
SÁRKÁNY PÉTER

1OO9·ben született Szász
régenben. Pszichológiát
és filozófiát tanult Miskol
con és Budapesten, ösz
íöndíjal Bécsben és
Liechtensteinban. Jelen
leg doktorandus az ELTE
Filozófiai Intézetében. Leg
utóbbi írását 2005. 11.
számunkban közöltük. Irá
sa elhangzott a Veszpré
mi Egyetem Antropológia
és Etika Tanszéke és a
Veszprémi Érseki Hittudo
mányi Főiskola által szer
vezeti ,A lelkiismeret
különböző nézőpontból'

címü konferencián 2005.
december 9-én.

'Plaíón; A szofista 263e
3-5. Természetesen

a gondolkodás eredetét,
müködését és lehetősé

geit szintén különbözően

ítélik meg az előbb

említett kutatási irányok.

A kérdező

és a felelő(s) ember
A lelkiismeret jelensége Martin Heidegger és Viktor
E. Frank l felfogásában

Az alábbi megközelítés a lelkiismeretről való gondolkodás műfaját

műveli. Ez a nézőpont önmagában problematikus, hiszen a lelkiis
meret és a gondolkodás jelensége részben átfedik egymást. Az első

esetében főleg egy belső, morális önvonatkozást, hangot értünk,
melynek eredetét a hétköznapi viszonyulásoktól eltérő szakmai
beállítódások (pszichológia, szociológia stb.), valamint az átfogó
perspektívával rendelkező tudományok (filozófia, teológia) eltérő

en értelmeznek, hallanak. A gondolkodást pedig egy sajátos szel
lemi képességnek, belső cselekvésnek, a platóni felfogás szerint
önmagunkkal folytatott párbeszédnek fogjuk fel. l Fenomenális
szinten tehát e két alapvető emberi jelenség igen közel áll egymás
hoz: a lelkiismeretben megszólaló hang és az önmagunkkal folyta
tott párbeszéd folyamatosan átjárják egymást. Éppen ezért az aláb
biakban a lelkiismeretről való filozófiai gondolkodás általános ho
rizontján belül, az említett összefüggésre tekintettel, "a lelkiisme
retről való lelkiismeretes gondolkodásra" kérdezek rá.

A lelkiismeret fogalmának elemzése során egyfelől Martin
Heidegger fenomenológiai, másfelől Viktor E. Frankl egzisztencia
analitikus értelmezéséhez fordulok, a következő kérdéssel: Ki
hív bennünket a lelkiismeret hangján önmagunk legsajátabb léte
zésére? A gond? (Heidegger). Avagy egy nem tematikus és ezért
"tudattalan Isten"? (Frankl). A két szerző eltérő válasza közös ki
indulóponton nyugszik, mégis mindketten egy igényes, a lelkiis
meret tapasztalatából merítkező filozófiai gondolkodásra hivat
kozva, a fenomén t eltérően értelmezik. A közös kiindulópont tehát
a két szerző gondolkodásának eltérő prizmáján törik meg, rámu
tatva a lelkiismeret és a gondolkodás már említett összjátékára.

A gond hívása

Heideggernél a lelkiismeret a "tulajdonképpeni önmaga" (eigent
liches Selbst) összefüggésében merül fel. Az általa kidolgozott eg
zisztenciális analitika fejtegetései rámutatnak arra, hogya tulajdon
képpeni önmaga az "akárki önmaga" (man Selbst) egzisztens modi
fikációja. Az akárki önmaga ugyanis, fogalmaz szemléletesen Hei
degger, elsomfordál onnan, ahol a "jelenvalólét" (Dasein) döntésre

262



2IJö. Martin Heidegger:
Létés idő. (Ford. Vajda
Mihály et al.) Budapest,

1989, 260.

3Uo.264.

·Uo.457.

A lelkiismeret mint a
jelenvalólét létszerke

zetének része

SUo.466.

6IJö. uo. 458.

lUO. 457.; Heideggemél
az önmagalenni-tudás
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bűnös-létet is jelenti.

A jelenvalóléten túli
ontológiára hivatkozó

lelkiismeret-felfogás

törekszik: fIa mindenkori jelenvalólét válláról leveszi a felelőssé

get".2 Az akárki önmagának az a feladata, hogy megtalálja önma
gát.' Ez a feladat nyilván a jelenvalólétet lehetőségeitől megfosztó
akárki ellenében hat. Ebben a helyzetben a jelenvalólét a választás,
mégpedig a "választás választásának" segítségével változtatja meg
a vázolt viszonyt, melynek eredményeképpen a tulajdonképpeni,
azaz a magunk által megragadott önmaga érvényesül. Ez a válasz
tás nem más, szögezi le a német filozófus, mint a lelkiismerettel
bírni-akarás.4

Nyilvánvaló, hogya lelkiismeret jelenségének megközelítésé
ben Heidegger elsősorban az önvonatkozás, az önismeret és az
önfelelősség szempontjait érvényesíti. Fenomenológiai analízise
szerint, fIa lelkiismeret hívása belőlem, de rajtam túlról jön, és
rám íranyul"." A jelenség eme tapasztalatára hivatkozva megálla
pítja, hogy a lelkiismeret se nem "kéznéllevő" (torhanden), se nem
"kézhezálló" (zuhanden) tény, ami Heidegger sajátos szóhasznála
tát lefordítva azt jelenti, hogy nem egy kéz előtt álló, avagy szer
számként használható dolog. Ezért a lelkiismeret leírása semmi
esetre sem hagyatkozhat olyan tudományokra, melyek alapvetően

a kéznéllevő ontológiáján (lételméletén) nyugszanak, és minde
nekelőtt az indukció módszertana alapján tájékozódnak. Ebbó1
egyenesen következik, hogy a lelkiismeret kizárólag a jelenvalólét
létrnódján van, vagyis a jelenvalólét létszerkezetének szerves ré
sze, s ily módon tár fel, illetve ad értésünkre valamit. A lelkiisme
ret általi feltárás a jelenvalólét eredendő feltárultságával áll össze
függésben. A heideggeri egzisztenciális analitika a jelenvalólét
alapszerkezetét a diszpozícióban, a megértésben, a hanyatlásban
és a beszédben állapította meg." Ennek alapján állíthatja tehát
Heidegger, hogy a "lelkiismeret a beszéd egyik módusza", mely a
jelenvalólétet "önmagalenni-tudására hívja fel".7

Természetesen a legfontosabb kérdés az, hogy ki az, aki a lel
kiismeret hangján a legsajátabb lenni tudásra hív? A hívás,
hangsúlyozza minduntalan Heidegger, belőlem jön, de mégis
rajtam túlról, és rám irányul. Ezt a fenomenális tényállást szerin
te nem tisztelik eléggé a hagyományos lelkiismeret felfogások,
melyek a hívó létére vonatkozó kérdést elhamarkodottan, példá
ul egy személyes Istennel, avagy az ember biológiai konstitúció
jának valamelyaspektusával válaszolják meg. Érvelésükben egy
jelenvalóléten túli ontológiára, avagy a kéznéllevő ontológiájára
hivatkoznak, s ezzel épp a lelkiismeret sajátos tapasztalatát hagy
ják figyelmen kívül. Az említett fenomenológiai tényállás azon
ban, Heidegger felfogása szerint legalábbis, megelőzi a pszicho
lógiai, teológiai, avagy a vulgáris lelkiismeret értelmezéseket, ab
ban az értelemben, hogy mintegy lehetővé teszi őket, vagyis azt,
hogy a fenomént félreértsék.

A lelkiismeret jelenségére összpontosító heideggeri elemzés
azonban feltárja, hogya hívás hívója a szorongás összefüggé-
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sében, maga a "hátborzongató otthontalansága mélyén leledző je
lenvalólét". A hívás a gondoskodás világába és a nyilvános fe
csegésbe beleveszett akárkit "visszahívja az egzisztens lenni-tudás
hallgatagságába"." Ennek alapján a lelkiismeretben, szögezi le té
zisszerűen Heidegger, a jelenvalólét a hívó és a felhívott egyaránt.
A lelkiismeret a jelenvalólét létszerkezeteként a világban-benne-Iét
átfogó struktúrájához tartozik, melynek kűlönböző aspektusait
Heidegger a "gond" fogalmában egyesít. A jelenvalólét gond, ami
a lelkiismeret fenoménjére vonatkoztatva azt jelenti, hogy a gond
hívja a jelenvalólétet önmaga-lenni tudására. A gond azonban
nem az "önmagasággal" (Selbst) szemben álló, hanem az azt lehe
tővé tevő struktúra, mely minden viszonyulást meghatároz.

Heidegger a kéznéllevőről való gondoskodáson, valamint a
másik jelenvalólétszerü létezőhöz fűződő gondozáson túl, a lelki
ismeret értelmezésével az "öngondozás" (Selbstsorge) dimenzióját
nyitja megJ noha ezt a fogalmat a gondoskodásra és a gondozásra
tekintettel tautológiának tartja." A lekiismeretben megvalósuló
"öngondozásban" tehát a jelenval6lét önmagát, vagyis az akárkire
hallgató önmagát szólítja fel e hallgatás megszakítasára."

Mielőtt Frankl felfogásának sajátosságaira rátérnék, fontosnak
tartom kiemelni, hogy a heideggeri filozófiában (nem csak a lel
kiismeret fejezetben), aki kérdez és akitől a kérdező a választ
várja, ugyanazon lét: az akárki önmaga és a tulajdonképpeni ön
maga közt oszcilláló jelenvalólét. Heideggernél az identitás ref
lexív jellege helyett az ember önvonatkozása a gond struktúra
értelmében az öngondozásban jelölhető meg.

A transzcendencia hangja

11Frankl életútjához és
munkásságához lásd:

Sárkány Péter: Egy XX.
századi szellem dacoló

hatalma. Viktor E. Frankl
születésének centenáriu
mán. Embertárs - Öku
menikus lelkigondozói és
mentálhigiénés folyóirat,

2005/1, 72-75.

12\jiktor Frankl:
A tudattalan lsten.

Pszichoterápia és vallás.
EuroAdvice, Budapest,

2002.

Az orvos-filozófus Viktor Frankl lelkiísmeret fogalma szisztemati
kus pszichoterápiájának gondolatrendszerébe illeszkedik II A Tu
dattalan Isten'? címü valláspszichológiai munkájában, Heidegger
hez hasonlóan, ő is leszögezi: A lelkiismeret belőlem jön, de rajtam
túl mutat! Ennek a fenomenológiai tényállásnak az értelmezésénél
viszont csak részben köszönnek vissza a heideggeri egzisztenciális
analitika eredményei.

Frankinál a lelkiismeret individuális instancia, tehát mindig a
személyesség szintjén mutatkozik megJ nem általános és nem
sematikus jelenség, hanem az egyedi ember méltóságával áll össze
függésben. Ezért Frankl meggyőződése szerint a lelkiismeret
soha nem oldható fel az ösztön általánosságában, vagy például
egy társadalmi osztály értékítéleteiben. A másik fontos jellemzője

ennek az egyén szintjén feltáruló fenoménnek az, hogy az érte
lemtalálás premorális intuitív "szerve". Premorális, mert "min
den kifejtett morált lényegileg megelőz"/ intuitív, vagyis ereden
dően nem racionális tevékenység. Ez a premorális intuitív aktus
pedig a mindenkori szituációban rejlő és személyre szabott értel-
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13Frankl értelem
fogalmához lásd:

Sárkány Péter (szerk.):
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sodrában. Viktor Frankl
születésének centenáriu

mán. Jel Kiadó,
Budapest, 2005.

14UO.29.

Az. "értelem·felettl"
dimenzió

15UO.45.

A lelkiismeret
transzcendens eredete

16UO.44.

met konkrét feladatként ismeri fel.l3 Ebben az értelemben nevezi
Frankl a lelkiismeretet "szervnek", az értelemtalálás szervének.
A lelkiismeret révén, hangsúlyozza Frankl, soha nem egy létező,

hanem egy létezésre váró tárul fel. A létezésre váró pedig nem
más, mint a már említett életben adódó értelmes feladat. A lelki
ismeret individuális és intuitív jellegének, valamint a konkrét
személyhez és helyzethez kötődésének érzékeltetésére Frankl a
szerelem fenoménjének analógiáját hívja segítségül: "Nemcsak a
lelkiismereti döntés irányul teljesen egyéni lehetőségre, hanem a
szerelem döntése is; mert ahogyan a lelkiismeret feltárja »azt az
egyet, amit kell«, úgy tárja fel a szerelem az egyedi módon le
hetségest: a szeretett személy egyedi lehetőségeit. Sőt csak a sze
relem képes arra, hogy páratlansá?,ában, abszolút individuális
voltában lásson meg egy személyt." 4

A frankli lelkiismeret fogalom az általa "értelem-felettinek"
(Übersinn) nevezett dimenziót is érinti. Kant érvelésére emlékez
tető értelmezésében ugyanis a lelkiismeretre való hallgatás és az
előtte vállalt felelősség az emberi lehetőség végső határát is je
lenti. A lelkiismeret jelensége által az ember tudja, tapasztalja,
hogy annak hangja belülről, de mégis túlról érkezik. Ezt min
denki így éli meg, különben nem beszélhetnénk lelkiismeretró1.
Ezt a tapasztalatot viszont a hívő és a nem hívő egzisztencia elté
rően értelmezi. Frankl szerint a nem hívő ember a lelkiismeret
forrásával kapcsolatban nem kérdez tovább, de ez nem jelenti azt,
hogy nincs felelőssége, csak annyit, hogy saját értelmezése szerint
legalábbis önmaga, vagyis lelkiismerete előtt vállal felelősséget."

Ha jól értem Franklt, a lelkiismeret felelősség aspektusa, tehát
a hangra adott válasz, már nem azzal a dimenzióval érintkezik,
melyben a Védanta frankli parafrázisa szerint az, "ami lát, azt
nem lehet látni; ami hall, azt nem lehet hallani; és ami gondol
kodik, azt nem lehet elgondolni". Ugyanis a lelkiismeret hangjá
ra adott felelet mindenekelőtt tett. Ez pedig azt jelenti, hogy füg
getlenül attól, hogy a hívő vagy a nem hívő értelmezésnek
adunk helyt: megtörténik, vagyis az ember felel rá. Az pedig ép
pen a felelősség fogalmának mondana ellent, ha azt állítanánk,
hogy nem tudjuk, hogy mire, avagy kinek feleltünk. Az utak
ezek szerint csak az értelmezés szintjén válnak el.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Frankl ugyanis to
vábblép, és a felelősség jelenségére hivatkozva a lelkiismeret ere
detét a transzcendenciában jelöli meg. A lelkiismeret egziszten
ciaanalitikus, vagyis az egyedi ember konkrét szabadságnak és
felelősségének elemzése egy emberi ontológián túli dimenziót
követel. Szabadságunk magyarázatához, hangsúlyozza jelentő

ségteljesen Frankl, elégséges egzisztenciális mivoltunk, az emberi
felelősség megértéséhez viszont a lelkiismeret transzcendens mi
voltának a kiemelése szükséges." Ahogyan Frankl szemléletes
példája szerint "az ember köldöke önmagában értelmetlennek
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17UO. 42, 44. Frankl
Maria Ebner von

Eschenbach megfogal
mazására utal. Fontos

nak tartom megjegyezni,
hogy Frankl lelkiismeret
fogalma, melyet itt csak

sommásan vázoltam,
meglepően jól illeszkedik

a II. Vatikani zsinat
tanításához (Lásd:

A II. Vatikáni zsinat
dokumentumai. Szent

István Társulat,
Budapest, 2000).

A frankli lelkiismeret
értelmezés keresztény
aspektusát még Risto

Nurmela is elismeri, aki
Frankl munkásságát

szinte kizárólag a zsidó
vallás és hagyomány

alapján értelmezi
(Vö. Risto Nurmela:

Die innere Freiheit. Das
jüdische E/ement bei

Viktor E. Frank/. Peter
lang, Frankfurt am

Main, 2001, aO).

Heidegger és Frankl
felfogásának
közös elemei

tűnik", tehát valami olyasmi felé mutat, ami nem Ő, úgy a lelki
ismeret is túlmutat önmagán: "A lelkiismeret csak egy emberen
kívüli régióból válik érthetővé; végül is és tulajdonképpen csak
akkor, ha az embert úgy értjük meg teremtmény voltában, hogy
azt mondhatjuk: Akaratom uraként teremtő vagyok - lelkiisme
retem szolgálójaként teremtmény.r "

A frankli egzisztenciaanalízis a lelkiismeret forrásával kapcso
latban Heideggerhez képest továbbkérdez. Teszi ezt azért, mert
elemzései révén a lelkiismeretnek nemcsak az immanens pszi
chológiai, s tegyük hozzá tüstént: immanens filozófiai (O oldala,
hanem az azt túllépő mivolta is feltárul. Mégpedig éppen az eg
zisztenciaanalitikus szituációban, amikor a nem hívő egziszten
cia is egyfajta nem tematikus és ezért tudattalan Istenhez való
viszonyulásról számol be. Ezt a felismerést azonban Frankl nem
normatívan kezeli, tehát nem arról van szó, hogy felfogásában a
nem hívő egzisztencia a hivő egzisztencia privatív módosulása
lenne, hanem a vallásosságot éppen az egzisztencia egyik legsa
játabb és ezért legintimebb döntésének tartja. Figyeljünk fel arra,
hogy Frankl hálója a mélyből merít, nála a lelkíismerettel-bírni
akarás egyben annak forrására vonatkozó döntés is.

A kérdező és a !elelő(s) ember

Végül térjünk vissza az előadás elején feltett kérdésre. Mindkét
szerző a lelkiismeret leírásánál azonos tapasztalatból indult ki,
mégpedig abból, hogya lelkiismeret hangja belülről, de ugyanak
kor túlról szól, s így ad értésünkre valamit. Ezt a fenomenológiai
tényállást azonban eltérően értelmezik, miközben mindketten 
szóhasználatomban - egyfajta "lelkiismeretes gondolkodásra" hi
vatkoznak, vagyis arra, hogya leírás és értelmezés során kizárólag
a lelkiismeret jelenségére támaszkodnak. Mielőtt az eltérő értelme
zések mögött meghúzódó alapvető beállítódás különbségre kitér
nék, összefoglalnám a két felfogás közös elemeit: Heidegger és
Frankl a lelkiismeretet az ember legsajátabb jellemzői közé sorol
ják, s ennek megfelelőenazt a jelenvalólét, illetve az ember ontoló
giai struktúrájához kötik. Mindketten a hagyományos értelmezé
sekkel szemben a lelkiismeretet az ember alapvető önvonatkozá
sával, azaz preontológiai és premorális önmegértésével állít ják
összefüggésbe. Mégis az utak szétválnak. A frankli értelmezés
ugyanis, Heidegger képzeletbeli fejcsóválása kíséretében, tovább
lép, és egy emberen túli ontológiára hivatkozik. A különbség oka a
lelkiismeret jelenségével szemben foganatosított eltérő beállítódás,
melyre legegyszerűbben a két felfogásból kibontakozó emberkép
mutat rá: Heidegger a kérdező, Frankl pedig a felelőís) ember
perspektíváját érvényesíti. Heidegger lelkiismeret fogalma az eg
zisztenciális analitika programjához kötődik, melynek kitüntetett
feladata a lét értelmére vonatkozó kérdés kidolgozása. Az egzisz-
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Heidegger lelkiismeret
értelmezése

18VÖ. Martin Heidegger
Einführung in die Meta
physik, (GA 40), 1-16§

Frankl egzisztencia
analízise

tenciális analitika ezért nem az egyedi, hanem az általánosan em
beri sajátosságára koncentrál. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan
perspektíva, melyben a lelkiismeret formális fenomenológiai leírá
sa a cél, tehát nem a rossz és jó lelkiismeret konkrét tapasztalatát,
avagy a hívő és hitetlen lelkiismeret magyarázatát veszi figyelem
be, hanem a mindezeket lehetővé tevő teljes fenomenális struktú
rát. Heidegger elemzése kétségkívül egyike a legigényesebb filo
zófiai vállalkozásoknak ebben a témában. Kiválóan leleplezi azo
kat a reduktív értelmezéseket, melyek a lelkiismeretet a "nem
más, mint..." leszűkítő perspektívájában láttatják. Mindazonáltal
Heidegger lelkiismeret értelmezése is egy sajátos filozófiai előfel

tevés árnyékában érvényesül, jelesül az autonóm fenomenológiai
elemzés lehetőségének előfeltevésében, mely Heideggernél már
nem reflexió filozófiát (avagy ész filozófiát'), hanem annak problé
máit "megszüntetve-megőrző"gondfilozófiát jelent. Ez a gondfi
lozófia már a mű első lapjain kijelöli a lelkiismeret értelmezésének
sarokpontjait. Teljesen nyilvánvaló, hogya heideggeri lelkiismeret
elemzés, az autonóm filozófia követelményeinek megfelelően, ön
magán kívül semmi másra nem szorul. A kérdező (kétkedő) beállí
tódásában felismeri, hogy a válasz saját létmegértéséből fakadhat,
hiszen már a kérdés/kétség megfogalmazása ezt alétmegértést
előfeltételezte.A létmegértést helyzetbe hozni kívánó jelenvalólét
saját feltárultságának dimenzióit újabb és újabb kérdések révén
tematizálja, mint például abban, hogy mit is jelent az, hogy van lel
kiismeret? A felvetett kérdést mindig újabb kérdés követi, az át
meneti válaszokat pedig a fenomenológiai redukció heideggeri va
riációjában tartózkodó (gondolkodó) jelenvalólét adja.

A filozófia Heidegger szerint kérdéssel kezdődik és kérdéssel
zárul. Ezt a felfogást még a "fordulat" után is képviselte, mond
ván, hogy lIa kérdés a történelmi lét alapvető történése" .18

A heideggeri egzisztenciális analitikával szemben Frankl eg
zisztenciaanalízise mindenekelőtt az egyén egzisztenciájára irá
nyuló analízist jelent: A konkrét személy értelemmegvalósító le
hetőségeire koncentrál a szabadság és a felelősség egzisztenciáléi
mentén. Nézőpontja hol a személyes beállítódás értelem- és ér
tékvilága között, hol pedig a jelenséget leíró pszichológus és filo
zófus általánosító leírása között váltakozik. Frankl értelmezései a
szigorú filozófiai elemzéshez szokott olvasó számára - a szemé
lyes és a pszichoterápiás eseteke t taglaló, valamint a tudományos
nézőpontok (pszichológia, filozófia, teológia) gyakori váltogatása
miatt - csapongónak, illetve eklektikusnak tűnhetnek. Ez a be
nyomás egyértelműen az eredeti filozófiai perspektíva frankli
megfordításából adódik. Jaspers felfogását követve ugyanis Frankl
szerint nem az ember teszi fel az élet, avagy a lét értelmére irá
nyuló kérdést, hanem fordítva: az élet, illetve a lét vonja kérdőre

az embert, aki a kérdésre életével, tehát cselekedeteivel felel. Az
ember tehát mindenekelőtt nem jelenvalólét, avagy kérdező ittlét,
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hanem felelősség-Iét. A kérd ések Frankinál mindig a felelősség-Ié t

körül örvényienek. Ez azt jelenti, hogy minden kérdés, a filozófiai
is, már egy eredendő felelet által artikulálód ik, s ami meglátásom
szerint a legfontosabb: az eredendő felelet nem a hétköznap i beál
lítódás leszűkített érték- és értelemv ilágára, hanem a valóságra
mint olyanra adott felelet, választás. A valóság teljessége, s erre
Frankl munkásságában több olda lról is rámutat, éppen a vallásos
ság dimenziójában képes eminens értelemben megmutatk ozni. l"

Végül , de nem utol sósorban megemlítendő, hogy Frankl a lel
kiismeretet egy olyan instanciának tartotta, amely - mivel nem
tévedhetetlen - nevelésre, csiszolásra szoru l. Az általa megalap í
tott pszichoterápi a a logoterápi a és egzisztenciaanalízis, orvosi lel
kigondozásként a kor követelményeivel összhangban éppen erre
vállalkozna.r'' Az ember ugyanis sokszor félreérti a transzcenden
cia hangját. Frankl egyik ked venc péld ája a bibliai Sámuel ese te,
aki kisfiú korában nem ismerte fel az Úr szavát (1Sám 3/2-9).

Frankl a .Jelkiismeretr ől való lelkiismeretes gond olkodása" so
rán a hagyományos teológiai-filozófiai nyelvhasználathoz kapcso
lód ik. Ezt az eljárást nemes és bölcs egyszerűséggel az alázatta l
indokolja: "Mert ahogyan egy kis bátorság kell ahhoz , hogy az
ember vállalja azt, amit egyszer már felismert, úgy ahhoz egy kis
alázat kell, hogy ez t olyan kifejezéssel nevezze megJ amellyel az
emberek már évez rede k óta illetik: az egyszerű Isten szóval."21

Claude Mellan : Krisztus-arc (1649)
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