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AZ ELSŐ SZERZETESEK SIKEREINEK
NYOMÁBAN
Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és
szentéletrajz a késő antikvitásban

Megfejteni a siker titkát, "sikeres emberekről"

írt "s ikerkönyvek" titkát vajon nem túl divatos
vállalkozás ? Hiszen ma már Istenről is lehet si
kerkönyvet írni - és eladni. Ki a szent, és mitől

lesz azzá? És hogyan lehet mindezt sz óban, sz ö
vegben, emberi és természetfölötti összefüggé
sekben megfogalmazni? Valljuk meg , sokkal
többről van itt sz ó, semmint azt egy "siker
könyvben" meg lehetne fogalmazni.

Sághy Marianne alaposan körüljárja a témát.
Ahogy írja: "A keresztény életrajz és a keresz
tény aszkézis bámulatos sokféleségét, a szerze
tesi mozgalom színes kavalk ádját, rendkívüli
változatosságát igyekeztem bemutatni a késő

antikvit ásban. A szerzetesí mozgalom alapsz ö
vegei - a Vita Antonii, a Vita Pauli és a Vita
Hilarionis - hasonlóságaik mellett azonban el
térő vallásos és kultur ális képzeteket és progra
mokat fogalmaznak meg. Ezek a szövegek te
remtették meg a keresztény hagiográfia nagy
toposzait. Elemzésükkor egyrészt arra a törté
neti kontextusra irányítottam a figyelmet ,
amelyben e szövegek íród tak, másrészt azonban
azt próbáltam nyilvánvalóvá tenni, hogy az első

szentéletrajzok »toposzai« még teljesen frissek,
új jelentéseket hordoznak, vagyis azt vizsg áltam.
milyen volt a »k özhely«, mielőtt közhellyé vált
volna . A szentéletrajzok »típológi áj ában « az
egyedit és az újat kerestem. E művek szépsége és
ereje ugyanis éppen frisseségükben rejlik: ezek
voltak az első m űvek, amelyek így beszéltek az
élő szentekről, a szent remetékről." (288-289.)

Egy témát körüljámi többféleképpen lehet, s
egy 330 oldalas könyv igazi súlyát először is a
benne feldolgozott, a szerzö által alaposan
.megr ágott" források és szakirodalmi művek

minősége és mennyisége adja. Nem szubjektív
benyomások összegzésével állunk szemben, ha
nem az elmúlt két évtized idevágó bibliogr áfí á
jának legjavát is feldolgozó összegzéssel. S aki
csak Anatole France-ból alkotott eddig fogalmat
magának az első szerzetesekről - mert hiszen
elképzelhető, hogy Sághy Marianne-nak olyan
olva sója is akad, aki épp ezt a könyvet ragadja
fel bédekerül a karácsonyi könyvv ásárban.
hog y maga vagy barátaival együtt nekivágjon
az egy iptomi sivatag szellemi bebarangolásá
nak - , az meg lepetve láthatja, hogy hosszas
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kutatások eredményével, gyakran egymással
igencsak ellentétes nézetek ütköztetésével kell
találkoznia ahhoz, hogy utat törhessen ebbe a
régi-új világba. A könyv bevezetője megismer
tet azzal a két alapvető szemponttal. amely az
utóbbi évek tudományos kutatásának friss len
dületet nyújtott, nevezetesen azokkal az értel
mezési és történelmi problémákkal, amelyek
szent és szöveg, szent és kultusz összefüggésé
ben merülnek fel. Peter Brown elévülhetetlen
érdemeinek elismerése mellett azonban más ku
tát ókkal egyetértve határozottan leszögezi, hogy
"a szentkultuszt nem lehet vizsgálni Krisztus
nélkül" (54.), az elszakíthatatlan az lstenernber
től. Ugyanakkor hangsúlyozottan jelen van az
emberi oldal, hiszen a szentéletrajzok szerz ői

odaadó szer étettel viseltetnek hősük iránt, épp
azért, mert az aszkéta Krisztus iránti szeretetét
tapasztalták meg, erről akarnak irásaikban is ta
núságot tenni. Nyilvánvaló, hogy ebből a teoló
giai erőtérből táplálkozva születtek meg a viták,
amelyek elemzésénél a szerző majdnem olyan
fontos szerepet játszik, mint ábrázolt hőse.

Mielőtt a szerző belevágna a "bioszoknak",
ezeknek a láthatólag "élő" szövegszöveteknek a
viviszekci ójába. vázolja az első négy évszázad
aszkéta hagyományának és a keresztény szerit
életrajznak változatait. Méltán kap itt fontos
szerepet Origen ész, akinek eszméi a későbbiek
ben Evagriosz Pontikosz közvetítésével és
transzponálásával alapvetőert befolyásolták az
aszkézisnek mind elm élet ét. mind pedig gya
korlatát, valamint az ariánus válság, amely köz
vetlenül érinti Athan ászioszt. Szent Antal élet
rajzíróját és művének főhősét is.

E művet igyekszik Sághy Marianne először

alapos vizsgálat alá venni. Vajon Athanászioszt
milyen motívumok indították arra, hogy teoló
giai trakt átusai és levelei mellett egy látszólag
igencsak eltérő műfajú mű megírásába fogjon .
"Az életrajz a teológiai tanítás kerettörténete: az
alexandriai püspök egy személy életén keresz
tül érzékelteti, milyen nagyszerű feladatra hívta
meg Krisztusban Isten az embert" (150.) - írja
a szerző. Ez a kerettörténet ugyanakkor a kor
egyik legnépszerűbb remetéjének nemcsak kül
s ő, hanem belső története is, akivel Athanászi
osz lelki rokonságban érzi és tudja magát. Vajon
nem ugyanazokkal a problémákkal kellett-e
megküzdeniük mindkettőjüknek? Nem a Go
nosz eszközei-e az ariánusok és az őket támoga
tó császárok, akik ugyanolyan acsarkodással tá
madnak az alexandriai püspök ellen, mint a dé-



monok Antalra? Nem Krisztust akarja-e mind
kettő győzelemrejuttatni? Teológia ez a javából,
és Athanásziosz számára a remete nem egysze
rű fegyvertárs csupán az ariánusok ellen vívott
harcban, hanem az Istennel egybekapcsolt élet
tanítómestere, aki előkészíti számára az utat
Krisztushoz. "Antal testének és szellemének
megedzésével válik lsten emberévé" (167.),
Athanásziosznak is száműzetést, menekülést,
lelki hányattatásokat kell kiállnia, hogy ne csak
szavaival, írásaival, hanem egész életmódjával
tanúsítsa: élete Krisztussal együtt el van rejtve
Istenben. Ebben az öszefüggésben is igaz, amit
Sághy Marianne állít: "Antallélekrajza, noha
nem önéletrajz, mégis a »keresztény személy
első ábrázolásának tekinthető: Athanasziosz
egyfelől bemutatja, hogyan fordul befelé a lélek,
hogy megismerje önmagát, másfelől hangsú
lyozza lélek és test egységét." (167.) Izgalmas
utat kell végigjárnunk, követve Antalt, amint
életté váltja az örömhírt. "Két lábon járó evan
gélium", aki a tapasztalatot állítja az egyszerű

keresztények elé: így kell élni s halni. Nem ezo
terikus gnózisra kell törekedni, hanem egyszerű

praxisra. (Hadd említsem meg, hogy nem tu
dok azonosulni Samuel Rubensonnak a könyv
írója által elfogadott nézetével, mely szerint le
veleinek tanúsága alapján Antal "spekulatív teo
lógiát tanító vándoraszkéták tanítványa Iehe
tett", és csak életrajzírója állítja be olyannak,
mint aki megveti a műveltséget, lévén Athana
sziosz az "új aszketizmus" szóvivője, s ennek
képviselőjekéntigyekezett volna beállítani hősét.

(196.) Ezt a megjegyzést azért is teszem, nehogy
bárki is elfogultsággal vádoljon amiatt, hogy e
könyvbemutató netán epitheton ornansok sereg
szemléjévé alakult volna át... Hiszen egy könyv
attól is izgalmas, ha lelkes rajongók mellett gon
dolkodásra serkent!) Antal és Athanasziosz
nemcsak kűlön-külön, hanem együtt is az orto
doxia megtestesítői, mert ez a hit kézzelfogható
valósággá válik: ez sikerük titka, nem az ale
xandriai püspök irodalmi trouvaille-ának gyü
mölcse, hanem az Antalt követők tapasztalata.

Ugyanazokból az elemekből építkező, mégis
mennyire más világba csöppenünk Remete
Szent Pállal, akit Jeromos perspektívájából is
merünk meg. Az irodalom, a szavakban való
lubickolás iránti szenvedélyének ellenállni kép
telen, tudós biblikus - pontos szentföldi föld
rajzi nevek tudója, Órigenész lankadatlan osto
rozója - regényt ír: Thébai Pál életét, ahol mind
az valóra válik, amire a sztridóni litteratus csak
vágyott, megvalósítani azonban képtelen volt.
Már csak hallomásból ismerve a keresztényüldö
zéseket hősének döntő lépését ennek tulajdonít
ja, s imígyen párhuzamba állítja a vértanúsággal
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a szerzetességet, az önmegtartóztató "fehérvér
tanúságot". A szüzességet fennen magasztaló Je
romos Rómából való dicstelen elmenekülése
után "remeteregényeiben" mondja el, milyennek
is kell lennie az igazi szerzetesi életnek, ezekben
éli ki eszményeit. Amennyire különbözik habi
tusban Athanásziosz Jeromostól, annyira eltér
egymástól Antal élete Pál históriájától s az azok
nyomán keletkezett hagiografikus írásoktól:
Malchus és Hilarion életétől. Egyén és kolostor
problémája, a szerzetes és a társadalom viszonya
a fő témája a Pál élete nyomán született művek
nek, ahol a főszereplők csodatevők, s megtud
juk, hogyan született meg kultuszuk. Jeromos
Hilarion kapcsán mutatja be a "szent hely" fo
galmát és működését, az ereklyék tiszteletének
fontosságát. Ez alkalmat ad Sághy Marianne-nak
arra, hogy egy pillantást vessen Jeruzsálem és a
Szentföld korabeli keresztény értékelésére.

Egy könyv lehet lezárt egész, végérvényes
tanulságokat kijelentő, s ha a végére érve le
tesszük, úgy érezzük, életünk épületének egyik
építőköve került a helyére. Sághy Marianne
könyve nem ilyen. Maga is bevezetés akar lenni
egy olyan világba, amely máig is él, követőket
szült és szül. "Sikerkönyv"-e? Abban az érte
lemben biztosan nem, hogy csupán az eladott
mennyiséget jelző toplistának akárcsak az al
sóbb régióiban kaphatna helyet - erre korunk
lelki, szellemi és sajnos anyagi viszonyai ele
gendő magyarázatot nyújtanak. De hisz nem is
ez a célja! "Isten barátai" sokféle vetületben je
lennek meg előttünk e könyv lapjain, és felfe
dezzük a források frissességét. Rávesznek, hogy
olvasgassuk A szent öregek könyv4t, Cassianus
Instituti6it és Collationesét, a Historia manachoru
mot, Jeromos leveleit is, melyek most már ma
gyarul is a nagyközönség rendelkezésére állnak.
S közben arra sarkallnak: ne csupán azt tartsuk
szem előtt, hogy "Isten első barátainak" nyomá
ban Bésszariónok és Benedekek születnek majd,
hanem minden korban - ma is - vannak és
lesznek, akik "sikereiket" abban látják és találják
meg, hogy "Isten barátaivá" legyenek: akár elvo
nulva, akár a világban, de mindig Krisztus és az
embertárs szeretetében "önkifejeződve".

A könyv ígérettel zárul: a következő majd
Mártonról szól. Sághy Marianne tovább kutatja
a késő ókor kiváló szerzeteseinek életét a tours-i
szent szavaival: Non recuso laborem. "nem vona
kodom, nem futok meg, nem utasítom el a
munkát". Reméljük, Sághy Marianne sem me
nekül el a folytatás elől, és mi sem menekülünk
meg attól, hogy majd élvezettel elolvassuk, so
káig vitassuk, és tetteinkben is kamatoztassuk.
(Kairosz Kiadá, Budapest, 2(05)
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