Ezt az abszolút rigorista elvet valóban csak egy apokaliptikus
várakozásban lehetett feszesen megtartani, elzárkózva a megoldás keresésétől.

Magunk előtt láthatjuk tehát a két szélsőséget: a pogány-kereszténység és a
. zsidó-kereszténység radikális jelentkezését. ANagyegyház - Tertullianus így ne
vezte az akkori katolikus egyházat - kereste a krisztusi ügynek leginkább meg
felelő megoldásokat az idegen vallásokkal kapcsolatban. Előbb kiegyensúlyozot
tabb gyakorlati állásfoglalást akart ftlegerősíteni,majd egyre inkább elmélyítette
elméleti magyarázatait, eszmei álláspontját. Ennek a folyamatnak elősegítői vol
tak az apologéta atyák. A keresztény vallás szabadsága érdekében császárokhoz
adták be "Kérvényeiket" (Apologia, Supplicatio, Legatio, Preszbeia), és ezekben
kifejezésre juttatták a keresztények viszonyát más vallásokhoz. Legalapvetőbb

kérésük az Imperátoroktól az volt, hogy őket a bálványimádást jelentő közéleti
kötelezettségek alól mentsék fel, de egyúttal biztosították az uralkodót arról,
hogy a keresztények jó polgárai, ill. lakosai a Birodalomnak, és a maguk vallásá
ban Róma és az imperátorok üdvéért imádkoznak (Justinus, Apologia I, 17; Ant.
Theofilosz, Ad Autolycum I, 11). A kért felmentés megindoklásában a termé
szetes észre hivatkozva is visszautasítják a mitológiai isteneket (Justinus, Apologia
I, 21), sőt ugyancsak a természetes észre és emellett a "nagyrabecsült költőkre"

vagy filozófusokra hivatkozva ajánlják a kereszténység elfogadását (Justinus,
Apologia I, 20, 3). Az apologéta atyák korában, vagyis a Kr, u. II. század második
felében, a Nagyegyház csak olyanokat nem vett fel a katekumenek közé, akiknek
életformája vagy foglalkozása nyilvánvaló módon fonódott össze a mitológiai
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istenek akár magánjellegű, akár hivatalos kultuszaival, így a pogány szentélyek.
papjait és templomait, szobrászokat, gladiátorokat és színészeket. (Traditio
Apostolica 16). Azokat viszont, akik bármilyen formában kerülni tudták a bál
ványimádást jelentő kultikus cselekményeket, fig~elmeztetések, ill. megszorítá
sok árán felvették az Egyház tagjai közé, igy a tanítókat (Traditio Apostolica 16)
vagy a katonákat (Tertullianus, De corona 11, 6kk).

Kezdeti, elméleti elgondolások

Az Egyház gyakorlati állásfoglalása megmutatja, hogy magát a bálványimádást
a kereszténység egyértelműen visszautasította. Az első nemzedékek életében
igen nagy visszatetszést keltett, hogy a gnósztikusok - akik magukat keresz
tényeknek vallották - minden nehézség nélkül elfogadták a római vallásosság
mindegyik formáját: a mitológiai képleteket rendkívül színes fantáziával kever
ték a keresztény tanítás tételeivel, mert mindkét "irodalmi anyag" csak illusztrá
cióul szolgálhatott a gnósztikus szísztéma külső és alacsonyabbrendű bemutatá
sára; egy-egy filozófiai tétel kedvéért - ha az közelebb állt szisztémájuk megfo
galmazásához - feláldozták a kinyilatkoztatás tartaimát is; a hivatalos kultusz
cselekményeken minden gátlás nélkül részt vettek, sőt még a hittagadásból sem
csináltak lelkiismereti kérdést, az alacsonyrendűek frivol kijátszása még szóra
koztatta is őket.

Ezzel szemben a valóban keresztények, az Egyházban élők alapállását abban
foglalhatnánk össze, hogy a mitológiai vallásosság minden megnyilvánulásától,
főképpen kultikus megnyilvánulásaitól elzárkózott, mégha ezek történetesen az
államvallás követelményeiként jelentkeztek is. A "pompa diabolí't-nak a kate
kumen ellene mondott, mivel az Egyház - a kései zsidó hagyomány felfogását
magáévá téve - azt tanította, hogya Sátán azért találta ki a bálványimádás külön
böző kultikus megnyilvánulásait, hogy az igaz Isten misztériumait elhomályosít
sa az emberek előtt. Justinus ezt így fogalmazta meg:

"Amikor ugyanis -a prófétáktól hirdetni hallották (ti. a démonok)
Krisztus eljövetelét, előálltak azzal, hogy Zeusz gyermekeiről beszél
tek. ... De a démonok nem jól értették meg azt, amit a próféták sza
vaiból hallottak, igy téves formákban utánozták Krisztus tetteit. ...
amikor meghallották azt, amit lzaiás próféta által hirdetett meg, hogy
szűztől fog megszületni (vő.: Iz 7, 14), és hogy felmegy az égbe, elő

hozakodtak azzal, hogy Perszeusznak nevezik. Vagy amikor a jöven
dölésekből megismerték, hogy minden betegséget meggyógyít, halot
takat támaszt fel, Aszklépiosszal hozakodtak elő" (Apologia 1,54).

Justinus egész katalógust ad az egyes próféciák mitológiába való "demeni"
átültetéséről. Míg az ókori filozófusok a mitológiai gondolkodást az istenség
megközelítéséhez kezdetleges eszköznek, számukra elavult módszernek tekintet
ték, addig a korakeresztény írók mindezeken túl már eredeténél fogva is ártal
masnak, emberi gondolkodást félrevezetőnektartották: tehát nem az Isten-eszme
megismeréséhez vezet, hanem eltorzítja az eszmét. A kereszténység a maga ta
nítását az "igaz filozófiának" is nevezte (pl. Justinus, Apologia I, 7, 3), mivel ő a
kinyilatkoztatás révén a filozófusok törekvéseit tisztán és teljességben bir
tokolja.

Maguk a filozófusok is kétféleképpen viszonyultak az elavultnak tekintett mi
tológiai vallásossághoz, és ennek a megosztott felfogásnak mindegyik tábora ha
tással volt a keresztény tanítók- gondolkodásának alakulására Voltak, akik az el
avult vallási megnyilatkozásokat kiküszöbölendőnek tartották, így pl. a késői epi-
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kureusok, közöttük Lucretius Carus; voltak viszont olyanok, akik ezeket az "ősi"

formákat megtartották, . vagy a műveletlenebbek oktatásához, vagy irodalmi
esztétikai szempontok miatt, így Empedoklész a kezdeti időkből, és az epikureu
sok első nemzedékei. Az apokaliptikus gondolkodásmódhoz közelebb álló ke
resztények szerint a mitológiai vallás összes jelenségét mint az ördög találmá
nyát radikálisan törölni kell az ember életéből. De nemcsak a mitológiát, hanem
még a filozófát is, mivel ez még rafináltabb formában, a józan ész megtévesztő

leple alatt köt oda a sátáni erőhöz. A montanisták a mitológiát és filozófiát egy
formán a Sátán 'múködésének tartották, szinte a jelszavukat ismerhetjük meg
Tertullianus híres felkiáltásából:

"Mi köze Athénnek Jeruzsálemhez, az Akadémiának az Egyházhoz"
(De praescriptione haereticorum 7)!

Tertullianus különben a filozófiai iskolák eszmerendszereit az evangéliumi hit
kifejtésére nemcsak hogy alkalmatlannak tartja, hanem azokat az evangéliumot
meghamisító eretnekségek alapvetésének tekinti; Valentinosz platonizmusát,
Markion sztoicizmusát "leleplezi". A Gondviselés iróniáját láthatjuk abban,
hogy a latin teológia filozófiai alapvetését éppen Tertullianusnak köszönhetjük.

A józanabb, nyitottabb, de még elég szigorú felfogású keresztények álláspont
ját őrzi számunkra Justinus elgondolása. A mitológiai vallásosságot ő is egészé
ben a démonok megtévesztő működésének tekinti, a filozófusokat viszont olyan
embereknek tartja, akik felismerték a gonosz lelkek ármánykodásait, így szakí
tottak a bálványimádással, és az igazságról próbáltak valamit elmondani a józan
értelem lehetőségei szerint, Mindezt azért tehették meg, mert hallgattak a józan
észt irányitó Logeszra (Brtelemre), aki "nemrégiben" megtestesült Jézus Krisz
tusban. Az ilyen emberekre - közöttük a legragyogóbb példa Szókratész - a go
nosz démonok megharagudtak, és az irányításuktól elvakult embereket felhasz
nálva kiirtották őket. A mai keresztény számára merésznek hangzik, de szerinte
az igazságért meghalt Szókratészt az Igazság, vagyis Jézus Krisztus vértanújának
kell tartanunk (Apologia I, 5,.3). A Justinus felfogásával egyező gondolkodású
keresztények a filozófiai vallásosságot elszakították a mitológiától - amit megtet
tek egyes filozófusok. is - az utóbbit egészében elvetették, követve a zsidó
keresztények megindoklását, az előbbire pedig úgy tekintettek,mint a keresztény
hit előkészítőjére(proparaszkeué, praeparatio). Szerintűk a józan ész vallásának
és a Logosz, vagyis az Isteni Ertelem vallásának, a kereszténységnek egyeznie
kell. Ezt az elgondolást először Justinus és Athenagorász fogalmazta meg, a kö
vetkező nemzedék nagy tanítója, Alexandriai Kelemen pedig a legvégső határo
kig kiépítette. Nagy Konstantin császár idejében a görög-római világ megnyeré
sére és legyűrésére a "sokat tanult" egyházatya, Caesareai Euszébiosz hagyott
ráI!k ilyen jellegű munkát.

Erdemes odafigyelnünk arra is, hogy az apologéta atyák "kérvényeiket" azok
nak az imperátoroknak nyújtották be, akiket Pius, ill. Philosophus melléknevek
kel ismerünk; ez utóbbi magáért beszél, az előbbivel kapcsolatban pedig meg
jegyezzük, hogy a kereszténység hatására kiformálódott "kegyes" és "jámbor" fo
galma helyett fordításainkban a kifejezésnek eredeti jelentését kellene hang
súlyoznunk. A szó azt jelöli, hogy az illető a helyes istentisztelet helyreállításá
ra, ill. fenntartására törekedett. Justinus Apologiájának "captatio benevolerr
tiae"-je éppen erre épít.

Justinusnak, Melitónnak, Origenésznek kifejezett meggyőződése az, hogy ha a
császárok az emberhez méltó vallást akarják birodalmukban a hivatalos kultusz
szá, vagyis államvallássá tenni, akkor ezt kizárólag csak a kereszténységben talál-
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hatják meg (Justinus, Apologia I, 12; Mélitón, Apologia fragm. in Eus, Caes. HE
IV, 26, 7; Origenész, C. Celsum 8,63-70).

A filozófiai vallásosság tehát a maga értékeivel az evangéliumi igaz vallásnak
előkészítőjevolt. A zsidó hagyományhoz kötődő keresztények ezt kizárólag csak
a Törvényről és a Prófétákról ismerték el (vö.: Gal 3., 24). Az apologéta atyák
beszélnek a filozófia Krisztust előkészítő szerepéről, de ezt másképpen értik,
mint a Törvénnyel kapcsolatban. Alexandriai Kelemen már a Törvényhez hason
lónak gondolta a filozófia előkészítő szarepét. Ami a Törvény volt a zsidó nép
számára, az volt a filozófia a görögöknél (Sztrómateisz I, 5, 1); Isten a filozófiát
éppúgy angyalok közvetítésével.adta át a görögöknek (Sztrómateisz VII, 2), 
igaz, alacsonyabbrendű angyalok által -, mint Mózesnek a Törvényt (vö.: ApCsel
7,53; Gal 3, 19; Zsid 2, 2; - Sztrómateisz VI, 17).

Alexandriai Kelemen tanítása a pogány vallások értékelésében meglepőennyi
tott volt. Mint említettük, az ő korában a- Justinus által is képviselt értékelést te
kinthetjük az Egyház állásfoglalásának. Kelemen gondolatai már a kortársak sze
mében szélsőségnek számítottak, vagy legalább rendkívülinek. Az Egyházban - a
későbbiekben is - inkább csak megengedték, mintsem elfogadták. Kelemen ke
resztény gnósztikus volt: a jelző azt mutatja, hogy még közénk tartozik, a jelzett
szó pedig azon veszélyes irányzat képviselőjét jelenti, mely az Egyház tanítását
diszkriminálta, kompromittálta. Kelemen nem volt a krisztusi hit rombolója, ta
nításában azt akarta hangsúlyozni, hogy minden, ami szép és jó, bárhol is lelhe
tő fel, a gondviselő Istentől ered és Krisztus ügyét segíteni hiva
tott, ezért a keresztény élet kiteljesedését szolgálja. Minden megsejtett jóság,
minden felcsillanó szépség valamiképpen Krisztusra mutat. Keresztény szólás
sá lett egyik mondása: Hellász minden lámpája Krisztusra világít (vö. Sztrómateisz
V, 29, 3k). Kelemen is igaznak tartja, hogy a mítoszokat az ördög találta ki, de sze
rinte bennük az emberek szépre, nemesre törekvését akarta tévútra vinni megba
bonázó, elbűvölő álnoksággal. Ezért tanítványainak a mítoszok. alján rejlő neme
sen emberi értékeket akarta Krisztus tanításának igazsága szerint tisztán bemu
tatni az ember boldogulására és üdvösségére. Egyik ilyen célzatú művében, a
Protreptikoszban, így kiált fel: . .

"Jöjj hát te bolond, ne támaszkodj a türszoszra, borostyánkoszorút
I).e tégy fejedre, dobd el a mitrádat, vesd le szarvasbőröd, légy józan!
En megmutatom neked az Igét, az Ige misztériumait, a te misztériu
maid jelképein át (Protreptikosz XII, 119, 1).

A felszólítás Dionüszosz misztériumának beavatottjaihoz szól, a megnevezett
tárgyak a kultusz kellékei voltak. Kelemen jól ismerte a misztérium-vallásokat 
ránkmaradt írásai a vallástörténet nélkülözhetetlen forrásai - valószínűleg több
misztérium beavatottja volt, míelött még felvette a keresztséget. A mitológiai hit
világ alapeszméit, vágyait, törekvéseit pozitívnak tartotta. Szimbólumait, kifej e
zéskészletét felhasználta az isteni, igaz tanítás bemutatásának alapokat lerakó
szakaszában. Ezzel művelt hallgatóinak átmenetet épített ki a mítoszok világából
a keresztény hit világához. Ezt a katekétikai célú módszerét az Egyház tagjainak
többsége részint már eleve félreértette, s benne a gnószticizmus veszélyét látta,
részint nem helyeselte; éppen a félreérthetőség miatt; mindenesetre a szinkre
tizmus vádja elérte őt. Evszázadok elteltével műveit rajongásig szerették - száza
dunkban A. v. Harnack és H. Rahner különösképpen is kifejezte vonzódását a
"kelemeni eszme" iránt. A mitológiai vallásban a pozitívumokat kereső kelerneni
eszme nem talált követőkre. Az idő sem volt alkalmas erre. A III. század máso
dik felének keresztényüldöző császárai az államvallás kultuszait egyre inkább
-keresztényellenes formában követelték meg alattvalóiktól. Ez a törekvés a diok-
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letianusi nagy üldözésben érte el tetőpontját. Ezekben a nehéz időkben újra
megerősödötta régi meggyőződés:a mitológia istenei a Sátánnak és angyalainak
megnyilvánulásai. A konstantini fordulat keresztényei pedig inkább elfelejtetni
akarták a régi vallási eszméket, mintsem azokkal érdemlegesen vagy legalábbis
értékelően foglalkozni.

Az idegen vallások értékelésében tehát a legpozitívabb megfogalmazásokat
Alexandriai Kelemennél találjuk. Olyan korban .élt, amikor a keresztények törté
nelmileg talán a legkedvezőbb - bár nem ideális - körülmények közöttpárbeszé
det folytathattak az idegen vallásokkal; -viszonylag megfelelő körülmények kő

zött, kellő szabadságban tárhatta fel tanítását, és hallgatói különösebb kényszerí
tő körülmények nélkül fogadhatták el és választhatták a krisztusi hitet. A Seve
rus-dinasztia toleráns volt a keresztény vallással szemben, sőt Alexander Seve
rus kifejezett szimpátiát mutatott iránta; és mivel az imperátorok még nem tet
ték államideológiává, államvallássá, a kereszténység tanítását, ezért az érdekből

felvett keresatségek még nem jelentkeztek. A keresztény tanítóknak továbbá küz
deniük kellett azért, hogy a régi vallásoknak méltó szellemi partnerei legyenek,
az egyház missziójának követelménye volt, hogy tanításának megnyerje a neme
sen emberi eszmék után törekvőket, nem bénították erőszakos beavatkozások és
nem ernyesztette a földi hatalmat magáénak tudó biztonságérzet. .
, A fentiekhez azt is hozzá kell tennünk, hogy a népi vallásosság túltett még

Kelemenen is. A mitológiai vallásosságból, elsősorban a misztériumvallás be
avatottjai közül megtért keresztények nemcsak átmenetképpen, a katekumena
tus kezdeti szakaszában vitték át az Üdvözítőre a maguk "Szótér" isteneik meg
jelenési képeit, hanem többé-kevésbé egész életük számára megőrizték azt, és
ezeken keresztül, vagy legalábbis ezeknek megmaradó befolyására élték meg
Krisztus misztériumát, Az egyházfegyelmi rendelkezések tiltakozásai nem min
dig voltak elég eredményesek. A katakombák falfestményein, sgraffitóin, dom
borművein és feliratain a mítoszok kedvelt isteneinek "ruháját" ölti magára
Krisztus, Mert ő voltaképpen az igazi "lelkeket vezető" Hermész (pszükhagó
gosz), aki az alvilágban is mellettünk van mint .Jélektereló" (pszükhopomposz):
mert ő az igazi Héliosz, a sötétséget elűző és éltető erőt adó Isten; mert ő az iga
zi Orfeusz, akinek mágikus hangja szelíddé babonázza még a vadállatokat is, és
neki sikerült Euridikét - az emberi lélek szimbóluma - felhozni a holtak biro
dalmából; mert ő még az a sakálfejű Anubisz is - meglepő egyiptomi ábrázolás
mutatja így Krisztust - aki az elhunytat az örök boldogságba kísérve csaholásá
val távol tartja a gonosz lelkeket, jelen van azok utolsó Itéleténél. az élet súlyát
mérő mérleget ő tartja. Igy őrzik a mitológia sokszínű elemeit a keresztény
archeológia emlékei. A magyarázó szövegekkel nem ellátott jelképek mögött
mennyi lehet a külső szempontok szerinti alkalmazás, az átgondolt vagy átgondo
latlan szinkretizmus? Ki merné megállapítani? Mindez a keresztény archeológia
kedves, de legmélyebb rétegében megfejthetetlen témája marad. A népi vallásos

-ság keretén belül a mitológia és a krisztusi hit között létrejött kapcsolatnak e
szimbólumát láthatjuk meg a közismert "Jó Pásztor" ókeresztény ábrázolásban.
Alakjával a mitológiai hitvilág megannyi területén találkozunk: és emellett még
keresztény jelentését sem tudjuk megfelelőképpenmeghatározni.

A teológiai értékelés kibontakozása

A III. század első harmadáig a keresztény hit missziója nagyjából lehetőségé

nek minden területén szembesült az Imperium vallási életével. Allásfoglalását
mind a gyakorlati megoldásokban, mind az elméleti elgondolásokban - inkább az
öröklött hagyomány szelleme (Romanitas, Spatjudentum apokaliptikája, szinkre
tizmus) vagy valami egyéni koncepció (Alexandriai Kelemen) irányította, mint-
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sem a szó szorosabb értelmében vett teológiai reflexió. Órigenész volt az, aki az
idegen vallások teológiai értékelését felvázolta. Az ő szellemi örökségére építve
Caesareai Euszébiosz az egyes részleteket művelte ki. A későbbi atyák, a patrisz
tikus aranykor tanítói, ezt a teológiai értékelést visszhangozzák.

A teológiai értékelés a kinyilatkoztatás tanítását akarja összefogni. Órigenész
és Euszébiosz a Septuaginta görög szövegét használta, amelynek fogalomkészle
tét és kifejezésvilágát meghatározza a kései zsidóság hagyománya; ebben a for
mában érkezett el a kinyilatkoztatás ezekhez az atyákhoz.

A kései zsidó hagyomány magyarázatot adott arra, hogy az ősszülők egy, igaz
vallásából a Paradicsomból való kiűzetés után hogyan alakultak ki a leszárma
zottak között a népek különféle vallásai. A hagyomány úgy tudja, hogy a kezdeti
időkben Isten minden egyes nemzet (nemzetség) mellé védőangyalt állított. A
MTörv. 32, 8 verset már ennek az elgondolásnak szellemében fordítja le a
Septuaginta:

"Amikor a Magasságbeli felosztotta a nemzeteket, amikor Ádám fiait
szétszórta, a nemzetek határait Isten az angyalai számának megfele
lőképpen állította fel; és az Úr osztályrésze az ő népe, Jákob lett."

Dániel könyve Perzsia és Hellász angyalait említi meg (Dán 10, 13-21),
Alexandriai Filónnál is megtaláljuk ennek az elgondolásnak a nyomait ,(De post.
Cain 26), az Ujszövetség fogalmazásaiban is ott rejtőzik, legalábbis Origenész
értelmezése szerint, Ő abban a férfiban, aki Pált Makedóniába áthívta, ennek a
népnek az angyalát tudta {ApCsef 6, 9; Órigenész Hom. in Le 12). Alexandriai
Kelemen, Hippolütosz és Origenész egyaránt ismerték és kereszténységen belü
Hnek tartották ezt a tanítást (Sztromateisz VII, 2; Com. in Dan IV, 40, 4; De
princ. III, 3, 3), ehhez híven a virágkor _atyái is. "Ezeknek az angyaloknak az a
feladata - írja Szent Bazil (C. Eunomium 3, 1) -, hogy a népeket kormányozzák,
ez Mózes és a próféták tanítása." ,,(Feladatuk) egy nemzet vallási gondozása,
hogy jószándékúan elvezessék őket az egyetlen, az egyetemes ősokhoz" - olvas
hatjuk Pszeudo-Dionüsziosznál (De coelesti hierarchia 9, 3).

Ezek az angyalok tehát a kezdeti időktől fogva a rrépek "pásztorai" voltak.
Nemcsak a görögöket ajándékozták meg a filozófiával - ahogy ezt a fentiekből

'már megismerhettük -, hanem más népeknek más angyalok mást adtak át, az
iglftság erejének biztosítására: a rómaiaknak a jogot" a hinduknak az isten
ismeretre vonatkozó elbeszéléseket, az egyiptomiaknak azok mélységes és titok-

,teli tudományát, vagy a kaldeusoknak a csillagok ismeretét - amint ezeket Ori
genész számbaveszi (De principiis III, 3, 2). De az angyalok nem voltak elég erő

sek ahhoz, hogy az embereknek átadott ismereteket meg is védelmezzék a go
nosz lelkekkel szemben, akik mindenféle nemes, az istenség közelébe segítő ta- .
nítást igyekeztek eltorzítani, és magukénak feltüntetni. Igy az embereket az
Istentől megszabott rend útjáról letérítették, és azok a gonosz lelkek állította
bálványokat követték. Az angyalok egyre inkább csökkenő erővel tudtak hatással
lenni az emberekre, végül már szinte tehetetlenül nézték ezt a romlást, és nem
tehettek mást, mint a kozmosz állandó törvényeit hatalmukban tartva vigyáztak
az emberiségre. Euszébiosz mindezt így írja le:

"Az angyalok, akik őelőtte (ti. Krisztus előtt) az egyes népek felett
álltak, az ilyen bűnáradatban semmit sem tehettek, hogy övéiken se
gítsenek; csak mint a kozmosz kormányzói követték az Isten akara
tát (Demonstratio evangelica IV, 10).
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VagyÓrrgenész megállapítása:

"Krisztus eljövetele előtt a jó angyalok már csak nagyon keveset se
gíthettek azokon, akik rájuk voltak bízva" (Hom. in Le 12).

A kezdeti idők állapotát pedig így mondja el Euszébiosz:

,,(az emberek) akkor még az ég csillagai felé fordultak, a bálvány
imádás távol állt tőlük, közeli kapcsolatban éltek az angyalokkal"
(Demonstratio evangelica IV. 9).

Hasonló megfogalmazásokat találhatunk már Alexandriai Kelemennél (Prot
reptikosz 44, 13) vagy Olümpiai Methodiosznál (Convivium 7, 5).

A pogány népek tehát mind a gonosz lelkek hatalma alá kerültek, így vallásos
ságuk eltorzult, de ennek ellenére valamit mégis megőriztek még az eltorzult
vallásukon kívül is az ősi igazságok alapelemeiből. Egyedül a zsidó nép maradt
meg - több-kevesebb sikerrel - az Istentől kiszabott úton.

"Ha megkérdezik tőlünk, hogyan is lehetett az, hogy a zsidó nép
megőrizte az egy-Isten hitet, azt válaszoljuk: az őket oltalmazó angya
lok kötelességtudóan töltötték be tisztüket, és nem az angyalok hibá
sak abban, hogy a többi nép kultuszaiban a hamis istenekhez tévedt"
- írja Pszeudo Dionüsziosz (De coelesti hierarchia 11, 3).

Izrael angyalai pedig ezért voltak képesek erre, mert vezetőjük az Úr volt, aki
hatalmasabb minden angyalnál. Talán nem felesleges megemlítenünk ezzel kap
csolatban, hogy az archaikus teológia - még az apologéta atyák is - Izrael angya
lát, az Urat a praeexsistens Krisztussal, a Logosszal azonosították, nem pedig
"Jézus Krisztus Atyjával".

A presbiterek hagyományához - így nevezi Alexandriai Kelemen az apostolok
tanítványait -, majd a teológiai iskolák szellemi örökségéhez tartozott az, hogy
-minden pogány vallásban rámutattak arra, ami "praeparatio evangelica"-nak te
kinthető, vagyis olyan igazságelemek ezek, amelyeket Isten azért adott, hogy az
emberekben Krisztus tanításának befogadását előkészítse. Ezek az igazságele
mek tehát voltaképpen a bálványkultuszok gondozásában maradtak meg. Igy ők

a mitológiai vallásosságot nem a maga egészében vetették el, hanem különbséget
tettek a bálványkultusz és az igazságelemek között, Ahogy már a pogány filozó
fia is - ha nyitott volt erre - kereste a mitológiai vallásban a racionálisan megfo
galmazható igazságelemeket, úgy most a keresztény tanítók felmutatták a benne
megmaradt, eredetileg Istentől származó igazságelemeket..Az Istentől származó
elemek pedig azok, amelyek valamiképpen kapcsolhatók a kinyilatkoztatás taní
tásához. A filozófia és a mitológiai vallás egyes elemei ezért alkalmasak arra,
hogy bennük az isteni tanítást, hitet kifejezzük. '

A kozmosz adta lehetőségekenkeresztül segitették tehát a Krisztus eljövetele
előtti időkben az angyalok az embereket, akiknek vallásai megőriztekvalamit eb
ből a "kozmikus kinyilatkoztatásból". Pál apostol Lisztrában mondott beszédé
ben (ApCsel 14, 16k) és a Római levélben (Róm 1, 18-22) halványan utal arra,
hogy a kozmosz törvényeit figyelve viszonylag megfelelő vallásformát alakíthat
tak volna ki a Megváltó eljövetele előtt élő emberek. Pszeudo-Dionüsziosz ilyen
embernek ismeri Melkizedeket (De coelesti hierarchia 9, 3). Az egyházatyák kü
lönös jelentőséget látnak abban, hogy Abrám kaldeus volt, vagyis a csillagok
törvényeire figyelő vallás és nép tagja. ,,0 az igaz Istenhez imádkozott, amikor
az ég törvényeit figyelte" -- írja már Justinus (Dialogus 60, 4). Alexandriai Kele
men (Sztrőmateisz IV, 14) és Nüsszai Szent Gergely (C. Eunomium 12) részle
teiben kifejti ennek jelentőségét.A gonosz lelkek a bálványaikhoz kötötték vagy
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velük azonosították a kozmosz erőit, pedig ezek az angyalok közreműködésével

az igaz Isten misztériumait hivatottak "hirdetni". A IV. század keresztény teoló
giája főként a pogány teológia ellensúlyozására - gyakran éppen annak megfo
galmazásait átvéve - sokat beszélt az Isten misztériumait hirdető kozmikus szim
bólumokról. Lactantius és Prudentius munkássága kiemelkedő ebben a témá
ban. Egyetlen példa az előbbitől:

"Isten lángra lobbantotta a Napot, ezt az egyedülálló és tündöklő

fényt, egyedülálló fenségének bizonyítékául (Dív. inst. II, 5).

Prudentius ugyanerről így ír:

"Isten szemeink elé állította az isteni egyetlenség érzékelhető jelét:
az ég végtelen térségében egyedüli lángot, amely okozza a napok fo
lyását és az évszakok váltakozását" (Hamartigenia 67).

A III. század és a IV. század első évtizedeiben is nagyvonalú nyitottság mutatko
zott meg. az Egyház életében a pogány vallások irányában. A Nagy Konstantin
biztosította lehetőségekfolytán a keresztény tanítók igyekeztek megnyerni a régi
vallás híveit. De tanításukban a dialógus jelleg egyre inkább háttérbe szorul. A

. régi vallás elveszti az Imperium támogatását, a keresztény hithez nemcsak taní
tásának igazságáért, hanem a császári kegy elnyeréséért is közelítenek. A diok
leciánuszi nagy üldözés kegyetlenségének emlékét hordozó keresztények inkább
megtörni akarják a pogány vallásosság képviselőit, mintsem meggyőzni.A század
közepére. de főképpen Julianus császár kudarcot vallott kísérlete után a régi
vallás kiszorulása szinte feltartóztathatatlan. A régi arisztokrácia számottevő

képviselői - többnyire a Római Szent Szenátus tagjai - elzárkóznak a keresztény
eszme elől, rideg ellenállást tanúsítanak vele szemben. Quintus Aurelius
Symmachus, szenátor, konzulviselt férfi, Róma kormányzója érzelmeket megin
dító beszédében kéri az imperatorokat a század utolsó évtizedében, hogy lega
lább történelmi emlékeiért adják meg az ősök vallásának a létjogosultságát, de
éppen rokona - egy epigrafiai emlék szerint unokaöccse -, az energikus Aureli
us Ambrosius, milánói püspök figyelmezteti az imperatorokat arra, hogy ebben
az ügyben nem lehetnek engedékenyek. Erdemes összevetni Symmachus "Kér
vényét" Justinusnak mintegy két és fél évszázaddal előtte beadott Apologiájával.
Mindkettő az érvek ismertetése mellett az emberiességre, a jóindulatra és a tisz
tességre hivatkozik. Nagy Theodosius után pedig, mikor a kereszténység állam
vallás lett (380. febr. 28. CTh XVI, 1, 2), a régi vallás híveinek száma és mínősé

ge olyan hirtelen lezuhant, hogy a keresztény tanítás érdemlegesen nem is fog
lalkozott vele, figyeImét főként az orthodox dogmatika kibontakoztatása kötöt
te le.

Összegzés

Az V. század derekán Küroszi Theodorétosz püspök "A hellén betegségek
gyógykezelése" c. terjedelmes munkájában párhuzamba állítja a letűnt pogány
vallás jellegzetes vonásait a kereszténységével. Mérlegének eredményét ebben a
mondatában rögzíthetnénk: a régi vallásnak minden értékét. büszkeségét és tö
rekvését pótolni tudta az Egyház (Therapeutiké Praef; XII, 95). De elég hosszú
volt az út odáig, hogy az egyház tanítói ezt megfogalmazhatták. .

A Nagyegyház minden körülmények között ragaszkodott ahhoz a meggyőződé

séhez, hogy Isten igazságát képviseli a világban. Missziója arra kötelezte, hogy
ne zárkózzon el annak a világnak adottságaitól, amelyben él, főként ne a vallási
eszmékkel való kapcsolatteremtéstől. Az örökölt apokaliptikus zártságot mind-
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inkább le kellett vetnie anélkül, hogy tanításának és szabályzatainak hiteles tar
talmát a szövevényes, sokszor fojtogató erejű valláseszmék kavarodásában en
gedte volna elértéktelenedni, meghamisítani vagy megsemmisíteni. Figyelmezte
tő negatív példa minden korban volt éppen elég. A kérügma nem lehetett a filo
zófia áldozata, a filozófusok "emelkedett vallása" csak segíthette a kérügmát, de
nem nyomhatta el. A mitológiai vallásosság sem forgathatta ki a krisztusi hitleté
teményt, de még ennek az értékei is megtalálták a kapcsolatot Krisztus miszté
riumával. Az államvallás kötelező kultuszai sem kényszerithették a kereszténye
ket hitük tartalmának semmibevételére vagy elárulására. A keresztény hit min
den rossz emlék, csalódás ellenére sem mondhatott le az emberek megnyerése
ről, meggyőzéséről.Az igazságot és értéket, a nemesen emberit és okosságot be
csülő türélmes keresztények tudták minden korban elvezetni a más vallásúakat
Krisztus hitére.

Epilógus

Nem telt el négy évszázad, és Krisztus vallása meghódította az akkora világot,
vagyis az Imperium Romanumot. A régi vallás gyakorlatilag megszűnt. Az Egy
ház életében egy probléma megoldódott, egy fejlődési szakasz lezárult. Hihet
nénk, hogy a kiinduló pontok nehézségeivel a továbbiakban már nem kellett tö
rődnie a tanító Egyháznak. Valami azért mégiscsak megmaradt a régi szellemé
ből, de már nem 'kívülről hatott, hanem a belső életre tevődött át. A Romanitas
szelleme még az V. században is - igaz elvétve, ritkaságként - megmutatta ma
gát; lapidáris tanúsága ennek az egyik latin sírfelirat: Inter fideles fidelis fui,
inter paganos pagana fui (A keresztények /= hívek/ között keresztény voltam, a
pogányok között pogány voltam.) Ez a kettős vallásosság mindaddig jelentkézhe
tett, míg a régi vallásnak valahol is bázisa volt.

A régi vallás szelleme sokáig kísértett a művelt keresztények életében. A ko
rábbi századok nevelési módszere megmaradt a keresztény századokban is, a
tananyag a régi klasszikusokra épült, akiknek művei a mitológiai hitvilág tanítá
sait vonzóan mutatták be. Hellász iránti szeretetükben sokan megfeledkeztek az
Egyház iránti szeretetről-írja Hugo Rahner, Szent Jeromos egyházatya a "saját
bőrén" érezte az ilyenfajta "visszapogányosodásnak" nehézségeit. Szinte vissz
hangozza Tertullianus szavait, amikor azt írja:

"Mi köze Horatiusnak a zsoltároskönyvhöz, Vergiliusnak az evangé
liumhoz, Cicerónak az apostolokhoz?'" (Epistola 22, 29)

Ambrus még a mitológiától elszakítható vergilianizmusokkal telíti prédikációit,
amelyeknek vonzó hatása nem is maradt el; Próba költónó Vergilius strófáiból
szerkeszti össze a kinyilatkoztatás eseményeinek elbeszélését - igaz, Jeromos az
effajta törekvéseket gyerekesnek, sarlatánok játékának tartotta (Epistola 53, 7).
Elbűvölve szemléljük a régi bizánci kódexek miniatúráit - főként a párizsi Psal-

, teriumot -, amelyeken a bibliai jeleneteket a mitológiai előadásmód szerint lát
hatjuk. A régi vallás befolyását az irodalmi rmíveken keresztül az egyházért ag-
gódó tanítók rossz szemmel nézték. Jeromos állásfoglalását a fentiekből is meg
ismerhettük, ő különben az antik kultúrjavakat ahhoz a moslék-hulladékhoz
hasonlította, amellyel a tékozló fiú táplálkozott (Epistola 21, 13). Az egyház
fegyelmi kárionok sokszor radikálisan fogalmaznak.

"Ne nyúlj egyetlen pogány könyvhöz sem, hiszen mid nincs meg az
Isten törvényében, hogy ezekre a légből kapott pogány mesékre kel
lene vetned magadat" (Constitutiones Apostolorum 1,6).
"Püspök ne olvassa a pogányok könyveit" (Statuta Ecel. Ant. 16).
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Nagy Szent Gergely pápa szigorúan megintett egy gall püspököt azért, mert
pogány olvasmányokbólleckéket adott:

"Ugyanaz a száj nem mondhatja ki Krisztus dicsőítését Juppiter di
csőítésével együtt" (Epistola 13, 34).

Természetesen a nagy egyházatyák elengedhetetlennek tartották a keresztény
fiatalok kultúrára való nevelését, de óva intettek a régi vallásnak az irodalmon
keresztül történő beszüremkedésétől. Nagy Szent Bazil és Aranyszájú Szent
János külön múves ís írt ennek érdekében.

Az Imperium Romanum vallásainak léte a birodalom fennállásához kötődött.

Széthullása előtt a kereszténység tanításában keresett eszmei támaszt, de a régi
vallás szelleme mindaddig életjelt adott, amíg "táptalaja" létezett, még ha az tőle

elpártolt is. A kereszténység vallása előbb Imperiumon kívüli volt, majd Imperi
um feletti lett, léte nem Romulus Rómájától függött. A Birodalmat segíteni tud
ta, régi vallásának értékeit menteni akarta, de ezt csak akkor tudta megtenni. ha
azok nem álltak ellen Krisztus üdvösséget adó tanításának.
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A nagyirgalmú és könyörületes lsten nevében:
Dicséret illeti Istent, a világok urát,
aki résztvevö és irgalmas, ayégítélet ura.
Téged szolgálunk, s a Te nevedet hívjuk segítségül.
Vezess minket az igaz úton, a kiválasztottak útján,
akikre nem haragszol, s akik nem jutnak tévedésbe.

(Iszlám ima)
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