
FRENYÓ ZOLTÁN

1955-ben született Buda
pesten. Egyetemi tanul
mányait az ELTE BTK tör
ténelem-filozófia szakán
végezte. Az MTA Filozófiai
Kutatóintézetének tudo
mányos főmunkatársa, a
PPKE BTK és a Szent
Margit Gimnázium tanára.
Kutatási területe az antik,
az ókeresztény és a 20.
századi keresztény filozó
fia és eszmetörténel.

lA címben szereplő idé
zet Tertullianustól szár
mazik: De paenitentia,

IV. 1. A bűnbánatról.

(Ford.: Németh László.)
ln: Vanyó László

(szerk.): Művei. Szent
István Társulat,

Budapest, 1986.
211. János Pál pápa:

Dives in Misericordia.
Irgalomban gazdag lsten
kezdetü enciklika (1980).

(Ford.: Diós István.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2002. (=DM)
3VÖ. Ortensio da

Spinetoli: Lukács. A sze
gények evangéliuma.
(Ford.: Turay Alfréd.)

Agapé, Szeged, 2001,
507skk.

fiA bűnbánat

tehát élet"
A tékozló fiú parabolája az egyházatyák
tanitáséban'

Dives in Misericordia kezdetű, az irgalom témájának szentelt en cik
likajában/ II. János Pál pápa a mai ember világát a következőkép

pen jellemzi: "Úgy tűnik, korunk emberének lelkülete szembefor
dul az irgalmas Istennel, talán jobban, mint korábban. S azt is
megpróbálja, hogy az emberi szívből kiirtsa és az életbó1 kiiktassa
az irgalmasság gondolatát is." (DM 7) A pápa emlékeztet arra, hogy
egyes teológusok szerint Isten tökéletességei és tulajdonságai között
az irgalmasság a legnagyobb (DM 75), majd hangsúlyozza: "Az em
ber annyira közeledik Isten irgalmas szeretetéhez, amennyire saját
szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet." (DM 82) Az
irgalom tehát az ember élete szempontjából döntő fontosságú kér
dés. Ezt hirdeti a pápa, akinek egyedülálló tanító, enciklika-író
életművében ezért különleges hely illeti meg második körlevelét.
Az enciklikában pedig a pápa az irgalom témájának feltárásában
mintegy középpontba helyezi és hosszan elemzi a tékozló fiú
evangéliumi példázatát (DM 31-41), amelyben - mint írja - az
isteni irgalmasság lényege szinte tapinthatóan fejeződik ki.

A tanítás a keresztény hagyomány egészén alapul. Maga a
példázat (Lk 15,11-32), amely az egyik legismertebb és legtöbbet
emlegetett evangéliumi parabola." természetesen már az ókeresz
tény korban, az egyházatyák munkásságában is gyakran felme
rül. Az alábbiakban az egyházatyáknak erről szóló néhány jel
legzetes megnyilvánulását tekintjük át.

A tékozló fiú parabolája két - szorosan összetartozó - témát
tartalmaz: a bűnbánat, valamint a bűnbocsánat kérdését. Itt kell
megjegyeznünk, hogy az egész kérdéskörnek a magyar iroda
lomban páratlan teológia történeti feldolgozását nyújtotta Pro
hászka Ottokár, aki 1894-ben jelentette meg A keresztény bűnbánat

és bűnbocsánat című monográfiáját, amelynek témáját így jelle
mezte: "A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat folytonos élet
és gyakorlat, a kereszténység legmelegebb s legbensőségesebb

élete.:"
Saját korukról az egyházatyák mint felelős gondolkodók és

pásztorok a fent idézettekhez hasonlóan vélekedtek. Intelmeik
szerint sem a bánat, sem a bocsánat nincs jelen kellőképpen az
emberek lelkében. Beszédeikben és írásaikban a körülményeknek
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és harcaiknak megfelelően hol az egyiket, hol a másikat hangsú
lyozzák erőteljesebben.

Tertullianus (160-220), a latin keresztény irodalom úttörője kü
lön munkában értekezik a bűnbánatról. Ő azoknak a nagy
észak-afrikai íróknak a sorát nyitja meg (Cyprianus, Arnobius,
Lactantius, Ágoston), akik megtértként mind foglalkoznak ezzel
a kérdéssel. ("Nem születsz kereszténynek, csak azzá leszel" 
tanította egyúttal mélyebb értelemben Tertullianus''). Tertullianus
A bűnbánatról című műve a keresztség felvételére készülő

katekumenek számára írt korai alkotás, amelyben a vonakodókat
ösztönzi nagy retorikai erővel a bűnvallomásra. Művében

Tertullianus fő törekvése, hogy olvasóját rávegye a bűnbánatra:

"A bűnbánatnak egyszer vesse alá magát az ember és örökké
folytassa, mert mindenki adósaként tekint az Úrra." (VI. 1.) Rá
mutat, hogy az ember természettől fogva ismeri a bűnbánatot (I.
1.), han~súlyozza, hogy ahol nincs félelem, ott nincs javulás sem
(II. 2.). Irásában részletesen foglalkozik a bűnökkel, a megbocsá
tással, a kegyelem segítségével a bűnbánatban. Keserűen állapít
ja meg, hogy sokan bánat nélkül akarnak bocsánatot nyerni:
"Micsoda képtelenség, mennyire elferdült dolog, bűnbánatot

nem tartani, és mégis elfogadni a bűnbocsánatot, azaz az árát
meg nem fizetni, a bérért azonban tartani a markot!" (VI. 4.)

Tertullianus az ember javait illetően érzékelteti, hogy nagyobb
dolog valamit visszakapni, mint megkapni. (VII. 12.) Ezután tér
rá - az elveszett drachma és az elveszett bárány után- a
tékozló fiú példázatára, amelyet így magyaráz: "Nem hallgatha
tok arról az oly szelíd apáról sem, aki tékozló fiát visszahívja, és
a nyomorgás után a bűnbánót szívesen fogadja, levágva az előre

hízlalt borjút, s örömét lakomával ékesíti. Hát hogyne! Mert meg
találta fiát, akit elveszített, drágábbnak tartotta, mint nyereségét."

"Kit kell értenünk ezen az apán? - teszi fel ezután a kérdést
Tertullianus. - Istent nevezetesen, nincs más olyan atya, senki
se annyira kegyes. Ő tehát visszafogad téged, fiát, bár eltékozol
tad adományát, noha mezítelenül tértél vissza, mert elpártolá
sodból megtértél, megtérésed fölött jobban is örvendezik, mint
más józansága, mértékletessége fölött." (VIII. 6-8.) Ezzel érzékel
teti, hogya fiúban mindenki ismerjen magára, s tartson bűnbá

natot, mert Isten, amikor megaláz, felemel, amikor vádol, fel
ment, amikor kárhoztat, feloldoz (IX. 6.). Ezzel pedig az egész
példázat az ember újjászületésének irányába mutat.

Cyprianus (200-258), Karthágó vértanú püspöke A bukot/akról
című, az egyházüldözések következményeit tárgyaló művében a
kor nehézségeire figyelmeztet: "A bajnak új fajtája ütötte fel a fe
jét C..) Száműzték a szívből a bűnbánatot.?" Utalni szeretnénk
arra, hogy ezt két évszázaddal megelőzően Seneca (t65), a római
sztoikus filozófus, aki a keresztény gondolkodók előtt is nagy
becsben áll, általános erkölcsbölcseleti kérdésként fogalmazza
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meg: "Miért nem vallja be senki a hibáit? (. ..) Hibáinkat bevalla
ni: az egészség jele."7

Az egyházatyák egyöntetűen az ember bűnös voltára hívják
fel a figyelmet, hiszen szem előtt tartják János apostol szavait:
"Ha azt állítju k, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük
félre, és nincs meg bennünk az igazság." (JJn 1,8)8 Cyprianus az
irgalmasságról elmélkedve és éppen Jánosra hivatkozva szorosan
együtt tárgyalja a bűnös ember, a bűnbánat és a bűnbocsánat

kérdését: "Ismerjük fel tehát, szeretett testvéreim, az isteni meg
bocsátás üdvös ajándékát, és amikor letisztítjuk és eltávolítjuk
bűneinket mi, akik nem kerülhetjük el a lelkiismeret sérüléseit,
gyógyszerrel kezeljük sebeinket! Senki ne tetszelegjen tiszta és
szeplőtelen lelkiismeretében, ártatlanságára hivatkozva ne kép
zelje, hogy sebeire nincs szüksége orvosságra, mert meg van
írva: Ki dicsekszik azzal, hogy tiszta a szíve, ki dicsekszik azzal,
hogy mentes a bűntől? (Péld 20,9) János is ezt állítja levelében
(. .. ) Ha pedig senki nem lehet mentes a bűntől, aki pedig bűnte

lennek mondja magát, az vagy gőgös, vagy ostoba."?
A bűntelen ember képzetének problémáját a remeték még ra

dikálisabban fogalmazzák meg. Remete Szent Antal (260-365) sze
rint: "Vedd el a kísértéseket, és senki sem fog üdvözülni.v'" Egy
másik kijelenti: "Jobban szeretem a bűnös embert, ha tudja,
hogy vétkezett, azt bánja, és azért vezekel, mint az olxan em
bert, aki nem követett el bűnt, és igaznak hiszi magát." I

A bűn tudniillik, illetve ennek megfelelő belátása különös mó
don lehetőséget nyújt az erény gyakorlására. Itt először ismét
vissza kell térnünk Senecára, mert szavai egy irányba mutatnak
mind a fentiekkel, vagyis Tertullianus és a remeték eszméivel,
mind pedig Lactantius alább következő nézeteivel, illetve magá
val az evangéliumi parabolával. Seneca A nagylelkűségró1 című

írásában ezeket mondja: "Mindnyájan vétkezünk: egyikünk na
gyobbat, másikunk kisebbet, egyikünk szántszándékkal, mási
kunk talán véletlenségből vagy mások hitványsága miatt sodró
dik bele. És nemcsak vétkezünk, hanem vétkezni is fogunk egé
szen életünk végéig. Még ha valaki olyan tökéletesen kiirtotta is
lelkéből a bűnt, hogy semmi sem tudja őt többé megzavarni
vagy tévútra vezetni, a bűntelenséghez akkor is bűnökön keresz
tül jutott el. Jó-e hát nekünk az, ha hibáinkkal, tévedéseinkkel
szemben könyörtelenek az istenek? Hogyha a kegyes és igazsá
gos istenek sem büntetik rögtön villámokkal a hatalmasok vét
keit, mennyivel illendőbb, hogy egy ember, még ha a többieknél
hatalmasabb is, szelíd lélekkel gyakorolja uralmat." (I. 6-7.)

"Megbocsátani annyi, mint nem büntetni meg azt, akit meg
kellett volna büntetni. A bocsánat a megérdemelt büntetés elen
gedése. A nagylelkűség annyiban múlja ezt felül, hogy akiknek
megkegyelmez, azokról kijelenti, hogy semmi más büntetést
nem is érdemeltek volna. Több ez, mint a bocsánat, és tökélete-
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sebb is." "A bölcs sok büntetést elenged, sok nem egészséges, de
gyógyítható életet meghagy. Úgy tesz, mint a jó földműves, aki
nemcsak az egyenes és sudár fára visel gondot, hanem a valami
ok miatt ferdén nőtt fákat is támasztékokkal segíti felegyenesed
ni." (II. 7.)12

Lactantius (250-317), aki az ókeresztény antropológiai gondol
kodás egyik legjelesebb alakja, Isten haragja című művében szin
tén az ember vétkes természetét, a türelem nevelő célzatát s az
erényessé válás lehetőségét fogalmazza meg. "Mert nincs olyan
ember, aki ne vétkeznék C..) Ha Isten nem irgalmazna, bizony
nagyon is kevesen élnének. Ez az oka annak, hogy igen-igen tü
relmes, és megfékezi haragját. Mivel tökéletes benne az erény,
türelmének is tökéletesnek kell lennie, mert ez maga is erény.
Mily sokan váltak később igazzá a bűnösök közül, a rosszak kő

zül jóvá, a féktelenek közül mértéktartóvá! Mily sokan voltak
kora ifjúságukban paráznák, és mindenki elítélte őket, később

mégis dicséretet érdemeltek. Ez bizony nem következhetne be,
ha minden bűnt tüstént követné a büntetés. (20) Éppen ezért
nem büntet egyetlen bűnöst sem azonnal, hogy az embernek al
kalma legyen ahhoz, hogy észhez térjen és megjavuljon." (21)13

Cyprianus Abukottakról című, már említett munkájában egy to
vábbi ismert jelenségről is szót ejt: ez a valódi, megátalkodott,
bűnbánatra és bocsánatkérésre képtelen bűnösök esete: "Azt
gondolják - írja -, hogy béke az, amit álnok szavakkal áruként
kínálnak C..) Miért nevezik jótéteménynek a jogsértést? Hogyan
színlelhetik az egységet azok, akiknek könnyhullatással kellene
kérlelni az Urat, a gyászos bűnbánati időt azonban megszakít
ják?,,14 A továbbiakban pedig Cyprianus azt taglalja, hogy előbb

kérniük kellene az ilyen embereknek az irgalmasságot, hogy
azután meg is kaphassák.

Az áldatlan kor, a tévtanok ideje s a szembenállás feletti szo
morúság vezeti a nagy kappadókiai egyházatya, Nüsszai Szent
Gergely (335-394) gondolatait is, amikor felszentelése évforduló
jára írt beszédét az Istenségről Evagriosz ellen megfogalmazza, s
ebben a tékozló fiú példáját is felhasználja: "Valaha a miénk volt
a szeretet, hajdani atyai örökségünk, tanítványai által kincsként
bízta ránk az Úr C..) Ezt az örökséget ez az üdvtelen nemzedék
azonban nem őrizte meg (. ..) Mi a szeretetet kolduljuk, ellensé
geink meg javainkban pompáznak C..) Láttam a bűnösök béké
jét, akik összefognak, mi meg elszakadunk egymástól. Ők üd
vözlik egymást, mi meg még harcostársainkat is elutasítjuk.
Meglopta vagyonunkat a lelkek tolvaja (... ) Én meg ezt mon
dom: hogyan viselhetném el könnyek nélkül a testvérek elidege
nítését? Hogyan hagyhatja veszni az atyai birtokot a fiatal test
vér? Talán más valaki az, akire az evangélium is céloz (Lk
15,11-32), s noha koros test rejti az ifjonc lelket, milyen messzi
vidékre ment, elszökött a hittől! Hogy tűnik el, és miután elfe-
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lezte az atyai vagyont, hogy kótyavetyéli el azáltal, hogya fen
séges tanokat az alantas és sáros eszmékbe rántja le, gazdagsá
gát eretnek kéjnőkkel pocsékolja el!,,15

Szent Ágoston (354-430) püspököt, az egyik legnagyobb egy
házatyát a hagyománya kegyelem tanítómesterének (Doctor
Gratiae) nevezi. Életművének egyik meghatározó témája a kegye
lem, a bűnbánat és bűnbocsánat kérdése, amely főleg idősebb

korában, a szabadságot hangsúlyozó pelagianizmussal folytatott
harcában bontakozik ki, de természetesen élete más szakaszai
ban is jelen van. Az alábbiakban egy ifjabb kori és egy időskori

művében vesszük szemügyre, miképpen értelmezi Szent Ágos
ton a tékozló fiú példázatát. Azt látjuk, hogy ezen keresztül
Szent Ágoston egész emberfelfogását ábrázolja: az ember eltávo
lodását, majd visszatérését önmagához és Istenhez.

A Teremtés kiJ'nyvéró1 a manicheusok ellen című exegétikai mun
kájában a tékozló fiú történetére is találunk utalást. E művében

Szent Ágoston a bűnbeesés és a kiűzetés történetét értelmezi. Az
Írás ezt mondja: "De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fá
járól is vegyen, egyék és örökké éljen!" (Ter 3,22) Ezt a helyet
magyarázva Szent Ágoston éppenséggel megállapítja: "Látható
tehát, hogy azért űzte ki Isten az embert a jelen élet viszontagsá
gai közé, hogy egyszer majd kinyújtsa a kezét az élet fája felé,
és örökké éljen." A büntetést értelmezve hozzáfűzi: "A bűneset

után zárva van a bölcsességhez vezető bejárat, mígnem Isten ir
galmából a meghatározott időben életre kel az, aki meghalt, és
megtalálják azt, aki elveszett.r" Ugyanitt kijelenti, hogy vélemé
nye szerint a paradicsom a boldog életet jelenti, kissé késöbb pe
dig kimondja: "A tudás teljessége, vagyis a szeretet által jutunk
el az élet fájához." (II. 23. 36.)

A példázatot Szent Ágoston időskori főművében, Az lsten váro
sáról című hatalmas történetteológiai tablójában is megtaláljuk." A
nagy mű, amely a mennyei város és a földi város kettősségét és
harcát követi nyomon a világban, a történelemben és az ember
ben, Szent Ágoston egész világnézetét magában foglalja, s nagy
távlataival alkalmat nyújt arra, hogy alkotója az őt foglalkoztató
legtöbb kérdésről kifejtse véleményét. A mű XI. könyvében Szent
Ágoston arról ír, hogy minden létező teremtmény keresi a helyét
a világ rendjében, a testek nehézkedési erejétől kezdve, amely
maga is egyfajta szeretet, a lélek útjáig. (XI. 28.) Ugyanezt a
gondolatot egyébként már élete delén írt híres Vallomások című

könyvében is jellegzetesen megfogalmazza: "A test súlyával törek
szik a helyére, s a súly nemcsak lefelé igyekszik. Igyekszik a maga
nyugalmi helyére (.oo) A súly műveli bennük, hogy helyüket keres
sék. Nyugtalanok, míg helyüket nem lelik, ám ha megtalálják ren
des helyüket, akkor megnyugszanak. Szeretem a súlyom. Ez ragad
engemet, bárhová igyekszem. Ajándékod lobbant lángra minket, és
fölfelé törekszünk. Lángra kapunk és magasba lobogunk.v "
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1850. i. m. 490.

22Szent Ágoston:
ln lohannis evangelium
tractatus XII. 13. Kate

kizmus, 1458. i. m. 398.

Az irgalmasság
példabeszéde

Az Isten városáról című könyv ezután rátér arra az eszmére,
amely szerint az ember Isten képmására teremtetett. Ezzel össze
függésben pedig ezt írja: "Ahogy az ő képmását szemléljük ma
gunkban, miként a fiatalabb fiú az evangéliumban, magunkhoz
térhetünk, fölemelkedhetünk, s atyánkhoz mehetünk, akitől el
pártoltunk bűneink által. Akkor majd nem lesz halálunk, tudá
sunkban nem lesz tévelygésünk, szeretetünkben nem lesz aka
dály előttünk." (XI. 28.) Szent Ágoston szerint végső soron a te
remtés óta a helyét kereső ember, aki a földi várost létesítő ön
szeretet szerint elpártolt Istentől és önmagától, a mennyei várost
létesítő igazi szeretet szerint Istenhez és a maga rendeltetéséhez
visszatalálva mind a tékozló fiú útját járja.

Szent Ágostonnak a bűnbánattal és bűnbocsánattal kapcsola
tos tanításával A Katolikus Egyház Katekizmusa'? lapjain természe
tesen gyakran találkozhatunk. A Katekizmus idézi Ágoston fel
fogását az emberi természetről: "Az ember, amí~ a testet hor
dozza, nem lehet meg könnyebb bűnök nélkül," o támaszkodik
Az Isten városáról alapeszméjére, amel~nek értelmében a bűn

"önszeretet egészen Isten megvetéséig," 1 s felhasználja a hippói
püspök bűnvallomásról tett kijelentését: "A jó cselekedet kezdete
a rossz cselekedet rnegvallása.vf

Itt térhetünk vissza II. János Pál pápa tanítására is, aki a té
kozló fiúról szóló példabeszédet az egyházatyák szellemében
tárja a mai ember elé. Különösen Szent Ágoston szemléletével
rokon az a perspektíva, amelyben a pápa a parabolát értelmezi.
Eszerint a tékozló fiú "valamiképpen minden kor emberét kép
viseli, kezdve azzal, aki elsőként tékozolta el a kegyelem és az
ősi méltóság örökségét. A hasonlat ebben az értelemben nyílik a
legtágabbra. A példabeszéd ugyanis közvetve a szeretet szövet
ségének minden megsértését, a kegyelem minden elvesztését és
az összes vétket érinti." (DM 32)

Az enciklika világosan megfogalmazza, hogy az irgalom tar
talma és lényege miképpen mutatkozik meg a példabeszédben:
"Az igazságosság és a szeretet összekapcsolása, amit mi irgal
masságnak nevezünk, igen finom gonddal bele van szőve az
evangéliumi példa tanításába. Mert napnál világosabb, hogy a
szeretet mindannyiszor irgalmassággá változik, valahányszor át
kell lépnie az igazságosság rögzített szabályát, mely pontos, de
gyakran igen szűk." (DM 36) Méltatva a példázatot, az enciklika
rámutat az atya örömének forrására: "Az atya ugyanis megérti,
hogy valami alapvetően jó kerülte el a pusztulást: tulajdon fiá
nak embersége." (DM 38) Ennek a legfontosabbnak a megőrzését

szolgálja az irgalom, amely ezért visszaadja az elveszett fiú mél
tóságát. "Az, aki az irgalmasságot megtapasztalja, nem megve
téssei találkozik, hanem azt érzi, hogy újra megtalálták és érté
kelik őt." (DM 39) Erre a lelkületre pedig - miként a pápa
hangsúlyozza - korunknak igen nagy szüksége van.
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