
Az or vo si szem lé let  
meg je le né se a ké ső an tik  

ke resz tény lel ki ség ben
Ada lék az órigenista vi ta ér tel me zé sé hez 

Schmelowszky Ágos ton     

Azórigenistavita(Kr.u.4.századvége)legfontosabbelméletikérdé-
seaképimegjeleníthetőségvolt:vajonlehet-e,szabad-eazistensé-
getformábanlátni.AkorabeliEgyiptomkeresztényszerzeteseiszá-

máraeznempusztánelméletikérdéskéntjelentkezett,hanemamindennapi
vallásgyakorlatotisérintette:miahelyeaképiségnekazimában,hogyanér-
tékeljékaspirituálisgyakorlásalattfelmerülőlátomásokat?

Aszigorúképtilalmathirdető„órigenista”csoport teoretikusa,Pontoszi
Evagriosz(346–399)azimákalattfelbukkanóképeketadémonokcsalfajá-
tékának tulajdonítja.Ugyanakkoracsoportnévadóatyjának,Órigenésznek
(kb.185–kb.254)amunkáibanegyettől eltérő, aképiségnek inkább teret
engedőszemléletteltalálkozhatunk.

AkövetkezőkbenÓrigenészésEvagrioszegy-egy,azimárólszólóérte-
kezésérekoncentrálvaarraakérdésrekeresemaválaszt,hogyminektulaj-
doníthatóaspirituálisgyakorlásbanfelmerülőképekeltérőmegítélése.Val-
lástörténeti szempontból ez a vizsgálódás az órigenista vita elméleti
alapjainakjobbmegértéséhezszolgáltatadalékot.

órigenész, evagriosz és az órigenisTa vi Ta

AkereszténységismerőiszámáraÓrigenészésPontosziEvagrioszneveszo-
rosanösszekapcsolódik.Egyrésztazutókorítéletetanítminketerre:Evagrio-
sztÓrigenésszelegyüttzártákkia„szentek”sorából,előszörazötödikÖku-
menikus Zsinaton, 553-ban.Másrészt a „hagyomány láncolatából” is ez
következik:Evagrioszakappadókiaiatyáktanítványavolt.Nevezetesenazé
aNagySzentVazulé(kb.330–379)ésNazianzosziSzentGergelyé(329/330–
389/390),akikszámáraÓrigenésztanításaolyannagyértéketképviselt,ho-
gyanagyszabásúéletművetelsajátítvaannakesszenciálisváltozatátalkották
meg,egyfajtaÓrigenész-antológiát,Philokaliacímmel.Mindenekelőttazon-
banazórigenistavitaazazalkalom,amikorEvagrioszneveÓrigenésztana-
ivalkapcsolatbanelőszörfelmerül.

383körülEvagrioszbevettemagátEgyiptomsivatagába,aholhamaro-
san egy szerzetesközösség szellemi vezetőjének tudhattamagát. Ehhez a
szerzetesközösséghez tartoztak az úgynevezett „magas testvérek”, akiknek
későbbÓrigenésztanaimiattüldöztetéslettazosztályrészük.

KözvetlenülEvagrioszhalálaután,399-bentörtfelszínreazafeszültség,
amelyfeltehetőenmárkorábbanismegosztottaazegyiptomisivatagkeresz-
tényspirituálisgyakorlóit.AkiváltóokotTheophiloszkörleveleszolgáltatta,
melyben az alexandriai pátriárka kifejtette azon álláspontját, mely szerint
Istennemrendelkeziksemmilyen testiséggel.Asivatag lakóinakegyrésze
fellázadt,éspálfordulásrakésztetteavallásivezetőt:ettőlkezdveTheophilo-
szazantropomorfizmusvédelmezőjévéváltazúgynevezettórigenistaszer-
zetesekkel,nevezetesena„magastestvérekkel”szemben.
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Schmelowszky Ágos ton (1969) 
fi lo zó fus, pszi cho ló gus. A Szent 
Já nos Kór ház és Ren de lő in té zet 
Pszi chi át ri ai Osz tá lyán dol go-
zik. Ku ta tá si te rü le te a val lás tör-
té ne ti je len sé gek, val lás fi lo zó fi ai 
prob lé mák pszi cho ló gi ai vo nat-
ko zá sa i nak vizs gá la ta.
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Azálláspontokteháthatározottankörvonalazódtak:an-
tropomorfita szerzetesek egyfelől, órigenista szerzetesek
másfelől. „Antropomorfita” és „órigenista” feltehetőleg
dehonesztáló elnevezések, amelyeket a szembenálló frak-
cióktagjaialkalmaztakegymásra.AzelőbbiekszámáraIs-
tenésazégivilágformávalbír,megjelenhetésmegjelenít-
hető;azutóbbiakszámáramindezadémonokcsalfajátéka
csupán.

Aproblémanempusztánelméleti,hanemvannakfon-
tosgyakorlatikonzekvenciái is.Ezannakazöregszerze-
tesnek,Szerapionnakapanaszábólisnyilvánvaló,akiúgy
érezte,hogyazantropomorfitamegközelítéslehetőségének
tiltásaáltalelvették istenét.Hogyazöregszerzetespana-
szamittakar,arrameglehetőspontossággaltudunkkövet-
keztetni.Azegyiptomiszerzetességnagygyűjteménye,az
Atyák mon dá sai,tartalmaznéhányolyantörténetet,melyek
arról számolnak be, hogy az imavagy a szertartás során
maga Isten vagy az égi világ láthatóvá válik. Jellegzetes
példátnyújterreaSilvanusnevűszerzetesrőlszólólegen-
da.Eszerint a szerzetes egyik tanítványa, amikorbelépett
mesterecellájába,őtextázisban,azégfelékitártkezekkel
állva találta.Még kétszer próbálkozott, de az eredmény
mindig ugyanaz volt.Aharmadik próbálkozásra amester
már „visszatért”, és a tanítvány intenzív faggatására el-
mondta,hogyazégbenjárt,aholIstendicsfényétlátta(Sil-
vanus, 3;Patrologia Graeca 65, 409a).Ha ezek alapján
feltételezzük,hogyazegyiptomiszerzetesekegyrészének,
az„antropomorfitáknak”,vallásigyakorlataik,imáiksorán
látomásokbanvoltrészük,vagylegalábbisnyitottakvoltak
azehhezhasonlójelenségekfelé,akkorérthető,hogyezek
a szerzetesek kétségbeesett felháborodással fogadták az
„órigenisták”álláspontját,melyspirituális tapasztalataikat
alapjaibankérdőjeleztemeg.Ésmennyivel inkább így le-
hetett ez,haezt azálláspontot egyolyanvallási autoritás
nyilvánítottaki,mintAlexandriapátriárkája!

evagriosz és órigenész: kéPiség és ima

Hamostaz„órigenista”csoportálláspontjátkezdjükvizs-
gálniannakérdekében,hogyjobbanmegértsük,mitisgon-
doltakképviselőiazimáksoránfelmerülőképekről,akkor
abbanaszerencséshelyzetbenvagyunk,hogyközvetlenül
acsoportszellemivezetőjéhez,Evagrioszhozfordulhatunk
útmutatásért.Tudniillikaszerzeteséletevégefelé–felte-
hetően390 és395között – egy153 rövid fejezetből álló
tanulmányt írt az imáról, melyet a hagyomány később
SzentNílusnak tulajdonított.Az irat címzettje feltehetően
Evagrioszkorábbitanulótársa,Rufinusvolt(345–kb.411),
aneves történészés fordító,akiÓrigenész többművének
latinravalóátültetésévelolysokattettazalexandriaimes-
tertanainakterjesztéséért,és–tehetjükhozzá–fennmara-
dásáért.Órigenészfennmaradtműveinekegyrészeugyanis
csak az ő latin fordításában jutott el hozzánk.Evagriosz
szerintazimaalélekemelkedéseIstenhez(Evagriosz,Az 
imá ról35–atovábiakbaniseműfejezetszámairahivatko-

zom).AtökéletesimaennekmegfelelőenIstenszíneelőtt
történik.Ezolyan tudatállapotot jelent,melyben a hívő a
földi vágyakat elfojtja, és apatikus attitűdöt vesz fel (40,
52, 54).Az emelkedés kifejezés tehát inkább allegória,
mintvalóság:az imáraalkalmassávált tudatállapotkiala-
kulásátjelöli.AGonoszésdémonseregeazonbanefolya-
mat során mindvégig ellenérdekelt. Ennek megfelelően
mindent elkövet, hogy az apatikus állapotból a lelket ki-
mozdítsa.Agyakorlóezértállandóharcbanálledémonse-
reglettel (49).Agonoszhatásárakeletkeznekaképekisa
tudatban, melyek elvonják az imádkozó figyelmét (46).
Ezzel szemben az angyalok jelenléte azáltal érzékelhető,
hogyazavarógondolatok,vágyakeltűnnek,ésatudatel-
csitul.Ez a tiszta ima állapota (30, 74).Amegfelelő ima
tehát agondolatokról,képekről,vágyakrólvaló lemondás
állapota,eztjelenítimegatesthelyzetis,amelyetazimád-
kozónakfelkellvennie:eznemmás,mintalemondástés
alázatotkifejezőlefeléirányulótekintet(110).

Afelmerülőbelsőképeketazonbannemcsakakkorkell
elutasítani,amikorazokaprofánnalkapcsolatosak,hanem
akkoris,amikoraszentjelenikmegbennük.Ezenapon-
ton különösen érdemes Evagriosz tilalmaira figyelnünk,
hiszenfeltehető,hogyezekműködőgyakorlatra,mégpedig
éppen az „antropomorfitáknak”nevezett szerzetesek gya-
korlataira vonatkoznak. Evagriosz szerint az ima során
semmilyen alakban sem szabad az Istenséget vizualizálni
(66,114).Nemszabadarravágyni,hogyagyakorlóazan-
gyalokat,azistenierőket,vagyakármagátKrisztustmeg-
pillantsa.Hailyesmitörténikvele,biztoslehetbenne,hogy
alátomásadémonokműve(115).

Még a tiszta ima állapotában ismegeshet, hogyvala-
milyenformajelenikmeg,melyetagyakorlóIstenheztar-
tozónakvél– ámez is csakadémonműve (67).Acél a
teljesformanélküliségállapota(117).Aformakeletkezésé-
rőlEvagrioszakövetkezőketírja:

72.Ami kor pe dig a tu dat tisz tán, szi lár dan és iga zán 
imád ko zik, ak kor töb bé nem bal ról le pik meg a dé mo nok, 
ha nem jobb ról. Mert Is ten dics fény ét (doxaTheu), vagy 
pe dig az ér zé kek szá má ra ked ves alak za tok va la me lyik ét 
je le ní tik meg ne ki azért, hogy úgy tűn jön, már tel je sen el
ér te az imá val el ér ni kí vánt cél ját. Ez azon ban – mond ja 
egy cso dá la tos és tu dós fér fi – az imád ko zó dics te len szen-
ve dé lyé nek (kenodoxiapathusz)és a dé mon te vé keny sé gé-
nek a kö vet kez mé nye, aki meg érin ti az agy egy bi zo nyos 
he lyét, és a ke rin gést ös  sze za var ja.

73. Úgy gon do lom, hogy a dé mon, mi köz ben meg érin ti 
az em lí tett he lyet, aka ra ta sze rint fényt irá nyít a tu dat ra, és 
ez ál tal tá mad a dics te len szenvedély… (PG 79, 1181d–
1184b)

Afentiekalapjánárnyaltabbképetalkothatunkaz imában
felbukkanó képek keletkezéséről.A szerző a kiemelt ré-
szekben egy jelentéssel teli szójátékot használ.Mint írja,
az imábanmegjelenőkép, Istendicsfénye–vagyha job-
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bantetszik,Istenfényteste(doxa Theou)–egyáltalánnem
isteni valami, hanema dicstelen szenvedély (szó szerint:
kené–üres;doxa–dicsfény) terméke.Eztadémonkelti
fel,akiazagyegymeghatározott részénekkeringésétbe-
folyásolva„fénytirányítatudatra”.Azimábanmegtapasz-
taltfénytehátnemIstenfényteste,nemvalóság,hanem–
pszichiátriai szakkifejezéssel élve – vizuális hallucináció.
Eredetenemisteni,hanemélettani,végsősoronpedigdé-
mo ni.

Szemben az „antropomorfitákkal”,Evagriosz fellép az
imábanhasználtvizualizációsgyakorlatokellen,ésaspon-
tánfellépővíziókatisvizuálishallucinációknaktartja.Nyil-
vánvaló,hogyolyanhangsúlyosanregresszívállapotokban,
mintamilyenahosszantartóspirituálisgyakorlatozás,szük-
ségképpenatudatműködésénekarchaikusabbmódjai,első-
sorbanaképimegjelenítéskapnakerőre.Haazígykeletke-
zettképekobjektívrealitáserejévelbírnak,akkorezabelső
(azúgynevezettpszichés)ésakülső (objektív) realitáskö-
zöttihatárelmosódásátjelenti.Ezértlehetamisztikusbelső
útjaegekbevalóemelkedésisegyben,mintaztPálnál,vagy
akésőantikzsidómisztikábanisláthatjuk.

Evagriosz szemlélete ezzel szemben éles határt von a
külső és a belső közé.Azobjektív és a pszichés realitást
elválasztja,ésazutóbbiképimegnyilvánulásaitdiabolizál-
ja.A transzcendenseszemléletszerintugyanobjektív,de
nemképi; ami transzcendensnek tűnikésképi, azvalójá-
bandémoni eredetű szubjektív jelenség.Azokban az ese-
tekben, amikor a képiség és a forma a hagyomány által
szentesítettmódonatranszcendensbenismegjelenik(gon-
doljunkcsakazistenimegjelenésbibliaipéldáira,vagyaz
angyalokégikarára),ottEvagrioszúgyoldjameganehéz-
séget,hogyaszóbanforgóképeketcsakéskizárólagúgy
fogjafel,mintérzésekéslelkitörténésekképleteskifejezé-
sét.Széppéldaerreazazértelmezés,melyetEvagrioszaz
égiáldozatraad(75).Meglátásaszerintazakép,amelyben
egyangyalfüstölőtégetaszentekimáittartalmazóedény-
ben, valójában költőimegjelenítése annak a pillanatnak,
amikorazimábanahívőlelkeelcsitul.

Azórigenistavitaegyikfontoskövetkezményeaz,ho-
gy hajlamosak vagyunk Órigenész gondolkodásmódját
Evagrioszmunkáinak fényében értelmezni.Emiatt hajla-
mosak lehetünk azt gondolni, hogy az imában felmerülő
képekÓrigenészszámáraéppúgyelfogadhatatlanokésdé-
moniak, mint követője számára.Az alexandriai mester
imárólszólóírásábanazonbanszósincsdémonokról.Szá-
máraazimaalélekvalósemelkedéseazégivilágba.Eza
felemelkedésnemharcatisztaformanélküliségért,hanem
olyan folyamat,amelyegyütt járegyfajtabelső transzfor-
mációval (Órigenész,Az imád ság ról 9, 2; 22, 4). Ennek
megfelelően az imához leginkább ajánlott testhelyzet az,
haazimádkozókitárjaakarjátésszemeitazégfeléemeli.
Ígyképezi leahívő testében isazt,amit lelkébenmegta-
pasztal, tudniillik, hogy Isten felé kitárulkozik, és hozzá
felemelkedik(31,2).

Mint láttuk, Evagriosz külön hangsúlyozza,
hogyaz imádságközbensemmitsemszabadvizualizálni.
EzzelszembenazÓrigenészáltaljavasoltattitűdnemzárja
kiegyértelműenavizualizációt:

Úgy vé lem, az imád ko zó nak fel tét le nül ja vá ra vá lik, ha a 
meg fe le lő mó don imád ko zik, de már az is sok fé le kép pen elő
nyé re szol gál, ha leg alább ere jé ből tel he tő en tö rek szik er re. 
Az el ső – úgy mond – ha szon min den kép pen az, hogy ha el
mén ket az imád ság ra össz pon to sít juk, eb ben az ál la pot ban 
Is ten előtt ál lunk, és úgy be szél ge tünk ve le, mint ha je len len
ne, mint ha ránk te kin te ne, és kö zel len ne hoz zánk.(8,2)

Istenvalós jelenlétét tehát kifejezetten fel kell idézni.Az
Evagriosz által tiltott, és az „antropomorfiták” által felte-
hetőleg gyakorolt vizualizáció ettőlmár csak egy lépésre
van.Gondoljunkcsakvisszaarraatesthelyzetre,melyben
azegyértelműen„antropomorfita”Silvanusatyátextázisá-
ban tanítványamegpillantotta: ő is úgy imádkozott, hogy
azégfelétártakarjait.PontosanezazÓrigenészáltaljava-
solt testhelyzet,mely leképezi, hívja is talán, az égi uta-
zást.Végezetül,amiazégieketilleti,Órigenésznemgyőzi
hangsúlyozni, hogy ők rendelkeznek testtel, méghozzá
gömbalakúval(31,3).

Összefoglalóanaztmondhatjuk:nemtalálunkarrauta-
ló jelet, hogyÓrigenész a transzcendens tapasztalat képi
megnyilvánulását démoni erőknek tulajdonította volna.
Feltehető,hogyszámáraabelsőtapasztalat,apszichésrea-
litás nemválik el élesen a külső, objektív realitástól.Az
imábanmegtapasztaltemelkedésszerintevalósfelemelke-
dés lehet, és az égi lényekgömbalakú teste talánmég a
valóságbanisszemlélhető.

kí sér leT az ér Tel me zés re

Úgy tűnik, hogy a tudomány és a hagyomány talánkissé
elhamarkodott véleményével szemben Órigenész és
Evagrioszfelfogásaazimábanmegjeleníthetőésmegjele-
nőképekrőlnemazonos.Afentiekbenakülönbségetarea-
litáshoz való eltérő viszonyukbanpróbáltammegragadni.
Ennekhátterébentöbbféleokotfeltételezhetünk.Ezekkö-
zülegyrehívnámittfelafigyelmet.

Említettem, hogy Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi
Szent Gergely maradandó hatást gyakoroltak Evagriosz
szellemifejlődésére.Tudjuk,hogymindkettentanultakor-
vostudománytAthénban,ésígynemmeglepő,hogymind-
kettejüknél tettenérhetők az orvosi szemlélet nyomai.Az
egyértelműségkedvéért fontos ittegyröviddefiníciótad-
nom:orvosiszemléletalattezesetbenaztamegközelítést
értem,mely a testben és a tudatbanmegjelenő zavarokat
különálló—azaznemtranszcendenseredetű–fiziológiai
jelenségekkéntszemléli.Mindeznemzárjakipersze,hogy
ez a szemlélet is végső okként a transzcendenst jelölje
meg.Evagrioszszemléleteennekmegfelelőenorvosi,mert
afelbukkanóképeketfiziológiailagmagyarázzamégakkor
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Köszönettel tartozomCsepregi Ildikónak, aki rövid londoni tanul-
mányutam alatt segítségemre volt abban, hogy a cikkhez anyagot
gyűjtsek.
A szövegben szereplőEvagriosz-idézetet és azÓrigenészKelszosz 
el lencíműművébőlvettrészletetasajátfordításombanközlöm.
Az Atyák mon dá sa itakövetkezőszövegalapjánfordítottam:Patro-
logia Graeca(PG) 65.,409a,angolul:The Sayings of the Desert Fa-
thers: The Alphabetical Collection(ford.BenedictaWard),Kalama-
zoo,MI:CistercianPublications,1975,222–223(Silvanus,3).
Órigenész Az imád ság ról címűművére a következőkiadás alapján
hivatkozom:PaulKoetschau(kiad.),Origenes Werke 2. köt.,Leipzig,
1899,295–403.Afordításakövetkezőkötetbőlvaló:Órigenész,Az 
imád ság ról és a vér ta nú ság ról, fordítottaVanyóLászló,Budapest,
1997.
Evagrioszműködésérőléstanításaiutóéletérőljóösszefoglalástnyújt
John Eudes Bamberger az általa készített fordítás bevezetőjében:
EvagriusPonticus,The Praktikos, Chapters on Prayer,Kalamazoo,
Michigan,1981,xxiii-xciv.

Órigenészről összefoglalóan lásd Henri Crouzel monográfiáját:
Origène,Paris,1984.
Azórigenista vitáról összefoglalóan:ElizabethA.Clark,The Ori-
genist Controversy: The Cultural Construction of an Early Christian 
Debate, Princeton,NewJersey,1992.
Evagriosz gondolkodásmódját vizsgáljaAntoineGuillaumont,Les 
’Képhalaia Gnostica’ d’Evagre le Pontique et l’histoire de 
l’Origénisme chez les syriens,Paris,1962.
AkoraizsidómisztikárólgondolatébresztőklasszikusműGershom
G.Scholemírása:Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Tal-
mudic Tradition,NewYork,1960.
Akoraikereszténységésegyesókeresztényszerzőkorvosláshozva-
ló viszonyáról hasznos információkat nyújtMichael Dörnemann,
Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter,
Siebeck,2003.
Haszonnal forgathatómég akéső antikorvoslás kérdésébenDarrel
W.Amundsenmonográfiája:Medicine, Society, and Faith in the An-
cient and Medieval Worlds,Baltimore–London,1996.

is,havégsősoronvalamilyentranszcendensre–a
démonra–vezetivisszaőket.

Vazulróltudjuk,hogykülönbségettettatermészetesere-
detűésazIstenáltalküldöttbetegségekközött,éstermésze-
teseredetűbetegségfellépésekorazttanácsoltaszerzetesei-
nek, hogy használjanak gyógyszert. Gergely lelkivezetői
munkájábanpedigazorvosiszemléletegyenesenmeghatá-
rozó volt,mi több, tudjuk róla, hogy a lelki betegségeket
mai értelemben vett, valódi betegségekként kezelte.
Evagrioszt tehát neveltetése feltehetően determinálta arra,
hogy elsajátítson egyfajta természettudományos szemléle-
tet,ésennekmegfelelőenbizonyoslelkijelenségeketkellő
távolságtartással kezeljen.TalánEgyiptom sivatagában is
kapottolyantanítást,melyeztaszemléleteterősítetteben-
ne.Legalábbisatőleidézettszövegegyrészlete–a„csodá-
latoséstudósférfi”említése–erreisutalhat.

Órigenésznél azon ban az or vo si szem lé let ér té ke lé se 
meglehetősenellentmondásos.EztlátjukpéldáulaKelszo-
sz el lenkövetkezőrészletében:

Ha egy sze rűb ben és kö zön sé ge seb ben akar va la ki él ni, 
ak kor a test gyó gyí tá sát or vo si szem lé let tel kell vé gez nie; 
de ha a so ka ság nál job ban akar él ni, ak kor az Is ten irán ti 
fel tét len en ge del mes ség és a hoz zá in té zett imák se gít sé gé-
vel kell gyógy ul nia (PG11,1607–1608b).

Tehát, olvashatjuk ki a sorok közül, a testi folyamatok
nemcsupánvégsősoronistenieredetűek,hiszenezekbe-
folyásolásáraazisteneséletmódközvetlenülisképes.Ha

pedigahelyzet ígyálla testtel,akkormennyivel inkább
ígylehetezalélekkel!Afeltétlenhitszámáranincsorvo-
siszemlélet,nemléteznekélettanifolyamatok,pontosab-
ban ezek nem lényegesek,mint ahogy az anyagi világ
semmás,mintazörökdicsfénytmegszűrőfátyol.Márpe-
dighaalélekafátylatfellebbentveelkezdilátniavalósá-
got,akkoraz,amitemelkedéseközbenlát,nemlehetva-
lótlan.AbelsőésakülsőezértlehetegységesÓrigenész
szá má ra.

Ezzel szemben az orvosi szemléletmegjelenése a ke-
resztényspiritualitásbanmindenképpmagávalhozegytö-
rést. Filozófiai–teológiai szempontból ez azt a problémát
vetifel,hogyavilágnemegységesegész,hiszenjelensé-
geinekegyrészenemvallási,hanemtermészettudományos
módon értelmezhető és befolyásolható.Ez természetesen
nemjelent rögtönszekularizációt,deaprofánmegjelené-
sétaszentenbelülmindenképpen.Ettőlkezdvekülönfel-
adattáválikazígylétrehívottprofánintegrálása,azegység
megteremtéseérdekében.

Lélektaniszempontbólazorvosiszemléletmegjelené-
searrahívja fela figyelmet,hogyaz irracionálishozvaló
viszonyebbenakorszakbanváltozóbanvan.Alelkijelen-
ségekegyrészenemtermészetes–pontosabbantermésze-
tesentermészetfölötti–többé,hanemkülönmagyarázatra
szorul,mi több, elutasításra kerül.Nem lényegtelen kér-
dés, hogy egy adott közösség hogyan értékeli ésmiként
integráljaaz irracionálist.ÓrigenészésEvagriosz további
öszszehasonlító vizsgálatának konzekvenciái ezért szá-
munkraisfontosaklehetnek.
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