
SU LYOK ELEM ÉR

Mi kor mély álom száll
az emberekre…

„Az an tik kor és a mo dern tu do mány nagy fon tos sá got tu laj do nít az ál mok nak. Oka ik 
kü lön bö zõ ek: az el sõ azt a le he tõ sé get ke res te ben ne, hogy az em ber kap cso lat ba lép jen 
a ter mé szet fe let ti vi lág gal; a má so dik a sze mé lyi ség mély meg nyil vá nu lá sát lát ja ben ne. 
Ez a két né zõ pont nem ös  sze egyez tet he tet len: ha Is ten hat az em ber re, az az em ber lé nyé-
nek leg mé lyén tör té nik” – ír ja A. Ge or ge a X. Léon-Dufour irá nyí tá sá val szer kesz tett 
Bib li kus Te o ló gi ai Szó tár ‚álom’ címû szó cikk ében.

Iz ra el ben az Ószö vet ség sze rint Is ten nem csak sza vak ban, lá to má sok ban adott ki nyi-
lat koz ta tá so kat, ha nem ál mok ban is. Va ló szí nû leg azért, mi vel az em ber ál má ban nem 
ura ön ma gá nak és nem ké pes el len ál lás ra, to váb bá az al vás ide jét Is ten lá to ga tá sá ra 
ked ve zõ idõ nek tar tot ták. Az imént em lí tett szer zõ ír ja szó cikk ében: „Is ten ál mok kal lá to-
gat ja meg vá lasz tot ta it, ki nyil vá nít ja Já kob nak ti tok za tos je len lét ét (Ter 28,11–19), a két 
Jó zsef nek ti tok za tos ter ve it (Ter 37,5 skk. 9; Mt 1,20–25; 2,13 sk. 19–23). Ez a faj ta ki nyi-
lat koz ta tás az álom lá tó kat a pró fé ták hoz tet te ha son ló vá (Szám 12,6; MTörv 13,2; 1Sám 
28,6), és apo ka lip szi sek is elõ sze re tet tel al kal maz zák az ál mot (Dán 2,4): va jon az ígé ret 
sze rint nem az álom lá tás lesz az idõk vé gé nek egyik je le (Joél 3,1; ApCsel 2,17 sk.)? 
Mind azo nál tal az ál mo kat szi go rú bí rá lat nak kell alá vet ni (Jer 23,25–28; 29,8), ne hogy 
össze ke ver jék õket a ‚vajúdó as  szony kép zel gé se i vel’ (Sir 34,1–8).” Mind az ószö vet sé-
gi álom (khalom), mind a mély álom (tardemáh) te o ló gi a i lag je len tõs fo gal mak. Eb ben 
a dol go zat ban csu pán az utób bi val fog lal ko zunk, amely nem csak jó val rit káb ban for dul 
elõ az elõb bi nél, ha nem je len té se is sok kal ti tok za to sabb, dif fe ren ci ál tabb.

1.
A me zõ be né pe sül ál la tok kal, az ég pe dig ma da rak kal. Sze met gyö nyör köd te tõ moz-

gás és fü let vi gasz ta ló hang zás tá mad – lent és fent. Mint ha ol dód na az em ber fogva-
cogtató egye dül lé te. Majd a lá tot tak és hal lot tak fel éb resz tik ben ne a név adás szun  nya dó 
ké pes sé gét: min den élõ lény nek az lesz a ne ve, ami nek az em ber el ne ve zi. Úgy lát szik, 
mint ha az élõ lé nyek ne vén ne ve zé se or vo sol ná – ma így mon da nánk – társ ta lan sá gá ból 
ere dõ me lan kó li á ját. De mi ként a Cson gor és Tün de if jú hõ se csa ló dot tan pa nasz ko dik 
hos  szú út ja vé gén: „Min den or szá got be jár tam, / Min den mes  sze tar to mányt, / S aki 
ál ma im ban él, / A di csõt , az égi szé pet / Sem mi föl dön nem ta lál tam”, az el sõ em ber is 
ki áb rán dul tan ál la pít ja meg – mi u tán tárgy sze rû en szám ba vet te az ál la to kat és ma da ra-
kat – : nem ta lált ön ma gá hoz il lõ se gí tõ tár sat.

Is mét Is ten nek kell be avat koz nia, és Is ten mély ál mot, fur csa, ne héz, ti tok za tos ál mot 
(tardemáh) bo csát az em ber re. Mint hogy a szó rit kán for dul elõ az Ószö vet ség ben (vö. 
Ter 2,21; 15,12; 1Sám 26,12; Jób 4,13; 33,15), je len té sé nek meg fej té sé ben nem sok 
se gít sé get vár ha tunk az ana ló gi ák tól. A köz vet len szö veg kör nye zet amel lett szól: Is ten 
jó sá ga szen de rí ti mély álom ba az em bert, hogy sze me elõtt rejt ve ma rad jon, amit nem lát-
hat, kü lön ben az vesz ne oda, ami vá rat lan ná te szi majd a mély álom „aján dé kát”, ma gát 
a „cso dát”. Úgy hogy e he lyütt akár „cso dás álom ról” is be szél het nénk, ilyen je len tés ben 
is hasz nál hat nánk sza vun kat. „A mély álom sa já tos ki fe je zé se a hé ber nyelv nek (tar-
demáh), olyan ál la po tot je löl, amely ben az em ber nem csak el vesz ti ön el len õr zõ ké pes sé-
gét, de amely bõl ön ma gá tól nem is tud fel éb red ni” (Lõrincz Ist ván ‚álom’ szó cik ke, in 
Bib li ai Fo gal mi Szó könyv [szerk. Koz ma Zsolt], Az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let 
ki ad vá nya, Ko lozs vár, 1992); vagy: „az eksz tá zis nak egy faj tá ja” (A. Ge or ge ‚álom’ szó-
cik ke, in Bib li kus Te o ló gi ai Szó tár, Ró ma, 1974).

Amíg az ál la tok vi lá gá ban az az em ber meg bí za tá sa, hogy „lás son”, és „ne vet 
ad jon” (vö. Ter 2,20), ad dig se gí tõ tár sá val fenn ál ló kap cso la tá ban más fé le tör vény 
ér vé nye sül. Úgy is mond hat nánk: nem sza bad lát nia (s ezért a „mély álom”), ne hogy 
olyan ne vet ad jon ne ki, mint az ál la tok nak, és ez ál tal bir to kol hat ná, ami bir to kol ha-
tat lan: a má sik em bert, aki misz té ri um, ti tok. Kö zös sé gi éle té ben ugyan is nem az a 
fel ada ta, hogy a má si kat ele mez ze, lajst rom ba szed je, ha nem az, hogy meg nyíl jék 
elõt te és el fo gad ja õt. A fér fi és a nõ tár sas lé té nek fel szí nén – tá vo labb ról – ho má-
lyos tü kör kép ként így je le nik meg az em ber és Is ten kap cso la tá nak „ter mé szet raj za”, 
hi szen Is tent még ke vés bé lát hat ja, és ne vét még ke vés bé ejt he ti ki – ki vált nem 
bír vágy ból. Mert amit F. Ebner az Is ten rõl vall – „Is tent mint vokativuszt nem kell 
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bi zo nyí ta ni, mint nominativuszt nem le het bi zo nyí ta ni” –, ana lóg ér te lem ben a fér fi 
és nõ kap cso la tá ra is vo nat ko zik.

Mi u tán az em ber el aludt, Is ten „ki vet te az egyik ol dal bor dá ját”, ame lyet „as  szon  nyá 
for mált”. A társ meg te rem té se, akár csak az em be ré, nem bíz ha tó a kép ze let re. De itt 
sem az a kér dés: ho gyan te rem tett Is ten va la kit, ha nem az: mi lyen né, mi lyen lén  nyé 
for mál ta õt?

Az utób bi kér dés re ter mé sze tes egy sze rû ség gel adó dik a vá lasz: olyan ná, aki kö zel 
van hoz zá, mint „bor da” a szív hez, ki egé szí ti a fér fit, és ve le együtt ke re si az ere de ti 
egy sé get.

Az el be szé lõ bi zo nyá ra ez al ka lom mal is õsi ha gyo mányt kö vet, mely nek nyom vo na-
lán a fér fi és az as  szony együvétartozását a te rem tés ese mé nyé bõl ma gya ráz za. És amit 
a Te rem tõ az ál la tok kal és ma da rak kal tett, most azt te szi az as  szon  nyal is: az em ber 
elé ve ze ti és be mu tat ja ne ki. A fér fi meg lát ja, ám ahe lyett, hogy hû vö sen re giszt rál ná, 
uj jon gó öröm mel üd vöz li. Ha õ a fér fi – hé be rül – is, ak kor az új te remt mény le gyen 
– hé be rül – issah. A szó já ték a de fi ní ci ó nál is erõ tel jes eb ben ki fe je zi: igen, õ már va ló-
ban hoz zá il lõ, ve le egyen ran gú, se gí tõ társ! De nem csak a mun ká ban és a nem zés ben, 
ha nem – leg tá gabb ér te lem ben – az élet min den te rü le tén. Olyan el len té tek kö zös meg ér-
té sé ben is, mint szó és csend, kér dés és vá lasz, ki tá rul ko zás és el rej tõ zés.

El be szé lé sünk (jahvista) szer zõ je után jó val ké sõbb a fér fi és a nõ e köl csö nös kap-
cso la tát a Pré di ká tor – mint egy a Bib li át a Bib li á ban ma gya ráz va – a kö vet ke zõ kép pen 
fog ja ér tel mez ni:

„Job ban bol do gul ket tõ, mint egy:
fá ra do zá suk nak szép ered mé nye van.
Mert ha el es nek, az egyik em ber föl eme li a tár sát.
De jaj az egye dül ál ló nak, mert ha el esik, nem eme li föl sen ki.
Épp így, ha ket ten fek sze nek egy más mel lett, meg me leg sze nek;
de aki egye dül van, hogy me le ged het ne meg?
Ha az egyi ket meg tá mad ják, ket ten áll nak el lent.” (4,9–12)

A fér fi as  szonyt kö szön tõ sza va it akár a Bib lia el sõ sze rel mes ver se ként is hall gat hat-
juk, amely a jó val ké sõb bi kor ból szár ma zó Éne kek éne két is eszünk be vil lant hat ja:

„Ez most már
cson tom ból va ló csont,
tes tem bõl va ló test.
As  szony em ber le gyen a ne ve:
Mert fér fi em ber bõl vé te tett.”

Rit mi kus lük te té se van a so rok nak, ám a rit mus ko ránt sem me rõ dí szí tõ ele me a nyelv-
nek, ha nem a val lo más leg sa já to sabb nyel vi meg je le ní tõ je. A vá rat lan hely zet, a „cso da” 
a fér fi ör ven de zõ meg le pe té sé nek ad han got, aki az as  szony ban fel fe dez te a se gí tõ tár sat. 
E pil la nat ban nem te het mást, mint költ, az élõ be széd nek rit mi kus lük te tést ad.

Lát ni va ló, az el be szé lõ nek az a szán dé ka, hogy az em ber te rem té sé vel, he lye seb ben 
az as  szony, a se gí tõ társ meg al ko tá sá val kap cso lat ban a nyelv két alap ve tõ funk ci ó já ról is 
hírt ad jon: az el ne ve zés rõl és a val lo más ról. A meg ha tá ro zó, el ren de zõ, a dol gok he lyét 
ki je lö lõ el ne ve zés le he tõ vé te szi a „hó dít sá tok meg a föl det” (vö. Ter 1,28) pa ran csá nak 
vég re haj tá sát, a val lo más pe dig a sze mé lyes kap cso la tok „köl té sze tét” te rem ti meg. A 
nyelv nek e két sze rep kö re oly an  nyi ra az em ber te rem tés tör té ne té nek ré sze, hogy az 
emberréválás ak kor jut el csúcs pont já ra, ami kor a fér fi – a nö vé nyek és ál la tok el ne-
ve zé se után – ör ven de zõ val lo más sal kö szön ti se gí tõ tár sát. Az em ber most lett iga zán 
em ber ré – a kö zös ség ben.

A fe je ze tet zá ró 24. vers – „Ezért a fér fi el hagy ja ap ját és any ját, ra gasz ko dik fe le-
sé gé hez, és lesz nek egy test” –, amely nem tar to zik szük ség sze rû en az el be szé lés hez, 
aitiológiai (okadó) ma gya rá za tát ad ja a ne mek egy más iránt ér zett von zal má nak. A fér fi 
és a nõ sze re te te erõ sebb a szü lõk és a gyer me kek sze re te té nél. A fér fi egy szer csak 
el hagy ja a szü lõi há zat, és a sze re tett as  szon  nyal új csa lá dot ala pít. El vá lás és egye sü lés, 
bú csú zás és ta lál ko zás, el ol dó dás és kö tõ dés: ilyen ta lá nyos az élet, ilyen erõs a sze re tet 
– hir de ti a jahvista szer zõ. Igen – ol vas suk az Éne kek éne ké ben –, „erõs, mint a ha lál és 
le gyõz he tet len, akár a sír” (vö. 8,6). Ket te jük egy más ra utalt sá ga és köl csö nös von zal ma 
mind ad dig nem csil la pul, míg egy test té nem lesz nek. Mi ó ta az ere de ti egy bõl ki vé te tett 
és el kü lö nít te tett a má sik, az óta a szét vál tak és el kü lö nül tek szün te len egy mást ke re sik, 
hogy is mét egy le gye nek. Csak hogy im már új kö zös ség ben, amely nek leg szebb ki fe je-



zé se a sze re tet tes ti gyü möl cse, a gyer mek. (Az elem zés ben rész ben C. Westermann 
gon do la ta i ra ha gyat koz tam, in Creation, Phi la del phia, Fortress Press, 1974, 86–88; Uõ., 
Genesis, Kapitel 1–11, Biblischer Kommentar, Neukirchener Verlag, l983, 3. ki ad., 
312–322).

2.
Em ber nek len ni olyan kí sér let, amely ben mind nyá jan részt ve szünk, s amely ben sa ját 

em ber sé günk fo rog koc kán. En nek kö vet kez té ben az em ber nem csak cso dá la tot éb reszt, 
ha nem fé lel met is kelt: „Sok van, ami cso dá la tos (deinosz), / De az em ber nél nincs sem-
mi cso dá la to sabb.” – ol vas suk az An ti go né ban. „Sok döb be ne tes van a föl dön, köz tük 
az em ber a leg döb ben tõbb.” Olyan ki fe je zést hasz nál itt Szo phok lész, ami je lent cso dá la-
to sat – így szok tuk ál ta lá ban for dí ta ni –, de je lent ször nyû sé ge set is, és Szo phok lész nél 
min den töb bi elõ for du lá si he lyen csak ezt. Cso dá la tos, hogy mi re ké pes az em ber, de 
van eb ben a nagy ság ban va la mi bor zon ga tó is. Nem is mer le he tet lent, min den re ké pes, 
min dent le tud gyõz ni, de men  nyi re két ér tel mû ez a ké pes ség: „Van, ki jó ra, van ki 
go nosz ra tör ve le.” (Vö. Ritoók Zsig mond, Sarkady Já nos, Szil ágyi Já nos György, A 
gö rög kul tú ra arany ko ra, Bp., Gon do lat Ki adó, 1984, 415.)

Ér de mes fel fi gyel ni: mint ha az imént em lí tett deinosz két ér tel mû sé ge mu tat koz na be 
a „mély ál mot” je len tõ tardemáh sza vunk ban is. El sõ sor ban Jób köny vé re gon do lunk, 
ab ban is az Elihu-beszédekre (32–37.f). Per sze rég óta tud ták Iz ra el ben, hogy az „álom” 
és „lá to más” (vö. Jób 33,15) csu pán az egyik mód, aho gyan Is ten szól. Tud tak er rõl, 
is mer ték a ha gyo mány ból, hogy Is ten az õs atyák hoz álom ban, lá to más ban szólt (Ter 
15,1.12–21; 28,10–15; 37,5–11). Ké sõbb meg is fo gal maz ták, hogy az Úr a pró fé ták kal 
álom ban és lá to más ban be szél (Szám 12,6). A tör té net írók és ma guk a pró fé ták is ta nús-
kod nak er rõl (vö. pl. 1Kir 3,5–15; 2Sám 7,17; Iz 1,1 stb). Jóbhoz in té zett be szé dé ben 
Elifáz is hi vat ko zik ilyen is te ni ki nyi lat koz ta tás ra (4,12–13: „Ti tok za tos szó ju tott hoz-
zám, / de csak sut to gást fo gott fel be lõ le fü lem, / éji lá to má sok tól fel iz gat va, mi kor mély 
álom száll az em be rek re.”), úgy hogy Elihu is mert, már szó vá tett le he tõ ség rõl be szél, 
ami kor így szól Jóbhoz (33,15–22):

„Éj sza ka álom ban és lá to má sok ban,
 ami kor mély álom száll az em be rek re,
 mi kor szen de reg nek fek võ he lye i ken,
 ak kor nyit ja meg az em be rek nek fü lét,
 és fe nyí té sé vel meg ret ten ti õket,
 hogy el té rít se az em bert a go nosz tól,
és a ke vély ség tõl a fér fit meg óv ja,
hogy meg ment se lel két a vég sõ rom lás tól,
és éle tét, hogy azt fegy ver ne jár ja át!
In ti fáj dal mak kal õt a fek võ he lyén,
az zal, hogy szün te len fáj nak a csont jai;
És meg utál tat ja a ke nye ret ve le,
még az ínyé vel is a ked venc éte lét.
A hú sa el fon  nyad, úgy, hogy alig lát ni,
s mi ed dig nem lát szott, csont jai ki áll nak.
Kö ze le dik lel ke a vég sõ rom lás hoz,
Éle te pe dig a ha lál an gya lá hoz.”

Csak hogy itt mind járt meg kell je gyez nünk, hogy az ilyen ki nyi lat koz ta tás ban elég 
sok a bi zony ta lan ság. Egy részt ál mok ra és lá to má sok ra (vö. 33,15) hi vat koz tak már 
ha mis pró fé ták is (MTörv 13,2–6; Jer 23,27–32; 27,9; 29,8 stb.), más részt mind Elifáz, 
mind Jób ko ráb bi sza va i ból ki tû nik, hogy az álom le het ré mí tõ, el ret ten tõ, olyas mi, 
amit ép pen ezért nem tart bi zo nyo san „ki nyi lat koz ta tás nak” az em ber (4,12–16; 7,14). 
(Vö. dr. Muntag An dor, Jób köny ve, Lu ther Ki adó, Bp., 2003, 255. és 264. o.) Va gyis a 
tardemáh (3,15) nem csak „cso dás ál mot” je lent het, ha nem ször nyû sé ge set is, rém ál mot 
is (vö. M. Frenschkowski ‚Traum’ szó cikk [I–V], in Theologische Realenzyklopaedie, 
Band XXXIV, Walter de Gruyter, Ber lin, New York, 2002). Így a je len té se, akár csak a 
deinosz ese té ben, a szí né rõl a fo nák já ra vált.

Mi e lõtt kö ze lebb rõl szem ügy re ven nénk a rém álom sze re pét Jób könyv ében, né hány 
szem pil lan tást ve tünk a tardemáh egyéb tex tu sok ban va ló je len lé té re, il let ve je len té sé re. 
Egy ér de kes, ugyan ak kor azon ban Iz ra el tör té ne te szá má ra fon tos ese mény rõl szá mol be 
az 1Sám (26,1–12). Dá vid ke re si a ta lál ko zást en gesz tel he tet len el len sé gé vel, Sa ul lal, 
aki ül dö zi õt. Ami kor ne szét ve szi, hogy Sa ul csak ugyan a pusz tá ba ér ke zett, fel ke re si 
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tá bo rá ban, és ész le li, hogy mind a ki rály, mind pe dig ka to nái alusz nak. Dá vid azon ban 
csak a ki rály lán dzsá ját és vi zes kor só ját vi szi ma gá val an nak je lé ül, hogy ott járt. Majd 
Abisájjal el osont „anél kül, hogy va la ki lát ta, vagy ész re vet te, vagy pe dig föl éb redt vol-
na. Mind an  nyi an alud tak, mert az Úr mély ál mot bo csá tott rá juk.” Dá vid nagy vo na lú an 
Is ten re bíz za az ese mé nyek ki fej let ét, Sa ul sor sát és sa ját ma ga ha ta lom ra ju tá sát. „Az 
Úr óv jon at tól, hogy ke zet emel jek az Úr fel kent jé re!”

Jah ve li dér ces, nyo masz tó, alig ért he tõ ma ga tar tá sa jut ki fe je zés re Izajás fe nye ge tõ 
jö ven dö lé sé ben. Ho gyan for dul hat elõ, hogy hí võ em be rek, akik ben fe le lõs ség él, va kok 
a hely zet fel is me ré sé ben, nem ér tik, mi rõl van szó, nem fog ják fel Is tent? A pró fé ta csak 
ar ra tud gon dol ni, hogy ma ga Is ten aka dá lyoz za õket, bé nít ja ér zék szer ve i ket és te szi 
meg rög zöt té szí vü ket: „az Úr árasz tott el ben ne te ket / az álom kór szel le mé vel. / Õ zár ta 
be sze me te ket: a pró fé tá kat, / Õ ta kar ta be fe je te ket: a lát no ko kat.” (Iz 29,10).

Az al vás je len tõ sé gét és ér zé keny sé gét más szem szög bõl is fel kell mér ni. Gyak ran 
szü let nek fel is me ré sek és el ha tá ro zá sok al vás köz ben, álom ban. Nem hi á ba mond juk 
egy-egy na gyobb dön tés elõtt, er re jó lesz még egyet alud ni. Oly kor meg ol dá sok kö szön-
he tik lé tü ket éj sza kai pi he nés nek, ki kap cso ló dás nak. És csak al vás köz ben le het iga zán 
ál mod ni. Nem Fre ud dal és Junggal kez dõ dött az ál mok je len tõ sé gé nek fel fe de zé se és 
elem zé se. Min dig is az ál mok ból ma gya ráz ták az egyén és a nép sor sát. Ilyes fé le kép pen 
ha tá roz zák meg az ese mé nye ket az ál mok Jó zsef tör té ne té ben (Ter 37–41). A há rom 
bölcs (avagy ki rály) is ál ma ik ra „hall gat va” kel út ra, ami kor nem tér vis  sza He ró des hez 
(Mt 2,12), és Jó zsef , Jé zus „ap ja” úgy szin tén ál ma i ra ha gyat ko zik el ha tá ro zá sa i ban (Mt 
1 f.). Az ál mok utat mu tat nak.

Jób köny vé ben vi szont mint ha más sze re pet töl te ne be az álom. Elihu, a sza va kész 
fi a tal em ber, mi u tán a há rom ba rát, Elifáz, Bildád és Cofár ki me rül a vi tá ban, elõ lép és 
azt ajánl ja a két ség beesett Jóbnak, is mer je fel Is ten sza vát rém ál ma i ban: „Éj sza ka álom-
ban és lá to má sok ban, / ami kor mély álom száll az em be rek re, / mi kor szen de reg nek 
fekvõhelyeiken, / ak kor nyit ja meg az em be rek nek fü lét.”

A böl cses ség iro da lom e ki emel ke dõ köny vé ben nem azért sze re pel a tardemáh rosz-
 szal ló je len tés sel, hogy Is ten bor zal mas csa pá sok kal meg té rés re, jobb be lá tás ra bír ja a 
fedd he tet len, be csü le tes, is ten fé lõ Jóbot, ha nem azért – leg alább is e so rok író ja sze rint 
–, hogy a szo ron gást és fé lel met ki fe je zõ ál mok ré vén kö ze lebb ke rül jön ah hoz a ti tok-
hoz: mi a szen ve dés, és mi an nak ér tel me. Ez a té ma „oly õsi, akár a he gyek, és an  nyi ra 
idõ sze rû, mint az ûr kor szak”. (K. Dell, Jób, in Scolar ké zi könyv a Bib li á hoz, Bp., Scolar 
Ki adó, 2001, 349.) Hogy hon nan jön és ho vá tart a sok nyo mo rú ság, alig ha ma gya ráz za 
az ok fej tõ okos ko dás. Még is, ami ó ta lé te zik em ber, kö zös sé gi és egyé ni tör té ne té ben 
lan ka dat lan igye ke zet tel ku tat ja ér tel mét. Mivégre a tö mén te len tes ti, lel ki, szel le mi 
szen ve dés, amely a tör té ne lem ben fel hal mo zó dott? S ki vol na olyan de rû lá tó, hogy 
meg koc káz tat ná a jós la tot, mi sze rint a jö võ ben min den egé szen más kép pen lesz? Vagy: 
mi ért szen ved nek gyer me kek szü le ik mi att és for dít va: szü lõk gyer me ke ik mi att? Mi ért 
szen ved nek em be rek nél kü lö zés ben, és mi ért szen ved nek em be rek jó lét ben? Mi ért gyöt-
rõd nek egye sek a múlt sú lya alatt, oly kor ki mond ha tat lan lelkiismeretfurdalások kö ze pet-
te, és mi ért ag gód nak má sok a jö võ é ért, alig ki fe jez he tõ szo ron gá sok kö zött? Mivégre 
a sok szo ron gás, fé le lem, gond, két ség, bán ta lom, sér tés, ví vó dás, ín ség, be teg ség – és 
még kö zel sem ér tünk a ba jok fel so ro lá sá nak a vé gé re – a min den na pi élet ben? S új ra 
csak kér dés: mi a biztosíté ka an nak, hogy az utá nunk kö vet ke zõ nem ze dék nek kí mé le te-
sebb sor sa lesz a mi en ké nél?

Nem cso da, hogy a sok „mi ért” ok nyo mo zás ra kész tet te és kész te ti – nem csak töp-
ren gé se i vel, ha nem rém ál ma i val is – az em bert. Ta lán e he lyütt ta pint hat juk ki a tar-
demáh po zi tív funk ci ó ját min den ön ma gá ban vé ve ros  szal ló je len té se el le né re is. Nem 
az ön gyöt rés re szol gál, ha nem a meg ér tés fe lé len dít. Mert ha fel le li az okot, ke zé ben 
van az or vos lás mód ja. Ta lált és ta lál is né há nyat: a vi lág ban és a tör té ne lem ben ta pasz-
tal ha tó – gaz da sá gi, tár sa dal mi, bi o ló gi ai – okok tól egé szen a ter mé sze ten kí vül ál ló 
té nye kig. Igaz, nem ad tak, és ma sem ad nak meg nyug ta tó ma gya rá za tot, és a jö võ be li 
töp ren gé sek tõl sem vár ha tunk ma ra dék ta lan vá laszt. Ugyan ak kor azon ban fi gye lem re 
mél tó, hogy Jób köny ve sze rint a szen ve dés nem meg fej ten dõ ta lány vagy meg ol dan dó 
rej tély, ha nem ti tok, amely más mi lyen meg kö ze lí tést kí ván. Olyat, amely igényt tart az 
okos ko dó észen kí vül a pas ca li „szív”-re, amely nek szin tén meg van nak a ma ga ér vei. 
Va gyis az egész em ber re, aki úgy tû nik, ép pen az ál tal vá lik em ber ré – mi köz ben ta nú sá-
got tesz az ér te lem meg is me rõ ere je mel lett –, hogy a prob lé mák bon col ga tá sa köz ben 
ke re si a ti tok vi lá gá ba nyú ló mé lyebb ös  sze füg gé se ket – nem csak nap pa li gon dol ko dás-
sal, ha nem éj sza kai álom mal, lá to má sok kal, sõt rém ál mok kal is, hi szen az utób bi ak is 
szer ves „ré szei” eg zisz ten ci á já nak.

Az em ber nek ép pen ez a tu laj don sá ga in do kol ja, hogy úgy be szél jünk ró la, mint val-



lá sos lény rõl. Ez a ké pes sé ge iga zol ja a val lás jo go sult sá gát az em ber ol da lá ról. A val lás 
il le té kes sé gi te rü le tét ugyan is nem más al kot ja, mint a vég sõ „mi ért”-eket csil la pí tó ti tok-
nak meg ma ra dó vá lasz. Ezért fog lal koz nak a val lá sok a szen ve dés ér tel mé vel. Szem be-
öt lõ azon ban, hogy mind egyi kük ben ép pen az Is ten nek és a szen ve dõ em ber nek vagy 
sem mi lyen, vagy ne ga tív kap cso la ta van. Ahol szen ve dés van, bár mi lyen for má ban is, 
ott hi ány zik Is ten. Nincs kö ze hoz zá, el for dul tõ le. Is ten és szen ve dés ön ma guk ban egy-
mást ki zá ró el len té tek, mint nap pal és éj sza ka. Is ten ki von ja ma gát a szen ve dés bõl, és a 
szen ve dés el ke rü li az Is tent. Eb bõl azu tán kö vet kez het: a szen ve dõ em ber Is ten tõl tá vol, 
és tõ le el ha gyott nak ér zi ma gát. Így a szen ve dés akár az ate iz mus szál lás adó já vá is vál-
hat, hi szen a vi lág val lá sa i ban – te gyük hoz zá, akár csak a hét köz na pi gon dol ko dás mód-
ban és élet ve ze tés ben – Is ten a szen ve dés ös  sze füg gé sé ben egy ál ta lán nem je le nik meg. 
Sõt meg sem je len het, mert a szen ve dés mind an nak el lent mond, amit az em ber Is ten nek 
gon dol vagy kép zel.

De Is ten és a szen ve dés, Is ten és a szen ve dõ em ber e szét vá lasz tá sa vagy a szen ve-
dés nek és az ate iz mus nak ez az ös  sze kap cso lá sa nem áll a zsi dó-ke resz tény hit re. Ép pen 
a szen ve dés vo nat ko zá sá ban ta pasz tal juk a két szö vet ség föl bont ha tat lan egy sé gét. De 
nem úgy, hogy az Ó meg ta nít a kér dé sek re, az Új meg a vá la szok ra, ha nem oly mó don, 
hogy eb ben a te kin tet ben is áll: Áb ra hám mind nyá junk aty ja a hit ben.

Az ószö vet sé gi em ber ha mis il lú zi ók nél kül, jó zan re a liz mus sal szem lé li az em ber 
élet út ját: „Min den em ber, aki anyá tól szü le tett, sze gény a na pok ban, de jól la kik gond-
dal. Mint vi rág ki nyí lik, azu tán el her vad, el tû nik, mint ár nyék, nin csen ma ra dá sa” (Jób 
14,1–2). És mi vel meg van gyõ zõd ve: Is te nen kí vül nincs más is ten, ezért aka ra ta és tu dá-
sa nél kül sem mi sem tör tén het égen és föl dön. Min den – jó és rossz, élet és ha lál – Is ten 
ke zé bõl szár ma zik. „Jön-e va la mi rossz a vá ros ra, amit ne az Úr hoz na rá?” (Ám 3,6).

Ám Is ten jót és ros  szat osz to ga tó ma ga tar tá sa, ju tal mat és bün te tést ki sza bó igaz sá-
gos sá ga ál lít ja az em bert a leg ne he zebb és leg szo ron ga tóbb kér dés elé: mi ért bûn hõ dik 
mos to hán az egyik, és mi ért él ön fe led ten a má sik? Az Ószö vet ség em be re hos  szas 
tû nõ dé sek és rém ál mok so rán fel mér te a szen ve dés pok lá nak kö re it, s fel tün tet te õket 
az em be ri lét tér ké pén. Fel fi gyelt az em ber hogy lét ének és vi sel ke dé sé nek ös  sze füg gé-
sé re: „Aki bün tet le nül él, üd vöt ta lál, aki ha mis út ra lép, egy szer csak el esik” (Péld 
28,18). Ké zen fek võ volt min den jót ju ta lom nak, min den ros  szat bün te tés nek ér té kel ni. 
Meg sej tet te a bûn kár té kony kö zös sé gi ha tá sát: ezért nem csak a bû nös, ha nem a hoz zá-
tar to zók is bûn hõd nek: „Azok nak a vét két, akik gyû löl nek en gem, meg tor lom fi a i kon, 
uno ká i kon és déd uno ká i kon” (Kiv 20,5). De a leg fé lel me te sebb ta pasz ta lat az volt, hogy 
az ár tat la nok nak is ré szük le het be teg ség ben, ül dö zés ben, sze ren csét len ség ben, há bo rú-
ban, ka taszt ró fá ban, ku darc ban, ha lál fé le lem ben, ma gány ban, két ség ben. Ugyan ak kor 
a szem lé lõ ér zé kel het te: ezek az em be rek nem me rül nek ki a kín zó, vég sõ so ron meg-
vá la szol ha tat lan kér dés ben: hon nan a szen ve dés, ha nem meg pró bál ta tá suk ban Is ten hez 
for dul nak. E ki utat ke re sõ ta nács ta lan ság szó lal meg min den prü dé ria nél kül a vég sõ 
il le té kes sé gi fó rum nak el is mert Is ten elõtt a pa nasz dal ok ban: „Mi ért rej ted el ar co dat 
elõ lem? If jú ko rom óta gyen ge va gyok, s fe nye get a ha lál. Vi sel tem bor zal ma i dat és be te-
ges ked tem” (Zsolt 88,15–16).

A pa nasz ko dó sza va kat a hit él te ti. Az a hit, amely sze rint Is ten elõtt ki le het ön te-
ni a szí vet (vö. 1Sám 2,15), Is ten meg hall gat ja a fo hász ko dást. A ben nünk ala kot öl tõ 
bi za lom an nak a for má ja, amely ben az em ber ta lál koz hat a szen ve dés sel, és re mél he ti 
a meg me ne kü lést. Az Is ten nel meg osz tott szen ve dés ben a nyo masz tó te her ve szít sú lyá-
ból. A kín ja i ban ma gá ra ma radt em ber nincs töb bé egye dül. Van, aki fi gyel rá, van, aki 
hall gat ja õt, van, aki részt vesz nyo mo rú sá gá ban. A pa nasz azu tán ké rés sé sû rû sö dik. 
A „hall gass meg en gem” sza vak ra a hall ga tás meg hall ga tás sá ala kul, ami azt je len ti: a 
meg szó lí tott nem ér zé ket len moz du lat lan moz ga tó. Cse lek szik, be avat ko zik, meg nyí lik. 
Akit az imád ko zó Is ten nek szó lít, az te het va la mit, ad hat va la mit; ha tal ma sabb, mint a 
szen ve dés, és mi vel se gí te ni akar, jó sá gos és ir gal mas.

A szen ve dõ em ber imád sá gá ban más han got is hal lunk. Olyat – bár rit káb ban és 
vis  sza fo got tab ban –, hogy a szen ve dõ igaz, aki a fo hász ko dás ban nem akar Is ten fö lött 
ren del kez ni, ha nem rá bíz za ma gát, el fo gad ja a szen ve dést, ki tart ben ne; nem a szen ve-
dés tõl, ha nem a szen ve dés ben lesz sza bad dá. Ez a se gít ség a fáj dal mak alább ha gyá sa 
nél kül azért le het sé ges csu pán, mert Is ten be ha tol a szen ve dés be. Ben ne nyi lat koz tat ja ki 
je len lét ét, és olyan nyel ven be szél, ame lyet csak a szen ve dõ ért het meg. A szó ku dar cot 
vall, a száj el né mul, de Is ten re ményt éb reszt: „Lel kem, mi ért vagy szo mo rú és mi ért 
há bo rogsz? Re mélj az Úr ban és majd új ra di csõ í tem, mint ar com fel de rí tõ jét s Is te ne-
met!” (Zsolt 42,6). A „mi ér tek” fel ol dat lan ér tel met len sé gé ben az em ber „kincs”-re 
lel het: Is ten vá rat lan kö zel sé gé re. Mint ha Is ten el rej tõ zé se vol na a fel té te le az õ meg je le-
né sé nek, és az em ber egye dül lé te az Is ten nel va ló kö zös ség nek. Több zsol tár is han got 
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ad en nek a ta pasz ta lat nak. Pl. az 57.: „Kö nyö rülj raj tam, Is te nem, lel kem hoz zád me ne-
kül. Szár nyad ol tal má ban ke re sek vé del met” (2. v.). Vagy még in kább a 73.: „Tes tem 
és szí vem ele nyé szik, de szik lám és osz tály ré szem örök re Is ten. Lám, el vesz nek, akik 
el sza kad nak tõ led, meg sem mi sí ted mind, akik hût le nül el hagy nak. Ne kem jó az Is ten hez 
tar toz nom: az Úr ban ta lá lok me ne dé ket, hogy hir des sem min den tet te det” (26–28. v.).

Ezek a gon do la tok egyút tal azt is je len tik: a szen ve dés és an nak meg ma ra dá sa nem 
szé gye ní ti meg a pa naszt, nem te szi gro teszk be haj ló ko mi kum má a fo hászt, és nem 
cá fol ja meg Is ten min den ha tó sá gát vagy jó sá gát. Az Ószö vet ség nek szi lárd meg gyõ zõ-
dé se: a szen ve dés nem az ate iz mus osz tály ré sze, ha nem az Is ten re ha gyat ko zó bi za lo mé. 
Mert Is ten a szen ve dés ál tal az em ber hez szól, az em ber után nyúl. Erõt és ál ló ké pes-
sé get ad a szen ve dés ben. Pró bá ra te szi a hû sé get, mint Jóbét, aki nek fe le sé ge így szól 
hoz zá: „Még min dig ki tar tasz fedd he tet len sé ged ben? Át kozd az Is tent és halj meg!” Õ 
azon ban így vá la szol ne ki: „Mint va la mi fél eszû as  szony, úgy be szélsz. Ha a jót el fo gad-
juk Is ten ke zé bõl, mi ért ne fo gad nánk el a ros  szat?” (Jób 2,9–10). Meg tisz tít és meg újít: 
„Igaz, meg pró bál tál ben nün ket, Is te nünk, ahogy az ezüs töt szok ták, tûz ben meg vizs gál-
tál” (Zsolt 66,10). Esz mél ke dés re ösz tö nöz és meg té rés re in dít: „Mi e lõtt csa pás ért, té ve-
lyeg tem, de most már kö ve tem irá nyí tá so dat” (Zsolt 119,67).

Az ért he tet len szen ve dés kö ze pet te az ér te lem és a szív, a töp ren gés és az ál mok, 
lá to má sok, rém ál mok „össz já té ka” ré vén el jut hat az em ber Jób pok lá ból, a szen ve dés 
ér tel met len sé gé tõl an nak fel is me ré sé ig, hogy „sze re tet re van szük sé ge a szen ve dõ nek” 
(Jób 6,14).

Az em ber ál mai, akár csak nap pa lai: cso dá sak és fé lel me te sek. A cso dás ál mok ban 
nincs kép és hang, de lesz vá rat lan aján dék, mely bol do gít. A rém ál mok ban vi szont 
ké pek vil lan nak fel, ki ál tá sok kí ván koz nak fel tör ni, ame lyek szo ron gást idéz het nek elõ. 
Ilyen az em ber. Deinosz, egy szer re éb reszt cso dá la tot és kelt fé lel met. De ha a Te rem tõ 
az em bert a ma ga ké pé re és ha son la tos ságá ra al kot ta (vö. Ter 1,26), ak kor még sem le het 
vé let len sze rû, hogy te rem tett lé tén ki raj zo ló dik Al ko tó já nak tit ka, ame lyet R. Otto (A 
szent cí mû köny ve) óta így szok tunk hív ni: mysterium tremendum et fascinans, fé le lem-
mel ele gyes tisz te le tet (igé ze tet) ki vál tó misz té ri um, ti tok.
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