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Az elmúlt két évtized során többszörösen is újszerű megítélése ala-
kult ki az európai monoteizmusnak. A társadalomtudományok részéről
az a meglepően ható kívánalom fogalmazódott meg, hogy a modern
ész történelmi „kisiklásainak” kezelése érdekében a (keresztény) val-
lás „szemantikai potenciáljának” általánosan rendelkezésre állónak kell
lennie a „posztszekuláris”1 társadalom körülményei között, mivel kü-
lönösen erkölcsi kérdésekre nézve (nem utolsósorban a fenyegetően
nagy súlyra szert tevő antropológiai naturalizmus problémájának kons-
tatálása nyomán) „a vallási beszédmód lehetséges igazságtartalmak
komolyan veendő jelöltjének” mutatkozik, s ezeket az igazságtartal-
makat egyszerűen „általánosan érthető nyelvre lehet fordítani vala-
mely meghatározott vallási közösség szókészletéből”.2 A posztmodern
filozófia időnként mintha szintén partnerre találna a keresztény mo-
noteizmusban, amely reményei szerint támpontokat kínál a totalitá-
rius értelmezési igények erejének megtöréséhez.3 Az efféle pozitív elő-
jelű értelmezéseken kívül azonban a monoteizmus abból a szempontból
is új helyzetbe került, hogy egészen újszerű megfontolások alapján érik
bírálatok konkrét történelmi alakzatait, belső értelemadási eljárásait
és társadalmi-kulturális hatáskifejtési formáit,4 nem utolsósorban eset-
leges erőszakpotenciálja kapcsán. Érdekes mozzanata ennek a kö-
zelmúltban kialakult helyzetnek, hogy a megfogalmazódó vádak és
a körvonalazódó válaszkísérletek peremén vagy éppen középpont-
jában rendszeresen feltűnnek szentháromságtani megfontolások.

Bár az e téren jelentkező kifogások tudományos és nyilvános rep-
rezentáltságát nyilvánvalóan fokozták a vallás és az erőszak lehet-
séges összekapcsolódásáról tanúskodó közelmúltbeli események, a
monoteizmus legitimációjának kérdésességét felvető problémaér-
zékenység ennél jóval korábbra datálható. Elegendő csupán Erik
Peterson mára legendássá vált monoteizmus-tanulmányára5 gon-
dolnunk. Mivel az 1935-ben megjelent tanulmányt újabban ismét be-
ható érdeklődés övezi, és rendszeresen felbukkan a monoteizmust
érő vádakra adott szentháromságtani válaszkísérletek összefüggé-
sében, érdemes röviden rekonstruálnunk a gondolatmenetét.

A nem leplezetten — tág értelemben véve — politikai célkitűzést
követő írás6 rendkívül szerteágazó és sokrétű történeti anyagot moz-
gósítva voltaképpen egyetlen tétel igazolására törekszik: azt kívánja
kimutatni, hogy az ortodox keresztény szentháromságtan kialaku-
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lása nyomán a monoteizmus nem lehet többé politikai probléma, a
kereszténység nem fonódhat össze többé konkrét politikai alakza-
tokkal, sőt általában képtelenségnek számít minden olyan politikai
teológia, „amely visszás módon meghatározott politikai helyzet iga-
zolására használja fel a keresztény igehirdetést”.7 Peter sont elsősorban
nem a politika és a vallás egymásra gyakorolt hatásának konkrét irá-
nya foglakoztatja, hanem az a meggyőződése szerint egyértelmű tény,
hogy a keresztény istenkép szakít az isteni monarchiát és a politi-
kai uralmat közvetlenül párhuzamba állító szemléletmóddal. „Az
értekezésnek tehát (…) nem az a kérdés alkotja a témáját, hogy mi-
ként teologizálódik a politika vagy politizálódik a teológia, hanem
az, miként bomlik fel a vallás (a teológia) és a politika ókori szim-
biózisa”8 a kereszténység talaján.

Ezen a problematikán (vagyis a vallás és a teológia függetlenedé-
sén) belül különösen nagy szerepet játszik Petersonnál a monoteizmus
fogalmának helytállóságára és megalapozottságára vonatkozó kérdés
— annak a kérdésnek a formájában, hogy a mono teiz mus (vagy in-
kább a monarchianizmus) klasszikus (görög és zsidó) ókori értelme-
zése és a belőle fakadó (politikai) következmények megállják-e a he-
lyüket a kereszténység horizontján. Peterson kiindulási pontja az
arisztotelészi Metafizika 12. könyvének az a híres Iliász-idézete, amely
egyetlen (nem pedig több) instanciában jelöli meg a hatalom gya-
korlásának kívánatos formáját. Az arisztotelészi hagyomány azért fon-
tos Petersonnak, mert különböző formái egyöntetűen tanúsítják, hogy
a metafizikai egység fogalma az egység kozmológiai, teológiai és po-
litikai értelmezéseit egyaránt magába fogadja, más szóval „valamely
metafizikai világkép egységének megfogalmazását mindig megha-
tározza — párhuzamosan és előzetesen — a politikai egység lehető-
ségeinek valamelyike mellett hozott döntés”.9

Az egység elvét középpontba helyező metafizikai világkép politi-
kai következményeihez társítható arisztotelészi hagyomány különböző
vonulatait áttekintve Peterson olyan — többszörös módosulásokon
keresztülmenő — folyamatot igyekszik rekonstruálni, amely az egy
Isten keresztény eszméje és az egyetlen földi uralkodó hatalmának meg-
kérdőjelezhetetlensége közötti szerves összefüggéssel számoló gon-
dolati konstrukcióba torkoll. A folyamat Peter son által feltételezett lé-
nyegesebb állomásai különösebb nehézség nélkül megjelölhetők.

A Monotheismus-tanulmány célkitűzésének horizontján megmu-
tatkozó első fontosabb változás Philónhoz kötődik, aki a teokráciá ról
alkotott zsidó felfogás talajára helyezi a monarchia eszméjét,10 s oly mó-
don módosította a peripatetikus hagyományt, hogy egyrészt kiter-
jesztette a végső princípium „demiurgikus tevékenységének” körét,11

másrészt élesen elvetette azt a politeizmussal még összeegyeztethető
monarchiánus eszmét, amely szerint az udvartartással rendelkező nagy-
király módjára uralkodó Isten hatalmát konkrét kormányzati formá-
ban leképező kozmológiai instanciák is méltók a tiszteletre.12 Nem mel-
lékes, hogy a „platóni démiurgosz technikai cselekvését politikai aktussá

ku laren Denken von Jür -
gen Habermas. Theologie

und Phi losophie 84 (2009),
524–546.

3Vö. B. Klun: Der schwa -
che Gott. Zu Vattimos

hermeneutischer
Reduktion des

Christentums. Zeitschrift
für katholische Theologie

129 (2007), 167–182.

4A vonatkozó kritikákat
részletesen ismerteti és

értékeli Puskás Attila:
A politeizmus dicsérete?

Megjegyzé sek a monote iz-
mussal szembeni kritikák-

hoz. Teológia 45 (2001),
65–76. és 183–196.

5E. Peterson: Der
Monotheismus als

politisches Problem. In uő:
Theologische Traktate. Mit

einer Einleitung von
Barbara Nichtweiß. Echter,

Würzburg, 1994, 23–81.

6Lásd a szöveg híres 168.
jegyzetét: „E helyütt meg-

próbáltuk egy konkrét
példán keresztül igazolni,

hogy teológiai szempontból
lehetetlen a »politikai teoló-

gia«” (E. Peterson: Der
Monotheismus als politi -

sches Problem, i. m. 81.).

7E. Peterson: Der
Monotheismus als politi -
sches Problem, i. m. 59.

8H. Maier: Erik Peter son
und die politische Theo -

logie. In uő: Gesammelte

432

Eleje_június:Layout 1  2012.05.14.  13:29  Page 432



alakító”, a rendezetlenségből rendet létrehozó tevékenységét Augustus
rendalkotó eljárásaival párhuzamba állító Philón szigorúan monoteista
érvelésére Peterson szerint „pedagógiai” okokból volt szükség: azt volt
hivatva igazol ni, hogy a zsidó nép vallási szempontból fölötte áll a po-
gányságnak, s az általa tisztelt Isten egységének univerzalitásából fa-
kadóan legitim küldetése van a pogányság felé.13

Ugyanilyen apologetikus tendenciák összefüggésében bukkan fel
az isteni monarchia fogalma a keresztény apologétáknál, akik Peterson
szerint „a zsidó oktatásra visszanyúló hagyományt” követve a ke-
resztény egyházra delegálják a zsidó felsőbbrendűségi igényt, és a gon-
dolkodásbeli józanság megnyilvánulásaként mutatják be a metafizi-
kai pluralizmust elutasító szemléletmódot.14 Ezen túlmenően azonban
elsősorban az a megfigyelése fontos Petersonnak, mely szerint kudarcot
vallottak „az isteni monarchiáról kifejtett hagyományos tanítást a szent-
háromsági dogmával összekapcsolni próbáló első keresztény törek-
vések”:15 Tertullianus nem járt sikerrel, amikor a római principátus mo-
delljét vette alapul a Fiú és az Atya viszonyának megvilágításához.

A tanulmányban különös figyelmet kap Kelszosznak a keresz-
ténységgel szemben megfogalmazott kritikája és Órigenésznek a fel-
hozott kifogásokra adott válaszkísérlete. Kelszosz azzal a váddal illette
a keresztény monoteizmust, hogy a politeista kozmológiát elvetve lá-
zadást eredményez „a metafizikai világban”, s a metafizikai egység-
koncepció és a konkrét politikai valóság szétválaszthatatlan kapcso-
latánál fogva egyidejűleg „a politikai rendben” is.16 A kereszténységgel
jelentkező politikai szubverzió nak Kelszosz szerint mindenekelőtt az
a lényege, hogy a nemzetek fölött uralkodó istenek tagadásával a szi-
go rú monoteizmus tagadja a nemzeti sajátosságokat, s mivel a külön -
böző népek csak úgy kezelhetők, ha megmaradhatnak sajátos vonása -
ik, ezek lerombolása kezelhetetlenül kaotikus viszonyokat eredményez.17

A népek soha nem lesz nek egyesíthetők egyetlen törvény alatt, „s ezért
a zsidó-keresztény monoteizmusnak lényegében mindig is csak dest-
ruktív hatása lehet a politikai életre”.18 Órigenész válaszából Peterson
főként azt emeli ki, hogy az alexandriai teológus belső kapcsolatra mu-
tat rá a Római Birodalom, a monoteizmus és a béke között: az embe-
riség végidőbeli egysége, a nemzeti különbözőségek megszűnése a ke-
reszténység eszkatologikus természeténél fogva már a történelmi
körülmények között megkezdődik, s hogy a folyamat békébe torkoll,
azt az augustusi uralkodás békéje már kézzelfoghatóan jelzi.19

Ez a teológiai program azután minden eszkatologikus dinamikáját
és perspektíváját elveszíti a „politikai publicistának” minősített Eu -
szebiosznál, aki már kizárólag „történelmi és egyúttal politikai néző-
pontból látja a monoteizmus problémáját”, a nemzetállamiságot a plu-
ralizmushoz, a pluralizmust pedig a békétlenséghez kapcsolja, s
ezért üdvözlendőnek tartja, hogy a monoteista kereszténységgel be-
köszöntött a sokféleséget felszámoló egységgel együtt adott béke kor-
szaka. A döntő azonban nem ez Euszebiosznál, hanem az a tétel, mely
szerint a békét szavatoló egy Istennek a politikai monarchia a megfe-
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lelője a földi viszonyok között.20 A monoteizmus kérdését a „birodal-
mi politika részévé” avató Euszebiosz és a nagy karriert befutó eu sze -
bioszi gondolat kudarca akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a monar-
chia eszméjének megmentését célul kitűző arianizmussal folytatott vita
során a „csupán a birodalom földi monarchiájának tükröződéseként
funkcionáló isteni monarchia fogalma ellentétbe került a keresztény
szentháromsági dogmával”: a monarchia teológiai fogalmát felülíró
szentháromságtan megszűntette a keresztény monoteizmus és a Ró-
mai Császárság közötti „folytonosságot”. „Az ortodox szentháromságtan
valóban fenyegető veszélyt jelentett a Római Birodalom politikai teo-
lógiájára.”21 Ezzel az isteni monarchia fogalma elvesztette „politikai-
teológiai jellegét”, mivel — és ez talán a legfontosabb — az ortodox teo-
lógia „egységfogalmának nincs pontos megfelelője a teremtett
valóságban”,22 „a hármas-egység titka csak magában az isten ségben
létezik, a teremtett valóságban nem”.23 Peterson végkövetkez tetése sze-
rint tehát politikai teológia csak az ókori pogányság és a zsi dóság ta-
laján létezhet, sajátos monoteizmusánál fogva a kereszténység kizár-
ja, hiszen a Szentháromság eszméje lehetetlenné tesz minden olyan földi
párhuzamot, amely pedig elengedhetetlen a teológia politizálásához.

Peterson okfejtéseit nemcsak a történeti anyag egyoldalúan szelektív
bemutatása24 vagy az ókori vitákat torzító eljárással a monoteizmus kér-
désére redukáló beállítása25 miatt érték bírálatok, de arra is felhívták
a figyelmet, hogy a szentháromságtan és a társadalmi berendezkedés
között analógiát feltételező politikai gondolkodásformák tükrében „szi-
gorú értelemben maga a Szentháromság fogalma nem tudja megvé-
deni a keresztény hitet a politikai funkcionalizálódás tól”26 (és „a tör-
ténelemben nagyon is voltak olyan kísérletek, amelyek a szentháromsági
hit társadalmi tükröztetésére irányultak”27). A Peterson nevéhez fűződő
program megalapozottságát talán a legbehatóbban boncolgató Georg
Essen azonban lényegi szempontok szerint is módosítandónak tartja
Peterson koncepcióját, mégpedig közvetlenül a keresztény monoteizmus
(vagyis a szentháromságtan) politikai implikációira tekintettel. Nézete
szerint a mennyei és a földi uralkodó között strukturális analógiával
számoló gondolkodásmód nem sajátosan a trinitárius egységfogalom
következtében bukik meg, hanem Isten reprezentációjának keresztény,
konkrétan krisztológiai felfogása miatt. Az Isten „történelmileg köz-
vetített közvetlenségének” tekintendő Jézus Krisztus egyedülálló po-
zíciójánál fogva „a mennyei uralkodó semmiképpen sem tükröződhet
közvetlenül a földi uralkodóban”, Jézus Krisztus valóságos ember-
sége miatt pedig „a megtestesülés éppen hogy nem vonja vissza a
történelem és a világ szabad alakításának teremtésteológiai alapon
biztosított szekularitását, hanem elismeri a profán alapú állam- és
jogrend önállóságát”.28

De valóban biztosítva van-e annak teológiai lehetősége, hogy a
khalkédóni dogmából a szekularitás pozitivitására következtessünk,
ahogyan Georg Essen állítja? És valóban feltételezhető-e általánosságban
bármiféle — pozitív vagy negatív előjelű — összefüggés teológiai és
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uralmi-hatalmi-társadalmi struktúrák, az egység és a sokféleség teo-
lógiai és világbeli formái között, ahogyan Peterson hangsúlyozza? El
lehet-e jutni a keresztény monoteizmustól bármiféle konkrét társadalmi
programig vagy ellenprogramig? A kérdésre oly sokféle válasz szü-
letett, hogy e helyütt csupán azokról lehetséges néhány szót ejtenünk,
amelyeknek közvetlen szentháromságtani vetülete van.

A monoteizmus destruktívan szabadságellenes hatáskifejtését sen-
ki sem próbálta szellemesebben igazolni, mint Odo Marquard, aki az
„élvezetes”, mert a „nem-azonosságok nyújtotta szabadságot” bizto-
sító polimitikussággal szembeállított „ártó” monomitikus ság ere-
dendő formáját a monoteizmusban fedezi fel,29 s ennélfogva termé-
szetesen a politeizmus mellett teszi le a voksát, amelynek síkján az a
„hatalommegosztás valósul meg az abszolútumban”, amely „sza-
badságot ad az embernek, vagyis lehetővé teszi, hogy individuum le-
gyen”.30 Tömören összefoglalva: „míg a politeizmus az élet sokszí-
nűségének, a felfogások pluralitásának és a pluralista demokráciának
a metaforája lehetne, mert szerkezetileg megfelel ezeknek, addig a mo-
noteizmus eszméje magában hordja annak veszélyét, hogy az egy-
formaság, az egyközpontúság, a totalitárius rendszerek létrejöttének
kedvez, melyben elveszik a sokféleség, leértékelődik az egyes ember,
és az egy diktatúrája valósul meg”.31 Nincs nehéz dolga annak, aki a
politeizmusról alkotott — meghatározott történelemfilozófiai kon-
cepcióval összekapcsolódó32 — marquardi elgondolás tarthatatlansá-
gának kimutatását tűzi ki célul,33 hiszen a monoteizmusról alkotott fel-
fogása csupán az igazság egyetlenségére vonatkozó ismeretelméleti
pozíció bírálatának vetülete. A szükségtelen apológia helyett inkább
arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy Marquard többször is szóba
hozza a keresztény szentháromságtant: akár oly módon, hogy a mo-
noteizmust érő vádakkal kapcsolatban felhozott apologetikus (az egyet-
lenség helyett sokféleséget kínáló) szempontokra utal,34 akár úgy, hogy
a szentháromságtant „a monoteizmus feltételei mellett a politeista min-
tát” — a szabadság problémájának megoldása érdekében — „megis-
métlő” gondolati struktúraként fogja fel, amely „hatalommegosztó bel-
ső életet tulajdonít (…) az egy Istennek, amely révén az ember
részesülhet a maga egyéni szabadságában”.35 A kérdés ezzel kapcso-
latban elsősorban talán nem is az, hogy igaza van-e a giesseni filozó-
fusnak, hanem (változatlanul) az, hogy van-e alapja egyáltalán bármiféle
ilyen megfeleltetésnek és paralellizálásnak, a sokféleség és az egység
efféle szembeállításának, a sokféleségtől vagy az egységtől végső meg-
oldást és magyarázatot váró beállítódásnak?

A „túlságosan mindenható Isten” „teológiai abszolutizmusával”
szemben a távolságtartás nélkülözhetetlenségét érzékelő, az Ab-
szolútum „terhének levetését” az emberi önfenntartáshoz elenged-
hetetlennek tartó marquardi program36 korántsem egyedülálló a je-
lenlegi szellemi viszonyok között. Sokkalta nagyobb vitát robbantottak
ki e téren Jan Assmann-nak a monoteizmussal szemben megfogal-
mazott kritikai észrevételei.

30O. Marquard: Sola
divisione individuum.

Betrachtungen über Indivi-
duum und Gewaltentei -

lung. In uő: Individuum und
Gewaltenteilung.

Philosophische Studien.
Reclam, Stuttgart, 2004,

68–90., 84.

31Puskás Attila: A politeiz-
mus dicsérete?, i. m. 188.

32Vö. O. Marquard: Ende
der Universalge schic hte?

Philosophische Über -
legungen im Anschluß an

Schiller. In uő: Philoso phie
des Stattdessen. Studien.

Reclam, Stuttgart,
2000, 79–93.

33Vö. A. Halbmayr: Lob der
Vielheit. Zur Kritik Odo

Marquards am
Monotheismus. Tyrolia,

Innsbruck, 2000.

34O. Marquard: A politeiz-
mus dicsérete, i. m. 86.

35O. Marquard: Sola divi -
 sio  ne individuum, i. m. 84.

36Vö. O. Marquard:
Entlastung vom Absoluten.

In memoriam Hans Blu -
men berg. In uő: Philoso -

phie des Stattdessen,
i. m. 108–120., 112.

37J. Assmann:
Mózes, az egyiptomi.

(Ford. Gulyás András.)
Osiris, Budapest,

2003, 15–17.
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A heidelbergi egyiptológus meglepő módon (elvégre eredetileg
egyiptológiai problémafelvetésről volt szó) rendkívül széles körben
visszhangra találó nézetei elsősorban nem történeti rekonstrukció igé-
nyével lépnek fel, hanem a monoteizmus emlékezettörténetének re-
konstrukciójára tesznek kísérletet annak az egyiptominak beállított
Mózesnek az alakján keresztül, akinek a nevéhez „valami gyökeresen
új” fűződik: az úgynevezett mózesi megkülönböztetés.37 Miről van szó?
Arról a „forradalmat” eredményező megkülönböztetésről, amely el-
különíti „az igazat és a hamisat a vallásban, az igaz tanítást és a tév-
tanokat, a tudást és a tudatlanságot, a hitet és a hitetlenséget”.38 „A mó-
zesi megkülönböztetés (…) jelentősen megváltoztatta a világot,
amelyben megszületett,”39 mert leszámolt azzal a mindaddig uralko-
dó kozmoteizmussal, amelynek a horizontján „az isteni valóság szim-
biotikusan beleszövődött a kozmoszba, a társadalomba és a sorsba”.40

A kozmoteizmus meghatározta világban az istenek szférája nem állt
szemben a világgal, „hanem olyan princípium [volt], amely struktú-
rát, rendet és értelmet biztosítva áthatotta a világot”,41 és „a sokféle-
ség elvének elengedhetetlen szükségességét” tanúsítva a kozmosz, az
állam és az egyéni élet síkján egyaránt konstitutív szerepet játszott.42

A kozmoteista „politeizmus nagy vívmánya a hatalom nyelvi, ikoni-
kus és kultikus artikulációja mint strukturált istenvilág és szemanti-
kai univerzum”,43 amely az ókori viszonyok között lehetővé tette az
istennevek kulturális határokon átívelő át- és lefordítását, s ez „a ko-
moly kulturális teljesítmény” (ez a „kísérlet a kulturális megkülön-
böztetések által kiépített határok átjárhatóbbá tételére”) még mentes
volt attól a barát –ellenség-sémától, amely a monoteista „ellenvallás-
sal” együtt jelent meg, hiszen ez a „másodlagos” (azaz korábbi vallá-
si hagyományok elutasítására épített) vallás az általános vallási át-
fordíthatóságnak teljességgel ellentmondó „igaztalan vallás” fogalmát
jelenítette meg a színen, amely „konfliktussal, intoleranciával és erő-
szakkal” is járt.44 Magyarán: a lefordíthatóság elvét felszámoló mo-
noteizmus az istenek „funkcionális ekvivalenciájával” együtt járó bé-
két és nyugalmat is felszámolja, mind a saját terepén, mind másoknak
a monoteizmushoz fűződő viszonyára nézve (s ezért a monoteista „ál-
dozatok felelősek a sorsukért”45). Ezért kozmoteista perspektívából te-
kintve „mintha a bűn a mózesi megkülönböztetéssel került volna a vi-
lágba. Talán ez a legfontosabb motívum a mózesi megkülönböztetés
megkérdőjelezéséhez.”46

Az abszolút igazság exkluzivitását középpontba helyező mono-
teizmusnak ebben az „inherens erőszakosságában (…) az az anta-
gonisztikus energia tárul fel, amely olyan szférába iktatja be az igaz
és az igaztalan megkülönböztetését és a »tertium non datur« elvét,
ahol korábban nem volt jelen, sőt elképzelhető sem volt: a szent, az
istenről alkotott elgondolások, a vallás szférájába”.47 Assmann ter-
mészetesen nem állítja, hogy az erőszak a monoteista vallással jelent
meg a színen (sőt a monoteizmus el is ítéli az erőszak meghatáro-
zott formáit), de annak különleges jelentőséget tulajdonít, hogy a má-

38J. Assmann: Die mosaische
Unterscheidung oder der
Preis des Monotheismus.

Carl Hanser Verlag,
München – Wien, 2003,

22. és 12–13.

39J. Assmann: Mózes, az
egyiptomi, i. m. 17–18.

40J. Assmann: Die mosaische
Unterscheidung, i. m. 62.

41J. Assmann:
Monotheismus. Jahrbuch

Politische Theologie 4
(2002), 122–132., 124.

42Uo. 125.

43J. Assmann: Mózes, az
egyiptomi, i. m. 68.

44Uo. 15–21.; vö. Die
mosaische Unterschei -

dung, i. m. 28–36.

45J. Assmann: Die mosaische
Unterscheidung, i. m. 35.

46J. Assmann: Mózes, az
egyiptomi, i. m. 274.

47J. Assmann: Die mosaische
Unterscheidung, i. m. 37.

48Uo. 28–29. és 95. („a
monoteistáknak a bálvány-

nak nyilvánított istenek
ellen irá  nyuló teoklaszta

gyűlölete”).

49Uo. 164–165.

50J. Assmann: Mono -
theismus, i. m. 131–132.
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sodlagos monoteista vallás az erőszak „újfajta formáját” és lehető-
ségét hozza magával.48

A monoteista kirekesztés „önkirekesztő”49 formája mellett döntő
zsidósággal ellentétben az idegeneket kirekesztő iszlámot és ke-
reszténységet „Istennek a többi istennel szemben tanúsított erőszakja
feljogosítja arra, hogy erőszakkal lépjen fel olyan emberekkel szem-
ben, akik megítélésük szerint más isteneket követnek. E mögött az
igazság és a hazugság megkülönböztetése húzódik, amely a mono-
teista vallást (és egyetlen más sem) jellemzi. Isten az igazság, a töb-
biek istenei hazugság. Ez a teológiai alapja a barátok és az ellensé-
gek megkülönböztetésének. Csak ezen a talajon és ebben a szemantikai
keretben vált igazán veszélyessé az erőszak jegyében álló politikai
teológia. (…) Ha a meg akarjuk menteni a monoteista eszmét, men-
tesítenünk kell belsőleg hozzátartozó erőszakosságától.”50 Nem ar-
ról van szó tehát, hogy Assmann meg szeretné szüntetni a mózesi
megkülönböztetést, amelyről elismeri, hogy „erkölcsi felelősségre sza-
badította fel az embert”,51 hanem újfajta szemantikai értékének ki-
munkálását tartja elodázhatatlannak.

A legkevésbé sem véletlen, hogy Assmann egyiptominak állítja
be Mózest, hiszen — a nézete szerint „igazi forradalmat”52 elindító
— Karl Leonhard Reinholdtól,53 vagyis a 18. századi panteizmus-
vitától kezdve az egyiptomi Mózes alakja „az egyiptomi miszté-
riumokba beavatott kozmoteistát” jelenti, „aki megpróbálja nyilvá-
nos vallás formájába önteni a világ egyetemes egységére vonatkozó
egyiptomi titkot, s a kinyilatkoztatás alakzatával, azaz a hit révén le-
hetséges felismeréssel helyettesíti a csak kevesek számára elérhető be-
avatási folyamatot. Az egyiptomi Mózes a természet és a kinyilat-
koztatás megkülönböztetésén, s ezzel együtt az igaz és az igaztalan
vallás »mózesi« megkülönböztetésén túl rejlő magasabb igazság esz-
méjét képviseli.” A 18. század óta ily módon felfogott alakjának te-
hát abban áll a jelentősége, hogy „a vallás és a tudomány, a hagyo-
mány és a modernitás, a hit és az értelem közti ikonoklaszta
megkülönböztetéseken túl húzódó” tertiumot jelenít meg.54 Ezzel lé-
nyegében vissza is tértünk a kiindulási helyzetünkhöz, fogalmaival
Assmann ugyanis Habermashoz kapcsolódik: véleménye szerint
„megmentő erejű fordítási eljárásokkal” lehet szembenézni a „poszt -
szekuláris világ” kihívásaival (a „rettende Übersetzung” ugyanúgy
habermasi kifejezés, mint a posztszekularitás). A tét tehát komoly:
közvetlenül a vallás lehetséges mai pozíciója forog kockán, a sorok
között már a Mózes, az egyiptomi lapjain is „az a kérdés áll előtérben,
hogy az igaz és igaztalan vallás megkülönböztetését lebontó koz mo -
teista vallás ma is helyreállítható-e talán a vallások közötti egyetértés
biztosítása érdekében”.55

A váratlan helyről, az egyiptológia felől érkező „jótékony pro-
vokáció”56 gyors ütemben mozgásba hozta a kereszténység apolo-
getikus eljárásait. A rendkívül nagy számban rendelkezésre álló vá-
laszkísérletek talán három nagyobb csoportra tagolhatók.

51J. Assmann: Die mosaische
Unterscheidung, i. m. 65.

52J. Assmann: Das
Geheimnis der Wahrheit.

Das Konzept der „dop -
pelten Religion” und die
Erfindung der Reli gions -

geschichte. Archiv für
Religionsgeschichte 3

(2001), 108–134.

53J. Assmann e hőséről
lásd Assmann: Mózes, az
egyiptomi, i. m. 169–181.

54J. Assmann: Der
hebräische und der ägyp -
tische Mose – Bilder und

Ge genbilder. In: M. Oem -
ing et al. (szerk.): Das Alte
Testament und die Kultur

der Moderne. LIT, Münster,
2004, 147–155., 153.

55J.-H. Tück: „Bei Gott gibt
es keine Gewalt”. Was Jan
Assmanns Mono the is mus -

kritik theologisch zu
denken gibt. Theologie und

Philosophie 86
(2011), 222–253., 230.

56E. Zenger: Was ist der
Preis des Monotheismus?
Die heilsame Provokation
von Jan Assmann. Herder
Korrespondenz 55 (2001),

186–191.

57E. Zenger: Gewalt im
Namen Gottes? – der
notwen dige Preis des

biblischen Monotheismus.
In: A. Fürst (szerk.): Friede
auf Erden? Die Weltre li gio -

nen zwischen Gewaltver -
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A legkönnyebb — bár korántsem terméketlen — utat alighanem azok
választják, akik közvetlenül ugyanazon a síkon adnak választ a felhozott
vádakra, amelyen azok megszülettek. Ebben a formában nem csupán
arra lehet könnyűszerrel utalni, hogy a politeista vallások korántsem
mentesek az erőszaktól (minthogy „az istenek egymás elleni és az em-
berekkel szemben kifejtett erőszakja a politeista istenképzetek belső lé-
nyegéhez tartoznak, sőt e szemléletmódok szerint az istenek istensé-
ge pontosan akadálytalanul kifejtett erőszakuk révén igazolódik”),57

de arra is, hogy az Isten nevében, sőt utasítására elkövetett erőszakos
cselekményekről szóló bibliai történetek meghatározott koncepció (sa-
játos istenkép és történelemszemlélet) alapján kidolgozott utólagos
konstrukciók, amelyeknek nem felel meg konkrét történelmi valóság,58

és nyilván nem véletlen, hogy a keresztény teológia már a Konstantin
előtti korban olyan eljárással értelmezte őket, amely révén „az erő-
szakmentesség és a szeretet szemantikáját állítja a keresztény istenfo-
galom középpontjába”.59 Ugyanígy az is könnyűszerrel vitatható, hogy
Mózes alakja valóban ötvözne-e egyiptomi vonásokat vagy a korai „mó-
zesi” vallásnak valóban lettek volna „egyiptomellenes elemei”,60 aho-
gyan arra is felhívható a figyelem, hogy az isteni erőszak egyenesen
elengedhetetlen volt az Ószövetség korai szövegeinek kulturális kö-
rülményei között, de jellemző módon a fogság után, vagyis akkor, ami-
kor a mózesi megkülönböztetés érvénybe lépett, az isteni erőszak már
csekélyebb szerepet játszott, mint a fogság előtti írásokban.61

Összetettebb eljárással találkozni azoknál, akik eleve azt kérdőjelezik
meg, hogy helyes-e magának az assmanni koncepciónak a struktúrá-
ja. Az Assmann-vitában gyakran véleményt formáló Erich Zenger pél-
dául több alkalommal is rámutatott arra, hogy a — meggyőződése sze-
rint „nélkülözhetetlen”62 — mózesi megkülönböztetés nem az igaz és
az igaztalan kategóriáját különíti el a vallás síkján, hanem a szabad-
ságot és a rabszolgaságot, vagyis „nem a monoteizmus és a politeiz-
mus alternatíváját fogalmazza meg, hanem egyrészt az emberek
szolgaságára és jogfosztottságára, a teremtés lerombolására, másrészt
a szabadságra és az emberi méltóságra, az élet házaként belakható föld
kiépítésére és védelmére vonatkozik. Bibliai felfogás szerint ez az alap-
vető vallástörténeti megkülönböztetés az igaz Istenről folyó vitán be-
lül.”63 Azt természetesen nem csupán az ószövetségi egzegézisnek kell
eldöntenie, hanem a rendszeres teológiai gondolkodásnak is a kom-
petenciájába tartozik, hogy vajon Zenger módosító indítványa meg-
állja-e a helyét (nem hígítja-e fel a monoteizmus szellemi súlyát), arra
mindenesetre joggal hívja fel a figyelmet, hogy a „mózesi megkülön-
böztetés” hátterében sokkal összetettebb érdekek húzódnak, mint ahogy
első pillantásra tűnhet. Az Assmann gondolatmenetében jelentkező is-
meretelméleti problematikára reagáló állásfoglalások között is szere-
pelnek olyanok, amelyek az egyiptológus érvelésének strukturális fo-
gyatékosságára mutatnak rá, jelesül arra, hogy az abszolút igazságok
helyett kívánatosnak tartott „relatív igazságok”64 nem feltétlenül for-
rásai a békés egyetértésnek. Ezzel szemben nyugodtan támaszkodhatnak

zicht und Gewaltbereit -
schaft. Herder, Freiburg,

2006, 13–44., 28.
58Vö. például W. Gross:

Gott als gewalttätiger Ge -
schichtslenker im AT? Eine

Problemanzeige. Theolo -
gische Quartalschrift 191

(2011), 291–303.
59J.-H. Tück: „Bei Gott gibt

es keine Gewalt”. Was Jan
Assmanns Monothe is mus -

kritik theologisch zu den -
ken gibt, i. m. 242. („Ennek

a meghatározásnak a
ki nyi latkoztatás teológiai
alap ját az isteni Logosz
megtestesülése alkotja,

akinek türelme és szerete-
te a keresztény elvárás

szerint – egészen a vérta-
núságig menően – lekép-
ződik a keresztények élet-

stílusában”: uo. 243.).
60R. Rendtorff: Ägypten

und die „mosaische
Unterscheidung”. In: J.

Assmann: Die mosaische
Unterscheidung, i. m. 193–

207. Az efféle bírálatokról
részletes áttekintést nyújt
J. Schraten: Zur Aktualität

von Jan Assmann. Ein -
leitung in sein Werk. Verlag

für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden,

2010, 131–150.
61G. Baumann: Der

alttestamentliche Gott
und die Gewalt. Zeit für

Differenzierungen.
In: H. Düringer (szerk.):

Monotheismus – eine
Quelle der Gewalt? Haag +

Herchen, Frankfurt a. M.,
2004, 79–91.,

különösen 86–90.
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klasszikus európai hagyományokra azok, akik szerint „az igazságkérdés
következetes megfogalmazása nem intoleranciát provokál, hanem, ép-
pen ellenkezőleg, megóv az intoleranciától. (…) Erőszak pontosan az
értelem és a hit szétszakításából, s ily módon a mózesi megkülönböztetés
feladásából fakad.”65 Az „igazságról szerzett bizonyosságot a tolerancia
feltételeként”66 felfogó szemléletmód magától értetődően könnyen bol-
dogul az assmanni igazságkoncepcióval.67 Szintén kifogásolható (nem
alap nélkül) az a hitfogalom, amellyel Assmann operál (absztrakt té-
teleket igaznak elfogadó állásfoglalás), s ezzel szemben előtérbe he-
lyezhető a hit bizalomjellege, amelynek nyitottságából egyenesen kö-
vetkezik „a mások hitbeli tapasztalatának respektálására megnyíló
beállítódás”, ahogyan a teremtés monoteista eszméjéből is levezethe-
tő az egyetemes emberi méltóság elve.68

A strukturális jellegű kifogásoknak egészen sajátos csoportját alkotják
azok a szentháromságtani alapon kifejtett megfontolások, amelyek arra
hivatkoznak, hogy a keresztény istenfogalom az egység eszméjén kí-
vül a sokféleség mozzanatát is tartalmazza, s ezért belső lényegénél fog-
va eleve ellentétes azokkal a tendenciákkal, amelyek az egyféleség és
az erőszak könnyen megvalósuló összekapcsolódásáról tanúskodnak.
A szentháromsági istenfogalomra építő érvelésmódok az egyik legál-
talánosabb eljárásnak tekinthetők a monoteizmus erőszakpotenciáljáról
folyó mai viták összefüggésében — sajnálatos módon azonban ko-
rántsem bizonyos, hogy előreviszik a kérdés tisztázásának ügyét.

A sokféleséget belsőleg integráló egység modelljének monoteiz -
mus párti érvelésformája azért támaszt kételyeket, mert egyszerűen
numerikus megoldást kínál a felvetett problémákra, többnyire azt su-
gallva, hogy az egység önmagában véve valóban komoly nehézsé-
gek és veszélyek forrása. Valóban pusztán arról lenne szó, hogy az
egy Isten antropológiai és társadalmi veszélyek lehetőségét hordozza
magában, a három isteni személy pluralitása viszont elsimítja a mono -
prob lema ti ka minden formáját? Valóban egyszerűen az a megoldás,
hogy a tri ni tárius keresztény istenfogalom az isteni személyek hár-
massága révén rendelkezésre bocsátja azt a békével együtt járó sok-
féleséget, amelyet Jan Assmann vagy Odo Marquard olyannyira hiá-
nyol a monoteizmus ból?

A szóban forgó érvelési alakzat hegeliánus gyökerű megnyilvá-
nulási módjai a kevésbé komolyan vehetők közé tartoznak, hiszen
azzal számolnak, hogy az Isten és a világ kapcsolatának elgondol-
hatóságához nélkülözhetetlen belső isteni kommunikativitásnak „ma-
terializálódnia kell”, más szóval „a világ annak a folyamatnak a Fiú-
val egyidejűleg létrejövő kivetüléseként fogható fel, amelynek
során Isten megkülönbözteti magát önmagától”.69 Ha ennek követ-
keztében az istenfogalom eleve „integrálja és meghaladja az idegent”,
ha — antropológiai síkon — az én önmagához fűződő viszonyának
eleve része a saját elidegenedése, akkor máris megvan „az alapja an-
nak, hogy elismerjük más vallások és kultúrák idegenségét”, vagy-
is kiiktassuk az erőszak veszélyét.70
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Ez az érvelési forma azonban akkor is megmarad a numerikus
megoldásnál, ha nem terhelik meg az Isten és a világ viszonyát érin-
tő hegeliánus elképzelések. Aki az Atyát „az alteritás okaként” fog-
ja fel, természetszerűleg könnyen eljut ahhoz az állításhoz, misze-
rint a Szentháromság elismerése „szembeszegül az autoritarizmus
megsemmisítő túlerejével”, s „a communio és az agapé jegyében álló
isteni egység fenntartja a különbözőségben megvalósuló együtt élés-
nek és annak a valódi tekintélynek a reményét, amely (…) a növe-
kedés és az élet pártján van”.71 Mi sem kevésbé meglepő, mint hogy
sajátos szentháromságtani modelljének a teljes valóságra kiható je-
lentőségét igazolni kívánó programja nyomán Gisbert Greshake is
pluralitásigazolási eljárással kívánja bizonyítani, hogy „a világ leg-
főbb egységpontjaként és egyeduralkodójaként felfogott unitarista
Isten képét” „a három személy — egységet és sokféleséget egykép-
pen eredendően magában foglaló — communiójára” cserélve a ke-
resztények „transzcendens modellt” bocsáthatnak „a közösségi
élet politikai struktúrájának” rendelkezésére, kivédve a „szenthá-
romsági hit deficitjéből” következő totalitárius „hatalomgyakorlá-
si tendenciákat”.72

Csakhogy mintha inkább úgy állna a helyzet, hogy „az állítólago-
san erőszakot előidéző abszolutista monoteizmus kérdésére az isten-
kép belső pluralizálása révén megoldást keresők (…) akarva vagy aka-
ratlanul azoknak a valláskritikusoknak adnak igazat, akik (…) az
egyistenhitben és ezzel együtt a »monon«, az egy hangsúlyozásában
látják a vallási motivációjú illetve vallási alapon szankcionált erőszak
legfontosabb forrását. Aki úgy véli, hogy abszolút veszélyt jelent az egy,
csak az vélheti úgy, hogy önrelativizáló gyógyírra lelhet a pluralitás-
ban.”73 Bármennyire problémás is Peter Lüning — e helyütt nem rész-
letezhető — kiindulási alapállása, azt minden bizonnyal helyesen
hangsúlyozza, hogy a monoteizmus inherens erő szakpotenciáljával
kapcsolatban megfogalmazott vádakra a keresz tény istenfogalom bel-
ső pluralitásának hangsúlyozásával adott válaszkísérletek sokkal in-
kább kontraproduktívak, mintsem termé ke nyek. Lüning maga is egy-
értelműen azt állítja, hogy csakis a szentháromságtan nyújthat
lehetőséget az erőszakvád megfelelő kezeléséhez, de nem az istenkép
belső pluralitása miatt, hanem az isteni transzcendencia és immanencia
újszerű, szentháromságtani meghatározottságú konstellációjánál fog-
va. A ke reszténység igazi újdonsága, „Isten változatlan transzcendenciája
mellett megvalósuló öntörténelmesítésének gondolata”74 ad tehát kulcsot
a probléma megfelelő megközelítéséhez: „Isten szabad, teremtő sze-
retetének trinitárius-üdvtörténeti fogalma”75 olyan relatív önállósággal
ruházza fel a világot, amelyen kívül nincs más szentháromságtani
kontúrú válasz a „világvallások között és a nyilvánosságban vitatott
erőszakkérdésre”.76 Hogy pedig a történelemben megvalósuló isteni
jelenlét radikális formában csak szentháromságtani síkon értelmezhető,
azt az erőszak vádjára adott keresztény válasznak a következő évek
során kell majd részletesen kifejtenie.
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