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Jézus halála
Egy kognitív nyelvészeti megközelítés1

Kövecses 
Zoltán

A dolgozatban Jézus kereszthalálát igyekszem értelmezni a kognitív nyelvészet fogalmi eszközeivel.2 A ke-
reszthalál elemzése Jézus négy „arcára” világít rá: Jézus mint áldozati bárány, Jézus mint bűnbak, Jézus mint 
megváltó és megmentő, valamint az úrvacsorai kenyérben és borban megjelenő Jézus. Jézus kereszthalálát 
annak a kérdésnek a fényében vizsgálom meg, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia.

Miért választottam egy ilyen súlyos teológiai kérdést dolgozatom témájául, és miért a kognitív nyelvészetet mint 
módszert választottam a kérdés megválaszolására? A kérdés első felére adott válaszom az, hogy én is, mint sok 
más kereső keresztény, nemcsak hitre, hanem tudásra is vágyom. „Tudni” is szeretném azt a nagy titkot, azt a nagy 
misztériumot, amelyet vallásom hitként kínál számomra. Lehet, hogy ez a titok, ez a misztérium nem tudható, nem 
megismerhető számunkra, mégis sokunkban él a vágy, hogy ne „csak” higgyünk, hanem tudjunk is. Egy ebből az 
indíttatásból megírt tudományos dolgozat azonban egyúttal önleleplező gesztussá válik: rámutat arra, hogy hitem 
gyenge lábakon áll, és a tudástól várom megtámogatását. Ezt az önleleplezést itt, a dolgozat elején vállalnom kell 
ahhoz, hogy őszintén meg tudjam indokolni témaválasztásomat. 

A fenti kérdés második felére adott válaszom az, hogy azért a kognitív nyelvészetet használom a kérdés meg-
válaszolására, mert a kognitív tudományon belül a kognitív nyelvészet foglalkozik legintenzívebben az emberi 
megértés és jelentésalkotás metaforikus aspektusaival. Dolgozatom egyik fő gondolata az, hogy a „miért kellett 
Jézusnak meghalnia?” kérdés tisztázásához elkerülhetetlen bizonyos metaforikus fogalmi, kognitív keretek 
(vagyis a nyelven túlmutató, a mögötte meghúzódó gondolati sémák) fi gyelembevétele. A kognitív nyelvészeti 
megközelítés nem korlátozódik bizonyos szavak vagy szövegek jelentésének vizsgálatára, hanem nem nyelvi 
események jelentésének vizsgálatára is kiterjeszthető. A nem nyelvi eseményekhez (cselekvések, történések) is 
jelentéseket rendelünk, és maguk a nem nyelvi események is az emberi jelentésalkotási műveletek eredményei. 
A dolgozatban tehát azokat a fogalmi kereteket igyekszem feltárni, amelyek megmagyarázzák, érthetővé teszik 
Jézus kereszthalálát. Állításom szerint négy ilyen fogalmi keret létezik, és mindegyik dominánsan metaforikus 
fogalmi keretek által létrehozott.

 1 Ez a dolgozat egy, a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott előadás írott változata. Hálás vagyok Fabiny Tibornak, hogy 
meghívott egy ilyen témájú előadás megtartására, és azért, hogy értő és konstruktív kritikával elősegítette nyilvánvaló „teológiai 
hiányosságaim” csökkentését. Természetesen egyedül én vagyok felelős minden megmaradó értelmezési hibáért. 
 2 Az utóbbi harminc évben a „fogalmi metaforák” elmélete új lehetőségeket nyitott meg a társadalom- és humántudományokban. 
Segítségével megvizsgálhatjuk az emberi elme világot értelmező és alakító erejét. Az elmélet megtermékenyítőleg hatott a vallástu-
dományra is, és ezen belül különösen a Biblia értelmezésével kapcsolatos munkákra. A jelen tanulmány ebbe a szellemi-tudományos 
vonulatba illeszkedik, és igyekszik hozzájárulni az Újszövetség központi eseményének megértéséhez.
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Mivel a felhasznált fogalmi eszközök közül a metafora kiemelkedő szerepet játszik az itt következő elemzésben, a 
dolgozat első felében a kognitív nyelvészet metaforafelfogását mutatom be egy mindennapi példa és egy újszövetségi 
példa alapján. Ezután térek rá Jézus kereszthalálának négyszintű elemzésére.

A metafora

Amikor az élet absztrakt fogalmáról beszélünk a mindennapi használat során, gyakran folyamodunk az alábbiakhoz 
hasonló nyelvi kifejezésekhez:

Eltévelyedett.
Ott vagyok, ahová el akartam jutni az életben.
Válaszút előtt állok. 
Sokra viszi az életben.
Feltartóztathatatlanul megy előre.
Sok mindenen ment keresztül az életben. 
Látjuk, hogy a használt metaforikus kifejezések mind az utazás, a helyváltoztatás fogalmával kapcsolatosak. 

(A metaforikus nyelvi kifejezéseket dőlten szedtük.) Észrevehetjük azt is, hogy az egyes nyelvi kifejezések jelentése 
nem véletlenszerű, egy bizonyos rendszer szerint jelentik azt, amit jelentenek. A jelentések rendszere abból adódik, 
hogy az utazás fogalmán keresztül strukturáljuk és értelmezzük az élet fogalmát, vagyis az élet fogalmának bizonyos 
aspektusait az utazás fogalmán keresztül konceptualizáljuk, tesszük a magunk számára könnyebben érthetővé és 
hozzáférhetővé. Az utazás fogalmán keresztül értelmezett életfogalom a két fogalmi tartomány (az úgynevezett 
„forrástartomány”: az utazás és a „céltartomány”: az élet) közötti rendszeres megfelelésekből adódik. Amikor két 
fogalom között ilyen rendszeres megfeleléseket találunk, fogalmi metaforáról beszélünk. A fenti metaforikus nyelvi 
kifejezések alapján feltételezhetjük az élet utazás fogalmi metafora létezését. A példánkban szereplő fogalmi meg-
felelések rendszerét a következőképpen írhatjuk le:

Az élet utazás

Utazás Élet
Az utazó  Az életet élő ember
Az utazás  Az élet élése
Úti cél(ok)  Elérendő célok az életben
(Utazást/mozgást megnehezítő) akadályok  Nehézségek (az életben)
A megtett út  Az élet egy leélt szakasza
Az út irányával kapcsolatos döntések  Az életben meghozott döntések

A továbbiakban a metaforát ilyen, két fogalmi tartomány közötti megfelelések rendszerének fogom fel (lásd Kö-
vecses 2005). 
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A magvető példabeszéde

Jézus tanítása során sok esetben használja a z ebben az értelemben felfogott metaforákat. Vegyük példaként a m ag-
vetőről szóló példázatot:3 „Azon a napon k imenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. És nagy sokaság gyülekezék 
őhozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala. És sokat beszéle nékik példáza-
tokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, 
elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala; és hamar kikele , mivel hogy nem vala mélyen 
a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely  pedig a tövisek közé 
esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. Némely pe dig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely százannyit, 
némely hatvanannyit, néme ly pedig harmincannyit. Akinek van füle a hallásra, hallja.” (Mt 13,1–9; Károli-ford.)

Miután a példázatot elmondta, Jézus elmagyarázza a  tanítványoknak, hogy miért beszél példázatokban, majd 
a fenti met aforafelfogásnak megfelelően kifejti a metaforát alkotó megfelelések rendszerét.4 Ez így hangzik:

„Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe 
vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt 
örömmel fogadja; de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt p edig nyomorgatás vagy üldözés támad az 
ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek  közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és 
a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely  pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és 
érti az igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig harmincannyit. 
(Mt 13 ,19–23; Károli-ford.)

Jézus ezzel tulajdonképpen egy kognitív nyelvészeti elemzést végez el. Kicsit átalakítva és mai nyelvre fordítva, 
a Jézus által kibontott megfeleléseket a következőképpen adhatjuk meg:

A mag → Jézus igéje
Útfélre esett mag → a meghallott, de meg nem értett ige
Köves helyre esett mag → örömmel fogadott, de csak rövid ideig élő/használt ige
Tövisek közé esett mag → a meghallott, de nag yobb hatást ki nem váltó ige
Jó földbe esett ige → a meghallott és megértett ige, amelynek sokszoros hatása van
Láthatjuk tehát, hogy a dolgozatban használt metaforafelfogás nemcsak egy lehetséges útja a jézusi metaforák 

megközelítésének, hanem egy kívánatos útja is, hiszen maga Jézus elemzi saját metaforáit azon a módon, ahogy a 
mai kognitív nyelvészek is teszik.5

 3 A Károli-féle fordítást használom, mert ez az interneten könnyen elérhető magyar verzió (megtalálható a http://biblia.hit.hu/
bible/21/MAT/13 oldalon).
 4 A fenti metaforafelfogás szerint a tipikusan konkrét és elvont fogalmi tartományok közötti megfelelések rendszere alapján 
működő minden alakzat, így az allegória is, metaforának tekinthető. Vagyis ebben a felfogásban a metafora mint alapvető megértési-
megismerési eszköz szerepel, amelynek több változata lehetséges (például allegória, hasonlat stb.).
 5 A hagyományosabbnak nevezhető de a kognitív nyelvészeti metaforakutatással összeegyeztethető bibliai metaforakutatás 
kiváló áttekintését adja Fabiny Tibor egyik új dolgozatában (lásd Fabiny 2011). A jövő egyik fontos feladata lehet az eddigi bibliai 
metaforakutatás integrálása az uralkodó kognitív nyelvészeti metaforakutatás eredményeivel.
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Fogalmi integráció: a szőlősgazda példázata

Ugyanakkor persze a megfelelések rendszere nem mindig olyan egyszerű és világosan értelmezhető, mint a magvető 
példázatában. Szép számmal találunk olyan eseteket is, amikor, bár a forrás- és céltartomány világosan elkülönül, 
a kettő közti megfelelések nem teljesen felelnek meg intuícióinknak. Az egyik ilyen eset a szőlősgazda példázata.

„Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő 
szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlejébe. És kimenvén három óra 
tájban, láta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igaz-
ságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazonképpen cselekedék. 
Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt 
egész napon át, hivalkodván? Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a 
szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő 
a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz 
pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként. 
Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, 
és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén, monda azok közül 
egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem? Vedd, ami a 
tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adn i, mint néked. Avagy nem szabad-é nékem a ma-
gaméval azt tennem , amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók 
elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Mt 20,1–16)

A történetet így írhatjuk le tömören: a gazda kimegy a piacra, hogy munkásokat fogadjon fel azért, hogy  sző-

Földművesek és szőlőművesek a Beatus de Valcavado miniatúráján (9. század)
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lőjében dolgozzanak. A gazda ígéretet tesz a munkásoknak a fi zetségre vonatkozóan. Az ígéret az , hogy mindenki 
jogos bért kap a nap végén.

Mivel tudjuk, hogy a történet nem szó szerint értelmezendő, szinte párhuzamos an egy másik történetet is „hal-
lunk”: Isten eljön az emberekhez, hogy befogadja, magához fogadja őket az ő országában. Azokkal az emberekkel, 
akik hozzá jönnek, Isten egyezséget köt. Az egyezség tárgya az Istentől kapott üdvösség. 

A két történetet azért halljuk párhuzamosan, azért értelmezzük a szőlősgazda történetét egy másik történetként, 
mert a két történet között bizonyos fogalmi megfelelések találhatóak. Ezek a következők:

Gazda → Isten
Kimegy a piacra → Isten eljön az emberekhez
Munkások → emberek
A gazda ígéretet tesz a munkásoknak → Isten egyezséget köt az emberekkel
Az ígéret a fi zetségre vonatkozik → az egyezség az üdvösségre vonatkozik
A gazda felfogad egy munkára → Isten lehetőséget kínál (az üdvösségre)
A szőlőben való munka → Isten országába jutásért tett emberi hozzájárulás
A bér átvétele → az üdvösség elnyerése/az Isten országába jutás
A gazda, piac, felfogad, munkás, szőlő, munka, fi zetség fogalmai a kognitív nyelvészet terminológiájával élve a 

metafora forrástartományát alkotják, míg az ezeknek megfelelő Isten, eljön az emberekhez, befogad, Isten országa, 
Isten egyezsége az emberrel, üdvösség fogalmai a metafora céltartományát alkotják. 

Mint láttuk, a fogalmi megfelelések létrehozzák a bibliai történet nem szó szerinti jelentésének, értelmezésének 
jelentős részét. Ugyanakkor azonban nem magyarázzák meg annak legfontosabb mondanivalóját. Nevezetesen azt, hogy 
a történet munkásai miért háborodnak fel azon, amit a szőlősgazda, vagyis Isten mond: „Barátom, nem bánok veled 
igazságtalanul: Nem egy [tíz] dénárban egyeztél-e meg velem?” A történet mai hallgatói is inkább a háborgó munkásokkal 
értenek egyet, mint a szőlősgazdával, a legtöbb ember régen is, most is igazságtalannak tartja a gazda-Isten döntését.

Hogyan lehetséges ez egy Jézus által elmondott bibliai történet esetében? A kérdés megválaszolásához először 
is világosan kell látnunk, hogy a történet a Bibliát olvasó vagy az evangéliumot hallgató embereknek szól. Ez az 
alaphelyzet megkülönbözteti a bibliai történet értelmezését minden hasonló valós és konkrét történet értelmezésé-
től. A hasonló valós és konkrét történetekben valóban joggal érzi minden munkás és a történetet hallgató minden 
ember úgy, hogy több jár annak, aki hosszabb ideig dolgozik. A történet metaforikus értelmezése során viszont 
pontosan ez az az ismeret, tudás, amely tévútra viszi, viheti a bibliai történetet olvasó, halló embert. 

A bibliai történetnek két lehetséges értelmezési módja van. Egyfelől értelmezhetjük a történetet a forrástar-
tomány szemszögéből (egy szőlősgazda felfogad munkásokat stb.), másfelől pedig a céltartomány szemszögéből 
(Isten eljön az emberekhez stb.). Ha a forrástartomány nézőpontjából értelmezzük, akkor ennek a „logikája” szerint 
értelmezünk. Azt mondjuk, hogy aki többet dolgozik, kapjon több fi zetséget munkájáért, vagyis a fi zetség és az 
üdvösség metaforikus megfelelése alapján aki többet tesz hitéért, kapjon több üdvösséget. Mélyen igazságtalannak 
érezzük, hogy aki szinte alig tesz hitéért, ugyanannyi üdvösséget kap, mint az, aki egész életén keresztül sokat tesz 
érte. Ezt az interpretációt tehát a forrástartomány logikája diktálja.

Ha viszont a céltartomány alapján értelmezzük az igazságos fi zetség kérdését, más eredményre jutunk. Ugyan 
ebben az olvasatban is az üdvösség felel meg a fi zetségnek, de itt az üdvösség mindenki számára egyenlő. Mivel Isten 
ebben a tekintetben nem tesz különbséget ember és ember közt, ahogy a gazda mondja, a fi zetség mindenkinek tíz 
dénár lesz, tehát mindenki ugyanazt az üdvösséget kapja. Vagyis a céltartomány szemszögéből nézve a munkásnak-
embernek adott fi zetség-üdvösség teljes mértékben igazságos. 
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De akkor Jézus miért nem az isteni céltartomány szemszögéből mondja el a történetet? Miért hagyja, hogy a 
hétköznapi ember „beleszaladjon” a forrástartományon keresztül történő értelmezés hibájába, és igazságtalannak 
tartsa Isten döntését? Konkrétabban fogalmazva, miért hagyja, hogy az ember az igazságos fi zetséget eleve a maga 
emberi módján értelmezze, és ezzel eleve hibázni kényszerüljön az interpretáció során? Valószínűleg azért, mert rá 
akar döbbenteni minket arra, hogy az ő országa (ahol az üdvösség van) nagyon más világ, mint amelyben jelenleg 
is élünk. Olyan világ, amelyben a mi világunk logikája nem érvényes, sőt értelmetlen. Aki elfogadja Isten hívását 
az ő országába, nem kap, de nem is igényel több mint egy [tíz] dénárt. 

Azonban felmerül a kérdés, hogy kognitív szempontból – mondjuk úgy, „technikailag” – ez a mindennapi gon-
dolkodásunk számára kihívást jelentő elképzelés hogyan válik, válhat értelmezhetővé. A fenti példa azt mutatja, hogy 
a rendszeres fogalmi megfeleléseken nyugvó metaforafelfogás nem érvényes minden esetben. A forrástartományról a 
céltartományra történő leképezéseink nem mindig eredményezik azt az interpretációt, amelyet Jézus a példázatnak adni 
szándékozott. A helyes interpretáció sokszor azt követeli meg, hogy interpretációnk a forrás- és céltartományon kívül egy 
harmadik fogalmi teret is igénybe vegyen. Egy olyan „integrált teret”, amelyben a forrás- és céltartomány bizonyos elemei 
együtt tesznek lehetővé egy új olvasatot. Példánkban ez konkrétan azt jelenti, hogy egy olyan integrált fogalmi tér jön 
létre, amelyben minden munkás, függetlenül attól, hogy mennyit dolgozott, ugyanazt a bért kapja. Ez a bér felel meg az 
üdvösségnek. Vagyis a példázat értelmezése során létrehozunk egy, a mindennapi munkavégzés és az isteni világ elemeiből 
összeálló fogalmi teret, amelyben a munkabér/üdvösség mindenki számára egyenlő, a végzett munka idejétől függetle-
nül. A munkabérnek ez a felfogása a céltartomány által meghatározott módon jelenik meg az integrált fogalmi térben.

Ezt a kognitív jelenséget fogalmi integrációnak nevezzük, és a későbbiekben még támaszkodunk rá. (A fogalmi 
integrációról bővebben lásd Kövecses–Benczes 2010.)

Jézus halála

A fő kérdés, amelyet megválaszolni kívánok a fenti és további fogalmi eszközök segítségével a következő: miért kellett 
Jézusnak meghalnia? Véleményem szerint a válasz legalább négy szinten fogalmazható meg, amelyek a kereszténység 
szimbolikus aspektusaira világítanak rá. Azokra az aspektusokra, amelyek szerint 

• Jézus áldozati bárány;
• Jézus bűnbak;
• Jézus megváltó;
• Jézus kenyér és bor.

Javaslatom szerint a négy szimbolikus szint Jézus különböző oldalait hozza fókuszba, és mindegyik a maga 
módján a fenti kérdésre ad választ: miért kellett Jézusnak meghalnia?

Jézus mint áldozati bárány

Nézzük meg először azt az olvasatot, amely az Ószövetség világában gyökerezik! Ezen a szinten Jézus keresztre 
feszítése az áldozati bárány ószövetségi megölésére épül metaforikusan. Vagyis:

Forrástartomány: áldozati bárány megölése az Ószövetségben
Céltartomány: Jézus keresztre feszítése az Újszövetségben
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Az Ószövetség világában az áldozati bárány megölése egy világos, jól körülhatárolható fogalmi tartományt 
alkot. Ebben a fogalmi tartományban az embereknek juhai-bárányai vannak, az emberek bűnöket követnek el, 
Isten létezik az emberek számára, az emberek feláldozzák bárányukat Istennek, hogy megbékítsék Istent bűneik 
miatt. Vagyis ez az ószövetségi fogalmi tartomány az alábbi elemeket tartalmazza:

• Isten;
• a bárány tulajdonosa;
• a bárány tulajdonosának bűne;
• bárány;
• a bárány tulajdonosa feláldozza a bárányt Istennek (hogy megbékítse őt).

Az ószövetségi fogalmi tartománynak megfelel az újszövetségi keresztre feszítés fogalmi tartománya, amely a 
következő elemeket tartalmazza:

• Isten;
• emberek;
• az emberek bűnei;
• Jézus mint Isten Báránya;
• Jézus az emberek bűneiért meghal.

Az ószövetségi és újszövetségi fogalmi tartomány (a forrás-, illetve céltartomány) így vonatkoztatható egymásra:
Isten → Isten
A bárány tulajdonosa → emberek
A bárány tulajdonosának bűne → az emberek bűnei
Bárány → Jézus mint Isten Báránya
A bárány tulajdonosa feláldozza a bárányt Istennek → Jézust mint Bárányt tulajdonosa (Isten) feláldozza az 

emberek bűneiért
Ezek a megfelelések létrehozzák a Jézus keresztre feszítése az áldozati bárány megölése metaforát, amely szerint 

Jézus az ószövetségi és az újszövetségi világ analógiájának megfelelően mint áldozati bárány, mint Isten Báránya 
és egyúttal kiengesztelője hal meg az emberek bűneiért. Mint a megfelelésekből látszik, az ószövetségi „báránytu-
lajdonosok” az újszövetségi világban az „embereknek” felelnek meg, ahol „Jézus mint Isten Báránya” felel meg az 
ószövetségi „báránynak”. 

További kérdés természetesen az, hogyan lesz az újszövetségi világnak része a „Jézus mint Isten Báránya” ösz-
szetett kép. Ez csak úgy jöhet létre, ha fogalmilag integráljuk az ószövetségi „bárányt” az újszövetségi „Jézussal”, 
akinek atyja/tulajdonosa Isten maga. Hogy egyáltalán miért kellett létrejönnie ennek a képnek az Újszövetségben, 
az elemzés egy másik szintjén válik érthetővé.

Jézus mint bűnbak

Az elemzés következő szintjén azt állíthatjuk, hogy Jézus azért halt meg, mert az emberek bűnösek, és ezért büntetés 
jár Istentől. Itt is két tartományt különíthetünk el. Az egyik az ószövetségi világban az emberi élet tartománya. 
Ebben a fogalmi tartományban szintén az embereket és Istent találjuk, valamint azt, hogy Isten szenvedésre ítéli 
az embereket bűneikért.

Vagyis az Ószövetségben:
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Céltartomány: az emberi élet 
• Isten
• emberek
• Isten szenvedésre ítéli az embereket
• az emberek bűneiért
• halál(lal büntetés)

Az ezt a tartományt értelmező másik fogalom az Ószövetségben a bírósági tárgyalás, amelynek elemei a bűnt elkö-
vető ember, a bíró, az emberek által elkövetett bűntett és a bűntettért kirótt szigorú büntetés.

Forrástartomány: bírósági tárgyalás
• bíró
• bűnösök
• az emberek büntetése
• az emberek által elkövetett bűntettekért
• szigorú büntetés

Azaz az ószövetségi ember számára az emberi élet részben mint bírósági tárgyalás jelenik meg, amelynek során egy 
bíró szigorú büntetést ró ki rá, ha vétkezik.6 Ezt az elgondolást nevezhetjük az emberi élet egy bírósági tárgyalás 
metaforának. A metaforát alkotó fogalmi megfelelések a következők:

Az emberi élet egy bírósági tárgyalás
Bíró → Isten
Bűnösök → emberek 
Az emberek büntetése → Isten szenvedésre ítéli az embereket
Az emberek által elkövetett bűntettekért → az emberek bűneiért
Szigorú büntetés → halál(lal büntetés)

Tehát ez a metafora jellemzi az élet egy lehetséges felfogását az Ószövetségben. Az Újszövetségben azonban a meta-
forának egy olyan változata található, amely részleteiben más fogalmi megfelelésekre épül. A keresztény változatban 
Isten nem az emberekre ró ki büntetést bűneikért, hanem csak Jézusnak kell szenvednie. Vagyis az emberek bűneiért 
Isten a keresztre feszítéssel csak Jézust sújtja. Ezzel az Újszövetségben az emberi élet egy bírósági tárgyalás metafora 
egy alapvető ponton változik az ótestamentumi verzióhoz képest:

Bíró → Isten
Bűnösök/bűnözők → Jézus 
Az emberek büntetése → Jézus szenvedése (keresztre feszítés)

 6 Az életnek ez a felfogása természetesen nem jelenti azt, hogy Isten szerepe csak és kimondottan az igazságos ítélkezésre 
korlátozódott volna. Istennek az emberi életben betöltött szerepe magában foglalta a könyörületességet és az emberek szeretetét is. 
A fenti metafora azonban csak az előbbi szerepet hozza előtérbe.
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Az emberek által elkövetett bűncselekményekért → az emberek bűneiért
Szigorú büntetés → halál(lal büntetés) (keresztre feszítés)

Ugyanúgy, mint az ószövetségi változat esetében, itt is elmondható, hogy ez a metafora sem fejezi ki teljességében 
a keresztény embernek az emberi élettel kapcsolatos felfogását, bár jelentős részét igen.

Az elemzéssel kapcsolatban három probléma merülhet fel. Az első: hogyan lehetséges, hogy Jézus minden ember 
megfelelője? Ez csak akkor lehetséges, ha feltételezzük egy metonímia7 meglétét és működését fogalmi rendsze-
rünkben: a kategória egy kiemelkedő tagja a kategória minden tagja helyett. Ennek az általános metonímiának egy 
specifi kus változata a Jézus minden ember helyett metonímia. Hogy Jézus miért tekinthető az emberek kategóriája 
kiemelkedő tagjának, az világossá válik az alábbiakban.

A második probléma: hogyan felelhet meg Jézus valós szenvedése az emberek virtuális szenvedésének? Jézus 
szenvedése valós volt, míg az embereké csak virtuális szenvedés. A keresztre feszítés örökre megmenti az embereket 
a szenvedéstől, ha hisznek Istenben. A jézusi valós szenvedés és a virtuális emberi szenvedés közötti ellentmondás 
feloldható, ha feltételezünk egy további metonímiát: valós esemény az ugyanazon fajta virtuális esemény helyett 
metonímia. Vagyis a jézusi szenvedés metonimikusan képviseli az emberek bűneikért való virtuális szenvedését.

A harmadik probléma a következő: hogyan lehet bűnöző és hogyan lehet büntethető valaki, aki bűntelen? 
Isten megbünteti az embereket bűneikért, de Jézus bűntelen. Viszont akkor hogyan büntethető? Csak akkor, 
válaszolhatjuk, ha Jézus magára veszi bűneinket, vagyis akkor, ha Jézus mint bűntelen bűnbak8 jelenik meg a ke-
resztre feszítéshez vezető eseményekben. Jézus ilyen értelmű bűnbaksága csak akkor érthető meg, ha túlmegyünk 
eddig bemutatott metaforikus gondolkodásmódunkon, és feltételezünk egy olyan fogalmi integrációs folyamatot, 
amelyben nemcsak két tartomány vesz részt, hanem több, és amelyben a különböző tartományok bizonyos elemei 
integrálódnak egy integrált térben. Az első bemeneti tér az isteni világ tere, amelyben megtaláljuk Istent és az ő 
fi át, Jézust, aki bűntelen. A második bemeneti tér az emberi világ, amelyben megtalálható az emberi Jézus, aki a 
megtestesült Isten, valamint az Isten által teremtett emberek összes bűneikkel. A harmadik bemeneti tér az emberi 
büntetés-végrehajtás tere, amelyben a keresztre feszítést végrehajtó katonák és a kivégzendő bűnözők vannak. Az 
integrált térben, a keresztre feszítés terében pedig megtaláljuk az isteni/emberi Jézust minden ember bűnével (a fenti 
metonímiák segítségével) és a harmadik bemeneti térben levő katonákat, akik Jézust keresztre feszítik, valamint a 
keresztre feszítés által immár bűntelenné vált embereket a második bemeneti térből. Mindezt a következőképpen 
ábrázolhatjuk:

 7 A kognitív nyelvészet felfogása szerint a fogalmi metaforával szemben, amely két különböző fogalmi tartomány között jön 
létre, a fogalmi metonímia egyazon fogalmi tartomány elemei vagy tagjai közötti kapcsolatot jelent. A fogalmi metonímia olyan 
kognitív mechanizmus, amelynek segítségével egy fogalmi tartomány egy elemén vagy tagján keresztül (fogalmilag) elérhetővé 
tesszük a tartomány egy másik elemét vagy tagját. Például egy „kiemelkedő tag” állhat minden tag helyett, vagyis egy tag fogalmi 
hozzáférést nyújt minden taghoz (lásd Kövecses 2005).
 8 Mint a bevezetésben említettem, az elemzés célja nem egyes szavak vagy szövegek jelentésének leírása, hanem Jézus kereszthalálá-
nak és az ahhoz vezető eseményeknek a megfelelő (metaforikus) fogalmi keretekbe ágyazása, értelmezése. Vagyis nem azt vizsgálom, 
hogy milyen metaforára épül a bűnbak szó (amelynek jelentése természetesen metaforikus), hanem azt, hogy hogyan értelmezzük 
Jézust a bűnbak szerepében egy metaforikus fogalmi keret segítségével, és hogy a bűnbak fogalmi keretébe történő belehelyezés 
hogyan motiválja Jézus halálát – a keresztre feszítést.
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Bemeneti tér 1: ISTENI VILÁG Bemeneti tér 2: EMBERI VILÁG

Integrált tér: KERESZTRE FESZÍTÉS Bemeneti tér 3: BÜNTETÉS

Isten

Jézus (isteni, bűntelen)

Isten

Jézus (emberi, bűntelen)

Bűnös emberek

Katonák

Keresztre feszítés

Jézus (isteni/emberi/
az emberek bűneivel)

Az emberek bűnmentesek

Katonák

Keresztre feszítés (kivégzés)

Bűnözők
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Az integrált térben Jézus félig isteni, félig emberi, hiszen az isteni világból jön, de az emberi világban él. Ez a kettősség 
az emberek kiemelkedő példájává teszi, és egyúttal megmagyarázza, hogy miért állhat metonimikusan minden ember 
helyett. Ami azonban számunkra itt a legfontosabb, az az, hogy Jézus és az emberek tulajdonságokat cserélnek az 
integrált térben: Jézus magára veszi az emberek bűneit, és ezért keresztre feszítik, az emberek pedig ezáltal bűntől 
mentessé válnak.

Jézus mint megváltó és megmentő

De miért is békíti meg magával Isten a világot Jézus keresztre feszítése által? És miért történik az integrált térben 
a tulajdonságok cseréje? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy újabb metaforára kell támaszkodnunk: az egyensúly-me-
taforára. Az általános egyensúly-metafora már jelen van az emberi élet egy bírósági tárgyalás metaforában is, ahol a 
büntetés súlyossága az elkövetett bűn súlyosságától függ. Az egyensúly-metafora jelen esetben a számviteli könyvelés 
metafora alakját ölti. Amikor erről van szó, akkor Jézus Megváltóként áll előttünk. A számviteli könyvelés metafora 
esetében három skálát is találunk: 

Az emberek bűnei Isten büntetése Jézus szenvedése

Az erkölcsszámviteli könyvelés

A három skála egyforma magas: az emberek által elkövetett bűn nagysága megegyezik Isten erre adott bünteté-
sével, ez pedig megegyezik Jézus szenvedésének nagyságával. Tehát Jézus szenvedése megfelelően kiegyenlíti az 
erkölcsi hiányt, ami azt jelenti, hogy Jézus elegendően sokat szenved ahhoz, hogy a bűnök és büntetések skálái 
kiegyenlítődjenek. Ezáltal Jézus megváltja az embereket a bűntől. Ugyanakkor azt is állíthatjuk, hogy Jézus 
szenvedései nemcsak kiegyenlítik a számviteli könyvelésben a bűnök által okozott erkölcsi hiányt, hanem Jézus 
többet szenvedett, mint amennyi ezért elvárható lett volna. Ez a számvitelre alapozott erkölcsi felfogás logikájából 
adódik. Mivel Jézus bűntelen, szenvedése olyan mennyiségű jóváírást hoz létre, amely jóval több, mint a bűnökért 
fi zetendő erkölcsi adósság. Ezt a plusz jóváírást használjuk minden alkalommal, amikor bűneinkért bocsánatot 
kérünk és kapunk.

De az egyensúly-metaforát megtaláljuk az erkölcsön kívüli fogalmi tartományokban is, így például az olyan 
érzelmeknél, mint a düh és a szeretet. Az egyensúly ilyenkor mint érzelmi egyensúly jelenik meg. A düh esetében 
a düh fokának, intenzitásának egyeznie kell a dühöt kiváltó ok nagyságával. A kereszténység fogalmi tartományá-
ban tehát szintén három skálát találunk a dühvel kapcsolatosan: az elkövetett bűnök nagyságának megfelel Isten 
dühének nagysága, és Jézus szenvedése mértékének is egyeznie kell az elkövetett bűnök nagyságával. A szeretet 
esetében pedig, a mindennapi felfogásban, a szeretet mennyiségének egyeznie kell a kapott szeretet mennyiségével.

Isten haragszik az emberekre (elkövetett bűneik miatt), de ugyanakkor szereti is őket. Haragszik, mert az em-
berek bűnösök, és szereti őket, mert a saját képére teremtette őket. Haragja csak akkor lenne kiengesztelhető, ha az 
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embereket bűneikért halállal sújtaná, de mivel szeretetéből kifolyólag nem akarja, hogy az emberek meghaljanak, 
olyan embert kell halállal sújtania az emberek helyett, akit nagyon szeret, aki minden embert képvisel, és aki magára 
veszi minden ember bűnét. Így az emberek nem halnak meg, és bűneik bocsánatot nyernek. Ebből a nézőpontból 
válik Jézus Megmentővé.

Vagyis a következőképp érvelhetünk: ha szeretlek, nem akarom a halálodat (keresztre feszítés). Isten szereti az 
embereket, ezért nem akarja a halálukat. De annak érdekében, hogy a fenti skálák egyensúlyban legyenek, valakinek 
meg kell halnia,

• akit Isten nagyon szeret (ugyanannyira, mint amennyire az embereket szereti – annak érdekében, hogy 
eleget tegyen a szeretet feltételének);

• aki minden embert képvisel;
• aki szimbolikusan magára veszi minden ember bűnét;
• és aki a valóságban bűn nélküli.

Az emberi világnak csak egy olyan tagja van, aki teljesíti mindezeket a feltételeket. Ez pedig Jézus, és Jézusnak 
ezért kell meghalnia a kereszten. Ezáltal Jézus megmenti az embereket a haláltól, és 
örök életet ad nekik. A Jézus által adott örök élet a bűn halál metaforára épül. Ha 
minden bűn, amelyet az emberek elkövetnek, előre bocsánatot nyer (a kereszthalál 
által), akkor azok, akik hisznek Istenben, örök életet kapnak.

Jézus mint kenyér és bor

Az elemzés negyedik szintjén voltaképpen az úrvacsora (szimbolikus) aktusáról van 
szó. A kenyér és a bor magunkhoz vétele során Jézus halálára emlékezünk. A kenyér 
és a bor értelmezhető mind metaforikusan, mind metonimikusan.9 Kezdjük a meto-
nimikus értelmezéssel. Az utolsó vacsorán Jézus megeszi a kenyeret és megissza a bort. 
Vagyis az étel (kenyér) és az ital (bor) az elfogyasztóval (Jézus) egy fogalmi keretben 
található. Mivel a metonímiában az egy fogalmi kereten vagy tartományon belül 
levő elemek egyike mentális hozzáférést biztosít egy, az ugyanazon fogalmi kereten 
belül levő másik elemhez, a kenyér és a bor Jézus teste és vére helyett áll. Jézus teste 
és vére pedig a megváltó és megmentő Jézus helyett áll. Az úrvacsorában az általunk 
fogyasztott kenyér (ostya) és bor (amelyek ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint 
a Jézus által fogyasztott táplálék) a megváltó és megmentő Jézust szimbolizálják me-
tonimikusan. Az ebben az értelmezésben részt vevő metonímiák tehát a következők:

• a Jézus által fogyasztott kenyér és bor Jézus teste és vére helyett;
• Jézus teste és vére a megváltó és megmentő Jézus helyett;
• az általunk magunkhoz vett ostya és bor a megváltó és megmentő Jézus helyett.

E metonímiák segítségével így értelmezhetjük az úrvacsorát: a kenyér (ostya) és a bor Jézus teste és vére helyett 

 9 A metaforikus értelmezés a katolikus és lutheránus felfogást tükrözi, míg a metonimikus a reformátust. Ezért az észrevételért 
köszönet illeti Fabiny Tibort. 

”

„Az emberi világnak csak egy 
olyan tagja van, aki teljesí-
ti mindezeket a feltételeket. 
Ez pedig Jézus, és Jézusnak 
ezért kell meghalnia a keresz-
ten. Ezáltal Jézus megmenti az 
embereket a haláltól, és örök 
életet ad nekik. A Jézus által 
adott örök élet a bűn halál me-
taforára épül. Ha minden bűn, 
amelyet az emberek elkövet-
nek, előre bocsánatot nyer (a 
kereszthalál által), akkor azok, 
akik hisznek Istenben, örök éle-
tet kapnak.
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állnak, ugyanakkor Jézus teste és vére Jézus helyett áll, akit keresztre feszítettek, ami által megmentette és megvál-
totta a világot. Ezt a Jézust vesszük magunkhoz az úrvacsora alkalmával.

A Jézus és az úrvacsorában található kenyér és bor közötti kapcsolatot azonban metaforikusan 
is értelmezhetjük. Jézust felfoghatjuk úgy, mint a céltartományt, míg a kenyeret és a bort mint 
a forrástartományt. A metafora tehát ez lenne: Jézus teste és vére a kenyér és a bor, ahol a 
metaforikus megfelelések a következők: „a kenyér → Jézus teste” és „a bor → Jézus vére”. De 
sem a metonímiák, sem ez a metafora nem ad választ arra a kérdésre, hogy miért vesszük 
magunkhoz a kenyeret és a bort. Úgy gondolom, hogy a kérdésre akkor kapunk választ, 
ha feltételezünk egy további metaforát, amely elengedhetetlen nemcsak az úrvacsora, 
hanem Jézus alakjának megértéséhez is. A metafora a következő: „Az Isten ige.”

A metaforát legvilágosabb formájában János evangéliumában találjuk: „Kez-
detben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Az Isten ige me-
tafora különös jelentőségét egy másik metaforán keresztül nyeri: a megtestesült 
ige étel. Jézus Isten igéjének a megtestesülése, és mint ilyen, ő maga is ételként 
konceptualizálható (Jézus étel). Jobban megérthetjük ezt a metaforát, ha fi gyelembe 
vesszük, hogy a hétköznapi nyelvben is létezik egy rokon metafora: A gondolatok/
fogalmak ételek, amelyben a gondolatok/fogalmak a bibliai metaforában igeként 
szerepelnek. (Nyelvi példák a hétköznapi gondolatok/fogalmak ételek metaforára: 
„Ezt nem tudom megemészteni”, „egy felmelegített ötlet” stb.) Amikor magunkhoz 
vesszük a kenyeret és a bort az úrvacsora során – akár metaforikusan, akár me-
tonimikusan –, Jézus testéből részesülünk, amely viszont Jézus helyett áll. Mivel 
Isten az Ige (vö. „az Isten ige”), valamint Jézus Isten Igéjének a megtestesülése, és 
ezért metaforikusan szintén étel („Jézus étel”), szimbolikusan részesülünk mind 
Jézusból, mind Istenből az úrvacsorán magunkhoz vett étel által.

Konklúziók

A dolgozatban a Biblia kiemelkedő eseményét, Jézus keresztre feszítését próbáltam elemezni a kognitív nyelvészet 
eszközeivel. A felhasznált négy eszköz a fogalmi tartomány (keret), a fogalmi metafora, a fogalmi metonímia és a 
fogalmi integráció volt.

A négy fogalmi eszköz segítségével rámutattam, hogy Jézus kereszthalála négy különböző, de egymáshoz kap-
csolódó szinten elemezhető. A négy szint Jézus négy „arcának”, négy különböző felfogásának felel meg. Így beszélhe-
tünk Jézusról mint áldozati bárányról, mint bűnbakról, mint Megváltóról és mint Isten igéjének megtestesítőjéről.

A négy arc a fogalmi eszközök négy különböző csoportjával volt feltárható és leírható. Az első csoportban 
(Jézus mint áldozati bárány) két fogalmi tartomány kapcsolódik össze metaforikusan: Jézus keresztre feszítése az 
áldozati bárány megölése. A fogalmi eszközök második csoportját (Jézus mint bűnbak) az emberi élet egy bírósági 
tárgyalás metafora alkotja, és egy olyan fogalmi integrációs hálózat, amely az isteni világ teréből, az emberi világ 
teréből, az emberi büntetés-végrehajtás teréből és a keresztre feszítés integrált teréből áll. A harmadik csoportban 
(Jézus mint megváltó és megmentő) az erkölcsszámviteli könyvelés, az egyensúly-metafora, valamint három össze-
tartozó metaforikus skála található. Végül a negyedik csoport (Jézus mint kenyér és bor) fogalmi eszközei a kenyér 

Juan de Juanes (1500 körül – 1579): 
Az oltáriszentséget szerző Krisztus
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és a bor Jézus teste és vére helyett, a Jézus teste és vére 
a megváltó és megmentő Jézus helyett és az általunk 
magunkhoz vett ostya és bor a megváltó és megmentő 
Jézus helyett metonímia, valamint az Isten az ige és 
a megtestesült ige étel metafora. 

Jézus negyedik arca vagy oldala (Jézus mint ke-
nyér és bor) különös jelentőséggel bír a keresztények 
számára. Mikor magukhoz veszik a kenyeret és a 
bort, a legközvetlenebb módon tapasztalják meg 
vallásuk lényegét: azáltal, hogy magukhoz veszik 
Jézus szimbolikus (metonimikus vagy metaforikus) 
formáit, fi zikailag részesülnek Jézusból és egyúttal 
Istenből. De ahhoz, hogy ez a szimbolikus aktus 
teljes értelmet nyerjen, Jézus másik három arcára is 
szükségük van, bár a másik hármat nem tapasztalják 
az úrvacsorában rejlő közvetlenséggel.

Míg az első három Jézus-arc (vagy felfogás) 
három különböző fogalmi keretben tárja elénk Jé-
zus keresztre feszítését, valamint a keresztre feszí-
tés üdvtörténeti szükségességét, addig a negyedik 
(Jézus mint kenyér és bor) megmutatja számunkra 
Jézus halálának számunkra való jelentőségét: azt, 
hogy a kereszthalál révén megkaphatjuk itt és most 
egy új élet lehetőségét.
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