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A kötetek szerzője jogtörténeti szempontból közelít az újszövetségi ira
tokhoz. Az elsőben Jézus perét és a Pál apostol elleni jogi eljárásokat 
elemzi, a másodikban pedig a keresztre feszítés (cruciatus) ókori történe
tét és Jézus kivégzésének procedúráját tárgyalja. A Bűnvádi eljárások az 
Újszövetségben első része (11-105. o.) Jézus perének részleteiről és értel
mezési problémáiról tudósít. A forrásanyag és a történeti, politikai, val
lási háttér áttekintését, a per kronológiájának és jogi összefüggéseinek 
vázlatát követően (11-38. o.) tér rá a fő csomópontok elemzésére: a letar
tóztatás körülményeire, a főpap és a Szanhedrin előtti, majd a Pilátusnál 
lefolytatott első és második tárgyalásra, valamint Jézus és Heródes talál
kozására e két utóbbi között. Röviden szól magáról a kivégzésről (92-
100. o.), mintegy a második kötet előzeteseként. A könyv első része a per 
értékelésével zárul. Ma aligha van kutató, aki ezen események lényegi hi
telességét kétségbe vonná, de az evangéliumi beszámolók számos eltéré
se bőven ad okot vitákra. A fő kérdések a következők: „Folytathatott-e a 
főtanács Jézus ellen büntetőeljárást; hozhatott-e halálos ítéletet; végre
hajthattak-e a zsidók halálos ítéletet; miért kellett az ügynek a római 
helytartó elé kerülnie; Pilátus csupán a főtanács ítéletét hagyta jóvá, vagy 
a zsidók vádemelése alapján lefolytatott perben hozott önálló ítéletet?" 
(20. o.) Sáry e jogi problémákra helyezi a hangsúlyt. Ismerteti a markán
sabb kutatói véleményeket, majd a maga nézetét fejti k i , ismételten iga
zolva, hogy a per lefolyása nincs ellentmondásban a korabeli jogrenddel. 
Nyomon követi, miként hiúsította meg Jézus vádlóinak azt a tervét, hogy 
úgymond „törvényes alapon" ítéltessék el a római hatósággal. A terv ku
darca elsősorban Jézus jogilag is értékelhető viselkedésének köszönhető: 
kimutatta a vádak ellentmondásos voltát, megtagadta az önmagára néz
ve terhelő vallomást (miközben nyíltan szólt vallási küldetéséről), tilta
kozott az ellen, hogy ítélethozatal előtt elítéltként kezeljék stb. Mind
ezek jogilag korrekt és az adott helyzetben szükséges lépések voltak. 

A I I . rész főtémája: „Szent Pál a hatóságok előtt" (135-205. o.). Sáry 
az apostol elleni peres és peren kívüli eljárásokat (coercitio) tárgyalja a 
levelek, az Apostolok cselekedetei és a korai egyházatyák tanúsága alap-



ján. Az első ilyen esetre a pizidiai Antiókhiában került sor 45 és 49 között, majd Fi-
lippiben 51 körül. Az areopágoszi beszéd sok tekintetben az ókori védőbeszédekre 
emlékeztet; ezért felmerül a kérdés, folyt-e eljárás az apostol ellen Athénban. A szerző 
nemleges válaszának igazolása után (154. o.) vizsgálja Gallio prokonzul szerepét (Ko-
rinthus, 51-52), majd Pál jeruzsálemi elfogatásának körülményeit (58) és ügyének 
caesareai alakulását Júdea provincia hírhedt prokurátora, a felszabadított rabszolgából 
lett Félix és utódja, Fesztusz előtt (58-61). Ismeretes, hogy miután Pál a császárhoz 
fellebbezett, 61 körül Rómába szállították, ahol pere felmentéssel végződött. A hagyo
mány úgy tudja, hogy ekkor utazott Hispániába, majd csakhamar ismét Rómában ta
láljuk. A 64-es római tűzvész utáni üldözések részeként kerül sor második római pe
rére, bebörtönzésére és kivégzésére. A Pál körüli jogi eljárásoknál a források természete 
miatt kevesebb a probléma és az ellentmondás, mint Jézus perében, így e rész fő érde
kessége az, hogy bepillantást nyújt a római provinciális jogszolgáltatás mechanizmu
sába, különösen júdeai működésébe. 

A kötet legérdekesebb része a I I . rész 2. fejezete („Szent Pál és a római jog", 112-134. 
o.). Tudjuk ugyan, hogy az apostol jól ismerte a római jog alapjait, mégis elgondolkod
tató, miért játszhatott ilyen nagy szerepet a páli teológia alakulásában e jogrend foga
lomkészlete és szemlélete. A szerző bemutatja, hogyan épül Pál megváltástana (az ószö
vetségi goél-intézmény mellett) a rabszolga-felszabadítás római jogi koncepciójára; 
hogy számos páli alapfogalom római jogintézményekkel, fogalmakkal függ össze -
például az istengyermekség, fogadott fiúság az örökbefogadás (adoptio) római, a zsidóság
nál ismeretlen szokásával; az Isten országának polgára gondolat a polgár és idegen (civis, 
peregrinus) jogi megkülönböztetésével, főleg az Efezusi levélben, ahol Pál szembeállít
ja ezeket a státusokat; a keresztény kiskorúság és nagykorúság koncepciója e jogállások 
radikális szétválasztásának római gyakorlatával; Isten atyaságának eszméje és annak 
elemei a paterfamilias státusával; a Szentlélek foglalója/pecsétje gondolat a kereskedelmi 
jogban, az adásvételeknél használatos foglalóval (arrabo); Krisztus mennyei közbenjárá
sának tétele a jogi képviselet intézményével; a törvény és a bűn egymásra rendeltségé
nek gondolata (Római levél) azzal a római jogelvvel, amely szerint „törvény nélkül 
nincs bűn" (nullum crimen sine lege). Szó esik még a hitbizomány, kötelmi jog, adósle
vél, munka- és társaságjogi intézmények, az eskü stb. hasonló szerepéről. 

A szerző végül megállapítja, hogy Pál tudatosan, didaktikai céllal fogalmazta meg 
teológiáját a római jog nyelvezetén, olyan nyelven, amelyet hallgatói, olvasói megért
hettek (133. k.). Alighanem többről van azonban szó. Sokatmondó tény, hogy a jogot 
minden archaikus kultúrában isteni eredetű és rendeltetésű intézménynek tartják; 
hogy a Biblia Isten és ember viszonyát első lapjaitól kezdve jogi fogalmakkal, a szövetség, 
törvény és kegyelem fogalmaival írja le; hogy Isten első szavát - „Legyen!" - törvényadó
ként intézi a világhoz, és így tovább. A jog minden vallás számára egyetemes diszkur-
zusmódot kínál az Isten és ember közötti kommunikáció közvetítőjéül: nemcsak a 
római jogban, minden ősi jogban rejtezik valami nagyon mélyen fekvő ok, ami képessé 
teszi erre. Ezért nincs mód rá, hogy a páli teológia nyelvezetét „modernizáljuk", és -
azon az alapon, hogy a római jog mint intézmény már a múlté - átírjuk másfajta, nem 



jogi diszkurzussá. E forma és nyelvezet nem lehet egyszerűen az emberi szerző didak
tikai vagy egyéb megfontolásainak tárgya; nagyon is hozzátartozik a teológiai tartalom 
lényegéhez, s mint ilyen, maga is kinyilatkoztatott. 

A Keresztre feszítés az ókorban című, alig száz oldalas, kilenc rövid fejezetből álló kötet 
alcíme szerint jogtörténeti tanulmány: a szerző a témára vonatkozó szövegforrások 
rendszerezésével és elemzésével mutatja be e kegyetlen kivégzésmód ókori történetét. 
Az első fejezet a cruciatus szakrális eredetét vázolja, a második pedig alkalmazását 
mutatja be a különböző kultúrákban (11-28. o.). Valószínűleg az asszírok gyakorolták 
először, de szinte minden ókori nép ismerte: médek, perzsák, görögök, makedónok, 
szkíták, trákok, zsidók stb. Úgy tűnik, az utóbbiaknál római hatásra terjedt el mint 
kivégzési mód, korábban, a Kr. e. 2. századig a mózesi törvény értelmében holttestek fára 
rögzítése volt szokásban. Érthető okból a rómaiak gyakorlata a legismertebb, ez alkotja 
a kötet voltaképpeni témáját. Sokan úgy vélik, az eljárást a rómaiak történelmük kez
detétől gyakorolták, mások szerint a föníciai eredetű karthágóiaktól (punoktól) tanul
ták, akikkel már a Kr. e. 6-5. századtól kapcsolatban álltak. Ezt újabban sokan cáfolják. 
A III—V. fejezetek (29-65. o.) arról tudósítanak, milyen esetekben foganatosítottak 
cruciatust Rómában rabszolgák, idegenek és római polgárok ellen. A harmadik fejezetet 
olvasva két kérdés merül fel. Az egyik probléma, amire alább még visszatérünk, hogy 
valóban „ősi rabszolgabüntetésről" (29. o.) van-e szó, a másik pedig az, vajon egyfor
mán kezelhető, összemosható-e a két kivégzési mód, a fához rögzítés (és annak mód
jai), illetve a megfojtás (itt a nyakat fa- vagy vasvilla, furca két ága közé szorítva végez
ték ki az elítéltet). Igaz ugyan, hogy korán összekeveredtek, ám valaha épp a lényegben 
különböztek: míg a cruciatus eredetileg szakrális eljárás volt, a fojtás nem. Bizonyos 
helyzetekben később is gondosan megkülönböztették ezeket, például római polgárt 
csak hazaárulásért sújthattak e halálnemmel (lásd V. fejezet), és ekkor is csak fojtást, 
furcát alkalmaztak, valóságos keresztre feszítést - negatív szakrális töltete, megalázó 
volta miatt - nem, kivéve a centrumtól távoli provinciákban történt jogellenes vissza
éléseket.1 Az idegenekről (peregrini) szóló negyedik fejezetben találjuk a keresztények 
elleni cruciatus forrásait, míg a V I - V I I . fejezet (66-95. o.) technikai kérdéseket tárgyal, 
a V I . az eljárás kellékeit (a keresztgerenda, patibulum hordozásától a korbácsoláson át 
a holttest sorsáig stb.), a kereszt alakjára, fajtáira, részeire vonatkozó adatokat, a VI I . 
pedig a cruciatusszal kivégzettek halálának kiváltó okára vonatkozó anatómiai, orvosi 
elméleteket. A cruciatusról alkotott ókori vélekedések kapcsán (VIII . fejezet) tér ki a 
szerző arra a kérdésre, mennyire befolyásolta a kereszténység terjedését, hogy megala
pítóját e gyalázatos módon végezték ki . A cruciatus eltörlésének 4. századtól kezdődő 
folyamatát elemzi a záró fejezet, végül a Függelékben az egyedülálló Giv'at ha-Mivtar-i 
csontleletről olvasunk, amely egy kereszthalált halt ember földi maradványait tartal
mazza. A tanulmányt bibliográfia zárja. 

A két kötet tartalma a vallás- és kultúrtörténész olvasatában egy szakrális kivégzés
mód profanizálódásának története, amely történetben, a dolog természetéből fakadó
an, nemcsak zsidó és római kultúrtörténeti elemek keverednek, hanem zsidó és pogány 
vallástörténeti motívumok is. 2 Ez azért fontos, mert míg a cruciatus a zsidóság körében 
kései, idegen, átvett kivégzésmód, a rómaiaknál őshonosnak mondható, s mint ilyen 



eredetileg szakrális eljárás, szakrális vétség büntetése. Mivel a vétkest átkozottnak (sa-
cer), ezért érinthetetlennek tekintik, az ítélet-végrehajtásban a „passzív ölés" törekvése 
dominál, az, hogy halálában a közösségnek ne legyen közvetlen, aktív szerepe. Ezen 
alaphelyzet vallási jellegű következményeitől pedig Jézus cruciatusa sem mentes. A 
jogász szerző természetesen csak röviden utalhat rájuk, például a keresztfáról szóló 
fejtegetéseit így zárja: Jézus „...csodálatosan kapcsolta össze a fa-szimbólum külön
böző jelentéseit" (14. o.). A megállapítás érvénye azonban általánosabb, kiterjed más 
részletekre is. Jézus cruriatusában ősi rituális-kultikus motívumok sora jelenik meg, 
és amikor a szent szerzők halálát áldozatként, sőt önkéntes áldozatként definiálják, 
nemcsak keresztény teológiai lényegéről nyilatkoznak, hanem akarva-akaratlanul a cru
ciatus kivégzésmód ősi vallási tartalmáról is. 

Először a Kr. e. 217. év eseményei között olvasunk arról, hogy a rómaiak cruciatus-
hoz folyamodtak. De már a komédiaíró Plautus, aki épp ekkortájt, a Kr. e. 3. század tízes 
éveiben kezdte működését, közismert büntetésként beszél róla, sőt rögzült beszédfor
dulatként emlegeti, ami a régiség biztos garanciája (í in maiam crucem; szó szerint: 
„menj a keresztre"). A még korábban, a Kr. e. 5. század közepén írásba foglalt Tizenkét-
táblás Törvény egyik rendelkezése (8,9) szakrális mivoltában hasonlít a crucíaíushoz, ha 
tecnikailag nem is tekinthető teljesen azonosnak azzal. Az eljárás azonban még a le
jegyzés idejénél, az 5. századnál is régebbi, hiszen a gyűjtemény nem új törvényeket 
tartalmaz, hanem ősi szokásjogot rögzít. Livius A római nép története a Város alapításától 
című műve első könyvének 26. fejezetében a korai királykorra, a Kr. e. 7-6. századra 
datál egy hasonló, általa cruciatusnak nevezett eljárást. A történetet a kutatók múltba 
visszavetített narratívának, tudós kompilációnak tartják, ami azonban leginkább azt 
jelenti, hogy a keret, maga a korai királykor ilyen: sok legendás eseménye egy későbbi 
időszak, a Kr. e. 4-3. század tudatos római őstörténet-teremtő alkotása. A liviusi elbe
szélés eredetének sokat vitatott kérdésénél lényegesebb itt a következő: a pogány szer
ző, aki művét nagyjából Kr. e. 27 és Kr. u. 17 között írta, és természetesen nem tudha
tott Jézusról és cruciatuskról, több olyan vallástörténeti motívumot sorakoztat fel, 
amelyek egyszerre igen archaikusak (a tárgyalt korszakhoz illően) és párhuzamosak a 
Jézus keresztre feszítéséről szóló evangéliumi elbeszélés részleteivel. 

Mindaz, amit a cruciatus Jézus kora előtti lefolyásáról, részleteiről tudunk, arra utal, 
hogy a keresztre feszítés ősi szakrális, áldozati jellegű cselekmény volt, amely az 1. szá
zadra, minthogy a rómaiak ekkor már évszázadok óta alkalmazták, profanizálódott. 
Jogilag szabályozott szankcióvá, a három „legsúlyosabb büntetés" (summum suppli
cium: lefejezés, elégetés, kereszt) egyikévé vált, miközben szakrális elemei egy megszo
kott, begyakorolt, olajozottan működő egzekúciós technika részeivé lettek. Megőrződ
tek, de ősi rituális-vallási jelentésük elhomályosodott. Az átértelmeződés a rituálistól 
a (negatív) morális hangsúlyok felerősödésének irányába haladt. Ez a helyzet a lemez-
telenítés, leköpés, ostorozás, fejbefedés (töviskorona), fához szögezés esetében, vagy 
annál az ősi eredetű szokásnál, hogy a vízszintes keresztgerendát (patibulum) az elítélt 
maga viszi a vesztőhelyre. Ám azt tapasztaljuk, hogy Jézus kivégzésében ez az elfele
dett eredeti, archaikus, kultikus jelentésréteg felelevenedik és új jelentőségre tesz 
szert. A kivégzők szakrális, rituális cselekménysort hajtanak végre - tudattalanul, mint-



egy motorikusán, egészen más tudatos céllal, a kínzás, megalázás szándékával. A jelen
séget jól ismeri a valláslélektan. Minden tradicionális vallás, a római különösen, tele 
van olyan ősi rítusokkal, amelyekhez a közösség akkor is ragaszkodik, ha értelmüket 
rég elfeledte. Nem tudják, mit cselekesznek (Lk 23,34): a cruciatus jézusi kommentárja 
nemcsak erkölcsi, hanem rituális-kultikus értelemben is mélységesen igaz. A cselek
mény rituális vonatkozásai tehát tudattalanok maradnak, az egész anélkül megy vég
be, hogy a szereplők bármi módon „gondoltak" volna arra, hogy ősi rítust hajtanak 
végre - mégis ezt teszik. A vallási tudattalan efféle szívós továbbélésére sok példa van.3 

Az alábbiakban sorra vesszük a cruciatus néhány vallástörténetileg releváns motívu
mát, különös tekintettel a liviusi narratíva és az evangéliumi beszámolók párhuzamaira. 

Jobb nekünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Qn 11,50; 
18,14) Liviusnál hasonló meggondolásból kerül sor a Róma és Alba közötti háború
ban az eseményeket elindító párviadalra. A két nép vezetői a seregek csatája helyett 
olyan megoldást keresnek, „...amely egyik népnek sem okoz nagy veszteséget és vér
ontást" (1,23,9): egy albai és egy római hármasiker vállalja, hogy megküzd egymással.4 

Perduellio - A római Horatius, miután ikertestvérei elesnek, egyedül győzi le az el
lenséget, a három Curiatius-ikret. A nép megmentőjeként tér haza nagy ünneplés köze
pette. Eközben találkozik húgával, Horatiával, aki történetesen az egyik elesett Curia-
tius menyasszonya. Horatia megsiratja vőlegényét, mire Horatius haragra gerjed, és 
megöli a leányt, amiért az ellenséget gyászolja. Ezért cruciatusra, ítélik. O azonban a 
néphez fellebbez, a nép pedig felmenti. A halálbüntetést egy keresztségre emlékeztető 
rítussal válthatja ki , amely megtisztítja vétkétől. Eddig a történet, már most is érzékel
hető párhuzamokkal... A jogi eljárásban az a különös, hogy a fő vád nem a testvérgyil
kosság, hanem, mint Sáry is említi (14. o.), a. perduellio:5 „Horatius, elítéllek perduellio 
vétkében" (26,7). A szót „hazaárulásnak" fordítjuk, de - noha a későbbi római törté
nelemben sokakat valóban hazaárulásért ítéltek kereszthalálra - i t t másról van szó. A 
perduellio eredetileg és a Horatius-történetben nem akármilyen hazaárulás, átállás az 
ellenséghez, harctéri szökés és hasonlók. Arra az esetre vonatkozik, amikor a polgár 
magának tulajdonítja a szakrális uralkodó címét vagy kisajátít valamely neki fenntar
tott funkciót, jogkört. Ez felel meg a perduellio szó első jelentésének, amely szerint az 
alattvaló mintegy párharcot, duellumot kezd a királlyal és az általa képviselt istenség
gel. A motívum típusosán egyezik Jézus és Horatius ügyében. A Pilátus elé terjesztett 
fővád - a kereszt felirata - szerint Jézus azzal, hogy „királynak mondta magát", a csá
szár hatalmát csorbította: abban, amivel i t t a vádlók Pilátust zsarolják (Jn 19,12.15), az 
ősipercfue/íio-eszmére ismerünk, akkor is, ha immár „felségsértésnek" hívják. Horatiust 
hasonló okból ítélik el. Húga vétke, az ellenség siratása a korabeli szemléletben ugyan 
halálos bűn, de amikor az ifjú önhatalmúlag hajtotta végre rajta az ítéletet, a király 
hatalmát csorbította, annak legfontosabb elemét, a király bírói jogkörét bitorolta. Ráadá
sul a párhuzam erre a két esetre korlátozódik. A liviusi történet fiktív ideje és a Jézus 
pere közötti időből, a Kr. e. 7-6. század és az 1. század közötti korból nem ismeretes 
más per, ahol az ítélet indoklása hasonló perduellio lett volna.6 Jézus perében a cruciatus 
ősi jogalapja látszik felelevenedni. A példa általánosítható. Jézus kivégzésében a jogi és 



technikai részletek kusza, illogikus, nehezen értelmezhető halmaza mögött archaikus 
vallási motívumok hosszú ideje inaktív ősi, eredeti jelentésrétege éled újra. 

Engesztelő áldozat - A cruciatus eredetileg engesztelő emberáldozat lehetett a megsértett 
istenség (másodlagosan az őt képviselő király) kiengesztelésére. Áldozat jellegére 
mutat, hogy a rítust, amellyel a történetben helyettesítik, Livius hangsúlyosan, há
romszor is píacu/umnak, engesztelő szertartásnak mondja. Miután a nép az irgalmas 
király kezdeményezésére felmenti, Horatiusnak a cruciatus kikerülésére rögtönzött 
kapu vagy inkább iga alatt kell átmennie, hogy bűnét „lemosva" (lueretur) megtisztul
jon (26,12-13). A rítust más forrásokból is ismerjük. Fegyvertelenül, sőt olykor ru
hátlanul végzik; ez a korábbi harci erőtől való megfosztás és a megalázkodás jele. Ho
ratius, aki diadalmasan, fegyveresen, sőt az ellenség fegyverzetével tért haza, most 
korábbi hatalma kellékeitől megfosztva teszi meg ugyanezt az utat. Másrészt átmenet
rítus ez (rite depassage): az ifjú az egyik oldalon belépve meghal mint bűnös, a másikon 
kilépve pedig új, bűntelen életre támad, ami céljában, eszméjében a baptismát idézi, 
azzal a különbséggel, hogy ott az átkelés mélységen, vízen át, míg i t t magas építményen 
át történik. Fontos mozzanat, hogy halál és menekülés, a cruciatus és az átmenés rítu
sa mint afféle „pogány keresztség" együtt van a történetben. Egy és ugyanaz a személy, 
Horatius az, aki halált érdemel, és az is, aki szabadul a halálból, büntetését kiválthatja 
a halált és feltámadást szimbolizáló rítussal. 

A cruciatus nemcsak áldozatnak, hanem a legarchaikusabb fokon önkéntes áldozatnak, 
önfeláldozásnak tűnik. Eredeti önkéntességre utal, hogy a patibulumot maguk az elítél
tek vitték a városon át a falakon túlra, kivégzésük színhelyére.7 A motívum, bár Livius 
történetéből hiányzik, régi lehet, legalábbis már a Kr. e. 3-2. századi Plautusnál meg
található: „...vigye a keresztgerendát (patibulum) a városon keresztül, aztán szegezzék 
keresztre" (48. töredék). Apatibu/um-hordozás is a megőrzött, de eredeti értelmét ve
szített részletek egyike; ami az evangéliumi leírásban merőben értelmetlen, szervet
len, illogikus, öncélú kegyetlenkedés, eredetileg az áldozat önkéntességének tartozéka 
lehetett. 8 

Szakrális és profán - A cruciatust az ókorban rabszolgabüntetésnék, supplicium servilének 
tartották, és az ismert esetek zömében az is volt. Sáry joggal hangsúlyozza, hogy a 
keresztre feszítés Jézus korában a rabszolgák halálneme. A legkorábbi időkre azonban 
ez aligha igaz. A rabszolga-crudatus első történeti példái nem korábbiak a Kr. e. 3. 
századnál, magát a supplicium servile kifejezést pedig majd csak a Kr. u. 1. századi Taci
tus használja elsőként (Históriáé 4,11). Livius történetében viszont Horatius nem rab
szolga, hanem szabad polgár, sőt vétke dacára hős, a haza megmentője; a korai 
Tizenkéttáblás Törvény szintén nem rabszolgára vonatkozik. És ha már a törvényről 
van szó, Livius Horatius cruciatusit egy még korábbi, Róma őskezdetére, az alapító 
királyra, Romulusra vagy Numára visszamenő szakrális rendelkezéssel indokolja.9 De 
az (eredeti) szakrális-áldozati minőség elméleti megfontolásból is nehezen egyeztet
hető össze a (későbbi) rabszolgabüntetés jelleggel. A servile supplicium minősítést te
hát nem kötnénk a cruciatus eredeti képzetéhez; kialakulásában bizonyára az eljárás 
profanizálódása játszott szerepet. Sőt azt kell mondjuk, a rabszolgák cruciatusa. kifeje-



zetten a szakrális aktus megcsúfolása, travesztiája, karikatúrája. M i más például a rab
szolgafelkelések részvevőinek tömeges, méghozzá út mentén történő keresztre feszítése, 
mint a rítus socrumának, áldozati jellegének arculcsapása?1 0 A „szentséggúnyolás", 
blaszfémia Jézus kivégzésében különösen feltűnő,1 1 és ismét kétértelmű: tudatos, 
amennyiben a résztvevők szubjektíve Jézust akarják gúnyolni, megalázni; és tudattalan, 
amennyiben eddigre már az aktus maga objektíve a hajdani sacrum sötét paródiája. így 
is konkretizálható az a talán már túlságosan is elcsépelt kijelentés, hogy Jézus kivég
zése egyszerre volt a legmegalázóbb rabszolgai halál és isteni áldozat. 

Bajelhárító elemek - Jézus keresztre feszítésének bizonyos részleteit ősi bajelhárító, 
apotropaikus rítusokból ismerjük. Bajelhárításra, az istenség várható haragjának elhá
rítására szolgál már a Horatius-monda büntető, egyben engesztelő áldozata is. Az 
átokfa (arbor infelix), amely a kereszt fájául szolgál, az elítélt megkötözése, szöggel 
rögzítése, fejének befedése, leköpése: valamennyi ősi bajelhárító motívum. Egyetemes 
vallástörténeti toposzok, ezért bibliai jelenlétük magyarázatához nem szükséges direkt 
pogány hatást feltételezni. Az ismerős ambivalencia tűnik fel ismét: a Jézus elleni eljá
rás bajelhárító jellege egyszerre tudattalan és tudatos. Az említett részleteknek a régi 
Róma vallásában betöltött ősi apotropaikus jelentőségéről a zsidó vezetők mit sem 
tudnak (ahogy immár maguk a jelenlévő római katonák sem); á bibliai közlés szerint 
Jézus kivégzésével mégis tudatosan valamiféle bajt kívánnak elhárítani, a római hatalom 
várható büntető akcióját (Jn 11,48-50; 18,14). 

Sáry megállapítja, hogy az a kérdés, „.. .pontosan hol verték át a szögeket [a testen], 
a keresztre feszítés (...) legtöbbet vitatott problémái közé tartozik" (74. o.), könyvtárnyi 
szakirodalom tárgyalja. A probléma azonban nem technikai és anatómiai. A szögbeverés 
(clavum figere) bevett rituális eljárás a római vallásban, a szó szoros értelmében apo
tropaikus rítus, amelyben a baj elhárítása fixálással történik: tárgyakba vagy jelképesen 
személyekbe szöget ütnek. Ősiségére mutat az az etruszk sírábrázolás, amelyen egy 
Nortia nevű istenség látható, amint szöget ver egy ember fejébe. Sokatmondó párhu
zam ehhez a Bír 4,21-22, ahol Jáhel Sisera fejébe üt szöget (sátortartó cölöpöt). Hora-
tiusnál (Ódák 1,35,17) a Végzet istennője (Necessitas) fenyegetően, kezében szögeket 
tartva kíséri a halandó minden lépését.1 2 A Rómában is ismert rontási mágiában a cél
személy képmását tűvel döfték át. A rómaiak hivatalos állami szertartásként nagyon 
óvatosan és ritkán, csak a legfélelmetesebb ómenek elhárítására éltek vele, például 
Livius szerint (8,18) a Kr. e. 4. század harmincas éveiben, amikor a Városban tömeges 
férjgyilkosságok történtek: a megmagyarázhatatlan szörnyűség elhárítására egy temp
lom falába vert szöget két, külön e célból választott dictator (dictator clavifigendi causa). 
A gonosz erők rögzítéses megbénításának legismertebb példái az átoktáblák (tabulae 
defixae), amelyekbe az átokszöveg mellé szöget is vertek vagy a szög körvonalát karcol
ták, nem a fizikai rögzítés végett, hanem hogy az ellenséges erőket fixálva megbénít
sák.1 3 Erre a szokásra is utalhat Pál Kol 2,14-ben: Jézus „az ellenünk szóló adóslevelet 
a keresztfához szögezte". Az adóslevél formailag szintén tabula, a bűnadósság terhével 
megkötözött, fixált embert megbénító átoktábla; a szögezte ige pedig különösen árul
kodó. A szögbeverés rítusának tehát változatos formái voltak, de a cél mindig azonos, 
a veszélyt jelentő ember, félelmetes jelenség, gonosz erő megkötözése, mozdulatlanná 



rögzítése, megbénítása. A cruciatusnál, amelyet Jn 20,25 utalása szerint Jézus esetében 
is szögezéssel eszközöltek, az eredeti cél ugyanez volt: nem a test fizikai rögzítése, vagy 
ahogy sokan vélik, az elítélt elvéreztetése, sem más efféle. A fához szögezésre és a 
kötözésre egyaránt korai források utalnak, az előbbire Plautus idézett 48. töredéke, 
míg a Tizenkéttáblás Törvény rendelkezése („függesszék fára") kötözésnek érthető. 
Mindkettőt szakrális bűnnel vádolt, sacer, átkozottnak nyilvánított vagy tekintett sze
mélyeknél használták.14 A kéz, a kar átszögezése, bármit tud is erről mondani a téma 
anatómiai szakirodalma, a test fához rögzítésének legkevésbé célravezető, irracionális, 
abszurd módja. Az a tény, hogy mégis létezett és ragaszkodtak hozzá, még akkor is, 
miután ősi baj elhárító rendeltetése réges-rég a tudattalanba süllyedt, a kivégzés lát
szólag technikai részletévé vált - ősi szakrális jellegével magyarázható. 

Szintén a cruciatus apotropaikus jellegével függ össze az a motívum, hogy a keresztfa 
függőleges szára eredetileg természetes fa, de átokfa volt (arbor infelix). Sok élőfa ke
resztábrázolás ismeretes az ókortól a 20. századig, olykor a fa gyökerei között Ádám és 
Éva koponyájával. Az ókorban Macrobius (Saturnalia 3,20,3) és Plinius (Naturalis his
tória 16,108) tanúsítja, hogy nemcsak a terméketlen fát tekintették átokfának, mint 
Sáry írja (14. o.), hanem a mérgező, fekete termésű, tüskés, villámsújtott, kiszáradt, 
elcsenevészedett fákat is, valamint egy vérfának (sanguis) nevezett azonosíthatatlan 
növényt. Livius Horatius tervezett cruciatusit is természetes fán, átokfán, arbor infe-
lixen képzeli el, és ez arra vall, hogy a képzet az 1. században, Jézus korában - amely 
egyben a körülbelül Kr. e. 59 és Kr. u. 17 között élt Livius kora is - egyszerre volt eleven, 
ugyanakkor az író beállításában ősi. Élőfa szerepel a Tizenkéttáblás Törvény idézett 
helyén is, szintén szakrális bűn kapcsán. Ahogy az eljárás más részleteivel együtt az 
arbor infelix vallási jelentése is elhomályosodott, profanizálódott, gyakoribbá lett az 
ácsolt keresztfa mint praktikusabb megoldás; úgy tudjuk, Jézus keresztje is ilyen ge
rendakereszt volt. Mégis csodálatos módon az történt, hogy a keresztfa szimbolikus 
értelmezése - a bibliai szerzőktől az egyházatyákon át az újabb korokig - szorosan az 
ősi, eredeti jelentéshez, a természetes fa képzetéhez kötődik; ezen értelmezés szerint 
a kereszt fája átokfából, arbor infelixből lett az örök élet fájává.15 

A sacer („elválasztott") személyt, legyen bár „szent" vagy „átkozott", el kell különí
teni a közösségtől. Ezért fejének befedésével teszik jelképesen láthatatlanná, az emberek 
között jelen nem lévővé, az égi vagy alvilági istenek szférájába utalva. Ez az apotro
paikus eljárás is megvan a liviusi elbeszélésben: Horatiusnak az átokfához kötözés 
előtt „fedjétek be a fejét" (caput obnubito, infelici arbori suspendito). A motívum profani-
zálódását az evangéliumban a jelenlévők gúnyos kommentárjai különösen feltűnővé 
teszik. Jézus fejét szintén be kellett fedni, mert a cruciatus nem képzelhető el enélkül, 
csakhogy a fejfedő i t t töviskorona (koszorú), a királyi ornátus karikatúrája. Ebben a 
gesztusban elválaszthatatlanul keveredik az ősi apotropaikus jelleg és a karikatúrasze
rűség. Ugyanis a corona (koszorú) eredeti funkciója szerint maga is eleve rontáselhá
rító eszköz, amelyet az áldozatot bemutató papok viseltek, sőt sokatmondó tény, hogy 
magára az áldozatra, az áldozati állat fejére is koszorút helyeztek. Az, hogy a gúnyból 
Jézusra adott „királyi palástot" végül leveszik róla, a töviskoszorút viszont - az evan
géliumok egyöntetű argumentum ex sí/enííója szerint - rajta hagyják, az eredeti elhárító 



funkció tudattalanul megőrzött maradványának tűnik. Ismét azt mondhatjuk, hogy 
Jézus kínzói magát az ősi apotropaikus gesztust motorikusán végrehajtják, de ösztönö
sen az uralkodói ornátus karikatúrájává értelmezik át. 

Az arculköpés a szenvedéstörténet talán legalantasabb részlete, csak Máté (26,76; 
27,30) és Márk (15,19) hozza. A félelmetes, fenyegető jelenség, tárgy, személy leköpé-
sében eredetileg nem a megalázó jelleg dominál, hanem szintén az apotropaikus, baj
elhárító szándék. A gesztust e minőségében számos kultúra ismeri. Plautus, Plinius, 
Tacitus, Suetonius és más antik szerzők tanúsítják alkalmazását átkok, káros erők 
elhárítására, akaratlanul kimondott szavak hatástalanítására, amelyekről úgy vélték, 
rontást idézhetnek elő, szerelmi és gyógyító mágiában, fájdalom megszüntetésére, 
érzékszervek, szem, fül megnyitására (vö. Jn 9,6; Mk 7,33;8,23), mérgezés ellen, lelki 
bajokra. A költők, Theokritosz, Kallimakhosz, Tibullus, Vergilius, Ovidius szerelmi 
mágia részeként írják le: a mágus előbb a célszemélyt varázsszavakkal vagy képmását 
szöggel fixálja, tűvel, fonállal megkötözi, majd háromszor kiköp, vagy páciensét szó
lítja fel erre, hogy megakadályozza a mágia hatását gátló erők működését. Apollóniosz 
Rhodiosznál Médeia saját testvérgyilkossága vétkét próbálja elhárítani a holttest há
romszori leköpésével (Argonautika 4,477. kk.). Egyes példákban a. gyógyító és a bajelhá
rító hatás egy és ugyanaz, máskor a bajelhárító funkció kapcsolódik össze a megvetés 
kifejezésével. A biblikusok így értik Gal 4,14-et, ahol Pál azt írja, a galaták a testébe 
kapott tövis miatt „nem vetették meg és [azaz] nem köpték le". A betegek, különösen 
a szakrális betegségben szenvedők előtti köpés nemcsak az elborzadás jele volt, bajel
hárításra is szolgált. 

A szögbeverés vagy másfajta fixáció és a köpés célja azonos, mindkettő a rosszat 
hatástalanítja a maga sajátos módján, ezért gyakran fordulnak elő együtt, egyazon 
bajelhárító rítusban, természetesen kötött sorrendben. A szerelmi mágiában vagy 
például a Ciris című műben (Appendix Vergiliana 369-377) „rituális sorrendben" sze
repel előbb a fixálás, utóbb a leköpés. Jézus szenvedéstörténetében a sorrend fordítottja 
a hagyományosnak és logikusnak, sőt a két motívum között látszólag nincs is kapcso
lat, az eseménysor különböző, egymástól távoli pontjain következik előbb a leköpés, ké
sőbb, attól függetlenül a fához szögezés. Ennek oka az, hogy az eredeti jelentés és 
összefüggés éppúgy eltűnt, mint a másik két motívum, az átokfa és a fejbefedés egykori 
kapcsolata. A hajdan értelmes és összetartozó elemek Jézus kivégzésében ötletszerűen 
és öncélúan sorakoznak egymás után, nem látszanak másnak, mint kínzások, meg-
alázások értelmetlen halmazának, és azok is, ám nem kizárólag azok: új, mély értelmű, 
spirituális tartalmú egységet alkotnak. Ugyanez érvényes a többi archaikus sajátosság
ra, a cruciatus áldozati, sőt önkéntes áldozati és engesztelő jellegére, valamint szakrá
lis-jogi alapjára, a perduellióra is. 1 6 

A liviusi és az evangéliumi közlések összevetése számos párhuzam, hasonlóságok és 
sokatmondó különbségek megfigyelésére ad alkalmat. Befejezésül ezeket röviden ösz-
szegezzük és továbbiakkal egészítjük ki , a liviusi narratíva sorrendjét követve. 

1. Horatius - Horatius alakjának lényege a mélyértelmű kettősség; hős és bűnös egy 
személyben, „vétkével érdeme áll szemben" (26,5). 1 7 Hősiességében tagadhatatlanul 
van bizonyos jézusi jelleg: hallgatólagosan elfogadja az életveszélyes megbízatást, népe 



helyett vívja halálos küzdelmét az ellenséggel, győzelmet arat, népe megmentője lesz. 
Vétkes mivoltában viszont a bűnös, halált érdemlő ember emblémája, aki egy bűnbo
csátó kegyelmi aktussal lehetőséget kap, hogy halálát helyettesítő áldozattal váltsa k i . 
Ez a halál és élet kapuján való átkelés tipikus rite de passage, hasonló a többi átmenet
rítushoz, így a baptízma-keresztséghez is: Horatius a megérdemelt valóságos halál 
helyett jelképes halált hal, meghal vétkes mivoltában és „feltámad" mint új, bűntelen 
ember. 

2. Ünnepélyes bevonulás - Akárcsak Jézus perét, Horatiusét is megelőzi diadalmas 
bevonulása a Városba, abba a városba, amelyet megszabadított. Az ő „virágvasárnapja" 
is a nép lelkes hódolata közepette zajlik (26,10). Nos, biztos, hogy Livius ezzel a beál
lítással semmi olyasmit nem „akart mondani", mint az evangéliumok. Ahogy oly sok
szor, most is csupán a teátrális gesztusok iránti szenvedélyes vonzalma vezette, az a 
kézenfekvő művészi szándék, hogy érdem és bűn, dicsőség és halálos ítélet drámai 
kontrasztját fokozza. Ám írói szándék ide, írói szándék oda, a végeredmény, a két bevo
nulás mégis hasonló. Horatius azonban épp e diadalútja során, saját dicsőségétől 
megmámorosodva követi el végzetes bűnét. 

3. Felelősségáthárítás - A tárgyaláson a király is, akár az evangélium Pilátusa, igyek
szik elhárítani magától az ítélethozatal ódiumát (26,5). Erre Pilátusnak nincs módja, 
míg Liviusnál a király ki tudja kerülni a kényes szituációt azzal, hogy a népszerűtlen 
döntés meghozatalát egy bírói testületre bízza (duumviri). 

4. A törvény - Hiába szól Horatius mellett érdeme, a törvény alapján bűnös. A duum-
vír-testület úgy véli, kényszerhelyzetben van, a nép megmentőjét „nem mentheti fel, 
még akkor sem, ha ártatlan" - „mert törvénye van" (26,7). Rejtelmes párhuzam, hogy 
Pilátust hasonló hivatkozással hozza kényszerhelyzetbe a Szanhedrin: Nekünk törvé
nyünk van... (Jn 19,7) Persze Horatius nem ártatlan. Teljesen érthetetlen, miért állítják 
a duumvirek az ellenkezőjét, s mi motiválhatta Liviust, hogy így írjon, hiszen ez a ró
mai hős esetében éppoly hamis, mint amennyire igaz Jézus esetében. Mégis leírta; rej
tély, miért. Pilátus viszont tudja, hogy Jézus valóban ártatlan, mégis el kell ítélnie, azon 
az alapon, hogy ...nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten 
fiának mondta magát. 

5. Perduellio - Mind a Horatius elleni, mind a Jézus elleni vád jogilag perduellióként 
definiálható: Horatius önbíráskodásával a király hatalmát bitorolta, Jézus pedig a csá
szárét azzal, hogy királlyá tette magát (Jn 19,12). Újabb megmagyarázhatatlan hasonló
ság mutatkozik abban, hogy a végső, a hivatalosan megfogalmazott vád, az ítélet cau-
sája egyikük esetében sem azonos a tényleges váddal, azzal, amit eredetileg Horatius, 
illetve Jézus „igazi" vétkének tekintenek. Horatiust nem voltaképpeni vétke, testvér
gyilkosság miatt ítélik el, hanem perduellióért (pontosabban Livius hol ezt, hol azt az 
okot jelöli meg); Jézus ellenfelei nem a vallási vétséget terjesztik Pilátus elé fő vádként, 
amelyben valójában bűnösnek tartják őt, hanem más, politikai természetű, a római 
hatóság előtt legitimálható vádat, a perduelliót, vagyis ahogy az 1. században nevezik, 
a felségsértés vádját. 

6. Mentési kísérletek - Mind a római király, mind a helytartó kísérletet tesz a vádlott 
felmentésére. Ezért mindketten a néphez fordulnak, a közhangulatra próbálnak tá-



maszkodni. Pilátus ezt mondja: Szokás nálatok, hogy húsvét ünnepén valakit elbocsássak 
nektek (Jn 18,39). A biblikusok elég reménytelenül próbálják megfejteni, miről van 
szó, volt-e ilyen szokás. A helynek ugyanis alig van párhuzama, s azok sem igen ha
sonlítanak az evangéliumi szituációra. A halálos ítélet elleni „fellebbezés" a néphez, 
a. provocatio ad populum viszont jól ismert római jogintézmény. Liviusnál a király „mint 
a törvény irgalmas értelmezője", és e minőségében a Pilátus-szerep megfelelője, maga 
lép fel Horatius érdekében a nép előtti provocatio kezdeményezőjeként (26,8). A helyzet 
világos, nem úgy az evangéliumi közlés. Ha ugyanis a „húsvéti szokás" a hatóság ke
gyelmi aktusát jelenti (venia), akkor miért fordul Pilátus mégis a néphez, ahelyett, hogy 
maga választaná meg, kinek ad kegyelmet? Talán a nehezen azonosítható zsidó „szo
kás" keveredik itt a.provocatio ősi római eszméjével? Ez megmagyarázná a helyzetet, de 
nem tudhatjuk, így van-e. A legjobb, amit tehetünk, ha ezt az adatot is csupán rögzít
jük a többi titokzatos egybeesés között, magyarázat nélkül. 

7. A nép - Míg Pilátus kísérlete sikertelen, a római királyé sikerrel jár: az evangéli
umban a nép nem engedi megszabadítani az elítéltet a kereszttől, Liviusnál a nép ko
rábbi honmentő hőstettéért úgymond felmenti Horatiust a cruciatus büntetése alól. 

8. „Technikai" hasonlóságok és különbségek - Láttuk, hogy a cruciatus-el]árás több ele
me, motívuma: az átokfához rögzítés, a fejbefedés, a kivégzés előtti megostorozás, az 
elítélt megkötözése stb. párhuzamos a liviusi és az evangéliumi leírásban. Emellett 
vannak különbségek is. Liviusnál a fához rögzítés kötéllel történik, nem szögezéssel; 
hiányzik a ruhától való megfosztás motívuma (az Augustus-kori római olvasók már 
nem érzékelték a mezítelenség ősi kultikus jelentését, a szemükben ez a történet lég
körétől idegen obszcenitás lenne). Továbbá Livius, miközben az eljárást magát cru-
ciatusnak mondja (26,10), keveri a Tizenkéttáblás Törvényből ismert fához kötözéssel és 
a villás, fojtásos kivégzéssel (furca). 

9. Kereszt és megváltás - Liviusnál a történet sokatmondó közléssel zárul. A helyet
tesítő rítus, amely az ifjút megtisztítja a bűntől és megmenti a haláltól, mint engesz
telő áldozat (piaculare sacrificium) hagyománnyá lett Horatius nemzetségében, az ő 
nevét viselők között, ágens Horatiában (genti Horatiae tradita; 26,13). Nem másként, 
mint a keresztség hasonló célú átmenet-rítusa Krisztus nemzetségében, az ő nevét 
viselők, a gens Christiana körében. 

Dér Katalin 

Jegyzetek 

1 Megkülönböztetésük mellett szól, hogy Konstantin császár, aki 314 után eltörölte a cruciatust, a/urcával 
történő fojtásos kivégzést érvényben hagyta (Sáry 2004, 99-101. o.): különbségük tehát e kései időben 
is elevenen élt. 

2 A jogi eljárás és a kivégzés alábbi részleteit a római kultúrtörténet tényeinek, bibliai jelenlétüket magától 
értetődőnek tekintik, míg a hasonló vallástörténeti vonatkozások kevés figyelmet kapnak. 

3 így a legújabb korban is. Például akik az ötvenes-hatvanas években az archív felvételek tanúsága szerint 
a 301-es parcella halottainak sírján rendszeresen lovakkal gázoltak át, öntudatlanul ugyanolyan szent-
séggyalázást követtek el, amelyet már a Kr. e. 5. századi Tizenkéttáblás Törvények súlyos szakrális vét
ségként ismertek. 

4 A hármasság, hármasiker-motívum sajátos római vallási eszme: a három iker valamiképpen egységet alkot. 



5 Pontosabban Livius összemossa a kettőt. 
6 Ami nem csoda, hiszen a királyság megdöntése (Kr. e. 510) és a császárkor között nem lehetett az eredeti 

értelemben perduellióról beszélni; a szó ekkortól, a köztársaság korában jelenti a Sárynál említett haza
árulást. 

7 És erre utal metaforikusán Jézus is, amikor követőit keresztjük önkéntes felvételére buzdítja (Mk 8,34 
párh.). 

8 L. Izsák feláldozásának hasonló részletét, amelyet a keresztény értelmezők kezdettől előképnek tekin
tettek. I t t az áldozathoz (bár másfajta áldozathoz) szükséges fát - amint az egyebekben nagyon is szűk
szavú szöveg feltűnően hangsúlyozza - szintén maga az áldozat, Izsák hordozza (lMóz 22,6), ami nincs 
ellentmondásban azzal, hogy az önkéntességet ezúttal az apa, Ábrahám képviseli. 

9 Az író „idézi" is ezt az állítólagos rendelkezést (26,6), de a nyelvtörténeti vizsgálat megállapítja, hogy 
bár nyelvezete kétségtelenül archaikus, mégsem eléggé az, a szöveg nem korábbi a Kr. e. 3. századnál. 

1 0 A Spartacus-lázadás leverése után 7000 emberen végeztek cruciatust, méghozzá a Rómát Capuával, a fel
kelés kiindulópontjával összekötő út mentén. 

1 1 Kevéssé valószínű, hogy a Jézus cruciatusa körüli számos gúnyos és karikatúraszerű epizódnak ne lettek 
volna motivikus előzményei; ezek éppen a rabszolgák kivégzésének körülményeiben kereshetők. 

1 2 Pontosan idézve: „gerendaszöget, éket, cölöpöt és folyékony ólmot tart vaskezében". A különös felsorolás 
tagjaiban az a közös, hogy valamennyi tárgy építkezéseken használatos, ugyanakkor mind kínzóeszköz. -
Vajon nincs-e valamiféle titokzatos kapcsolat a szögek, Jézus kivégzése mint áldozatbemutatás és az épít
kezési emberáldozat szokása között, amelyet a kánaániták nyomán olykor izraeliták is gyakoroltak abban 
a hitben, hogy az áldozat vére, életereje az a „kötőanyag", amely megszilárdítja az épület alapját (lásd 
Kőműves Kelemenné legendáját)? Gondoljunk a vád ama pontjára, amely szerint Jézus azt állította, 
lerombolhatja a Templomot, és három nap alatt felépítheti (Mt 26,61;27,40; M k 14,58). A kapcsolat 
persze túl homályos ahhoz, hogy tényszerűen igazolható lenne, ám metaforikus szinten világos. Pál 
buzdításában, hogy a hívek épüljenek templommá az alapzaton, amelyet Krisztus életáldozata biztosított 
(Ef 2,20-22), az áldozat és az építés közötti összefüggés nyilvánvaló. Ezt a helyet a valóságos építési ál
dozat mögöttes eszméje nélkül megérteni elég bajos lenne. 

1 3 Hasonló célt szolgált eredetileg a koporsószög, amelynek éppoly kevés „praktikus" értelme van, mint a 
keresztre szögezésnek. Néhány antik auctor, így Apuleius és Lucanus beszámol róla, hogy mind a ko
porsók, mind a keresztfák szögeit mágikus praktikákra alkalmazták, mivel a holttesttel ténylegesen vagy 
jelképesen érintkező eszközöknek varázserőt tulajdonítottak. Ez utóbb az ereklyetiszteletben folyta
tódik. 

1 4 A holttestre vonatkozó 5Móz 21,23 (átkozott, aki fán függ) vallásfenomenológiai szempontból más eset. 
1 5 A keresztfa szimbolikus értelmezése természetesen számos egyéb képzethez is kapcsolódik. 
1 6 I t t említjük, hogy a cruciatusban az apotropaikus elemek mellett termékenységgel összefüggő motívumok 

is találhatók: a megostorozás és a részleges vagy teljes meztelenség (Liviusnál csak az előbbi). Mindkettőre 
külön-külön is, együtt is számos példa van a római termékenységi rítusokban, azon az alapon, hogy 
minden szentségtörés, szakrális vétség negatívan befolyásolja a növényi, állati, emberi termékenységet, 
s rituális orvoslást kíván. Az 1. századra ezek is profanizálódtak, eredeti értelmük elhomályosult, a 
meztelenség immár az elítélt megalázására, az ostorozás pedig mellékbüntetésül szolgált. 

1 7 A „hős és bűnös" a görög és a római mitológia jellegzetes alakja. Több típusa van, köztük olyanok is, 
mint Oidipusz vagy Coriolanus, akiknek a hősiessége szintén a nép megmentésében nyilvánult meg, mint 
Horatiusé. 



Bronzba zárt imák* 
Orosz fémikonok - különös tekintettel a magyar kapcsolatokra 

„Az (ortodox) templomok falfestményei, a jellemző ikonosztáz, azaz képfal szorosan 
egymás mellé sorakoztatott képei a vallás szentjeit ünneplik, de ami egykor stílusos 
volt, az az évszázados folyamatos ismétlésben sematikussá lett" - írta a bizánci művé
szet utóéletéről Lyka Károly, az egyik legműveltebb és legismertebb magyar művészet
történész.1 A. Didron pedig a következőképen vélekedett: „Görögországban a művész 
a teológus rabszolgája. Művei, amiket követői majd másolnak, tulajdonképpen elődei 
műveinek másolatai. A görög művészt a hagyomány ugyanúgy fogságában tartja, aho
gyan az állatot az ösztöne."2 A 19. században, de még később is sok igen nagynevű 
történész és művészettörténész gondolkodott hasonlóan az ikonokról és azok hagyo
mányőrző, másoló szerepéről. Mintha csak nekik válaszolt volna - igen szellemesen -
M. Volosin orosz költő és festő Mire tanítanak az ikonok című, 1914-ben megjelent mun
kájában, ahol az ikonfestő hagyományőrzését és kánontiszteletét a költőnek a versfor
mák iránti természetes vonzódásával hasonlítja össze. „Vajon nem ugyanezt teszi-e a 
költő, amikor valamely szigorúan meghatározott formához, például a szonetthez nyúl, 
és ebbe az előre kimunkált ritmikai és logikai alakzatba önti lelkének lírai állapotát?"3 

Tegyük hozzá: a zeneszerző is egész sor kötött szabályt használ föl érzelmeinek kifeje
zésére. 

Az első két idézet - bár alapos félreértéssel - mégiscsak felhívja a figyelmet az ikon
művészet néhány lényeges kérdésére. Az ortodox képtisztelet fontosnak tartja a má
solatokat, hiszen a prototípus festője - a hagyomány szerint - még eredetiben láthatta 
azt a szentet vagy szent jelenetet, amelyet ábrázolt. Saját vallásos érzéseit azonban a 
másoló is kifejezheti. így jöhetnek létre az ikonfestészetben egyéni intenzitású színek, 
sajátos jelekkel kiegészült alkotások. Pável Florenszkij, az egyik szovjet munkatábor
ban mártírhalált halt kitűnő teológus és művészettörténész az alábbi hasonlattal 
próbálja megértetni a prototípus és a másolat kapcsolatát: „Ha most figyelmen kívül 
hagyjuk a szolgai utánzást - mint mechanikus reprodukálási módot -, akkor az őskép
ikon és a másolat között körülbelül olyan jellegű különbséget állapíthatunk meg, 
mint amilyen egy újonnan felfedezett ország első leírása, illetve a között a leírás között 
van, amelyet egy utazó már úgy készített, hogy az országot a kapott útmutatások sze
rint járta be és tekintette meg; bármily fontos legyen is történetileg az előbbi, a máso
dik mégiscsak teljesebb és pontosabb."4 Az ikonfestő munkájára készülve vagy éppen 
munkája közben imádkozik és koncentrál, hogy az ősképpel összhangban álló, tiszta 
és emelkedett alkotást hozzon létre. Segítségére van a podlinnyik ( I I C W I H H H H K ) , görög 
néven hermenía (ep\n\veía) - ikonfestő kézikönyv -, amely részletesen leírja, néha 
vázlatosan még ábrázolja is az adott témát. Festőjének szándéka szerint az ikon képben 
kifejezett imádság. 

* Rúzsa György írása lényegében a téma önálló bemutatása; mivel azonban az Iparművészeti Múzeum 
tavalyi fémikonkiállítása kapcsán íródott, s képanyaga is a kiállított darabokról készült, célszerűnek lát
szott a Figyelő rovatba helyezni. - A szerk. 



A 17. század közepi orosz egyházszakadás, a raszkol (pacKOJit) az ikonművészet tör
ténetében is nagy megrázkódtatást jelentett. Az ószertartásúak (cTapooöpaanbi), más 
néven óhitűek (cTapoBepw) - gyakran raszkolnyikoknak (pacKOJibHHKH), szakadároknak 
is nevezték őket - még inkább ragaszkodtak a hagyományokhoz. Ellenezték Nyikon 
pátriárka reformjait, amelyek a késő középkori görög gyakorlatot tették kötelezővé. 
Ragaszkodtak a régi kétujjas keresztvetéshez a háromujjassal szemben, a korábbi két
szeres „allelujához" az új háromszorossal szemben, a nap járásával megegyező irányú 
körmenethez a nap járásával ellenkező irányú körmenettel szemben. A Proszkomidiá-
nál továbbra is hét, nem pedig öt felajánlási kenyeret - proszforát - használtak. A 
nyolcvégű - később orosznak is nevezett - keresztet sem fogadták el, s ragaszkodtak 
a régi, négyvégű kereszthez. Ellenezték a görögből egyházi szlávra fordított szertartás
könyvek szövegrevízióját. 

Sokszor életüket is áldozták hagyományőrző elveikért. Megemlíthetjük Pável ko-
lomnai püspököt, akit vízbe fojtottak vagy vadállatokkal falattak fel, a gazdag Fedoszja 
Morozova bojárasszonyt, akit kolostorba zártak, majd kínvallatások után 1675-ben 
halálra éheztettek, a prédikáló, aszkéta Awakum protopópát, akit 1682-ben égettek 
meg Pusztozerje főterén. 

Bár az utóbbi időben az orosz kutatás egyre többet foglalkozik az ószertartású ke
reszténység kialakulásának okaival, a kérdés még korántsem tekinthető tisztázottnak. 
A szovjet marxista történetírás haladónak tekintett minden olyan mozgalmat, amely 
a hivatalos egyházzal szemben állott. Ám a helyzet korántsem ilyen egyszerű, s a pre
koncepció aligha visz közelebb a megértéséhez. Tisztázni kell, hogy az ószertartásúak 
gondolkodása mennyiben tekinthető a keresztény eszkatológia orosz variánsának; 
vizsgálni kell a hit és az ész viszonyáról vallott álláspontjukat ugyanúgy, mint a 17. és 
18. századi orosz állam és egyház kapcsolatát, valamint a hagyomány és az újítás kér
déskörét. Minket ezúttal főleg a hagyomány szerepe érdekel, az is elsősorban művé
szettörténeti szempontból. Pusztán ilyen összefüggésben próbálok néhány adatot és 
elképzelést felidézni. 

Mindenekelőtt megállapítható, hogy az ószertartásúak megjelenésével nagymérték
ben megnőtt a fémikonok száma. Igaz, korábbi évszázadokból is maradtak fenn fémiko
nok főleg Kijevben és Novgorodban, de a 18. század elejétől már tömeges gyártásról 
beszélhetünk. Ennek oka nyilván az, hogy az öntvény pontosabban megőrzi az előké
pet, mint a fára festett egyedi alkotás. Sajátos jegyek persze i t t is vannak, hiszen az 
öntvényt utólag megmunkálták, és gyakran sokszínű zománccal díszítették. 

A hagyományőrzés szempontjából az is fontos volt, hogy rézöntvényeket, pontosab
ban rézötvözetet használtak: korábban bronzot, vagyis tiszta réz (vörösréz) és ón öt
vözetét, később - és ez volt a gyakoribb eset - sárgarezet, vagyis tiszta réz és cink öt
vözetét. Kisebb mértékben azonban egyéb színesfémek is bekerültek az ötvözetbe. Igen 
ritkán vörösréz öntvénnyel is találkozhatunk. A rezet Oroszországban régóta sajátos 
kultikus-mágikus szemlélet övezte. Ritka, értékes anyagnak számított, hiszen kül
földről hozták be. 

Amikor ikont öntöttek belőle, gyakran hivatkoztak az ószövetségi említésekre. A 
szent sátor felszereléséről - többek között - az alábbiakat olvashatjuk: „Azután min-



den edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, a medencéket, a villákat és a szenes 
serpenyőket, minden edényeit rézből csinálá. Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is 
rézből, annak párkányzata alá alulról a közepéig." (2Móz 38,3-4, Károli Gáspár ford.) 
Legismertebb azonban a rézkígyó története: „És monda az Úr Mózesnek: Csinálj ma
gadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint 
arra, életben maradjon. Csinála ezért Mózes rézkígyót, és feltüzé azt póznára. És lőn, 
hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada." 
(4Móz 21,8-9, Károli Gáspár ford.) 

A réz kiválasztásában talán a népi hagyományok, hiedelmek hatását is föltételezhet
jük. A 18-19. századi orosz népi gyógyászatban jelentős szerepet játszottak az úgyne
vezett konoválok ( kohobcu ib i ) , lódoktorok. Nemcsak állatok, hanem emberek gyógyítá
sával is foglalkoztak. Jellegzetes sárgaréz öntvényeket hordák maguknál, amelyeket -
gyógyhatásúkban bízva - a beteg testrészre helyeztek. 

A hagyomány szempontjából rendkívül figyelemreméltóak a fa ikontáblába helyzeti 
rézikonok. A fémikonok számára gyakran festett fa ikontartót készítettek (1. és 2. kép), 
de az is gyakori volt, hogy a már meglévő festett ikontáblákat használták fel a fémiko
nok tartójaként. Ilyen esetben a két tárgy között általában sem stilisztikai, sem iko
nográfiái kapcsolat nem volt. Az elkopott festett fa ikont nyilván nem akarták el
dobni, a régi, az ősi fatárgyat megőrizték, azt is tisztelték, noha ábrázolására, jelenté
sére már nem figyeltek. Jó példa erre egy triptichon (3. kép), amelyet két ikontáblából 
alakítottak ki . 

A szárnyak valaha egyetlen ikontáblát alkottak, amelyet középen kettévágtak, felső 
részét lekerekítették. Még felismerhető, hogy korábban úgynevezett négyosztatú ikon 
volt, amely négy Istenszülő-ikont jelenített meg. A bal szárny közepét fatablaba mélyí
tett, fára festett ikon foglalja el, amely Jézus születését ábrázolja. Felette és alatta egy-
egy sárgaréz ikon látható. Témájuk „Az Istenszülő dicsőítése", valamint „A Tyihvini 
Csodatévő Istenszülő ikonjának tisztelete". A triptichon jobb oldali szárnyának felső 
és alsó sárgaréz ikonja a „Krisztus a kereszten", illetve „A Vlagyímiri Csodatévő Isten
szülő ikonjának tisztelete" című jelenetet ábrázolja. Középen i t t is mélyített fatablaba 
helyezett, fára festett ikont láthatunk „Krisztus keresztelése" témával. 

A triptichon középső részének fatáblája ugyancsak másodlagos felhasználású, de a 
festett töredékekből i t t nem deríthető ki az eredeti ábrázolás. 

A triptichonba helyezett fémikonok - természetesen a kereszt kivételével - egyazon 
tetraptichonhoz (esetünkben négy fémikonból álló házioltárka) tartoztak. Közös erede
tük abból is nyilvánvaló, hogy öntési jellegük és kopottságuk mértéke teljesen egyezik. 
Ennél is fontosabb, hogy a megmaradt sötétkék és világoskék zománctöredékek pon
tosan azonos színárnyalatúak. A triptichonba helyezett fémikonok és a két fára festett 
ikon valószínűleg egy időben, a 18. század második felében készülhetett, s ma látható 
összeállításuk talán a 19. század közepére tehető. 

Az ószertartásúak a fémikonokon is kifejezték hagyományőrző nézeteiket. A kétuj-
jas keresztvetésre utal, hogy a szent fölemelt jobbjával gyakran nem áldást oszt, hanem 
mutató- és középső ujját vízszintesen tartja, kiemelve a két ujjat. Ez a sajátság főleg 



Szent Miklós és Szent Antipász ikonjain figyelhető meg. Ráadásul néha szokatlanul 
nagyméretűek ezek az ujjak. 

Az ószertartásúak az ikonok feliratain is mindig a régebbi formát használták. A ko
rai egyházi szlávban dativusszal is kifejezhették a genitivust. Ezért „Az Istenanya min
den fájdalmasok öröme" ikonon a EoroMaTepb Bcexb CKopöaniHxb pa^ocTb helyett a Bo-
roMarepb Bceivn. CKOp6am,HMí> paaocrb formát használták. 

A fémikonokat az óhitűek előszeretettel hordták magukkal. Gyakran szüleiktől, 
nagyszüleiktől örökölték őket, így nem csupán egy-egy szentre, hanem tulajdon őse
ikre is emlékeztek általuk. Ezeket az ikonokat sokszor simogatták, csókolgatták imád
kozás és elmélkedés közben, s erőt merítettek belőlük az élet nehéz pillanataiban, 
válságos helyzeteiben. Érdemes fölfigyelnünk Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című 
regényének arra a részletére, amikor a főhős, Rogyion Romanovics Raszkolnyikov -
akinek a neve egyébként az óhitűeket idézi - úgy dönt, hogy beismerő vallomást tesz. 
Mielőtt a vizsgálóbíróhoz indul, áldozatának rézkeresztjét menyasszonyának adja. „A 
rezet, a Jelizavetáét te viseled majd..." A kereszt így a szenvedés és a megtisztulás szim
bóluma lesz. 

A fémikonok az államegyház híveinek körében is olyannyira népszerűek lettek, hogy 
- hosszas tiltás után - hivatalosan is elfogadták őket. Ezek a kicsiny műremekek nem
csak a nagyon hagyománytisztelő orosz vallásos élet megkapó emlékei, hanem ettől 
teljesen elválaszthatatlanul magas művészi értéket is képviselnek. 

* # * 

Igen meglepőnek tűnik, ha az orosz fémikonok magyar kapcsolatait próbáljuk bemu
tatni. Hiszen az orosz kultúra útja nagyon különbözik a magyarétól. Bár a korai Árpá
dok idejében még voltak bizonyos közös vonások, később azonban a két terület vallása 
és kultúrája nagyon eltérően alakult. 

Figyeljünk tehát először a l l . század magyar-orosz történelmi kapcsolataira! Is
mert, hogy I . András magyar király felesége, Anasztázia Bölcs Jaroszláv kijevi fejedelem 
leánya volt. Magyarországra költözésekor számos szerzetes kísérte. Ok alakították k i 
- a híres kijevi barlangkolostor mintájára - a tihanyi barlangcellákat. Nem messze az 
apátságtól, a hegy Balatonra néző oldalában ezek ma is láthatóak, gondosan helyreál
lítva. Az írott források ugyan hallgatnak róla, de így is nagyon valószínű, hogy a szer
zetesek számos értékes liturgikus tárgyat hoztak hazánkba. Néhány kijevi típusú 
bronzkereszt ekkor kerülhetett hozzánk. Nagyobb számú kereszt érkezhetett azokkal 
a kijeviekkel, akik 1240 táján a tatárok elől menekültek Magyarországra. Az ásatási 
leletekből i t t csak a Dunaszentmiklóson talált bronzkeresztet említem (4. kép).5 

E korszakból még egy fontos és érdekes kijevi-magyar kapcsolatra hívhatjuk fel a 
figyelmet: Mojszej Ugrin, azaz Szent Magyar Mózes kijevi barlangkolostori szerzetes
társait, Antonyijt és Feodoszijt láthatjuk egy 18. századi tetraptichonon (5. kép). 
Egyébként i t t az első három táblán a tizenkét nagy egyházi ünnep, a negyediken pedig 
a négy híres csodatévő Istenszülő-ikon látható. Antonyijt és Feodoszijt (Barlanglakó 
Szent Teodózt) a negyedik tábla bal alsó részén találhatjuk. 



Amikor a fémikonok készítése a 17. század végétől újra fellendült, Magyarországra 
is több példány eljutott, különösen olyan vidékekre, ahol nagyobb számban éltek pra
voszlávok. Miskolcon például Szent Miklós-triptichont találtak, Pilismaróton pedig 
1887-ben egy régi ház lebontásakor bukkantak rá egy 18. századi Szent Miklós-ikonra, 
amely ma az esztergomi Keresztény Múzeum tulajdona (Ltsz. 54.291). Ez az ikon jó 
példa arra is, hogy a fémikonokat gyakran a ház alapjába építették, hogy megvédje a 
házat és lakóit. 

Igen meglepőnek számít az a tény, hogy már az első ószertartásúak között is találko
zunk magyar vonatkozású névvel. A nyugat-szibériai Dalmatovo egyik ismeretlen szer
zetesétől származik egy datálatlan kézirat, amely nem lehet korábbi, mint az 1670-es 
évek második fele. Szó van benne arról, hogy abban az időben Nyugat-Szibériában már 
öntöttek kereszteket. Ugyanebben az írásban a szerző megemlít egy Avraamij Venger-
szkij, vagyis „Magyar Ábrahám" nevű tjunényi ószertartásút. (Kilétéről semmit sem 
tudunk, de feltételezhető távoli magyar származása.)6 

I . Pál cár leánya, Alexandra Pavlovna 1799-ben József nádor felesége lett. A nagyher
cegnő ikonokat - köztük valószínűleg fémikonokat is - hozott magával Magyarország
ra. Közel hatezer kötetes könyvtárát, amely korának egyik legértékesebb orosz könyv
tára lehetett, a „felszabadító" szovjet hadsereg katonái mint vallásos emléket elégették. 
Mindössze hatvan kötet maradt meg belőle.7 

1849-ben a cári hadsereggel együtt nagyszámú fémikon érkezett Magyarországra: 
sok katona védelmezőként - mintegy amulettként - hordott magánál ilyen kegytár
gyat. Ballagi Aladár egyetemi tanár már 1888-ban írt erről oroszországi úti beszámo
lójában: „A cárok többnyire kereszt alakú amuletet hordanak mellökön, melyet holtuk 
után utódaik a Gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett moszkvai székesegyházban 
állítanak ki közszemlére. Háborús világban számos ilyen amuletre bízza életének oltal
mazását az orosz katona. Karács Teréz naplójából tudjuk, hogy az 1849-ben Miskolcon 
százanként elhalt orosz katonák meztelen mellükön rézlemezű keretbe foglaltan visel
ték egyebek közt Kossuth Lajos medaillon arcképét. A dolognak az lehet a kulcsa, 
hogy Kossuth ily miniatűré arcképét, melyet felvidéki városokban kereskedők áruigat
tak, az oroszok szentnek nézték, megvásárolták, s annak védelme alatt folytatták a 
harcot Kossuth népe ellen." 8 I t t érdemes megjegyezni, hogy az egyszerű orosz hívő 
nagy buzgalmában gyakran kőporral dörzsölve tisztította fémikonját, olyannyira erő
sen, hogy a rézdombormű felülete a felismerhetetlenségig megváltozott. A hívők nem 
is tudták, hogy melyik szentet ábrázolja az ikon, s végül már csak egy rézlap előtt 
imádkoztak. Az orosz egyház tiltakozott is az ilyenfajta „ájtatosság" ellen. 

Az orosz szakrális bronzművészeti tárgyakat már régóta ismerik Magyarországon. A 
hazai ortodox vallású nemzetiségek, főleg a szerbek és a románok évszázadok óta kap
csolatban álltak az orosz kereszténységgel. Kijevből, Lembergből és Moszkvából nagy
számú fadúcról nyomtatott szertartáskönyv került Magyarországra, de érkeztek hoz
zánk ötvöstárgyak és ikonok - köztük valószínűleg fémikonok - is. Arra a kérdésre 
azonban nehéz válaszolni, hogy a magyarországi szerbek - orosz mintára - készítet
tek-e rézikonokat. Tudjuk, hogy kitűnő rézöntő műhellyel rendelkeztek: a Radnics 
Simon által alapított pécsi műhelyre gondolunk. I t t készült a krusedoli monostor 



aranyozott kandelábere,9 fémikonokról azonban nem tudunk. Mindenesetre szempon
tunkból is figyelemre méltó a grábóci evangéliumos könyv borítója, amelyről tudjuk, 
hogy 1663-ban Becskereken, Vuk ötvösműhelyében készült. A könyvborítón kilenc 
darab aranyozott, öntött ezüst kis ikont láthatunk, amelyek Krisztust, az Istenszülőt, 
az evangélistákat, Mihály arkangyalt és Szent Györgyöt ábrázolják. A borítót Vasilije 
Dragovcanin igumen rendelte a grábóci monostor kódexe számára.10 

Ausztria-Magyarország területén az ószertartásúaknak avsztrijci (osztrákok) néven 
pópás szektája alakult k i . Ez viszonylag későn történt, nevezetesen 1846-ban, amikor 
sikerült saját főpapot találniuk Amvroszij szarajevói metropolita személyében. Az 
1850-es évek végére az „osztrákoknak" már több püspöki vezetésű egyházmegyéje volt 
Oroszországban. 1857-ben alakult meg a permi, 1862-ben pedig a belőle önállósuló 
tobolszki és szibériai püspökség.11 Az „oszrákokat" sok gazdag moszkvai kereskedő is 
támogatta. Moszkvai híveik közül Rahmanov és Szoldatyenkov nagy ikongyűjtemé
nyükkel váltak híressé. Feltehető, hogy az „osztrákok" számára is nagyszámú fémikon 
készült. 

1898. február 20-án Budapesten az újonnan épült Műcsarnokban nagyszabású Ve-
rescsagin-kiállítás nyílt. Ez volt egyébként Verescsagin harmadik budapesti kiállítása. 
Főleg a napóleoni háborúval kapcsolatos műveit állította ki , de rézikonokat is szere
peltetett a saját gyűjteményéből. A kiállítás magyarázó tárgymutatójában a I I . szekrény 
ismertetésénél a következőket olvashatjuk: „Koszorúk, mellképek (panagiumok) fából 
és kőből, de különösen rézből; ez utóbbiak közt igen régi ritkaságok."12 

Magyarországon a fémikonok kutatása viszonylag korán kezdődött. Somogyi Árpád 
és Lovag Zsuzsa publikációi után az Esztergomi Keresztény Múzeumban Cséfalvay 
Pál igazgató támogatásával nagyméretű orosz fémikonokból nyílt kiállítás, 1 3 majd 
2005 áprilisában az Iparművészeti Múzeumban létrejött a világ eddig legnagyobb, 
katalógussal is dokumentált fémikon-kiállítása.14 

Rúzsa György 
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A képek jegyzéke 

1. kép: Fatablaba helyezett fémkereszt, 19. század, 44,3x36,5 cm, 35,4x17,8 cm, magántulajdon 
2. kép: Fatablaba helyezett fémikonok, 17-18. század, 44,7x37,8 cm, magántulajdon 
3. kép: Triptichon. Fatablaba helyezett fémikonok, 18-19. század, 33,5x54 cm, magántulajdon 
4. kép: Kereszt hátlapja (Istenszülő a gyermek Jézussal). Kijevi Fejedelemség, 11-12. század, 14,5x7,8 cm, 

Magyar Nemzeti Múzeum, Ltsz. 1870.117. 
5. kép: Tetraptichon. A tizenkét egyházi ünnep és a négy Istenszülő-ikon, 18. század, 16,2x40 cm, Iparmű

vészeti Múzeum, Ltsz. 58.330. 
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„S betűk bilincsébe zárod léted foghatatlan örömét..." 
Somkuti Gabriella: Ajándék mégis 
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2005) 

Szép élmény vár arra, aki kézbe veszi Somkuti Gabriella Ajándék mégis című verseskö
tetét. Az egyéni lét belső történéseiről, a veszteségeinket sirató fájdalomról és az öröm 
ihletett pillanatairól szóló versek olvastán olyan érzésünk támad, mintha egy jó barát
tal ülnénk szemközt, és körülölelne bennünket a mai életünkből egyre fájóbban hiány
zó meghitt beszélgetések hangulata. És nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egy másik 
élet ilyen őszinte, ajándékozó kedvű felmutatásában mindinkább magunkra ismerünk, 
új, gazdagabb megvilágításba kerülnek személyes és közösségi életünk naponta felme
rülő kérdései. 

Somkuti Gabriella ihletett módon tud a hétköznapok tárgyaiból, történéseiből épít
kezve új dimenziót teremteni az emberi lényeg hétköznapi szavakkal megnevezhetetlen 
titkainak kifejezésére. Alkotásmódjának kiemelkedő jellemzője a feltűnő tömörség. Az 
érzés, emlék, indulat nem naplószerű közvetlenségben, nem a vallomások oldottabb 
formájában jelenik meg költészetében, hanem nagy művészi fegyelemmel megmunkál
va az éremművészet véglegességében. Ebben a tömör plaszticitásban van verseinek 
szépsége és eredetisége. Legemlékezetesebb költeményei csak néhány sorosak, bizo
nyítva, hogy a költészetben a gondolat kiérlelt tisztasága éppen művészi igazságánál 
fogva nem igényel és nem is tűr magyarázatot. 

A gondolatközlésnek ezt a rendkívül tömör formáját a nagy művészi leleménnyel 
teremtett képek teszik lehetővé. Meggyőződése szerint: 

A látványban az élet teljessége alszik. 
Ha felébreszted, 
varázsa megtörik: 
szemed gyönyörét kínpadra vonja, 
ami a dolgok és a lelkek 
legmélyén lakik. 
(A látszat) 

A gondolatnak és a képnek ezt a bonyolult, rejtélyes összefüggését találjuk egész sor 
versében. Képei sok rokonságot mutatnak azzal, amit Nemes Nagy Ágnes a modern 
képalkotás meghatározó jellemzőinek mond. A képek Somkuti Gabriellánál is „a lelki 
tények másként ábrázolhatatlan jelei", egyúttal „a pontosság apró villámcsapásai". 

Képei erős plaszticitást, érzékelhető testet adnak a mindennapi szavakkal el nem 
mondhatónak, ezzel mintegy birtokunkba adják az addig megnevezetlent. Ezáltal -
ugyancsak Nemes Nagy Ágnes szavaival szólva - „a valóság konvenciótlan felfedezé
sének lehetőségeivé válnak", vagyis a megismerés, sőt a ráismerés, egyben az átadha
tóság eszközeivé is. 

A látványt és a lényeget egyszerre magába sűrítő, szűkszavú közlésmód nem keve
sebbre hív meg bennünket, mint alkotótársi együttműködésre, hogy ne csak megért-



sük gondolatait, hanem az értelmezés folyamatában a magunk élményeivel egyesítsük, 
akár gazdagítsuk is. Mint például ennek a versnek olvastakor: 

A tenger ölelése nélkül 
mint óriás-hal teteme, 
olyan a partravetett szerelem. 
(Hiány) 

Más verseiben a jelenetté sűrűsödő képiséggel valósággal belekényszeríti olvasóját a 
létezés tragikus pillanatainak jelenvaló átélésébe: 

Bensőmben egy gazdátlan kés forog, 
bennem felejtette valaki, 
majd továbblépett, sorsomra hagyva, 
az örvénylő sebet 
az időre bízva. 
(A kés) 

Elsősorban az egyéni lét, a lélek belső történései foglalkoztatják, de mindez hangsú
lyozottan mai életünk viszonyai között, a mi korunk konfliktusainak kritikus, a nagy 
összefüggések meglátásáig emelkedő megítélésében. A kötet szerzője a napjainkban 
oly sokat vitatott ún. közéleti témakörben is meglepő újszerűséggel szólal meg; nem 
kiáltványok ezek a versei, nem is gúnyrajzok vagy panasziratok, hanem megvilágítóan 
hiteles látleletek. Mennyi igazság, felismertető gondolat van például a Falfirkák című 
versben: 

Torz betűk lázadnak a falon, bennük az üresség kiabál, 
keresve sem találsz egy arcra, 
mely mögéjük úszva, 
vonalak rácsain át 
valami emberit mutatna. 

Vagy a kisebbségi sors lényegének megragadása egyetlen képben: 

Sorsodba beleszőtték 
a század minden viharát, 
s vitorlás kedved tőből kiszakítva, 
sziklához csapódva tanultad 
az árbóc-nélküliek 
gazdátlan árvaságát. 
(Kisebbségben - részlet) 



Végül a gazdag gondolatiság és a tovább már nem sűríthető tömörség példájaként az 
elmúlt század kőbe véshető summázata: 

Szarajevótól-Szarajevóig, 
pisztolylövéstől bombazáporig, 
szelíd szőlőindáktól 
a betonoszlopok szögesdrótjáig 
elnyújtózott e század bennünk, 
kik vétlen bűnösökként 
irtózatos napjait végigéltük. 
(XX. század) 

Az Ajándék mégis című kötet versei távol vannak korunk sokféle - modernnek mondott 
- kísérletezésétől, de a korábbi versdivatok naplószerű, részletező vallomásaitól is. 
Szerzőjük az élesen elkülönülő irányzatok egyikéhez sem csatlakozott, mégis nagy 
biztonsággal találta meg a maga egyéni hangját. Ez a szigorúan tiszta szerkezetű, szűk
szavú, gazdag képi világú költészet újító és hagyományos egyszerre. Éppen ebben van 
jól felismerhető eredetisége, művészi rangja, szépsége. 

Címével egybehangzóan a kötet igazi ajándék mindazoknak, akik mindennapjaink 
zűrzavaros világában sem szűntek meg keresni az igazságot, a teremtett világ igaz 
értékeit, vigasztaló örök rendjét. 

Jobbágy né András Katalin 


