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A kísértés műhelytitkai

Két részlet az apoftegmák tematikus gyűjteményéből

V,46. Volt egy öreg remete, aki elő-
rehaladt az istenfélelemben, és Antinoé környékén lakott. Úgy 
hallottuk azoktól a szerzetesektől, akik ismerték, hogy szavai 
és tettei sokaknak nagy hasznára voltak. Mivel az ellenség irigy 
volt rá, mint mindenkire, aki az erény útján jár, a jámborság lát-
szatával az alábbi gondolatot sugallta neki: „Nem illik, hogy 
mások szolgáljanak neked, vagy hogy kiszolgáljanak, hanem in-
kább neked kellene másoknak szolgálnod. Végezd el tehát te ma-
gad a szolgai munkát, add el te a kosaraidat a városban, az árán 
pedig vedd meg, amire szükséged van, és azonnal térj vissza re-
meteségedbe.” Ezt pedig azért sugallta az ördög, mert irigy volt 
az ő szívének csendességére, az Úrral való meghitt kapcsolatára 
és arra, hogy sokaknak hasznára van. Az ellenség tehát emiatt 
mindent latba vetett, hogy vadászhasson rá és valahogyan fogást 
találjon rajta. Mivel a remete meg volt győződve arról, hogy a 
gondolata helyes, lement a monostorából, s bár sokan csodálták 
őt akkoriban, és ismert, híres embernek tartotta mindenki, aki-
vel csak találkozott, valójában még tapasztalatlan volt a csábító 
sokféle cselvetéseivel kapcsolatban. Mivel tehát hosszú idő után 

A sivatagi atyák mondásaiból, történeteiből több gyűjtemény született. Míg a 
magyarul is olvasható betűrendes gyűjteménybe a név szerint ismert szent öre-
gek történetei kerültek, addig a lelki élethez kapcsolódó témák szerint összegyűj-
tött ún. „szisztematikus” összeállítás (collectio systematica) a név szerint ismert 
szentek apoftegmái mellett sok névtelen sivatagi szerzetes szellemi hagyatékát 
őrzi. Az itt közölt két történet a latinnál lényegesen bővebb görög gyűjtemény-
ből származik, előbbi a paráznaságról szóló fejezet egyik gyöngyszeme, míg a 
második az alázattal kapcsolatos szövegeket egybegyűjtő 15. fejezet darabja. A 
fordítás alapjául szolgáló szövegek: J.-C. Guy: Les apophtegmes des Pères. Collection 
systématique, Paris 1993, vol. I, (SC 387), 294–300, ill. vol. II, (SC 474), 362–364.
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először újra nővel találkozott, s gondatlansága miatt hagyta ma-
gát félrevezetni, egy félreeső helyre ment, ahová az ellenség is 
vele tartott, és a folyó partján vétkezett az asszonnyal. Azt fon-
tolgatva, hogy bizonyára örvendezik az ellenség az ő bukásán, s 
hogy megszomorította az Isten Lelkét, az angyalokat és a szent 
atyákat, akik közül sokan még a városokban is képesek legyőzni 
az ellenséget, egészen kétségbe esett saját sorsa felől. Igen elszo-
morította, hogy még csak nyomába se ér az ilyen atyáknak. Elfe-
ledve, hogy Isten erőt ad azoknak, akik komolyan bíznak benne, 
s nem látva gyógymódot elkövetett vétkére, a folyó sodró ára-
datába akarta vetni magát, így téve teljessé az ellenség örömét. 
A nagy fájdalomtól egészen elgyengült a teste, s ha a könyörü-
lő Isten nem sietett volna segítségére, bizonyosan meghalt vol-
na anélkül, hogy bűnbánatot tart, nagy örömet szerezve ezzel az 
ellenségnek. Végül azonban magába szállt, és elhatározta, hogy 
még nagyobb fáradozást vállal magára bűne miatt, s hogy köny-
nyek között, bűnbánó szívvel fogja kérlelni az Istent. Vissza is tért 
tehát saját remeteségébe. Magára zárta az ajtót, s úgy sírt, mint 
aki halottat sirat, könyörgött Istenhez, virrasztva és igazi bűnbá-
natot tartva. A teste már egészen elgyengült, de még nem érezte 
úgy, hogy már eleget vezekelt. A testvérek gyakran felkeresték, 
hogy épülésükre szolgáljon, de hiába zörgettek, azt mondta ne-
kik, hogy nem nyithat nekik ajtót. „A szavamat adtam, hogy egy 
éven át keményen vezekelni fogok” – mondta ilyenkor nekik. S 
még ezt is hozzátette: „Imádkozzatok értem!” Nagy bajban volt, 
hogy mit is mondjon ilyenkor azoknak, akik hallották, nehogy 
megbotránkoztassa őket, ugyanis tiszteletben álló, nagynevű 
szerzetesnek tartották. Kitartott tehát egy éven át hűségesen böj-
tölve és komolyan vezekelve. Amikor végül elközelgett Húsvét 
napja, a szent feltámadás éjszakáján, amire már a szent vasár-
nap reggele virrad, fogott egy új mécsest, s előkészítve beletette 
egy új edénybe, majd letakarta az edényt, s estétől kezdve állva 
imádkozott ezekkel a szavakkal: „Együtt érző és könyörületes Is-
tenünk, te, aki azt akarod, hogy még a barbárok is üdvözüljenek, 
és eljussanak az igazság ismeretére (1Tim 2,4)! Hozzád menekülök, 
Uram, minden hívők atyja. Könyörülj rajtam, aki oly sokszor 
bántottalak meg téged, örömet szerezve ezzel az ellenségnek! 
Íme, halott vagyok, mert az ő szavának engedelmeskedtem. De 
Te, Uralkodó, aki könyörülsz azokon is, akik istentelenek és kö-
nyörtelenek, s aki a felebarát iránti könyörületre tanítasz, tekints 
az én megalázottságomra! Hiszen neked semmi sem lehetetlen, 
az én lelkem pedig mint a por, úgy szóródott szét az alvilágban. 
Tanúsíts irgalmat irántam, hisz jóságos vagy a te teremtményeid-
hez, s a már nem létező testeket is kész vagy életre kelteni a feltá-
madás napján. Hallgass meg engem, Uram, mert szinte eltávozik 
belőlem a szellemem és az én koldus lelkem. Elolvad a testem is, 
amit beszennyeztem, s már nem tudok a te félelmedbe burkolóz-
va élni, mert nem lehetek biztos afelől, hogy bűnbánatomat elfo-
gadva megbocsátottad az én vétkemet, s így kettős kétség gyötör 
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engem. Kelts életre engem, akinek összetört a teste, s parancsolj 
a tűznek, hogy gyújtsa lángra ezt a mécsest, s megbocsátásodnak 
hála, hadd bízzak újra a te irgalmadban! Engedd, hogy ezután 
megtartsam parancsaidat és ne tágítsak a te félelmedtől mind-
addig, amíg csak életet adsz nekem, s hogy most már hozzád 
méltón szolgáljalak téged, ne úgy, mint azelőtt.” Miután bőséges 
könnyhullatás között ezeket elmondta, a feltámadás éjszakáján 
felállt, hogy lássa, meggyullad-e a mécses. Amikor levette róla a 
leplet, és látta, hogy nem gyulladt meg, újra arcra borult, és így 
kérlelte az Urat: „Tudom, Uram, hogy a küzdelem azért adatott 
számomra, hogy koszorút szerezzek, de én nem tudtam kellően 
ügyelni a lábamra, hanem a testi élvezet miatt inkább azt válasz-
tottam, hogy az istentelenek büntetése legyen az osztályrészem. 
Mégis kímélj meg engem, Uram, mert lám, újra megvallom elég-
telenségemet a te Jóságodnak angyalaid és minden igaz léleknek 
színe előtt. S ha nem okoznék vele botrányt, megvallanám az em-
berek színe előtt is. Könyörülj meg tehát az én lelkemen, hogy 
majd másokat is könyörületre taníthassak! Igen, Uram, kelts élet-
re engem!” Miután háromszor imádkozott így, végül meghallga-
tásra talált. Mikor felegyenesedett, látta, hogy a mécses ragyogva 
ég. Ujjongva az Istentől kapott reménység miatt, s megerősödve 
a szívbéli örömben, csodálkozott Isten kegyelme miatt, mely be-
töltötte őt, majd így szólt: „Hálát adok neked, Uram, mert ennek 
az új és nagy jelnek a révén irgalmaztál nekem, aki méltatlan va-
gyok az életre és a világra. Kíméld meg tehát az én lelkemet, te, 
aki embereket szerető Isten vagy!” A testvér ily módon kitartott a 
dicsőítésben és az Úrnak való hálaadásban, s közben felvirradt a 
szent nap. Őt pedig annyira eltöltötte az Úrban való örvendezés, 
hogy még a testi ételről is megfeledkezett. A mécsesben lángo-
ló tüzet azután megőrizte élete minden napján, utántöltötte az 
olajat, hogy mindig magasan álljon benne, s hogy sose aludjon 
ki. Az Isten Lelke így aztán újra szállást vett őbenne, s mindenki 
számára ismertté vált, hogy milyen alázattal dicsőíti az Urat, s 
ad hálát néki. Amikor pedig a lelke eltávozóban volt, halála előtt 
pár nappal látomása volt, s így szenderedett el az Úrban. (N 175)

XV,118. Egy testvér, aki a remetecellákban lakott, az ördög 
működésének köszönhetően gyakran esett a paráznaság bűnébe. 
Ennek ellenére újra meg újra erőt vett magán, s nem hagyta el a 
szent ruhát. Szerény liturgiáját végezve kérlelte Istent, és sóhaj-
tozva így imádkozott: „Uram, látod az én késztetésemet, győzz 
le engem a te erőddel! Akár tudom akarni, akár nem, ments meg 
engem! Mivel sár vagyok, áhítom a bűnt. De mivel te hatalmas 
Isten vagy, téríts el tőle! Hiszen ha csak az igaz emberen könyö-
rülsz, abban semmi nagy dolog nincsen. S ha csak a tiszta em-
bert mented meg, azon nincs semmi csodálkozni való. Mert az 
ilyenek méltók arra, hogy irgalmat nyerjenek. Tegyen hát cso-
dát a te irgalmad velem, méltatlannal, ó Uralkodó, s így mutasd 
meg a te emberszeretetedet, mert a szegény rád hagyatkozik” (Zsolt 
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9,35). S ezt elmondta minden nap, akár elbukott a kísértésben, 
akár nem. Egyszer aztán, amikor éjnek idején a szokásos bűnébe 
esett, azonnal felkelt, és elkezdte az éjszakai zsolozsmát. A dé-
mon pedig, látva reménységét és Istennel szembeni vakmerősé-
gét, szemmel látható alakban megjelent neki, s így szólt: „Te itt 
zsoltározol? Hogyhogy nem pirulsz fülig szégyenedben, amikor 
Isten színe elé állsz, s hogy mered a nevét a szádra venni?” A 
testvér azonban így felelt neki: „A cella olyan, mint a fémmű-
ves műhelye: néha te ütsz a kalapáccsal, néha meg téged ütnek. 
Mindhalálig kitartok tehát a veled való harcban, amíg csak le 
nem gyűrlek. És bizony megesküszöm neked arra, aki eljött, hogy 
a bűnösöket megtérésre hívja (vö. Lk 5,32): addig fogom kérni szü-
net nélkül Istent, amíg csak harcolsz ellenem, s majd meglátjuk, 
ki győz, te vagy Isten.” Ennek hallatára a démon így felelt: „Bi-
zony, akkor inkább többé nem háborúzok veled, nehogy még a 
végén kitartásod révén koszorút szerezzek neked!” S attól a nap-
tól fogva eltávozott tőle a démon. Íme, milyen jó dolog a kitar-
tás, és az, ha nem térünk el szándékunktól, még akkor sem, ha 
gyakran megesik, hogy a harcban kísértésbe vagy bűnbe esünk. 
A testvér pedig, miután eljutott a töredelemre, cellájában ülve 
siratta bűneit. Amikor a gondolata azt mondta neki, hogy „szép, 
ahogyan siratod a bűneid”, ő akkor így felelt: „Átkozott legyen 
ez a szépség! Hiszen mit használ Istennek, ha az ember előbb 
elveszíti a lelkét, aztán meg ül, és könnyezik miatta, s nem tud-
hatja, végül megváltásra talál, vagy sem.” (N 582)

(Baán Izsák fordítása)



Baán Izsák

A démonok és sugallataik Evagriosznál

Egy népszerű szerzetesi tanítás és forrásvidéke

Honnan kerül a gonoszság az 
ember szívébe? Amikor valaki csak Istennek akar élni, minden-
től távol, teli jó elhatározással, miért lesz a lelke mégis nagyon 
hamar gyötrő, rossz gondolatok csataterévé? Nem elvont, filozó-
fiai, hanem egzisztenciális kérdésként merült fel mindez a korai 
szerzetesi hagyományban, s mind a gyakorlat, mind az elmélet 
terén szükséges volt válaszokat kidolgozni a lélekben megjelenő 
rossz témakörében. Evagriosz Pontikosz, a 4. századi szerzetes-
teológus műveiben finoman cizellált elméletet kínált tanítványa-
inak, olvasóinak a lélekre támadó kísértés témakörében, amikor 
a „nyolc gonosz gondolat” tanítását formába öntötte. A korai 
szerzetességben széles körben ismert és elterjedt tanítás a szerző-
re vetülő későbbi eretnekgyanú ellenére népszerű és élő maradt 
a spiritualitás történetében. Nyugaton Cassianus közvetítésével 
megjelent Nagy Szent Gergely műveiben, az ellenreformáció ko-
rának erkölcstanában, de ihletője a populáris filozófia közismert 
enneagram-elméletének is. Miben is áll pontosan az egyiptomi 
sivatag teológusának tanítása a rossz gondolatról, s milyen for-
rásokból merít, amikor rendszerét felépíti? Jelen tanulmányban 
ezekre a kérdésekre keressük a választ.

1. A rossz gondolat fogalma

A logismos kifejezést, amelynek jelentése a klasszikus görögben 
„számítás”, „megfontolás” vagy épp „gondolat”,1 Evagriosz lelki 
életről szóló írásaiban sajátos értelemben, egészen pontos, meg-

1 Liddel, H. G. – Scott, R.: Greek-English Lexicon, 1056.



8 baán izsák 

határozott tartalommal használja: olyan, negatív előjelű fogalom-
má válik, amelyet előszeretettel használ a későbbi görög aszketi-
kus irodalom is. Bár Evagriosz tudatában van annak, hogy nem 
minden gondolat rossz,2 és megkülönböztet jó és rossz, angyali, 
emberi és démoni eredetű gondolatokat,3 a logismos kifejezés leg-
gyakrabban a zavaró, rossz, kísértő gondolatok összefüggésében 
kerül elő. Ha csak önmagában áll, a „rossz” vagy „démoni” jelző 
nélkül, akkor is legtöbbször az ember belső világában fellépő, 
zavaró tényezőre utal, mely akadályozni próbálja őt az Isten is-
merete felé vezető úton.

„A világiakkal a démonok inkább a dolgokon keresztül harcol-
nak, míg a szerzetesekkel leginkább a gondolatokon keresztül”4 
– írja Evagriosz, s ezzel azonnal jelzi, hogy a fogalom, amelynek 
megértésére vállalkozunk, a lelki harc témakörébe vezet minket, 
a szerzetes szívének csataterére, ahol a démonok harcolnak el-
lene. A démonok és a gondolatok olyan szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz Evagriosznál, hogy „gondolat” és „démon” – főként 
a Praktikos című írásban – nemritkán szinonimaként szerepelnek, 
vagy talán pontosabb, ha azt mondjuk, hogy ugyanannak a való-
ságnak a belső és külső aspektusát jelölik.

A valóság pedig, melynek a rossz gondolatok a főszereplői, 
nem más, mint a kísértés, a szerzetes próbatétele, aki többé-ke-
vésbé távolságot vett az emberektől és a dolgoktól, de küzd az 
emlékükkel és a hozzájuk való gondolati kötődéssel. „A szerze-
tes kísértése egy olyan gondolat, amely a lélek szenvedélyes ré-
szén keresztül felszáll, és elhomályosítja az értelmet.”5 Ez a za-
var tehát nem valamiféle gondolatban elkövetett bűn, hiszen az, 
„hogy mindezek háborgatják-e a lelket vagy nem háborgatják, az 
nem tőlünk függ. Az azonban, hogy ezek elidőznek-e bennünk 
vagy nem időznek el, szenvedélyeket gerjesztenek, vagy nem 
gerjesztenek, az tőlünk függ.”6 A gondolat tehát önmagában 
még nem bűnös, bűnné akkor válik, ha az értelem beleegyezik 
abba az élvezetbe, amit az elidőző és szenvedéllyel befogadott 
gondolat gerjeszt.7 Amint hamarosan látni fogjuk, az időténye-
ző és a lélekben felgerjedő szenvedély fontos a rossz gondola-
tok működésének megértéséhez, amire nem kis gonddal töreke-
dett a Pontuszi. Próbáljuk meg most közelebbről megvizsgálni 
néhány szöveg segítségével, hogyan is működik az emberben a 
logismos névvel jelölt kísértő gondolat!

2 Vö. KG VI, 83. Evagriosz műveire a szakirodalomban szokásos rövidítések-
kel hivatkozom. Idézeteknél az eredeti szöveg kiadójának nevét és oldalszá-
mát tüntetem fel. A magyar fordítások sajátjaim, a Pr, a Mal cog és az Octo sp a 
már megjelent könyvekből származik. Vö. Bunge, G.: A szerzetes, Pannonhal-
ma, 2014; Baán I.: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról, Budapest – Bakonybél, 
2006.

3 Vö. Mal cog 8; Pr 80; Sk 46.
4 Pr 48, (Guillaumont, 608).
5 Pr 74, (Guillaumont, 662).
6 Pr 6, (Guillaumont, 508).
7 Vö. Pr 75; Ep 25,2.
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1.1 A rossz gondolatok működésmódja

A rossz gondolatok ördögiek, mivel a démonoktól származnak, 
és befészkelik magukat az ember lelkébe. Mindez azonban csak 
úgy történhet, ha felhasználnak valamilyen dolgot mint közve-
títő eszközt, amely által kifejtik az általuk vágyott hatást az em-
berben. Evagriosz szerint a kísértést hordozó dolog alapján lehet 
megkülönböztetni a gondolatokat, s a gondolatok tartalma alap-
ján rá lehet jönni, milyen démon a kísértés okozója.8 Hogyan ta-
lál utat magának a gondolat tárgya a lélekben? Erre a következő 
magyarázatot találjuk:

Minden démoni gondolat érzékekkel felfogható dolgok képzetét su-
gallja a léleknek, az értelem pedig ezek lenyomatát felvéve önmagában 
hordozza formájukat.9

Evagriosz tehát az interiorizáció folyamatát a görög filozófi-
ában általánosan elterjedt episztemológia segítségül hívásával 
magyarázza. Már Platónnál és Arisztotelésznél is megjelenik az 
elképzelés, miszerint a tárgyak lenyomatot hagynak az emléke-
zetben, az értelemben, mint ahogyan a pecsétnyomó alakját fel-
veszi a viasz, s ez után hordozza az így felvett formát és alakot. 
Ezt a mentális képet, vagyis a tárgy lenyomatát az értelemben 
Evagriosz következetesen „képzetnek”, görög szóval noéma-nak 
nevezi. A kísértő démonok tehát belső képek, képzetek segítsé-
gével furakodnak be a lelkünkbe, s a rossz gondolat ezek segítsé-
gével próbálja kifejteni romboló hatását.

Az imént idézett mondatban felfedezhető egy másik fontos 
állítás. A rossz gondolatok működésmódjára jellemző, hogy „ér-
zékekkel felfogható dolgok (pragmata aisthéta)” képzeteivel ope-
rálnak, vagyis az érzékszervek jelentik a kaput, ahol a képzetek 
belépnek a belső világunkba. Tehát mindig a fizikai érzékelés a 
képzetek forrása, még akkor is, ha az emberi gondolkodás ezeket 
utólag át tudja alakítani, el tudja raktározni az emlékezetben, s 
elő tudja hívni őket, vagy megjelennek maguktól az álomban.10 
Ebből kifolyólag Evagriosz szerint nem minden rossz gondo-
latnak kell feltétlenül a démonoktól származnia: hiszen az is 
előfordulhat, hogy egy eszünkbe jutó képzetet egyszerűen az 
akaratunk használ fel helytelenül, anélkül, hogy a démonok-
nak bármit is tennie kelljen az ügy érdekében.11 Itt fontos meg-
jegyeznünk, hogy Evagriosz számára a képzetek önmagukban 
semlegesek. Nem az érzékeken keresztül belsőnkben megjele-
nő teremtett dolgok hordoznak kísértést, hiszen a teremtés jó. 
A probléma abban rejlik, ahogyan az emberi értelem a dolgok 
képzeteit használja.

 8 Vö. Pr 43.
 9 Mal cog 2, (Géhin – Guillaumont, 154).
10 Vö. Mal cog 4.
11 Vö. Sk 48.



Egy konkrét példa segítségével nyomon követhetjük, hogyan 
próbálja megfejteni Evagriosz ezt a rossz gondolatokkal kapcso-
latos rejtélyt. Egyik írásában a sztoikusok módszerét követve 
arra buzdít, hogy az ember ossza fel részekre a benne támadt 
gondolatot. Példaként pedig a pénzsóvárság (philargyria) rossz 
gondalatát veszi górcső alá:

Oszd fel a démon által küldött gondolatot, hogy megtudd, milyen 
is valójában, hogy milyen elemekből áll, s ezek közül melyik nyomaszt-
ja leginkább az értelmet. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha például 
elküldik hozzád a pénzsóvárság gondolatát, s te felosztod azt, akkor a 
következő négy részt találod benne: a gondolatot befogadó értelmet, az 
arany képzetét, magát az aranyat, s végül a pénzsóvárság szenvedélyét. 
Azután tedd fel a kérdést: ezek közül melyik a bűn? Talán az értelem? 
Hogyan is lehetne, hiszen az Isten képmása. Esetleg az arany képzete? 
Melyik értelmes ember merné ezt állítani? Csak nem maga az arany a 
bűn? De akkor miért jött volna létre? Következésképpen a bűn okozója 
a negyedikben keresendő, mely lényege szerint nem egy önmagában lé-
tező dolog, sem pedig a dolog képzete, s nem is az értelem, mely megint 
csak test nélküli, hanem az embert gyűlölő élvezet (hédoné), mely a 
szabad akarat szülötte, s arra kényszeríti az értelmet, hogy Isten teremt-
ményeit rosszul használja fel.12

Eljutottunk tehát a gondolatok működésmódjának központi 
eleméhez: a fogalmi képpé vált dologból akkor lesz rossz gon-
dolat az értelemben, ha az ember szenvedéllyel fogadja be a 
képzetet, vagyis ha a szenvedélyre hajlamos lélekrészben, ami 
Evagriosznál a vágy és indulat kettős belső képességét jeleni, a 
képzet hatására a lélek Istentől alkotott, eredeti természetével el-
lenkező13 belső elmozdulás jön létre. Ha pedig a szabad akarat 
beleegyezik a tiltott élvezetbe, akkor lesz a gondolatból bűn.

Ezek alapján megalkothatjuk vagy inkább idézhetjük a rossz 
gondolat Evagriosz szerinti definícióját: „A démoni gondolat 
egy érzékekből származó dolog képzete, mely az indulatos vagy 
a vágyakozó lélekrészben olyan elmozdulást idéz elő, mely el-
lentétes a lélek természetével.”14 A képzetek pedig vagy amiatt 
tudnak negatív elmozdulást előidézni a vágyak és indulatok 
világában, mert huzamosabb ideig elidőznek és az értelmet le-
foglalják, vagy mert tárgyuk különösen is alkalmas arra, hogy 

12 Mal cog 19, (Géhin - Guillaumont, 218).
13 A sztoikus etika értelmében Evagriosz a lélek „természetes (kata physin)” mű-

ködésének azt tartja, amikor a vágyak és az indulatok az értelem irányítása 
alatt működnek.

14 Sk suppl. 2. Vö. Sinkewicz, R. E.: Evagrius of Pontus. The Greek Ascetic Corpus, 
305. A démoni gondolatok egy másik, bővebb definícióját a Mal cog 25-ben 
olvashatjuk: „A démoni gondolat ugyanis nem más, mint az érzékelhető em-
beri testnek a gondolkodásban jelenlévő, tökéletlen képe, melynek segítsé-
gével a szenvedélyek hatása alatt álló értelem titokban, törvénytelen módon 
beszél vagy cselekszik a másik ember utólagosan megformált képmásával 
szemben.” (Vö. Sk 13; Schol in Ps 139,3 α.)
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felszítsák a szenvedélyeket. Nagyon fontos, hogy egy impulzus 
mennyi ideig van jelen az értelemben, mert épp ez az a pont, 
ahol az ember közbe tud avatkozni, s szabadságában áll meg-
határozni, hogy mennyi ideje legyen kifejteni káros hatását. A 
gyors reagálás segít elkerülni a végzetes következményeket, a 
bűnbe való beleegyezést.15

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a rossz gondo-
latok működésmódját alaposan tanulmányozó Evagriosz két 
mozzanatot különböztet meg. Egyrészt démonoktól származó 
külső impulzusok, dolgok hatást gyakorolnak a lélekre, amely 
befogadja ezeknek a dolgoknak a lenyomatát, és képzetté alakít-
ja őket. Másrészt, ugyanennek a folyamatnak a belső mozzanata 
abban áll, hogy a lélekben eleve jelen lévő vágyak és indulatok, 
melyek hajlamosak a szenvedélyre, arra késztethetik az értel-
met, hogy ezeket a képzeteket rosszul, hibás módon használja 
fel. Amikor a vágyak és indulatok az Istentől rendelt természe-
tünkkel ellenkező módon jönnek mozgásba, s elkezdik keres-
ni a gondolatban rejlő élvezetet, akkor arra késztetik a szabad 
akaratot, hogy egyezzen bele az élvezetbe, s kövesse el a bűnt. 
Emiatt a gondolatokkal való küzdelem alapvetően onnan kell ki-
induljon, hogy az ember gyógyulást keres lelkének két, szenve-
délyekre hajló része, képessége, azaz vágyai és indulatai számá-
ra. Evagriosz szerint ez a szerzetesi aszkézis, a „gyakorlati élet” 
(praktiké) legfőbb célja, melyben ha a szerzetes kitart, akkor „a 
gyakorlat teljességét elérő értelem az evilágból származó képze-
teket mindig szenvedélyek nélkül (apathós) fogadja be”.16

1.2 A gondolatok fajtái

Evagriosz szerint a lelki élet első szakaszában az aszkézis gya-
korlása mellett a legfontosabb feladat, hogy az ember megtanul-
jon küzdeni a rossz gondolatokkal, s ezáltal saját belső világának 
ismeretére jusson. Hogy tanítványainak, olvasóinak dolgát meg-
könnyítse, műveiben sokat foglalkozik a gondolatok különböző 
fajtáival és ellenszerükkel. A klasszikussá vált felsorolást, mely 
a nyolc gonosz gondolatot rendszerbe foglalja, a Praktikos című 
művében találjuk:

A gondolatoknak nyolc fő fajuk van, s ezekben mindegyik gondolat 
benne foglaltatik. Az első a falánkság gondolata, azután jön a bujaságé. 
A harmadik a bírvágyé, a negyedik a szomorúságé, az ötödik a haragé, 
a hatodik a kedvetlenségé, a hetedik a hiú dicsőségvágyé, a nyolcadik 
pedig a kevélység gondolata.17

15 Evagriosz számos helyen kifejti a gondolatok időtartamának központi jelen-
tőségét. (Vö. Pr 6,7; 11,5; Schol in Prov 68, 2.6–7; 82,2; 377,4; Mal cog 7,19; 11,17; 
14,14; 16,10.28; 20,8; 22; 31,2.)

16 Sk 16, (Muyldermans 52, n. 8).
17 Pr 6, (Guillaumont, 506–508).

 a démonok és sugallataik evagriosznál 11



Ez a nyolc gondolatból álló felsorolás mintegy ki is jelöli a 
gyakorlati élet, a praktiké belső útját: a tapasztalat, megfigyelés 
alapján ebben a sorrendben követik egymást a szerzetes lelké-
ben a gonosz, kísértő gondolatok; ezt az utat kell bejárni, ezeket 
kell legyőznie annak, aki a szenvedélyektől szabadon az imád-
ság, a szemlélődés világában akar előre haladni. Evagriosz két 
művében, az Antirrhetikos-ban és a Nyolc gonosz gondolatról című 
mondásgyűjteményben a fejezetek egy-egy gondolatról szólnak, 
és a fenti sorrendben követik egymást. Gondolat és démon az 
evagrioszi szóhasználatban gyakran megkülönböztetés nélkül 
jelenik meg, azaz egy adott szövegen belül olvashatunk a falánk-
ság démonáról és a falánkság gondolatáról, s mindkettő ugyan-
azt „teszi”, „sugallja” a szerzetes lelkében, hiszen ugyanannak 
a jelenségnek két aspektusát jelenítik meg: a démon egy belső 
jelenség megszemélyesített kivetítése vagy az eredete; szerzője 
annak, amiből a lélekben gyökeret vert gondolat születik.

A gondolatok sorrendje az alapján kerül megállapításra, 
hogy vannak olyan gondolatok, amelyek utat törnek, és vannak, 
amelyek követik őket. Így először azok a gondolatok támadnak, 
amelyek a vágyakozó lélekrészt, az ön- és fajfenntartás ösztönét, 
a vágyakat veszik célba. Csak ez után lépnek működésbe az in-
dulatos lélekrészt, az ambíciót megcélzó kísértések, s legvégül 
a már tapasztalt, részben megtisztult lélekre várnak az értelmes 
lélekrészt megkörnyékező csapdák, mint a hiúság és a gőg.18 Az 
egyes lélekrészt támadó gondolatok között pedig a megfigyelés 
alapján az a sorrend, hogy a paráznaság a falánkságot követi, a 
harag pedig a szomorúság után szokott jönni.19 Emiatt a nyolc 
gondolat közül van néhány, amelyik különös jelentőséggel, 
ranggal bír. Ezeket Evagriosz, a katonai szókincsből kölcsönzött 
kifejezéssel, protóstatos-nak nevezi. Ezzel a szóval azokat a tiszte-
ket jelölték, akik az első sorban harcoltak, vezették és kiképezték 
a hadtest többi tagját.20 Ezek a kitüntetett szerepet kapó gondola-
tok a falánkság, a pénzsóvárság és a hiú dicsőségvágy. Ők törnek 
utat az utánuk következő gondolatok előtt, s emiatt a velük való 
küzdelemre különös figyelmet kell fordítani. Evagriosz szerint 
nem véletlen, hogy épp ezzel a három gondolattal kísértette meg 
a Sátán a Megváltót a Máté-evangélium elbeszélése szerint.21

Meg kell jegyeznünk, hogy Evagriosz a nyolc gondolattal 
kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy ezek általánosságban véve a 

18 Vö. Sk 41.
19 Vö. Sk 42; 43.
20 Mal cog 1,16, (Géhin – Guillaumont, 152, 7. jegyzet).
21 Vö. Mal cog 1. „Ezért környékezte meg az ördög a Megváltót éppen ezzel a 

három gondolattal: Először arra biztatta, hogy a köveket kenyérré változtas-
sa. Azután az egész világot neki ígérte, ha leborulva imádja őt. Végül pedig 
azt mondta neki, hogy ha hallgat rá, dicsőségben lesz része, hiszen egy olyan 
nagy zuhanás után is sértetlen marad. A mi Urunk azonban erősebbnek bi-
zonyult az ördögnél, amikor ráparancsolt, hogy hordja el magát (Vö. Mt 4,1–
10), s ezzel minket is arra tanít, hogy csak úgy lehet távol tartani az ördögöt, 
ha ezt a három gondolatot elutasítjuk.”
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fő fajták (genikótatoi), s ezzel nyitva hagyja a lehetőséget arra, 
hogy más gondolatok is lehetnek. A gondolatokról című művében 
például hosszasan beszél az aggodalmaskodás gondolatáról,22 s 
így látható, hogy a nyolc gondolat „rendszere”, melyet elsőként 
Evagriosz rögzített, semmiképp sem lép fel abszolút érvénnyel. 
Sokkal inkább egy olyan „munkahipotézisről” van szó, amely a 
tapasztalatból született, és a sivatagi tapasztalat alapján jól alkal-
mazható az erények taníthatósága érdekében a belső csatatéren 
harcoló szerzetesek tanításában.

Evagriosz tovább finomítja a gondolatok fajtáiról szóló ta-
nítást a Megfontolások (Skemmata) című művében, mely minden 
bizonnyal a tanítványok küzdelmét megkülönböztetéssel kísérő 
lelki atyák számára íródott. Az angyaloktól, démonoktól és em-
berektől származó gondolatok három kategóriáján túl a Pontuszi 
kifejti, hogy az emberi mivoltunkból eredő kísértő gondolatok 
származhatnak egyszerűen az emberi természetből, vagy szület-
hetnek a szabad akaratból, mely fölött a szenvedélyek a termé-
szettel ellentétes módon átveszik az irányítást.23 Előbbire jó példa, 
amikor a remete szeretteire, távoli családjára gondol: ez ártatlan, 
természetes gondolat, azonban ha sokáig elidőzik, és befészkeli 
magát az értelembe, akkor akár a szerzetesi élet elhagyására is rá-
veheti az embert.24 Egy másik felosztás alapja a gondolat tárgyát 
képező dolog, vagy ahogyan Evagriosz hívja, a gondolat anyaga 
(hylé). Eszerint vannak gondolatok, amelyeknek sok anyaga van 
(polyhyloi), mint például a hiú dicsőségvágy gondolatai, vannak 
kevés anyaggal dolgozó gondolatok (oligohyloi), mint például a 
bujaság belső képi világa, s végül vannak olyanok, melyeknek 
nem kell anyag (ahyloi), mint a gőg gondolata.25 Ismét más rend-
szerezésre ad lehetőséget, ha arra kérdezünk rá, hogy a gondo-
lat az ösztönvilágunkat célozza meg, azaz „állati mivoltunkban” 
kísért, vagy értelmes részünket támadja, s célpontja emberi mi-
voltunk.26 Teológiai és pszichológiai szempontból egyaránt ta-
lán a legérdekesebb az a kritériumrendszer, melyet Evagriosz az 
alapján állapít meg, hogy egy adott gondolat milyen hamis isten-
képet hordoz magában. Ebben a perspektívában a bujaság és a 
hiú dicsőségvágy gondolatai Istent igazságtalannak állítják be, a 
gőg alacsonyabb fokát képviselők igazságtalannak mutatják őt, a 
legnagyobb gőg gondolatai pedig tehetetlennek. Az összes többi 
gondolat ezzel szemben egy könyörtelen, irgalmatlan Isten ké-
pét sugallja a léleknek.27

Folytathatnánk a sort, de a leírtakból már így is egyértelmű, 
hogy Evagriosz a gondolatokat kettős szempontból osztályoz-

22 Vö. Mal cog 6.
23 Vö. Sk 56. Természetes és természettel ellenkező gondolatok a bujaság terén: 

Mal cog 36; Schol in Prov 92.
24 Vö. Ep 55,2.
25 Vö. Sk 44; Mal cog 14.
26 Vö. Sk 40; Mal cog 18.
27 Vö. Sk 49.
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za. A kezdőknek szánt, gyakorlati életről szóló írásaiban arra 
törekszik, hogy minél világosabban bemutassa a nyolc gondo-
lat jellemzőit és az ellenük való küzdelem szabályait, míg a lel-
ki életben előrehaladott, nagyobb megkülönböztető képességgel 
rendelkező szerzetesek számára további kritériumokat ad, hogy 
finomítsák ismereteiket a kísértő gondolatok működésmódját il-
letően.

2. A „nyolc gonosz gondolat” tanának forrásai

Az eddigiekből jól látható, hogy az evagrioszi tanításban szer-
vesen olvad egybe a sivatagi élet tapasztalata, a szerző filozófiai 
műveltsége, a sztoikus és neoplatonikus etika, valamint az lélek 
rezdüléseire való pszichológiai érzék. De vajon mennyit merít 
a kinyilatkoztatásból, etikai rendszerében, tanításában hol van 
a helye a Szentírásnak, s végső soron mi inspirálta Evagrioszt 
relatíve újszerű tanításának megfogalmazásában? Bár a szaksza-
vak, amelyeket a Pontuszi következetesen alkalmaz, s a tanítás 
bizonyos elemei filozófiai eredetűek, a kísértés folyamatának eh-
hez a cizellált elemzéséhez a legtöbbet máshonnan meríti. Erre a 
következésre jut Antoine Guillaumont is, az egyik legjelentősebb 
20. századi Evagriosz-kutató, aki a Praktikos kritikai kiadásának 
bevezetőjében fejti ki téziseit a nyolc rossz gondolat tanításának 
eredetével kapcsolatban. Ezekből az állításokból kiindulva, ve-
lük párbeszédben szeretnék megfogalmazni néhány gondolatot 
a logismos-tan eredetével kapcsolatban.

2.1 Az irodalom- és filozófiatörténeti kutatás eredményei28

A logismos szó pontos értelmének tisztázása során a francia fi-
lológus hangsúlyozza, hogy Evagriosznál a gondolat és a dé-
mon gyakran szinte egymás szinonimájaként szerepel, egy-egy 
szenvedély gondolata vagy démona ugyanazt jelenti. Ezután 
kézenfekvő módon először Evagriosz közvetlen forrásait pró-
bálja megtalálni, így indulva visszafelé az időben. Véleménye 
szerint ez a közvetlen forrás Szent Athanáz írása, a Vita Antonii. 
Evagriosz, aki többször hivatkozik a remeték atyjának tanítására, 
ismerhette, használhatta ezt a művet.

A következő szerző, visszafelé haladva az időben, Órigenész, 
akinek a műveit Evagriosz fiatal kora óta ismerte, olvasta, s aki 
egész tanítását nagyban inspirálta. Amikor Órigenész „gondo-
latokról” (cogitationes) beszél, akkor ezzel a kifejezéssel legtöbb-
ször az ember szívéből származó rossz gondolatokat jelöli, ame-

28 A következő bekezdések a francia tudós téziseit foglalják össze, a benne 
található hivatkozásokhoz lásd: Guillaumont, A.: Évagre le Pontique. Traité 
Pratique ou Le Moine I (SC 170), Paris 1971, 56–84.
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lyek egy gonosz szellem (spiritus malus) hatására születnek. Ezek 
a szellemek okozzák, hogy befogadjuk a gondolatokat és a bűnös 
vágyakat, s helyet adunk nekik. A francia tudós felhívja a figyel-
met arra, hogy Órigenésznél megjelenik az elképzelés, miszerint 
minden rossz gondolatnak megfelel egy szellem, egy démon, 
s Órigenész maga fedi fel ennek az elképzelésnek a forrását: a 
tanítást a Tizenkét pátriárka testamentuma című műben olvasta, 
mely az intertestamentális rabbinikus irodalom alkotása. Erre az 
írásra alapozva állapítja meg Guillaumont, hogy az evagrioszi 
„rossz gondolat” gyökerét a zsidó etikában, mégpedig a „jécer” 
fogalmában kereshetjük, mely a Bibliában is jelen van, s a rabbi-
nikus korban központi jelentőséget nyer. A semleges értelemben 
„alkotást”, „felépítést” jelentő szó már a Bibliában negatív jelen-
tésárnyalatot ölt, amennyiben a szent szöveg az ember törékeny 
belső felépítését, rosszra való hajlamát jelöli vele. A jécer fogalma 
köré a rabbinikus irodalomban egy dualista tanítás rendeződik, 
mely szerint ez emberben kétféle hajlam lakozik, az egyik a jó, 
a másik pedig a rossz felé vonzza. Qumrani szövegeket idéz-
ve Guillaumont felfedezi, hogy a zsidó aszkéták szóhasználata 
továbblép, és a hajlamok helyett megjelenik az a sajátos etikai 
elképzelés, mely szerint két szellem, lélek (rúah) lakozik az em-
berben. Bár a qumrani szövegek nem pontosítják, hogy milyen 
viszonyban van egymással a kétféle hajlam és a kétféle szellem, 
a későbbiekben az emberben lévő hajlam és a belé költöző szel-
lem egyre inkább ugyanazt a valóságot fejezi ki, s a jécer szóval 
az emberben lakó rossz szellemet kezdik jelölni. Guillaumont el-
ismeri, hogy a bibliai szövegekben és a hellenisztikus zsidó iro-
dalomban ezt a szót egyetlen egyszer sem fordítják logismos-nak, 
mely véleménye szerint fordítási nehézségeknek tudható be. A 
héber kifejezés és az órigenészi–evagrioszi szóhasználat közötti 
lehetséges kapcsolódási pontok után kutatva a francia filológus 
végül olyan újszövetségi szövegeket elemez, mint például a Mt 
15,19, ahol az evangélista az ember szívéből származó rossz gon-
dolatokat dialogismos-nak nevezi.

Guillaumont ezután a gondolatok nyolcas listáját tanulmá-
nyozza. Rámutat arra, hogy a nyolc gonosz gondolatról szóló 
tanítás Evagriosz mesterműve, amely napjainkig hat a spirituali-
tás történetében, úgy nyugaton, mint keleten. A kérdés csak az, 
hogy vajon nála található-e meg először ez a felosztás, s ha igen, 
milyen forrás inspirálta a nyolcas rendszer megalkotásában.

Órigenész homíliáiban megjelenik a rossz gondolatok vagy 
szellemek sokasága, de sehol sincs együtt mind a nyolc. Ennek 
fényében vagy elfogadjuk, hogy Evagriosz összegyűjtötte és 
rendszerbe foglalta azokat az Adamantius írásaiban elszórtan fel-
lelhető elemeket, amelyek hasznára voltak saját tanításának ki-
fejtésében (ez egyébként Hausherr korábbi konklúziója),29 vagy 

29 Vö. Hausherr, I.: Études de spiritualité orientale, Róma 1969, 11–22.
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tovább kell keresnünk. Azt a korábban megfogalmazott felte-
vést, miszerint a nyolcas számot a sztoikus négy szenvedély és 
négy főbűn összege adná ki, Guillaumont alaptalannak gondol-
ja és elveti. Ehelyett inkább azt javasolja, hogy a hellenisztikus 
kor irodalmából ismert bűn-katalógusok világában keressünk, 
amelyek hatásai bibliai szövegeken is kimutathatók. Egy olyan, 
hét bűnt tartalmazó lista nyomában járva, mely több elemében 
egyezik az evagrioszi tanítással, ismét csak A tizenkét pátriárka 
testamentuma című írásra bukkanunk. Emiatt joggal tehető fel a 
kérdés, hogy vajon Evagriosznak közvetlen ismerete volt-e erről 
a szövegről, vagy inkább csak az a tágabb, filozófiai-vallási hát-
térközeg hatott rá, ami a Testamentumot is inspirálta. A nehezen 
eldönthető kérdés megválaszolása helyett Guillaumont herme-
tikus szövegekre hivatkozva a hét mennyei szféra (vagy hét égi-
test), valamint a hét főbűn közötti kapcsolatra irányítja a figyel-
met. Az általánosan elterjedt elképzelés szerint a bukott lélek a 
hét mennyei szférán áthaladva magára ölti a hét főbűnt, s amikor 
vissza akar térni eredeti állapotába, akkor felfelé haladva sorban 
meg kell szabadulnia ezektől a szenvedélyektől. Ezt a tanítást 
megtaláljuk az apokrif zsidó hagyományban éppúgy, mint egy 
4. századi görög szövegben. Bár ez a tanítás Guillaumont szerint 
nagyon csábít arra, hogy benne véljük felfedezni az evagrioszi 
lista eredetét, mégis fontos leszögezni, hogy nem levezethető be-
lőle a nyolcas szám, még akkor sem, ha esetleg nagyon erőltetett 
módon hozzá képzelünk még egy nyolcadik mennyei szférát is.

Guillaumont tanulmánya tehát végső soron elismeri Evagriosz 
eredetiségét, ugyanakkor rámutat azokra a szellemi áramlatok-
ra, amelyek hathattak rá. Véleménye szerint a Pontuszi használta 
a korábban összeállított bűn-katalógusokat, Órigenész írásait, s 
nagymértékben hagyatkozott a sztoikus etikára. Konklúziója a 
következő:

Evagriosz előtt csak olyan hagyomány létezett, mely a különböző 
főbűnöket, víciumokat hét fő kategóriába csoportosította, valószínűleg 
a bolygók hét szférájának gnosztikus elképzelésétől inspirálva. Ehhez 
tett hozzá azután még egy nyolcadikat. Úgy gondolta, hogy mindebben 
támaszkodhat a Szentírás egyes szövegeire, vagy inkább utólag igazol-
hatta a saját felosztását a Bibliára hivatkozva.30

2.2 A magyarázat hiányosságai: források a sivatagban

Miután számba vettük a hellenisztikus kori források rendkívül 
széleskörű ismeretéről tanúskodó kutatás legfontosabb ered-
ményeit, néhány ponton vitába kell szállnom annak megálla-
pításaival, vagy legalábbis korrekciós javaslatokat szeretnék 

30 Guillaumont, A.: i. m. 83.
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megfogalmazni a logismos-tan forrásaival kapcsolatban. Ha ösz-
szehasonlítjuk Guillaumont kiindulópontját azzal, amit koráb-
ban a rossz gondolatok természetével, működésmódjával kap-
csolatban megfogalmaztunk, akkor észre kell vennünk, hogy egy 
nem jelentéktelen eltérést találunk a két közelítésmód között. A 
francia tudós abból indul ki, hogy „démon” és „gondolat” lénye-
gében szinonimák Evagriosznál, előbbi pusztán megszemélyesí-
tett változata az utóbbinak,31 s ennek megfelelően a logismos-t bi-
zonyos értelemben az emberben lakó szellemnek tekinti. Ha csak 
a Praktikos és az Antirrhetikos szóhasználatából indulunk ki, ak-
kor megalapozott lehet ez az állítás, viszont ha figyelembe vesz-
szük Evagriosz azon műveit is, amelyeket a lelki életben előre- 
haladott szerzetesek számára írt, akkor világos, hogy a démon 
csupán egy a lelken kívül álló erő, a gondolat lehetséges forrá-
sa, de az impulzus interiorizációja már tőle függetlenül megy 
végbe. Ami tehát a gyakorlati életről szóló művek alapján igaz 
is lehetne, a gondolat és a démon szavak felcserélhetősége, az a 
mélyebb megértésre képes olvasók számára írt művekben már 
egyáltalán nem az. Guillaumont ebből a nem egészen megala-
pozott előfeltevésből kiindulva járja be azt az utat, mely során 
az emberben lakó rosszal, sőt, akár rossz szellemmel, ördöggel 
kapcsolatos előzményeket, forrásokat kutatja.

Így talált rá Órigenésznek a Józsué könyvéről mondott 15. ho-
míliájára, egy olyan szövegre, amit akár Evagriosz is ismerhetett. 
Az alexandriai mester a beszéd egyik bekezdésében az emberre 
támadó szellemek (spiritus) és démonok (daemones) sokaságáról 
tanít. Órigenész, miután megállapítja, hogy nemcsak egy kísér-
tő van, hanem démonok sokaságát feltételezhetjük (ne forte ergo 
tanti esse putandi sunt Satanae, quanti sunt illi, qui operantur opera 
Satanae), a következő megállapítással folytatja a beszédét:

Van azonban egy könyvecske, melyet, bár nem szerepel a kánonban, 
mégis a tizenkét pátriárka testamentumának hívnak. Ebben találkozha-
tunk azzal a gondolattal, hogy minden egyes vétkes embernek egy-egy 
külön sátán feleltethető meg.32

Az utolsó mondat francia fordítása így hangzik: „il nous faut 
reconnaître un Satan en tout homme pécheur”, vagyis egy-egy 
sátán lakozik minden emberben. A fordítás egyértelműen hibás, 
hiszen a latin szövegben szó nincs arról, hogy a gonosz lélek a 
bűnös emberben lakozik. Órigenész szerint a rabbinikus szöveg 

31 „Le lien entre la pensée et le démon qui l’inspire est si étroit qu’Évagre dit 
indifféremment le démon ou la pensée de tel vice.” (Guillaumont, i. m. 57.) 
Ezt a megállapítást más szerzők is átveszik. (Vö. Contreras, E.: Evagrio Ponti-
co: Su vida, su obra, su doctrina, Cuadernos Monasticos 36 [1976] 88.)

32 Órigenész: Homeliae in Iesu Nave, XVI, 6, (Baerhens, 352). „Sed et in aliquo 
quodam libello, qui apellatur testamentum duodecim patriarcharum, quam-
vis non habeatur in canone, talem tamen quondam invenimus sensum, quod 
per singulos peccantes singuli Satanae intelligi debeant.”
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pusztán azt állítja, hogy a bűnösök és az ördögök számban meg-
feleltethetők egymással. Ez a fordítási hiba is hozzájárult ahhoz, 
hogy Guillaumont kutatását az emberben jelen lévő gonosz lé-
lek témája mentén folytassa tovább. Órigenész egyébként nagy 
gonddal tesz mindig különbséget a kísértés külső és belső as-
pektusai között, így eleve kizárt, hogy a kísértés témakörében az 
emberben jelen lévő ördögről tanítson.33

Guillaumont, igazoltnak látva a kapcsolatot az órigenészi ta-
nítás és a Testamentum között, a héber jécer fogalmában véli fel-
fedezni az evagrioszi gondolatok (logismoi) forrását, mégpedig 
Órigenész közvetítésével. Az intertestamentális irodalomban a 
két út tanításának köszönhetően a héber fogalom egy dualista 
rendszer részévé válik, s megjelenik a jécer hárá, mely az ember-
ben lévő rossz hajlam megnevezése lesz.34 A qumrani szövegek-
ben ehhez társul a két szellemről szóló tanítás, amelyet a rabbi-
nikus irodalom összekapcsol az előbbi, rossz hajlam fogalmával, 
végül „a jécer szó jelző nélkül is legtöbbször negatív jelentést hor-
doz, s az emberben lakó rossz szellemet, sátánt jelenti, mely arra 
készteti, hogy rosszat tegyen”.35 Guillaumont arra következtet, 
hogy Órigenész a rabbinikus szöveg közvetítésével valójában a 
jécer hárá fogalmát teszi magáévá, amikor a rossz gondolatokról 
tanít, s ennek a kifejezésnek talál görög megfelelőt, amikor a go-
nosz gondolatokat ponéroi dialogismoi névvel illeti. Az első látásra 
meggyőzőnek tűnő levezetés azonban legalább két szempontból 
kétségeket vet fel.

Az első ellenvetés tartalmi jellegű. A tizenkét pátriárka testa-
mentumából Guillaumont csak egy szöveget idéz, Aser testamen-
tumát, amelyben valóban fellehető a dualista elképzelés. Eszerint 
két hajlam van az emberben, egy jó és egy rossz. A mű fennmara-
dó részében azonban nem jelenik meg ez a kettősség, a diabulion 
szó egyes számban szerepel, és egyáltalán nem hordoz semmi 
olyasmit, ami miatt az emberben lévő ördöggel azonosíthatnánk. 
Épp ellenkezőleg, a Testamentum más szövegeiben a diabulion a 
Prédikátor könyvének idézett mondatához hasonlóan az alap-
vető emberi döntések helyét, a személyiség alapstruktúráját je-
löli.36 Emiatt inkább Pesthy Mónikával értek egyet, aki szerint 
„Órigenész nem ismerte a jécer hárá fogalmát, legalábbis biztosan 
nem abban az értelemben, ahogyan a rabbik használták. S még 
ha ismerhette is annak előzményét a Bibliából vagy a Testamen-

33 Például De principiis 3, 1, 3–4.
34 Guillaumont, i. m. 61–62.
35 Uo.
36 Vö. Hollander, H. W. – de Jonge, M.: The Testaments of the Twelve Patriarchs. A 

commentary, Leiden 1985, 339. „It should be stressed that the author speaking 
about two does not intend to say that there are »Zwei Seelen in einer Brust«. 
Every person has one, which has two options and is, after the choice has been 
made, either good or bad.”
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tumból, akkor sem utal semmi jel arra, hogy tanítására mindez 
hatással lett volna.”37

A másik fenntartás nyelvi jellegű. Amint azt Guillaumont is 
elismeri, nem tudunk olyan szövegről a Bibliában vagy a hel-
lenisztikus zsidó hagyományban, amelyik a jécer szót logismos-
szal vagy dialogismos-szal fordítaná. Nyelvtani szempontból pe-
dig megállapítható, hogy a jécer mindig egyes számban szerepel, 
míg Órigenész előnyben részesíti a többes számot, amikor rossz 
gondolatokról (ponéroi dialogismoi) beszél.

Összefoglalva az eddig elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy túl sok az eltérés a rabbinikus rossz hajlam és az órigenészi 
rossz gondolatok (dialogismoi) között. Az előbbi egy olyan, általá-
nos lelki, pszichés alapstruktúra, amely megmarad az emberben 
egész életén keresztül, amitől nem lehet szabadulni, s ami képes 
elnyomni a jó hajlamot. A gondolatok ezzel szemben egyediek, 
jönnek-mennek, le lehet őket győzni, s nem tudják megrontani az 
ember eredendően jó természetét. Ennek fényében az evagrioszi 
gondolatok nem „távoli örökösei” a rabbinikus elképzelésnek, 
ahogyan Guillaumont állítja, hanem – Pesthy Mónika szavaival 
élve – legfeljebb csak „távoli rokonai”.38

Az evagrioszi rossz gondolatról szóló tanítás eredetét keres-
ve véleményem szerint a vallási és filozófiai forrásokban fellel-
hető analógiák és eszmetörténeti hatások helyett sokkal célrave-
zetőbb, ha arra a kontextusra fokuszálunk, amelyben Evagriosz 
élt és alkotott: az egyiptomi sivatagi szerzetesek világára. Lexi-
kai szinten is feltűnő, hogy a Vita Antonii többször használja a 
logismos kifejezést, mégpedig egészen pontosan abban az érte-
lemben, ahogyan később a Pontuszi alkalmazza. Mindez azt je-
lenti, hogy ötven évvel az evagrioszi életmű születése előtt már 
jelen van a démoni gondolatokkal kapcsolatos tanítás az egyip-
tomi remeték körében. Ha figyelembe vesszük, hogy a sivatagi 
atyák mondásaiban, az apoftegmákban milyen gyakran szerepel 
a démoni gondolat, s ha ehhez még hozzátesszük Szent Antal 
leveleinek azokat a részleteit, amelyek nagy finomsággal írják le 
a lélek belső mozdulásait, akkor biztonsággal állíthatjuk, hogy 
Evagriosz olyan tanítást használ és fejleszt tökélyre, amely már 
jóval őelőtte elterjedt abban a közegben, ahol élt.

Ehhez még hozzátehetjük azt a nem elhanyagolható tényt, 
amivel az eszmetörténeti magyarázat nem eléggé számolt: A 
Septuagintában nagyon sokszor szerepel a logismos szó. Egyes 
számban gondolatot, olyan tervet jelent, melyet Isten ellen (Náh 
1,11; Iz 66,18; Jer 11,18, Péld 15,26), a próféta ellen (Jer 18,18) 
vagy Izrael ellen (Jer 30,25) szőnek. Többes számban pedig az 
ember különféle gondolataira vonatkozik, s legtöbbször negatív 

37 Pesthy, M.: Logismoi origéniens – Logismoi évagriens, in Perrone, L. (ed.): 
Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition, (BETL 164), Leuven 
2003, 1019.

38 Uo. 1022.
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előjellel áll. „Azon a napon majd beszédek ébrednek szívedben 
és gonosz gondolatokat (logismus ponérus) agyalsz ki” (Ez 38,10; 
vö. Dán 11,24; Zsolt 32,10–11; Péld 6,18; 12,5; 19,21). Bármennyire 
is banálisnak tűnik a kijelentés, mégis fontos leszögeznünk, hogy 
miközben semmilyen írásos forrás nem tanúskodik arról, hogy 
Evagriosz ismerte volna az intertestamentális vagy a rabbinikus 
irodalom alkotásait, minden, az életéről ránk maradt forrás ar-
ról tanúskodik, hogy nappal és éjjel is a Szentírást olvasta, azon 
elmélkedett, s kortársai elsősorban az írásmagyarázót látták és 
tisztelték benne. Az Írás szóhasználatában pedig ez a kérdéses 
szó éppen azt jelentette, amire Evagriosz használja.

Véleményem szerint tartalmát tekintve Evagriosz tanítása a 
rossz gondolatokról nem más, mint az ókori keresztény iroda-
lom egyik legalaposabban kidolgozott elmélete a kísértéssel, az 
ember lelkében felmerülő rosszal kapcsolatban. Evagriosz maga 
is megfogalmazza az egyik rövid biblikus kommentárjában, 
hogy amikor a gondolatokról beszélünk (logismoi), akkor végső 
soron a kísértésről, a próbatétel (peirasmos) idejéről van szó.39 Sőt, 
a kígyó sugallata, amellyel az édenkertben rászedte Évát, végső 
soron nem más, mint iskolapéldája a rossz gondolatnak, mely a 
jó látszatával a rosszra csábít.40

A kísértés mibenlétének kérdése a Biblia első lapjaitól kezdve 
jelen van, a rossz eredete mindig is foglalkoztatta a kereső em-
bert. A kérdésre adott válasz pedig az idők során egyre inkább 
finomodott, egyre összetettebbé vált. Az Ószövetség archaikus 
szövegei úgy tartják, hogy a választottak próbatételének a forrá-
sa maga Isten (vö. 1Kir 22,20–22; Bír 9,23; 1Sám 16,14–23; illetve 
Kiv 4,21; 7,3; 10,20), a későbbi szövegekben azonban megjelenik 
a kísértő, a Sátán alakja, aki Isten és az ő teremtése ellen áskáló-
dik (vö. 1Krón 21,1; Bölcs 2,24). A bölcsességi irodalomban, főleg 
a Sírák fiának könyvében a kísértés belső, lélektani folyamatára te-
relődik a figyelem, s előkerül az ember rosszra hajló természete 
(vö. Sír 15,11–14). Ez a három elem mint a kísértés lehetséges for-
rása, illetve ezek továbbgondolása megjelenik az Újszövetségben 
is. Míg a Miatyánkban azt kérjük, hogy Isten ne vigyen minket a 
kísértésbe, a kísértő azért par excellence a Sátán marad mint Isten 
művének fő ellensége (vö. Mt 4,3; 1Tessz 3,5). Jakab apostol pe-
dig levelében kikel a kísértés egészének kívülre helyezése, másra 
hárítása ellen, s arra hívja fel a figyelmet, hogy a kísértésekért az 
emberben lakozó vágy a felelős (Jak 1,13–15). Ami tehát már je-
len volt a Szentírásban, de még rendszerezés, egységes látásmód 
nélkül, azaz az emberi rossz három lehetséges eredete, azt a ké-
sőbbi keresztény irodalom továbbgondolja és rendszerbe foglal-
ja. Az evagrioszi logismos-tan a maga összetettségében sem tartal-
maz mást, mint amit az Írás tanított a kísértés mibenlétéről. Isten 

39 A Schol in Ps 123,4 β szerint „πειρασμοὶ καὶ λογισμοί καλοῦνται”, (PG 12, 
1636).

40 Vö. Schol in Ps 55,6 γ.
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megengedi, hogy az embert próbára tegyék dolgok, események, 
a démonoktól származó impulzusok, s a tőlük származó hatásra 
válaszol a lélekben lakozó vágy, a szenvedély. Az ember azon-
ban szabad akaratának köszönhetően mindig választhat, hogy 
beleegyezik-e a hamis, csalóka élvezetbe, örömbe, vagy sem. 
Evagriosz tanításának egyes elemeit gyakorlatilag mind megta-
lálhatta Órigenész írásaiban. Ami Evagriosz sajátja, hogy a sztoi-
kus és újplatonikus filozófia nyelvi és fogalmi eszköztárát alkal-
mazva rendszerbe foglalta és elmélyítette mindazt, amit előtte a 
keresztény hagyomány a kísértésről tanított.

Ha szóba került a sztoikus filozófia nyelvezete, akkor röviden 
érdemes kitérni egy olyan, sztoikus eredetű fogalomra, amely 
sokban hasonlít az evagrioszi logismos-hoz. A propatheia-tanról 
van szó, mely fontos szerepet játszik Evagriosszal egy időben élt 
keresztény szerzők, mint például Didümosz és Jeromos művei-
ben.41

A „szenvedélycsírák” elképzelése a legelső sztoikus filozófu-
soktól eredeztethető. A sztoikus meggyőződés szerint a szenve-
dély, az erős érzelmi megnyilvánulások egyértelmű jelei a lélek 
betegségének, s mint ilyenek, kerülendők. A bölcset a nyugalom 
jellemzi, a szenvedélyek hiánya (apatheia); olyan állapot, amely-
ben a lélek rezdüléseit az értelem kontroll alatt tartja, s csak olyan 
döntéseket hoz, melyek megfelelnek értelmes természetének. 
A racionalista tanítást magukénak tudó filozófusokat azonban 
némi bizonytalanság töltötte el az emberi psziché olyan érzelmi 
reakcióval kapcsolatban, amelyek értelemmel nem kontrollálha-
tók, mint például az életveszélyben lévő emberen eluralkodó ret-
tegés. Ennek a problémának a megoldását szolgálta a propatheia 
fogalmának bevezetése: a lélek váratlan helyzetekre adott, spon-
tán reakcióját jelölték vele, mely rövid ideig megzavarhatja vagy 
akár fel is függesztheti az értelem uralmát a lélek fölött, de mivel 
nem jár szabad döntéssel, nem rombolja le a lélek belső harmó-
niáját. A szenvedélyt megelőző, első mozzanatról van tehát szó, 
mely akaratlanul történik.

A propatheia fogalma a keresztény gondolkodásban 
Órigenésznél jelenik meg először. Ő elsősorban a szentírás-értel-
mezés területén használta főként egzegetikai problémák megol-
dására. Amikor a Zsolt 4,5-öt magyarázza („haragudjatok, de ne 
vétkezzetek!”), Órigenész előveszi a propatheia elképzelését, mert 
csak így nem kell feladnia azt az alapelvet, hogy az Írás nem ta-
níthat gonoszságot. Azt állapítja meg, hogy a zsoltárban nem a 
haragról van szó, hanem egy olyan haragos impulzusról, ami 
csak akkor válik bűnné, ha sokáig elidőzik a lélekben.42 A szen-

41 A propatheia témához lásd: Layton, R. A.: Didymus the Blind and His Circle in 
Late-Antique Alexandria, Urbana – Chicago 2004, 114–134; Sorabji, R.: Emotion 
and Peace of Mind. From Stoic Agitation to Christian Temptation, Oxford 2000, 
344–371; Brakke, D.: Demons and the Making of the Monk. Spiritual combat in 
Early Christianity, Cambridge – London, 2006, 54–56.

42 Vö. Órigenész: Comm. in Ps 3,4.
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vedélycsírák előkerülnek Órigenésznél Jézus halálfélelmével 
kapcsolatban is. Az erős érzelmek, amelyeket a Szentírás Jézus-
nak tulajdonít, a görög szenvedélytan szerint csakis a propatheia 
kategóriájába sorolhatók.43

Didümosz valószínűleg Órigenésznél találkozott a kifejezés-
sel, s hasonló összefüggésben használja, mint elődje az alexand-
riai iskola élén. Amikor azonban Júdás kísértésére alkalmaz-
za, akkor némileg módosul a szó jelentéstartalma, s közelít az 
evagrioszi tanításhoz. Didümosz szerint a János-evangélium két 
lépésben mutatja be Júdás árulását.44 A Jn 13,2 arról tudósít, hogy 
„az ördög Júdás szívébe sugallta a gondolatot, hogy elárulja Jé-
zust”, míg ugyanitt a 27. vers szerint a Sátán bele is költözött. 
Ebből a bibliai szövegből kiindulva magyarázza az alexandriai 
mester Júdás kísértését, s kifejti, hogy az első sugallat nem volt 
más, mint propatheia, mely az árulóban elidőzve végül a bűnbe 
vitte. A fogalom ilyetén használata már lényegesen különbözik 
az eredeti, sztoikus értelemtől: a propatheia itt nem egy hirtelen 
bekövetkező változásra adott spontán emberi reakció, hanem 
egy előre látható pszichés folyamat kiindulópontja, amely ha a 
szabad akarat döntésével egyesül, akkor a bűnhöz vezet.

Ebből a rövid kitekintésből is megállapítható, hogy a sztoi-
kus „szenvedélycsírák” tanának keresztény változata sok ha-
sonlóságot mutat az evagrioszi logismos fogalmával: a morális 
szempontból még semleges „elő-szenvedéllyel” szemben az em-
bernek szabadságában áll dönteni, hogy teret ad-e a kibontako-
zásához. Bár a sivatagi szerzetes és az alexandriai tudós egymás-
nak kortársai voltak, s a Pontuszi idézi is a vak mestert, még sincs 
semmilyen írásos bizonyíték arra nézve, hogy Didümosz hatott 
Evagrioszra ezen a téren. Evagriosz szótárában a propatheia nem 
szerepel; az ő szóhasználata, amint azt láttuk, inkább Antaléhoz 
hasonlít. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a propatheia talán 
városi változata a sokkal alaposabban kidolgozott sivatagi szen-
vedélytannak, a kísértés folyamatáról szóló tanításnak. Mindket-
tőben közös azonban, hogy a rossz eredtéről való gondolkodás 
kitüntetett kontextusa az írásmagyarázat.

2.3 A nyolcas szám, avagy az utólagosság előfeltevése

Végezetül ki kell térnünk a gondolatok nyolcas számára és en-
nek lehetséges forrásaira, három ponton korrigálva a forráskuta-
tás fent bemutatott eredményeit és metodológiáját.

Először is a nyolcas szám jelentőségét kell megvizsgálnunk. 
Az evagrioszi tanítás a nyolc gondolatról a korai aszketikus iro-
dalom mesterműve, hatása rendkívül nagy volt a lelkiség törté-
netében, ehhez nem férhet kétség. Ugyanakkor azt is fontos le-

43 Vö. Órigenész: Comm. ser. 92 in Mt.
44 Vö. Vak Didümosz: Eccl. T. 294, 8–20.
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szögezni, hogy a sokszor mereven zártnak tekintett nyolcas lista 
Evagriosz egyes műveiben viszonylagossá válik. A gondolatokról 
című írásában, amely a lelki életben előrehaladott szerzetesek-
nek íródott, nem említi a nyolcas számot, de a klasszikus gondo-
latokon kívül megjelenik az aggodalmaskodás és az érzéketlen-
ség démona is. A szemlélődés, az istenismeret felsőbb szintjeiről 
szóló művekben szintén ugyanezt tapasztalhatjuk. A Példabe-
szédek könyvéhez írt rövid magyarázatokban pedig, amikor a 
bibliai szöveg szerint hétféle rossz (hepta ponériai) lakik az em-
ber szívében, Evagriosz egyetért a szent íróval, s nem fűz hozzá 
különösebb kommentárt.45 Mindebből úgy tűnik, hogy a nyolc 
gondolatról szóló tanítás, akármennyire is hasznos és fontos, 
leginkább a gyakorlati életben, az aszkézisben küzdők számára 
jelent igazodási pontot. A kísértéssel kapcsolatban a lelki életet 
tanulók számára inkább egyfajta munkahipotézisnek tekinthető, 
mintsem abszolút érvényű rendszernek.

A második, megfontolásra érdemes téma Johannes Cassianus 
tanúsága a nyolc gondolattal kapcsolatban. Amikor Az atyák be-
szélgetéseiben Germanus megkérdezi Serapion abbát, hogy miért 
pont nyolc bűnös gondolat van, az öreg ezekkel a nagyon hatá-
rozott szavakkal felel: „Octo esse principalia uitia quae inpugnant 
monachum cunctorum absoluta sententia est.”46 Cassianus szerint a 
nyolcas szám a Bibliából származik, hiszen a Mtörv 7,1 szerint hét 
ellenséges nép harcol Izraellel szemben, s ehhez még hozzá kell 
adni Egyiptomot, az első ellenséges népet. Nem sokkal ezután 
pedig az evangéliumi gonosz lélek példáját hozza fel (Mt 12,45; 
Lk 11,26), amelyik, miután kimegy az emberből, másik héttel 
tér vissza. Együtt tehát már nyolcan vannak.47 Guillaumont, aki 
tisztában van azzal, hogy Cassianus ezt a tanítást Evagriosztól 
kapta, nem tartja hitelre méltónak az állításokat: sem azt, hogy 
a nyolcas szám a Bibliából származik, sem azt, hogy a szerzete-
sek körében általánosan elterjedt véleményről van szó. Ehelyett 
úgy tartja, hogy Cassianus szövege „erőltetett módon az Szent-
írással próbálja igazolja a nyolcas számot”,48 s „utólagos igazolása 
egy olyan listának, amelyet már ő is készen kapott”.49 Látnunk 
kell azonban, hogy Cassianus állításának van alapja Evagriosz 
írásaiban is. A nyolc gonosz gondolatról című írásának legelején 
Evagriosz azt állítja, hogy amint a népek között első Amalek, 
úgy a gondolatok közül az első a falánkság.50 Nem ez az egyet-
len hely, ahol Evagriosz párhuzamot von a bibliai ellenséges né-
pek és a rossz gondolatok között.51 Mindez lényegesen több ala-
pot szolgáltat ahhoz, hogy higgyünk Cassianusnak, mint amit 

45 Vö. Schol in Prov 330.
46 Iohannes Cassianus: Coll V, 18, (Petschenig, 143).
47 Uo. Coll V, 25.
48 Guillaumont, i. m. 73.
49 Guillaumont, A.: Un philosophe au désert. Évagre le Pontique, Paris, 2004, 215.
50 Octo spir 1, 3, (PG 79, 1145A).
51 Vö. Ant II, 2.3.8.9; IV, 2.4.6.7.8.12, stb.
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Guillaumont a hét mennyei szféra elméletéhez tud felmutatni, 
aminek semmilyen alapja nincs a Pontuszi írásaiban.

Harmadik helyen pedig arra a felvetésre kell kitérnünk, mely 
szerint Evagriosz előtt már létezhetett a szóbeli hagyományban 
egy olyan, rögzült lista, mely a tapasztalatra épített, s amelyet 
jól lehetett használni a szerzetesek képzésében.52 Guillaumont 
elveti ezt a lehetőséget, mert szerinte „a bölcsességi és a profán 
irodalom hatása egy ilyen feltételezett lista kialakulására nagyon 
valószínűtlennek tűnik, hiszen a szerzetesek jó része műveletlen 
volt”.53 Nemcsak azt kell megjegyeznünk, hogy az elmúlt évti-
zedek kutatási eredményeinek fényében ez az állítás nem tart-
ható, hanem kérdések merülnek fel a francia tudós egész meto-
dológiájával kapcsolatban is. Szemei előtt egy tudós Evagriosz 
lebeg, aki mint egy idegen test az egyiptomi sivatag egyszerű 
szerzetesinek körében, könyveit bújva fejti ki eretnek nézeteit. A 
monasztikus közeg és a bibliai gyökerek figyelembevétele nélkül 
csak az ókori irodalom ránk maradt írásaiban keresi a forrásul 
szolgáló gondolatokat. Amikor azt állítja, hogy Evagriosz a filo-
zófiai hagyományban már korábban meglévő bűnkatalógusokat 
használja, a nyolcas számot pedig a mennyei szférák számából 
veszi, s ezt utólag igazolja bibliai szövegekkel, ez valójában nem 
a kutatás végeredménye, hanem erős előítéletek gyümölcse.

Maga Evagriosz nem ír a nyolc gondolattal kapcsolatos ta-
nítás eredetéről. Véleményem szerint ennek kétféle magyaráza-
ta lehet. Az egyik lehetőség, hogy Evagriosz egy olyan tanítást 
foglal rendszerbe, ami általánosan elterjedt volt az egyiptomi 
szerzetességben, amint ezt Cassianus állítja. Ebben az esetben 
az idézett bibliai helyek és az élettapasztalat elégséges alap volt 
a tanítás eredetét illetően. A másik lehetőség, hogy Evagriosz 
maga határozta meg a nyolcas listát. Ebben az esetben azonban 
szükséges feltételeznünk, hogy a szám jelent valamit, hiszen 
Evagriosz több művéből tudható, hogy különösen érzékeny volt 
a számok szimbolikájára. A szám jelentésének megfejtésére nem 
nagyon tudok jobb hipotézist annál, amit a bibliai keresztény ha-
gyomány kínál: A nyolcas szám a nyolcadik napot jelenti, a fel-
támadásét, az új teremtését, a világ belső megújulásának idejét. 
Ezt a hipotézist két evagrioszi szöveg is alátámasztja. Mindkettőt 
a zsoltárokhoz írt rövid magyarázatok (scholia) között találjuk: A 
Zsolt 78,12 kapcsán kifejti, hogy „a »hétszer« a jelen életet jelenti, 
míg a »nyolcszor« az eljövendőt”.54 A Zsolt 118,164 rövid ma-
gyarázatában pedig még pontosabban fogalmaz a nyolcas szám 
jelentésével kapcsolatban: „a nyolcas szám az eljövendő világ 
jelképe, és magában hordozza a feltámadás erejét”.55 Ebben az 

52 Erre a következtetésre jut Vögtle, A.: „Woher stammt das Schema der 
Hauptsünden?” Theologische Quartalsschrift 122 (1941), 217–237.

53 Guillaumont, A.: Évagre le Pontique. Traité Pratique I, 83, 2. lábjegyzet.
54 Schol in Ps 78,12 ε (PG 12,1544).
55 Schol in Ps 118,164 ος (PG 12,1624).
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értelemben tehát a gonosz gondolatokkal való küzdelem célja, 
hogy Krisztus erejével legyőzve a nyolc ellenséges erőt, az em-
ber tapasztalatot szerezzen a feltámadás erejéről, s a szemlélő-
dés tájaira átköltözve elkezdje ízlelni az eljövendő életet. Emiatt 
Evagriosz úgy mutatja be a gyakorlati élet, a praktiké teljességére 
jutott embert, aki mint új teremtmény az orvos Krisztus működé-
sének köszönhetően kigyógyult lelkének szenvedélyiből.56

Az elmondottakból világosan látható, hogy ha az evagrioszi 
tanítás forrásait kizárólag a filozófiai és vallási hagyomány szö-
vegeiben keressük, s a bibliai alapokat és a monasztikus köze-
get figyelmen kívül hagyjuk, akkor féleredményekre juthatunk, 
s egy ilyen metodológia végül kénytelen azt feltételezni, hogy a 
Szentírás csak utólagos igazolása egy egyébként kereszténység-
től idegen, filozófiai szisztémának. Ezzel szemben véleményem 
szerint a rossz gondolatokról szóló tanítás mélyen biblikus ala-
pokon nyugszik, s a kísértés fogalmát mélyíti el az egyiptomi 
szerzetesek tapasztalata alapján. Ebben rejlik meggyőző ereje és 
későbbi sikerének titka.

56 Vö. Mal cog 3,35.
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Norbert Lohfink

Megőriz és megszabadít

A Miatyánk utolsó kéréseinek jelentésdimenziói 
a bibliai nyelvhasználat fényében

„Ne vígy minket kísértésbe” és 
„szabadíts meg a gonosztól” – ezekkel a kérésekkel végződik 
a Miatyánk imádsága. A két kérést a „de” kötőszó kapcsolja 
egymáshoz. Már ez is arra utal, hogy szorosan összetartoznak, 
ahogy az érem két oldala. Kölcsönösen értelmezik és magyaráz-
zák egymást.

De még többről van itt szó. A Miatyánk szövegét két evan-
gélium hagyományozza ránk, Máté és Lukács. Lukácsnál csak 
az első kérést találjuk: „ne vígy minket a kísértésbe” (Lk 11,4). 
A második kérés, „hanem szabadíts ki a gonosztól” csak Máté-
nál olvasható (Mt 6,13). Azt kell feltételeznünk, hogy Jézus csak 
az első kérést tanította az apostoloknak, Máté gyülekezete pedig 
már továbbfejlődött formában mondta az imádságot, feltehető-
en éppen azért, hogy a kísértéssel kapcsolatos kérés világosabb 
értelmet nyerjen. Feltételezhetjük tehát, hogy ez utóbbi már na-
gyon korán megértési nehézségeket okozott az újonnan megtért 
keresztényeknek, akik nem mozogtak otthonosan a zsidóságban 
és annak nyelvi világában. Az utolsó kérés a megelőzőt volt hi-
vatott tehát egyértelműsíteni.

Mi magunk is nehézségekbe ütközünk, amikor a kísértéssel 
kapcsolatos kérés értelmét keressük. Németországban már évek 
óta azzal a kéréssel ostromolja Isten népe a katolikus püspökö-
ket, illetőleg az evangélikus egyház vezetőségét, hogy változtas-
sák meg e helyen az imádság hivatalos szövegét, hogy elkerülhe-
tők legyenek a felmerülő félreértések. Ám bizonyára eltart még 
egy darabig, amíg a nehézkes egyházi és ökumenikus döntési 
mechanizmus megmozdul, és talán így is van rendjén. Hiszen a 
dolog nem is olyan egyszerű, és jobb, ha óvakodunk a túlzottan 
gyors megoldásoktól.
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A következőkben csak röviden vázolni szeretném, mi minden 
sejlik fel a Miatyánk utolsó két kérése mögött, ha a teljes Szent-
írás felől közelítünk hozzájuk. Különböző fordítási-értelmezési 
lehetőségeket fogok megvizsgálni, elsősorban a kísértéssel kap-
csolatos kérés vonatkozásában.

Isten csak megengedi a kísértést?

Ez a kérdés a mai embernek a kísértés-kéréssel kapcsolatos leg-
nagyobb nehézségeiből indul ki. Azt feltételezzük, hogy Isten 
megkísért és bűnre visz bennünket? S emiatt kell arra kérnünk 
az imádságban, hogy ne tegye ezt?

Nos, aki így gondolja, feltehetően nem figyelt eléggé az imád-
ság szövegére. Abban ugyanis csak azt tételezzük, hogy Isten be-
vihet bennünket a kísértés helyzetébe, azt viszont nem, hogy ő 
maga volna az, aki abban megkísért. A szöveg teljességgel meg-
engedi azt, hogy a bűnre csábító hatalmat esetleg egészen más 
néven hívják: e világ, környezet, rossz barátok, saját szeren-
csétlenség, Sátán. Közelebbről szemügyre véve az imádságban 
megfogalmazott kérés azt szeretné kizárni, hogy Isten bevigyen 
bennünket abba a térbe, amelyben a kísértés megtörténhet. Azt, 
hogy ő maga volna a kísértő, a szöveg kifejezetten nem állítja – 
akkor sem, ha mi a „kísértésbe visz” kifejezést gyakran a „bűn-
be visz” értelemben használjuk. Azt tehát, hogy Isten pusztán 
megengedi a kísértést, a jelenleg használatos kifejezés egyáltalán 
nem zárja ki.

Vegyük ehhez hozzá, hogy a Miatyánk minden kérésében Is-
ten cselekvését kéri. A zsidóság jellemző szóhasználata miatt az 
ima kezdetén ezt némileg kevésbé érezzük: „szenteltessék meg a 
te neved”. A zsidó fül ezen a helyen ezt hallotta: „szenteld meg a 
te nevedet”. Az Isten cselekvése iránti tisztelet miatt használták 
a passzív igealakot. Ugyanez a helyzet a következő kérésekkel 
is: „Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod!” Ezekben 
is arra kérjük Istent, hogy mihamarabb teljesítse be az idők vé-
gét, ahogy megígérte. Nyelvileg csak a mindennapi kenyérre vo-
natkozó kérés szólítja meg közvetlenül Istent. Ám az egész Mi-
atyánk a mindenható Isten cselekvésére épül. Az, hogy ő olyan 
isten volna, akivel szemben egy teremtmény olyasmit cselekszik, 
amit ő egyszerűen csak megenged, nem fér bele a Miatyánk ho-
rizontjába. Gondoljunk csak arra, hogy Isten, a Teremtő ott áll 
minden mögött, ami a világban történik, még akkor is, amikor 
ez a cselekvés a teremtmény szabadságából fakadóan bűn for-
májában éppen őellene irányul. Az Ószövetség ezt többször úgy 
mondja, hogy Isten tette megátalkodottá az embert a bűnben. Az 
istenkép e radikális vonását nem vehetjük ki a Miatyánkból.



28 norbert lohfink 

„Ne kísérts minket”, vagy „ne engedd, 
hogy elbukjunk a kísértésben”?

Amikor azt kérjük, hogy Isten ne vigyen bele minket a kísértés 
helyzetébe, akkor a kísértést magát valamiféle térnek képzeljük 
el. Ez a térbeli elképzelés jelenik meg a következő kérésben is, 
amikor azt kérjük, hogy Isten „ragadjon ki” minket a gonoszból.

Járjunk kissé utána ennek az elképzelésnek a bibliai nyelv-
ben. Az Olajfák hegyén Jézus azt mondta a tanítványoknak: 
azért imádkozzanak, hogy „bele ne menjenek” (szó szerint így) 
a kísértésbe. A lélek ugyan kész, de a test gyönge. Biztos, hogy 
nem azért kellett imádkozniuk, hogy ne kísértessenek meg. Hi-
szen ezen az estén jócskán benne voltak már a kísértés helyze-
tében. Inkább arról van szó, hogy ne adják meg magukat a kí-
sértésnek, amely már rég rájuk tört, ne bukjanak el benne. Azt, 
aki belemegy a kísértésbe, vagy akit belevisznek, azt a kísértés 
körbezárja és rabul ejti. És már el is esett. Megfordítva ugyan-
így áll a helyzet Isten országával is. Aki az evangélium nyelve 
szerint „bemegy” az Isten országába, már benne is van. Tehát 
nem a megkísértettség tényéről van szó, hanem arról, hogy ve-
reséget szenvedünk-e abban a helyzetben, amelyet kísértésnek 
nevezünk. 

Ehhez pedig Istennek nagyon is van köze. A nyelvezet tehát 
még keményebb, mint eredetileg véltük. És akkor mi is az, hogy 
„kísértés”?

„Kísértés”, „próbatétel” vagy „nehézség”?

A mi nyelvhasználatunkban a „kísértés” minden esetben kísértés 
a bűnre, és gyakran e bűnökön mindjárt a hatodik parancsolat el-
leni vétkeket értjük. A kísértés eszerint alapjában különbözik at-
tól, amit „kísérletnek”, „tesztnek” vagy „próbának” nevezünk. 
Ám a bibliai nyelv, amely a Miatyánk hátterét alkotja, ezen a 
ponton jóval nagyvonalúbb. Ugyanaz a szó jelentheti mindazt a 
tartalmat, amit itt felsoroltunk. Hiszen minden szükséghelyzet-
ből lehet próbatétel vagy akár Isten elleni kísértés is. 

Az Ószövetségben Isten gyakran próbára teszi népét azzal, 
hogy szükséghelyzetbe juttatja, mint például a pusztai vándor-
lás során. Azt akarná, hogy vétkezzen? Éppen ellenkezőleg. Azt 
akarja, hogy álljon ki magáért, hogy növekedjék a helyzet ke-
mény súlya alatt. Amikor a Sátán kísért, akkor persze az ember 
bukását akarja. Könnyen feltételezhető tehát, hogy amikor a Mi-
atyánk a „kísértés” szót használja, valami sokkal átfogóbb dolog-
ra gondol, mint első hallásra véljük.

Ezt erősíti meg a rákövetkező kérés, amely, úgymond, az 
érem másik oldalát mutatja be: „hanem ragadj ki a gonoszból”. A 
„gonosz” itt a Sátánt jelentené, aki az előző kérés kísértője volt? 
Vagy a bűnt értsük alatta, amely a kísértés helyzetében máris di-



adalmaskodott felettünk? Azokra a nehézségekre és próbatéte-
lekre gondoljunk, amelyekbe itt, ebben a világban kerülhetünk? 
A latin szertartású liturgia legalábbis ez utóbbiakra gondol ab-
ban az imában, amely közvetlenül a Miatyánkot követi, s amely 
kifejti az utolsó kérést: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden go-
nosztól; adj kegyesen békét napjainkban…”

Talán a „nehézség” vagy a „próbatétel” ebben a mélyebb ér-
telemben megfelelőbb fordításnak kínálkozik, mint a szűk jelen-
téstartalmú „kísértés”. De talán még itt is egy egészen különle-
ges „próbatételről” van szó.

Az igazak próbatétele az idők végén?

Az említett liturgikus szöveg legalábbis így fogja fel. Urunk Jé-
zus Krisztus dicsőséges eljöttével ér véget. Jézus a végidőkről 
szóló beszédeiben valóban gyakran és erőteljes képekkel beszélt 
a történelem végnapjain bekövetkező próbatételről. Ha meggon-
doljuk, hogy a Miatyánk az első sorától fogva az Isten Országá-
nak teljes, végidőbeli megvalósulását várja – a Név megszentelé-
se, az ország eljövetele, az isteni terv megvalósulása csakis erre 
utal –, akkor a próbatételről mondottak is megállják a helyüket.

Mindenesetre egy dologgal még ki kell egészítenünk az el-
mondottakat. A Miatyánkban azt kérjük, hogy Isten Országa 
most vagy a közeli jövőben jöjjön el. Azaz nem a távolba tekint 
előre. A Miatyánk a közelre várja az Urat. Ahogyan a liturgia 
imája megfogalmazza: „napjainkban” várjuk e világ végleges bé-
kéjének beköszöntét. Ennek a közeli várakozásnak a horizontján 
kérjük Istentől a Miatyánk végén, hogy a szabadítson ki a vég-
időbeli nehézségekből és próbatételekből. Ezek azok a próbaté-
telek tehát, amelyek már most ránk szakadnak, amelyek kísértést 
jelentenek számunkra, s amelyekből csakis Isten képes kiemelni 
minket.

„Szabadíts meg minket” vagy „szabadíts meg engem”?

Egy utolsó szempont: legtöbbször úgy imádkozzuk a Miatyán-
kot, mintha így kezdődne: „Én Atyám”, és mintha a „szabadíts 
meg engem a gonosztól” szavakkal végződne. Ámde a szöveg 
többes szám első személyben beszél. Nem az egyes ember imád-
sága, hanem az egyházé. Mindazok imádkozzák, akik hisznek 
Jézus Krisztusban, és ezért ővele együtt „Apának” nevezhetik az 
Istent. És nem is önmagukért mint egyes emberekért kérik benne 
az Atyát, hanem az egyházért.

A nehézségben, próbatételben és kísértésben tehát nem olyan 
dologról van szó, amely az egyes embert fenyegeti, hanem vala-
mi olyanról, amely az egyházra tör rá. Az egyház már most vég-
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időbeli próbatételét éli, és azért imádkozik, hogy ne csukódjék rá 
az alvilág szája, hanem Isten, a Megmentő ragadja ki onnét azzal, 
hogy felragyogtatja végre Országát.

Ha a Miatyánk kísértés-kérését ebben az értelemben mond-
juk, akkor valószínűleg úgy imádkozunk, ahogy Jézus gondolta, 
amikor tanítványainak megtanította.

(Dejcsics Konrád fordítása)
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Kőszeghy Miklós 

Hányan éltek az Ószövetség világában?

A probléma

Adonáj első szava az éppen csak megteremtett emberekhez az 
Ószövetség tanúbizonysága szerint ez volt: Szaporodjatok, soka-
sodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá (Gen 1,28). 
Akkoriban mindössze két ember élt a glóbuszunkon, ők pedig 
feltehetően nem is sejtették, mekkora gondokat okoz majd, ha 
a homo sapiens ezt a programot évezredeken át sikeresen meg-
valósítja. Mi azonban, akik a 21. század elején aggodalmasan te-
kintünk előre a jövőbe, néha úgy érezzük: az emberiség mintha 
kicsit túllőtt volna a célon. Valószínűleg senki sem tudja egészen 
pontosan, hány ember él ma a Föld nevű bolygón. Annyi bizo-
nyosnak látszik, hogy a múlt század vége felé létszámunk át-
lépte a hat milliárdos határt,1 és nem nehéz elgondolni, milyen 
következményekkel járhat a további (bár ma már csökkenő üte-
műnek tűnő2) növekedés. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhat-
juk, de be kell vallanunk, hogy a múlt tekintetében sem vagyunk 
tökéletesen tájékozottak.

Pedig a történeti kutatás egyik régi, és talán soha el nem avu-
ló kérdése egy adott régió népességi adatainak kutatása egy 
adott időpontban. Természetesen minél tovább haladunk vissza-
felé az időben, annál nehezebb feladat bármit is mondani egy ki-
választott terület népességéről egy éppen vizsgált korszakban. E 

1 Vö. Hagget 2006, 172. A napi pontosságra való törekvés esetén Hagget a 
Population Reference Bureau honlapját ajánlja olvasói figyelmébe, valamint az 
ENSZ Population Division nevű szervének évente kibocsátott adatsorát: http:/
www.un.org/esa/population/unpop.htm Ezen a felületen az általam talált 
legkésőbbi, országokra lebontott adatsor 2015-ből való.

2 Hagget 2006, 171 szerint a fejlődés ütemének a csúcsa az 1960-as évekre esett. 
Ám az azóta jelentősen megnövekedett népesség esetében a lassúbb növeke-
dés is jelentős mennyiséget takar. Vö. Hagget 2006, 175.
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rövid írás keretében nem vállalkozom arra, hogy akár csak meg-
közelítő pontossággal is megmondjam, hányan éltek Izraelben és 
Júdában mondjuk a viszonylag jól dokumentált Kr. e. 9. század 
közepén. Mindössze arra szeretnék kísérletet tenni, hogy átgon-
doljam: milyen megoldások születtek eddig a kérdéssel kapcso-
latban, s hogy milyen tényezők azok, amelyeket minden komoly 
vizsgálat esetén érdemes figyelembe venni.

A demográfia útvesztőiben

Ahhoz, hogy a modern demográfiai kutatás legalapvetőbb kö-
vetelményeinek megfelelve akár csak egy mondatot is leírjunk a 
vaskori Palesztina népességi viszonyairól, sajnos nem rendelke-
zünk elegendő forrással. Izraelből és Júdából természetesen sem-
miféle nyilvántartást nem ismerünk, azt sem tudhatjuk biztosan, 
vezettek-e egyáltalán valami ilyesféle dokumentumot.3 Termé-
szetesen azt sem állíthatjuk, hogy semmiféle nyilvántartás nem 
létezett, mert a rendelkezésünkre álló forrásanyag ezt sem enge-
di meg. Ezért mindenkinek egy sor kisegítő jellegű információ 
után kellett néznie a kutatásban, amelyek segítségükre lehettek 
a népesség létszámának megbecsülésében. Két terület emelke-
dik ki a „segédtudományok” rengetegéből. Az egyik a paleszti-
nai régészet,4 amely a legutóbbi fél évszázad során olyan témák 
kutatását is felvállalta, amelyek nem kötődnek direkt módon 
az Ószövetséghez, illetve annak teológiai alapon történő meg-
közelítéséhez.5 A másik az a hatalmas etnográfiai munka, ame-
lyet Gustaf Dalman (1844–1941), a Német Evangélikus Egyház 
jeruzsálemi kutatóintézetének igazgatója végzett el és publikált 
monumentális művében. (Dalman 1928–1942) Munkája többek 
közt azért kiemelkedő jelentőségű, mert az I. világháború előtt 
hajtotta végre a könyv alapjául szolgáló megfigyelések jó részét. 
Ezzel pedig az ipari forradalom beköszöntése előtti utolsó pilla-
natban látta és jegyezte le a térség igen archaikus, az ókoritól sok 
tekintetben alig-alig különböző viszonyait. Természetesen nem 
hallgathatjuk el, hogy az etnográfiai párhuzamok a mögöttük 
meghúzódó survival-jelenség minden bizonytalanságát hordoz-
zák, s ez nem könnyíti meg jelen témánk kutatását.

3 Az esetleg további vizsgálat tárgya lehetne, hogy a hosszú nemzetségtáblák, 
akár a Tórában, akár másutt, alapulhattak-e valamiféle írott anyagon, vagy 
nem.

4 Beszélhetnénk akár bibliai régészetről is, ám ezt a fogalom még ma is érezhe-
tő leterheltsége miatt nem tesszük.

5 Példaként említhetjük Faust 2012 munkáját.
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A becslések problematikája
Palesztina (népesség)eltartó képessége a vaskorban

A (népesség)eltartó képesség definícióját Peter Hagget monográ-
fiájából veszem. Szerinte az eltartó képesség „[a]z a legnagyobb 
népességszám, amelyet egy adott terület földrajzi környezete 
képes eltartani” (Hagget 2006, 175). Ezt a tényezőt az ókori Pa-
lesztina esetében több oldalról is megközelíthetjük. Az első le-
hetőség, hogy megvizsgáljuk a terület geográfiai és klimatikus 
adottságait. Ezek a mezőgazdaság szempontjából, összehasonlít-
va az ókori Közel-Kelet nagy centrumaival, egyértelműen rossz-
nak minősíthetők. Palesztinában nincs olyan nagy folyó, amely 
alapján lehetséges lett volna felépíteni egy potamikus jellegű 
kultúrát. A potamikus kultúra felépítéséhez tehát leginkább a 
potamos, azaz a folyó hiányzott. A Jordán6 részben kicsiny mére-
te (s ebből következően csekély vízhozama), részben rendkívül 
nehéz megközelíthetősége miatt nem tölthette be Palesztinában 
azt a szerepet, amelyet a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz, az Indus 
vagy a Sárga folyó betöltöttek a maguk helyén. Így Palesztina 
népességeltartó képességét (a korabeli agrotechnika színvonalán 
kívül) alapvetően két tényező határozta meg: a csapadék és a ter-
mőföld minősége.

Palesztina egyik területen sem rendelkezik kiemelkedően jó 
adottságokkal. Elsőként a csapadék felől érdemes közelítenünk 
a kérdéshez.7 Az eső mennyisége8 ugyan elegendő (Jeruzsálem 
környékén akár 500–600 milliméter is hullhat évente, Galilea 
egyes részein még ennél is több), ám eloszlása nem túl kedvező. 
A hűvös tél és a rövid tavasz az az időszak (nagyjából október 
végétől április végéig), amikor esik az eső. A forró nyári hóna-
pokban az előzőleg elraktározott vízből, illetve a források vizéből 
kellett gazdálkodni.9 Ráadásul előfordulhatott, hogy a téli esőzé-
sek elmaradtak, vagy sokkal kevesebb csapadékot hoztak a meg-
szokottnál. A terület magvát alkotó dombvidéken egyébként is 

6 A Jordán (Nahar Hayyarden, illetve Nahr al-Urdun) 251 kilométert tesz 
meg a Hermón-hegy lábától a Holt-tengerig. 75 kilométer megtétele után 
egy bazalt-barikádot küzd le, mögötte kiterjedt mocsárvidéket és a Hule-
tavat alakítva ki. (A területet 1948 után lecsapolták, a közelmúltban kez-
dődött el komolyabb formában a rekultivációja.) A folyó ezt követően átfo-
lyik a Genezáreti-tavon, majd egyre mélyebbre süllyedve a Földközi-tenger 
szintje alá, eléri a lefolyástalan Holt-tengert. Első tájékozódásként ehhez ld. 
Kőszeghy 2014, 22–25, valamint Zwickel 2002, 94–95.

7 A klímahatás a történelem alakulására régóta ismert a kutatók előtt. Egy-egy 
civilizációs összeomlást gyakorta magyaráznak legalább részben klimatikus 
változásokkal – a legjobb példák egyike a bronzkori civilizáció összeomlása 
a Földközi-tenger keleti medencéjében nagyjából Kr. e. 1200 körül. A klíma 
történelemre gyakorolt hatásáról komoly geográfusi megalapozottsággal ki-
tűnő összefoglalót nyújt: Hagett 2006, 70–101.

8 Remek térkép található a palesztinai csapadékviszonyokról: Zwickel 2002, 84.
9 Még a modern kori falvak esetében is azt látjuk, hogy azok vagy egy karszt-

forrás, vagy egy kiugróan nagy vízhozamú kút mellé települtek. Pars pro 
toto Jeruzsálem környékéhez ld.: Kőszeghy 2015, 140–142.



megszokott e téli csapadékmennyiség akár 30%-os ingadozása is 
(Zwickel 2002, 85), ám egy kivételesen száraz télnek nyáron tra-
gikus következménye lehetett: az éhínség. Ennek túlélésére Pa-
lesztinában az ókor folyamán egyetlen lehetőség kínálkozott, a 
menekülés Egyiptomba. Oda, ahol a tudomásunk szerint a soha 
ki nem száradt10 Nílusra épülő potamikus kultúrában csaknem 
mindig rendelkezésre állt annyi gabona, hogy még jelentős szá-
mú éhező érkezőt is el tudtak látni. A helyzetet jól modellezhet-
jük az ősatya-elbeszélések kapcsán Jákob családjának reakciójá-
val. Józsefet ugyan a testvéri szeretet meglehetős hiánya juttatja 
Egyiptomba, de a testvérei már az éhség elől menekülnek oda, s 
végül Jákob, a család feje is követi őket.

A klíma mellett a domborzat is kemény feladatok elé állítot-
ta a földművelőket. A Jezréel-síkságtól eltekintve az ókori Izrael 
és Júda területén alig akadt olyan terület, ahol ne teraszosítással 
kellett volna megoldani az élelemtermelés problémáját. A me-
zőgazdasági teraszok megépítése és fenntartása az erőforrások 
magas szintű koncentrációját igényelte, a rajtuk végzett munka 
(a kövek eltávolítása, a völgy aljára lemosódott termőföld vissza-
szállítása minden évben, az öntözés problémájának megoldása 
a karsztforrások vizének felhasználásával) pedig rendkívül ke-
mény feladat elé állította az ókori Júda és Izrael paraszti lakos-
ságát. Akárhová nézünk is a palesztinai dombvidéken, ma is jól 
látszanak az ókori eredetű teraszok – ékes bizonyítékai a régiség 
embere hallatlan munkabírásának.

Archeológiai alapú létszámbecslések

A régészet eszközeivel, valamint az etnográfia bevonásával a ku-
tatók régóta próbálják megbecsülni Palesztina népességének lét-
számát az ószövetségi korban. Az ilyen becslések természetüknél 
és lehetőségeiknél fogva pontatlanok, ám mégsem haszontala-
nok. Kiindulási pontjuk ugyanis mindig egy adott település, egy 
adott lelőhely, így segítenek a terület életének mikroszintű re-
konstruálásában. Természetesen sem a régészet, sem az etnográ-
fia nem képes arra, hogy tökéletesen pontos adatokat szállítson a 
további kutatás számára. A régészet azért nem, mert nem lehet-
séges a vaskori Palesztina teljes területének száz százalékos fel-
tárása – erre komoly formában még gondolni sem érdemes. Az 
etnográfia bevonásának alapja a survival-jelenség, vagyis annak 
megalapozott feltételezése, hogy bizonyos régiókban, amelyeket 
későn vagy még máig sem ért el a modernizáció, egyes archaikus 
körülmények túlélik saját korukat. Talán mondanunk sem kell, 
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10 Arról nincs szó, hogy a Nílus vízhozama sosem ingadozott volna, hiszen a 
vízgyűjtője területén változhatott a csapadék mennyisége. Ilyen helyzet áll-
hat a József-történetben elénk tárt egyiptomi éhínség mögött (amelyet termé-
szetesen nem tudunk egy konkrét eseményhez kötni).



hogy ez a tényező távolról sem mentes egy sor bizonytalanság-
tól.11

A becslések első csoportja terület alapú.12 Azt mondja, hogy 
egy hektárnyi beépített területen 250 ember lakott a vaskori Pa-
lesztinában. Ez mikroszinten lehetővé teszi, hogy egy adott tele-
pülés lakosságának létszámát megbecsüljük. Makroszinten pe-
dig elvben kivitelezhető eljárás, hogy a vaskori Palesztina összes 
feltárt településének hektárban megadott számát megszorozzuk 
250-nel, s így megbecsüljük Palesztina teljes lakosságát. A Sefela 
dombvidékén például (a központi dombvidék és a tengerpart 
közti régió) a Kr. e. 9–7. század folyamán 277 települést tártak 
fel, ezek összterülete 418 hektár, ami a fenti számot alapul véve 
megközelítőleg 104 000 főnyi lakosságot feltételez.13 Ha ez így 
van, akkor feltételezhető, hogy a gyérebben lakott dombvidé-
ken ennél kevesebben laktak. Így Júda lakossága valahol 150 000 
fő körül mozoghatott a bennünket érdeklő korszakban. E becs-
léssel azonban több gond is van. Most csak a legfontosabbakat 
tárjuk elő: uniformizáltnak tekinti a településeket függetlenül 
attól, hogy Palesztina mely régiójában fekszik, illetve feltétele-
zi, hogy minden település minden időpontban százszázalékos 
beépítettségű volt. Márpedig könnyen belátható, hogy e két elő-
feltétel egyike sem állja meg a helyét.

Egy másik lehetőség a lakóegységek számából kiinduló becs-
lés. Ha feltételezzük, hogy egy alapcsalád a vaskori Palesztinában 
5 főből állt (szülők és három életben maradt gyerek), akkor a fel-
tárt lakóegységek számát 5-tel kell megszorozni, hogy megkapjuk 
az adott település lakosságának létszámát. Ha tehát egy 2 hektáros 
tell 10%-át ássák ki, s ott adott mennyiségű lakóegység kerül elő, 
akkor ennek tízszerese a lakóegységek száma az egész tellen, így 
lehet a módszert további rekonstrukcióra felhasználni.14

Utolsóként említhetjük az erőforrások felmérésén alapuló 
becslést. A termőföld, a legelő és a víz ugyanis valóban alapvető-
en határozta meg Palesztina népességeltartó képességét. Persze, 
pontosan sosem fogjuk tudni például egy felnőtt ember napi víz-
szükségletét, de például a 19. század végi palesztin paraszti gaz-
daságok földszükséglete irányadó lehet egy ilyen becslés során. 
Ez alapján elég valószínűnek tűnik, hogy egy alapcsalád földigé-
nye 7–8 hektár lehetett az ószövetségi korban. 

A becslések végére kívánkozik egy makroszintű kísérlet. Ha 
arra gondolunk, hogy egy palesztin parasztcsaládnak a 19. és 
a 20. század fordulóján nagyjából 7–8 hektár termőföldre volt 
szüksége a megélhetéshez, akkor ezzel egy további mérlegelés-
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11 A témához alapvetően ld. Biger – Grossman 1993.
12 Alapvető fontosságú cikk, bár a vaskornál korábbi időszak adatait elemzi: 

Broshi – Gophna 1984.
13 Így Faust, A. 2013, 209. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy gyakorlatilag 

ugyanezzel a metodikával egész Júda lakosságát 108 000 fő körül becsüli 
Broshi – Finkelstein 1992, 52.

14 Ld. ehhez: Zorn 1994, 34.



re alkalmas adathoz jutottunk. A teljes rendelkezésre álló meg-
művelhető terület és a 7–8 hektár családonkénti földszükséglet 
összevetése oda vezet, hogy a Kr. e. 8. század közepén (azaz az 
Északi Ország, Izrael bukása előtt) Izraelben körülbelül 300 000 
főnyi népesség lakott. Júda lakossága pedig általában e szám 
10%-a körül mozgott. Ha a bizonytalanságok miatt kissé bőveb-
ben számolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a két ókori zsidó 
állam összlakosságának létszáma sosem érte el a 400 000 főt, de 
mindig meghaladta a 300 000-es értéket.15 Az adat természetesen 
nem pontos, de az sem valószínű, hogy nagyságrendnyi tévedés 
terhelné.16

Az írott szöveg tanúbizonysága

Ha akár csak egy futó pillantást vetünk is az Ószövetségben talál-
ható számadatokra, akkor döbbenten kell tapasztalnunk, hogy a 
régészeti alapú becslésekhez képes nagyságrendekkel magasabb 
értékekkel találkozunk. A legfontosabb ilyen adatok az előfor-
dulás kanonikus rendjében a következők. Az Ex 12,37 így veszi 
számba az Egyiptomból kivonuló népet:

Útnak indultak tehát Izráel fiai Ramszeszből Szukkót felé, mintegy 
hatszázezer17 gyalogos férfi a családtagokon kívül.

Ha az alapcsalád fentebb vázolt összetételére (2 szülő + 3 élet-
ben maradt gyerek) gondolunk, akkor ehhez hozzá kell adnunk 
2,4 millió főt, összesen tehát ezek szerint 3 millió ember lakott 
a Nílus deltájának keleti felében, s egyszerre ekkora tömeg vá-
gott neki a sivatagnak. A szám nyilvánvalóan elfogadhatatlanul 
magas, és ezért sok fejtörést okozott (s okoz ma is) a passzus ér-
telmezőinek. A legelterjedtebb megoldás a héber ’lp-kifejezést18 
nem 1000-ként, hanem katonai vagy társadalmi alapegységként, 
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15 Ld. ehhez bővebben: Zwickel 2013, 226–227.
16 Gyakorta említik a népességszám összefüggésében a 2Kir 15,17–20 adatát. 

Eszerint Izrael királya, Menahem (Kr. e. 747–738) 1000 talentum adót kény-
telen fizetni Asszíria királyának, III. Tukulti-apil-Ésarrának (Kr. e. 745–727). 
Ezt az összeget a király kivetette az ország valamennyi „tehetős emberére” 
(gibbōrē haḥayil, jelentése bizonytalan, talán hadra fogható férfit vagy önálló 
földbirtokkal rendelkező családfőt jelenthet), mindenkire 50 séqelt. A talen-
tumnak fordított szó (kikkār – vö. Ges18, 543) pontos súlyértéke éppen úgy 
ismeretlen, mint a Kr. e. 8. századi séqelé. Így sajnos el kell ismerni, hogy 
ezek alapján nem tudunk megbízható becslést végezni a népesség létszámát 
illetően.

17 Az eredetiben a 600 ’lp-kifejezés olvasható.
18 Ges18, 67 igeként második jelentésként hifilben a sich tausendhaft mehren-

jelentést adja. Ugyanez a szótár a 68. oldalon főnévként is második jelen-
tésben Tausend-jelentést ad, harmadik jelentésként beszél valamiféle katonai 
vagy társadalmi alapegységről. A szám nagysága körüli bizonytalanságot jól 
jelzi, hogy ugyanitt olvasható a grösserer Verband-jelentés is – nagyobb, de 
minél?



osztagként, esetleg klánként értelmezi.19 Hogy azután egy klán 
hány embert számlált, azt nem tudjuk, csak annyi bizonyos, 
hogy a klánok mérete egymástól olykor erősen különböző lehe-
tett. Mindez azonban, akár igaz a fenti hipotézis, akár nem, nem 
fedheti el az alapvető problémát: az újbirodalmi Egyiptom 4–4,5 
millió főnyi lakosságából nem lehetett 3 millió a kivonuló zsidók 
száma, arról nem is szólva, hogy ennyi ember a Sinai-félsziget 
zord sivatagaiban egyet tehetne: szomjan halhatna.

A Num 1,45–46 és a 26,51 két olyan adatot közöl, amelyek 
közül az első a vándorlás elejére, a második pedig a vándorlás 
végére nézve releváns. A Num 1,45–46 így ír:

Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként 
húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben, tehát 
akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.

A Num 26,51 pedig ezt az adatot adja meg:

Izráel fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc em-
bert vettek számba.20

A helyzet itt kicsit bonyolultabb, mint az Exodus-hely eseté-
ben. Ott ugyanis kerek számot olvasunk, míg itt nem – ez utób-
biak pedig általában több bizalmat ébresztenek a történészben. 
Azt sugallják, hogy a szöveg hátterében esetleg tényleg egy 
konkrét népszámlálás állhatott. A kommentárok közül néhá-
nyan21 mindennemű megjegyzés nélkül közlik ezeket a hatalmas 
számadatokat, ami legalábbis elgondolkodtató. Szerencsére töb-
ben vannak azok, akik érzékelik azt adatok mögött meghúzó-
dó problémát. Noth (1966, 22–23) itt az ’lp-szó szemantikája felől 
közelítve megállapítja, hogy a szó inkább valamiféle egységet 
jelöl, ám maga is hangsúlyozza e megoldás spekulatív jellegét. 
Az általam ismert legújabb Numeri-kommentár (Seebass 2007, 
157; 2012, 37–38) elismeri, hogy a számok elfogadhatatlanul ma-
gasak, s létüket a szöveg történetéből vett érvvel magyarázza. 
Szerinte ugyanis – és ez a nézet elfogadhatónak tűnik – a szám-
adatok a perzsa-korból származnak. A perzsa kori közösség kicsi 
volt, szegény, s nem rendelkezett semmiféle politikai szuvereni-
tással. Így talán azt mondhatjuk, hogy egyfajta közösségi men-
tálhigiénés funkciót tölthettek be ezek az irreális számadatok, 
amelyek „az egykor hatalmasak voltunk” érzésével próbálták 
meg tartani a lelket és az önazonosságot a fogságból visszatért 

 hányan éltek az ószövetség világában? 37

19 Így Propp 1998, 414 (bár ő a keleties, hiperbolikus túlzást sem tartja kizárt-
nak), valamint Sarna 1991, 62, aki viszont kész tényként közli ezt a megol-
dást, amiben természetesen távolról sem kell követnünk őt.

20 A kontextusból kiderül, hogy itt is csak a férfiakról van szó.
21 Így tesz Levine 1993, 324, valamint Milgrom 1990, 9, aki még azt is megálla-

pítja, hogy ezek szerint 2 millió körüli néptömeg vágott neki a Sínai-félsziget-
nek.



apró közösség tagjaiban. Mindazonáltal nem ez az egyetlen le-
hetséges magyarázat, hanem a kutatásban felbukkan egy má-
sik, inkább teológiai, mintsem történeti irányultságú érv (Olson 
1985, 187). Ez az érvelés teljes joggal óv mindenkit attól, hogy 
ezeket a számokat ókori közel-keleti, mezopotámiai, vagy akár 
szíriai eredetű párhuzamok segítségével magyarázza. Itt ugyanis 
nagy kiterjedésű államok professzionális írnoki apparátusa által 
összeállított, száraz, minden teológiai intenciót nélkülöző listák-
ról van szó. Mindezek miatt pedig nem alkalmasak jelen bibliai 
adataink (felül)vizsgálatára.

Utolsóként említjük a 2Sám 24,9 adatát, amely azonban több 
szempontból is igen nehezen értelmezhető. A szöveg szerint:

Jóáb jelentette a királynak a népszámlálás eredményét: Izráelben 
nyolcszázezer kardforgató ember volt, Júdában pedig ötszázezer.

Nem feladatunk a vers kontextusának elemzése, de bizonyos 
okokból nem is tekinthetünk el tőle. A történet szerint az Úr fel-
ingerli Dávidot Izrael ellen, s a király ezért rendel el népszámlá-
lást. Eleve magyarázatra szorulna, hogy az Úr haragja miért lán-
gol fel Izrael ellen, s miért Dávidot választja eszközéül, és az is 
elég váratlan, hogy a fejezet elején még elszánt Dávid a 17. vers-
ben magára vesz minden felelősséget.22 Dávid bűne talán abban 
áll, hogy olyasmit tesz, ami szemben áll bizonyos ősi hagyomá-
nyok értékrendjével (Stoebe 1994, 522), de talán ennél kézenfek-
vőbb magyarázattal is szolgálhatunk. Mivel az összeírást Jóáb, a 
hadsereg parancsnoka bonyolítja le, könnyen elképzelhető, hogy 
a paraszthadsereg felállításához szükséges katonai összeírással 
van dolgunk. Az ilyen állami akciók pedig, érthető módon, ál-
talában kevéssé népszerűek. Egyébként sem gondolhatnánk ko-
molyan, hogy bármely állam merő tudományos érdeklődésből 
rendez népszámlálást.

Ám a számok még e nehézségekhez képest is zavarba ejtenek. 
A kardforgató férfiak száma 1,3 millió fő! Az 1931-es, a brit ha-
tóságok által elvégzett cenzus adatai szerint egész Palesztinában 
1,5 millió ember élt, elképzelhetetlen hát, hogy a vaskorban csak 
a kardforgató férfiak száma 1,3 millió legyen. Hiszen ha feltesz-
szük, hogy mindegyikük családos, mindegyiküknek három gye-
reke van (vagyis az alapcsaládot reprezentálják), de feltesszük 
azt is, hogy az öregebb korosztály tagjai nem jelennek meg eb-
ben a létszámban, akkor 6,5 millió főnyi lakosságot kellene el-
képzelnünk Palesztinában a Kr. e. 10. században. A nyilvánvaló 
túlzás magyarázatát leginkább Stoebe kommentárját követve ta-
lálhatjuk, ahol azt olvashatjuk, hogy a szám „Isten kegyelmének 
nagyságát mutatja, amely felülmúl minden emberi számítást”.23 
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22 Ezekhez az ellentmondásokhoz ld. Campbell 2005, 207 meggondolásait.
23 Stoebe 1994, 522: „Sie [ti. a szám] soll wohl die Grösse der Gnade Gottes 

zeigen, die alles menschliche Rechnen übersteigt.”



Stoebe e megoldását kifejezetten jónak tarthatjuk, ám ezzel nyil-
ván csak a mértéktelenül eltúlzott bibliai számadatot értelmez-
tük, valós lakossági létszámhoz ez az adat sem vitt közelebb ben-
nünket.

Összegzés

Rövid szemlénk végén nem kerülhető el a kijelentés: a régé-
szeti alapú becslésekkel szerzett számadatok alighanem sokkal 
inkább tükrözik a vaskori realitást, mint a Biblia számadatai. 
300–400 ezer ember: a korabeli természeti és mezőgazdasági vi-
szonyokat ismerve elfogadható létszámnak tűnik. Mindez azon-
ban távolról sem azt jelenti, mintha diszkreditálni akarnánk a 
bibliai adatokat. Sokkal inkább arra érdemes gondolnunk, hogy 
minden esetben sikerült azonosítani egy olyan mozzanatot (le-
gyen az teológiai vagy a történeti helyzetből következő mozza-
nat), amely megmagyarázta a túlzás okát. Ezenfelül mindegyik 
esetben számolhatunk a számokat illető keleties túlzás jelensé-
gével, amelyet nemcsak a Biblia lapjairól, hanem az ókori kelet 
számos szövegéből jól ismerünk. Arról nem is beszélve, hogy a 
számadatok kérdése egyetlen esetben sem érinti a szöveg lénye-
gi mondanivalóját: részben a fogság utáni közösség harcát saját 
identitása megtartásáért, részben pedig Isten túláradó kegyelmét 
mint a dávidi aranykor végső okát.

Ám talán mégsem volt teljesen haszontalan végigtekinteni e 
kérdéskörön. Mert az kétségtelen, hogy a Biblia Isten kinyilat-
koztatott szava. E súlyos tény következményeivel immár hosz-
szú évszázadok óta a teológia tudománya foglalkozik. Ám nem 
feledhető, hogy az isteni szót arra inspirált emberek jegyzeték le, 
akik nem gondolkodhattak másként, mint ahogyan azt saját ko-
ruk lehetővé tette a számukra. A történész (egyik) feladata pedig 
ennek az emberi tényezőnek a felkutatása. Legyen szó étkezés-
ről, vízellátásról, ruházkodásról, erődítésről, építészetről – vagy 
akár a lakosság létszámáról.
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Tomáš Halík 

Spiritualitás – a vallás mélydimenziója

I.

„Voltaképpen a vallással hogy állsz?” (Goethe: Faust, 3415. 
sor). Számos kortársunk válasza Margit híres kérdésére gyak-
ran sokkal homályosabban hangzik, mint Goethe Faustjában: 
„Úgy érti, szervezett vallás? Nem járok templomba, nem hiszek 
az egyházi dogmákban, de nem vagyok ateista, sem pedig ma-
terialista. Van személyes istenem és egyéni spiritualitásom.” 
Az európai vallás egy olyan folyóhoz hasonlatos, amelynek sok 
ágát a kiszáradás fenyegeti. A spiritualitás nevű ágban azon-
ban olyan dinamikus az áramlat, hogy még a régi, túlságosan 
szűk partot is magával ragadja. Vajon azért van ez így, mert a 
spiritualitás fősodrát napjainkban – a globalizáció és a „vilá-
gok kereszteződésének” következtében – egy halom távolab-
bi tengerekből érkező mellékfolyó táplálja? Vajon azért van ez 
így, mert csődöt mondott az egyház ősidők óta tartó fáradozá-
sa, hogy szabályozza és szigorúan kordában tartsa a spiritua-
litást? Vajon azért van ez így, mivel a modern kor extrovertált 
civilizációjának lármája kifárasztotta az embereket, és ezért 
arra vágyakoznak, hogy a kifelé irányuló terjeszkedést a sa-
ját bensejükben való elmélyüléssel egyenlítsék ki? Vajon azért 
van ez így, mert kortársaink olyan vallási formákat keresnek, 
amelyek rendkívüli élményeket és tapasztalatokat kínálnak, 
és nem terhelik meg az embereket túlzott erkölcsi igényekkel?  
Néhány szociológus állítja, hogy Nyugaton a vallás spirituali-
tássá alakult át. Miután a protestantizmus megpróbált a keresz-
ténységből mindennemű szerzetesi jelleget kiűzni, elárasztotta a 
vallásos élet kontemplatív dimenzióját a zene, Bach és Schütz 
oratóriumai. Vajon nem torkollik-e ma – abban az időszakban, 
amikor az egyházi intézmények vonzerejüket és hitelüket vesz-
tik, amikor Isten házai egyre üresebbé válnak és amikor sok 
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keresztény felhagy az egyház erkölcsi előírásaihoz fűződő el-
köteleződésével – a „vallásos energia” olyan szabályozatlan spi-
ritualitásba, ami több szabadságot, spontaneitást és kreativitást 
ígér?

Úgy tűnik, a hangsúlyosan spirituális vallás felel meg korunk 
emberének, mert féltékenyen védi egyéni útjához való jogát, 
ugyanakkor meg akar szabadulni magányosságától is. A spiri-
tualitás a hit személyes, belső megélése, és más vallási alakzatoknál 
inkább kivonja magát az egyházi intézmények szabályozása és 
fegyelmezése alól. Ennek ellenére nagyon intenzív kommunikációs 
forma – mindenekelőtt „közvetlen érintkezés Istennel”. Gyakran 
persze meghitt kapcsolatba torkollik azokkal, akikkel ezen ta-
pasztalatokat és élményeket az ember meg akarja osztani. A spi-
ritualitás iránti érdeklődés semmi esetre sem puszta bevezetés a 
csendes egyedüllétbe, hanem új mozgalmak bölcsője és forrása 
is, valamint kisebb csoportoké, amelyek tagjai azt az intim közel-
séget élik meg kölcsönösen, amit gyakran nemcsak a hagyomá-
nyos templomi közösségből hiányolnak, hanem saját családjuk-
ban is nélkülözniük kell. 

A spiritualitás – különösen legradikálisabb formája, a misz-
tika – a kereszténység története során mindig átlépte azokat a 
partokat és határokat, amelyeket az egyházi intézmények és ha-
gyományok a vallásos élet számára kijelöltek. A misztikusok rit-
kán feleltek meg annak az ortodoxiának, amelyet a hierarchikus 
egyház „tanítóhivatala” rögzített. Kétségtelen: néhány nagy teo-
lógus (mindenekelőtt legyen itt Ágoston megnevezve) misztikus 
volt, és néhány misztikus (Eckhart mester, Keresztes Szent Já-
nos) sok filozófust, valamint teológust inspirált és inspirál ma is; 
napjainkban talán még többet, mint korábban. Az ortodoxia vé-
delmezői azonban a misztikusokkal szemben mindig elővigyá-
zatosak voltak. Gyakran (és sokszor nem indokolatlanul) gyanú-
sították őket szinkretizmussal, különösképpen a kereszténység 
gnosztikus elemekkel történő vegyítése miatt. Ernst Troeltsch 
viszont azon a véleményen volt, hogy a misztika a vallásnak az 
„egyház” és a „szekták” mellett valamiféle harmadik formáját 
– egyfajta univerzalista vallásfilozófiát jelent, ami az egyes vallá-
sokon belül érvényesül. 

A különféle vallások misztikusai között minden bizonnyal sok 
hasonlóságot lehet felfedezni. A spiritualitást ez a tény is von-
zóvá teszi – különösen a mi korunkban, mely a távoli kultúrák 
pluralitása iránt nagyon nyitott és hódol azoknak, ugyanakkor 
egyetemességre és egységre is törekszik. A vallásközi dialógus 
néhány védelmezője azt állítja, hogy éppen a spiritualitás – pél-
daképpen a közös meditáció és a szellemi élmények kölcsönös 
megosztása – lenne a találkozások és a dialógus eszményi helye. 
Míg az egyes vallások teológiai tanai (avagy vallásos doktrínái) 
és rituáléi lényegesen különböznek egymástól, mert a mindenkor 
adott kultúra kontextusába ágyazódnak, addig a spiritualitás és 
a misztika gyakran túllépnek ezen a kontextuson és – az erkölcsi 
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alapszabályokhoz hasonlatosan – valami közösre és egyetemesre 
utalnak. Napjainkban a szerzetesek és a kontemplatív gyakorla-
tot folytatók minden valláson átívelő „nagy ökumenéjéért” tett 
erőfeszítéseivel találkozunk. Némely keresztények, buddhisták 
és hinduk (valamint a misztikus áramlatok hívei az iszlámban és 
a zsidóságban) állítják, hogy ahol a különféle vallások hívői nem 
képesek egyességre jutni (hitvallás és tanítás területein), mégis 
képesek a közös hallgatásra és meditálásra. Wittgenstein híres 
mondata – „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell” – eb-
ben a kontextusban tehát új értelmet nyer. 

II.

A mai keresztény spiritualitás iránt való érdeklődés kapcsán 
felmerülő hivatkozások és dilemmák megértéséhez egy rövid 
pillantást kell vetnünk a kereszténység történetére. A spirituá-
lis irányzatok legjellegzetesebb forrását a kereszténységben vi-
tathatatlanul a „sivatagi atyák”, remeték, a keresztény szerze-
tesség későbbi alapítói képezik. Véleményem szerint számos 
keresztény kivonulása a 4. században, és később is, egyfajta til-
takozásnak és másvéleményűségnek tekintendő a többségi ke-
reszténységgel szemben, ami a Római Birodalomban, az új sza-
badságban és új előjogokban túlságosan is gyorsan otthonossá 
vált. Valójában tehát keresztény radikálisok kísérletéről volt szó, 
hogy egy másfajta kereszténységet hozzanak létre a pusztaság-
ban. Ez a sivatagi kereszténység megőrizte a korai közösségek 
„eszkatologikus eufóriáját”. A meghonosodott, az „evilággal” je-
lentős mértékben konform kereszténységhez képest, melyben az 
új föld és az új ég várakozása egy individualizált (a saját lelkének 
sorsában érdekelt) eszkatológiává alakult át, a korai szerzetesi 
közösségekben megmaradt az eszkatológiai távolság a világtól 
(saeculum), az aszketikus életmód formájában, továbbá a szerze-
tesi fogadalmakban (főként a szegénységre és a nőtlenségre vo-
natkozóan) jutott kifejezésre. 

A régi egyház egyik leginkább figyelemreméltó teljesítményei 
közé tartozik, hogy elhárította az egyházszakadást, s ezt a radi-
kálisan eltérő kereszténységet a szerzetesrendek formájában ma-
gába integrálta és intézményesítette. A szerzetesség és a rendek a 
történelem folyamán nem pusztán a spiritualitás megújulásának 
forrásai voltak, hanem gyakran az azokkal összefüggésben álló 
egyházi és társadalmi reformok indikátorai is. Elég itt Cluny-re 
emlékeztetnünk, ami létrehozta a hatalom megosztását állam és 
egyház között, továbbá Lutherre, aki az egyház és később a társa-
dalom demokratizálódásához járult hozzá. Az egyházi tekintély 
állandóan a spiritualitásban rejlő radikalizmus szabályozásán és 
fegyelmezésén fáradozott – különösképpen olyan esetek tapasz-
talata nyomán, amelyekben az efféle radikalizmus szikrái a ko-
lostorokból a világi rétegekbe terjedtek át, ezzel lángra lobbantva 



a forradalom csóváját. Ezek után nem csoda, hogy a misztikusok 
– beleértve azokat, akiket később kanonizáltak és egyháztanítói 
rangra emeltek – az egyházon belül gyanúban álltak és gyakori 
üldöztetéseknek voltak kitéve. 

III. 

A spiritualitás régóta olyan robbanóanyagnak számított, amit csak 
sokat próbált specialistákra lehet rábízni, és túl erős borként csak 
azoknak szánták, akik (majdnem kizárólagosan a kolostorokban) 
a „nagyobb teljességre” való törekvésnek szentelték magukat. Ők 
voltak azok, akik meghatározták, hány cseppben, avagy milyen 
hígításban legyen a bor a többi keresztény számára kívánatos. 
Nekik sokkal inkább az erkölcsi utasításokat, továbbá a rituálé-
kon való passzív részvételt szánták. A spiritualitásnak csak kevés 
formáját kínálták fel a szélesebb néprétegeknek, ezek viszont ha-
mar népszerűvé is váltak. A dominikánusok a rózsafüzért nép-
szerűsítették, míg a ferencesek az érzelmi átélés két formáját tet-
ték lehetővé: a karácsonyi jászolt és a nagyböjti keresztútjárást.  
Fontos pozíciót foglalt el a világiak spiritualitásában a Devotio 
moderna [modern lelkiség: lelkiségi irányzat a 14–15. században, 
amely a katolikus egyház lelki és erkölcsi megújulását tűzte ki 
célul; ld. Kempis Tamás: Krisztus követése (a ford.)]. Keletkezésé-
hez nagyban hozzájárult a középkori laikusok gyakran fellépő 
szükségállapota is. A középkorban mértéktelenül alkalmazott 
interdiktum (az egyházi intézményrendszer egyfajta általános 
sztrájkja) odáig vezetett, hogy a szentségektől és egyáltalán a 
liturgiától megfosztott laikusoknak saját, közvetlen kapcsolatot 
kellett keresniük Istennel. Nem csoda hát, hogy ezen a módon, 
amellyel az egyházszervezet közvetítő szerepe nélkül segítettek 
magukon, előkészítette a talajt a reformáció számára. 

A mai spiritualitáshoz való odafordulás éppenséggel a szük-
ségállapot egyik kifejezése lehet olyan keresztények esetében, 
akik számára az Egyház mint intézmény hiteltelenné vált, és 
amelynek nyelve – a liturgikus és teológiai kifejezésmód – ért-
hetetlen és „pszichológiailag nem kielégítő”, amely saját nyel-
vüktől és valóságfelfogásuktól jócskán eltávolodott. Egyébként 
a teológiai észtől egy meghatározatlan kegyes érzés és élmény 
felé fordulás már Faustnak Margaréta kérdésére adott vála-
szában is fellelhető: „Minden csak érzés, hang és füst a név.”  
A teológiai értelemre támaszkodó hitet a felvilágosodásban (kü-
lönösen Kantnál) felváltotta egy udvarias agnoszticizmus. A 
szabaddá vált térbe belép a romantikával az érzés és a „vallásos 
tapasztalás” – emlékezzünk csak ezen a ponton Schleiermacher 
„érzésére” és James későbbi „religious sentimentjére”. Ezek az-
tán a vallás tulajdonképpeni magjaként értelmezhetők: intéz-
mény, dogma és rituálé ezen magnak csupán védőburkai avagy 
másodlagos értelmezései lennének. 
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Hit és értelem skolasztikus frigyéből hátramaradt egy kétség-
be vonható utód: „A vallás az ész puszta határain belül.” A már 
a középkori skolasztikában is egyre nagyobb szerepet játszó ér-
telem isteníti magát a modernitásban, és mindössze annyit hagy 
meg a kereszténységből, ami megáll a felvilágosodott értelem 
ítélőszéke előtt. 

A felvilágosodás „természetes vallásának” most tehát a ha-
gyományos történelmen, kinyilatkoztatáson, hagyományon és 
autoritáson alapuló („pozitív”) vallásokat kell felváltania. A fel-
világosodás száműzi a „pozitív” történelmi vallásokat az érte-
lemnek hódoló értelmiségiek szalonjaiból, legfeljebb azok eszté-
tikai és emocionális értékét ismeri el. Ugyanakkor a szépség és az 
érzés éppen az a két pillér, amelyekre a romantika majd a vallás 
rehabilitálását alapozza. A felvilágosodás a kereszténységet az 
értelem és a morál vallásává változtatta át; a romantika újraér-
telmezte a kereszténységet, és azt a szépség és érzés vallásává 
formálta. 

IV. 

A 18. század felvilágosodásvallása a 19. században létrehozta 
a tudomány pszeudovallásos kultuszát, a szcientizmust. A 19. 
század romantikus kereszténysége két, még ma is élő utódot 
hagyott hátra. Az egyik az esztétizáló tradicionalizmus a maga 
konzervatív ideológiájával és utópikusságával, középkor után 
vágyakozó nosztalgiájával (pontosabban aziránt, ahogyan a ro-
mantika elképzelte a középkort). A másik a pietista odafordu-
lás a szív csöndes szentélyéhez, ahol az ember menedéket keres 
a modernitás lármája elől. A „romantikus vallásosság ezen két 
utóda” olykor kiegészíti és kíséri egymást. Gyakran mindkettő 
megvetően fordít hátat a modern, „világias” társadalomnak, a 
„fogyasztás világának”, a technikai civilizációnak, és így tovább. 

E két irányzat csupán két arca annak az 1848 és 1958 között ural-
kodó katolicizmusnak, amikor az egyház ellenségeitől körülvett 
bástyaként tekintett önmagára. A katolicizmusnak ez az alakja az 
európai modernitással szembeni ellenkultúra, az „antimodernista 
küzdelem” katolicizmusa, amelyben a neotomizmus uralkodik 
hivatalos ideológiaként. Jellegzetes példája az akkori „hivata-
los teológusok” korábbi misztikus hagyományokhoz fűződő 
viszonyára Garrigou-Lagrange kísérlete, aki Keresztes Szent Já-
nos művét a neotomista metafizika szellemében értelmezi újra.  
Ez a mentalitás egy érzelgősen szentimentális spiritualitást idéz 
elő – és ezen olcsó, szentimentális giccs szellemében értelme-
zik a leginkább figyelemreméltó személyiségeket, mint példá-
ul Lisieux-i Szent Terézt. Ezenkívül továbbra is eleven marad 
a Krisztus szenvedése által kiváltott szadomazochista bűvölet 
– példaként álljanak itt Anna Katharina Emmerick látomásai, a 
későromantika kultuszkönyve, illetve korunkban ennek A passió 
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című adaptációja a tradicionalista Mel Gibsontól, a hollywoodi 
akciófilmek rendezőjétől és színészétől. 

V. 

Ezen a helyen szeretnék idézni egy találó kijelentést Thomas Mo-
ore kortárs írótól, a Dark Eros című könyvéből. A következőket 
mondja: „Miután a szent a felvilágosodás győzedelmes hadjá-
rata nyomán az ész-és-erkölcs vallásának adta át a helyét, két 
övezetben települt meg, amitől a felvilágosodott ész folyvást szé-
delgett: a szexusban és az erőszakban.” Ez a belátás számomra 
egyszerre magyarázattal szolgál abban a tekintetben, hogy ma-
napság miért a szex és az erőszak a domináns témái a tömegmé-
diumok „spiritualitásának”. Cikkeimben és könyveimben gyak-
ran védelmezem azt a tételt, hogy a tömegmédiumok „korunk 
vallásává” váltak, miközben a kereszténység megszűnt vallás-
ként funkcionálni. A médiumok a vallások egy sor jellegzetes 
szociokulturális szerepét is betöltik: magyarázzák a világot, dön-
tenek arról, mi az igaz és a fontos (igaznak az mondható, amit 
az ember a „saját szemével” a képernyőn látott, míg fontosnak 
az, ami a hírekben az első helyen állt), nagy szimbólumterem-
tő erejük van, és felkínálják a történésekben való részvételt is, 
jelentős befolyásoló tényezői milliók gondolatvilágának és élet-
stílusának. Vajon csak formaságokról van szó, vagy tartalmi kér-
désekről is? Korunk médiumai kétségtelenül nem közvetítenek 
egységes alapelveket, sokkal inkább a vélemények pluralizmu-
sa és tarka-barka összevisszasága jellemzi őket – csakhogy nem 
kínál fel bizonyos és igen befolyásos spiritualitást számunkra 
ez a sokszínű „szórakoztatóipar”? Hadd mondjak egy általá-
nosan érvényes példát! Sok ember számára, akik életüket üres-
nek, banálisnak és értéktelennek élik meg, a televízió lehetősé-
get nyújt „titkos, titokzatos részvételre” (participation mystique) 
a celebritások vagy a tévésorozatok hőseinek virtuális életében.  
A II. Vatikáni Zsinat alatt az egyház lemondott az „ostromlott 
erődítmény” mentalitásáról és megnyitotta kapuit a párbeszéd 
felé: szándékát fejezte ki az ökumenikus párbeszédre, a vallás-
közi párbeszédre és a szekularizált világgal való párbeszédre. A 
zsinat utáni megújulás változásokat hozott a liturgia területén, 
valamint egyházi intézmények adott szerkezeteinek területén is, 
teret engedett a teológia új irányzatainak és a lelkipásztori gya-
korlatnak. Érzésem szerint azonban ez a fajta megújulás nem járt 
a spiritualitás jelentős megújulásával – amennyiben spiritualitás 
alatt az általános egyházi „légkört” értjük. 

A katolikus spiritualitásban az új irányzatok túlnyomórészt 
csak később jelentkeztek, méghozzá ökumenikus és vallásközi 
kapcsolatoknak köszönhetően. Egyes katolikus körökben benső-
séges érdeklődés támadt a keresztény Kelet és annak spiritua-
litása, liturgiája és művészete iránt. Protestáns oldalról, főként 
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az amerikai egyetemek evangélikus imaköreiből átterjedt a ka-
tolikus környezetre a pünkösdi spiritualitás szikrája, ami ké-
sőbb karizmatikus megújulási mozgalom alakjában honosodott 
meg. Az erős érzelmi töltetű összejövetelek, a csodával határos 
„gyógyulások”, a „nyelveken imádkozás”, valamint az ördög-
űzés evangelikális stílusa mellett egyes katolikus karizmatikus 
csoportok átvették az evangelikális fundamentalista teológia né-
hány alapvonását, elsősorban az egyházon kívüli spiritualitás 
démonizálását. Ezzel szemben néhány katolikus misszionárius 
kapcsolata a távol-keleti kultúrákkal olyan kísérletekre veze-
tett, hogy a kereszténység spirituális gyakorlatát némely kívül-
ről vett elemmel akarják gyarapítani – így átvettek elemeket a 
hinduizmusból (általában a rádzsa-jóga és az Advaita Védanta 
kombinációiról van szó) és a buddhizmusból (különösen a zen-
ből, a théravádából és a tantrából). Az „interspiritualitás” vagy 
az úgynevezett „mélyökumenizmus” kísérletei a „sokrétű val-
lásos identitás” általános trendjéhez tartoznak. Jelenleg ezen a 
területen a buddhizmus és a judaizmus kombinációja tűnik a 
leginkább elterjedtnek; különösen kedvelt az Egyesült Államok-
ban. Kétségkívül jogos a kérdés, hogy mennyiben szól a „vilá-
gok egymást áthatása” az egyes esetekben különböző civilizáci-
ók adományainak cseréjéről (ahogy ezt II. János Pál pápa a keleti 
és nyugati egyházzal kapcsolatosan megjegyezte), avagy sokkal 
inkább utópikus fáradozások új variánsáról van szó, hogy „val-
lásos eszperantót” hozzanak létre. 

Carl Gustav Jung azon a véleményen volt, hogy a keresz-
ténység túlságosan az erkölcsre helyezte a hangsúlyt, valamint 
„Krisztus külsőséges követésére” mint „erkölcsi példaképre” 
összpontosított, míg elhanyagolta Krisztus követését mint a sa-
ját énjének Krisztusba transzformáló művészetét. Jung a „jóga” 
valamiféle párhuzamát kereste a kereszténységben, és ezt az al-
kímiában vélte felfedezni. Jung egyébként a posztmodern spiri-
tualitás, a New Age keresztapjává vált, annak okkultista és ezo-
terikus bűvöletével egyetemben. 

Amennyiben egy katolikus a posztmodern spiritualitás né-
hány vonását „eretneknek” nevezi, úgy érdemes felidéznie 
Chesterton meghatározását az eretnekségről: eretnekségnek 
mondhatók az őrültté vált igazságok. Számomra az „eretneksé-
gek” olyasvalamik, amelyek a mélylélektani komplexusokhoz 
hasonlatosak: az, ami elhanyagolt, alábecsült, a tudatos érzéke-
lésből és gondolkodásból száműzött, nem szűnik meg létezni – a 
tudattalan mélyében ezek a részecskék egy halom lelki energiát 
vonzanak magukhoz, „konkurens énné” válnak, és megzavarják 
a lelki élet harmóniáját, amennyiben a tudattalan mélyéből nem 
halásszák ki és a bővülő tudatba újra nem integrálják őket. Amit 
az egyház figyelmen kívül hagyott, elutasított és alábecsült, az 
általában „eszét vesztett, megtévelyedett igazsággá” vált. A 
posztmodern spiritualitás néhány „vad formája” is gondolko-
dásra sarkallhatná a teológusokat arról, vajon nem a szabadság 
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elfeledett szempontjainak értékes töredékeit, „a logosz magvait” 
kellene-e bennük keresniük. 

A kereszténység jelentős kritikusai, mint például Nietzsche 
és Jung, koruk kereszténységében nem azt lelték meg, ami külö-
nösen a szívügyük volt: a lehetőséget, hogy a nappal igazságában, 
úgy, mint az éjszaka igazságában jelen lehessenek, az értelem és 
a rend világát csakúgy, mint a tragikum és a szenvedély vilá-
gát komolyan vehessék, és az „értelem pókhálójából” kiszaba-
dulhassanak. Ehhez hasonló gondolatok keringhettek mesterem, 
Jan Patočka fejében is, amikor a kereszténységről mint „befeje-
zetlen projektről” beszélt. 

Teológiám a kereszténység ellaposodása elleni erőteljes tilta-
kozás, amely megelégszik a harmónia felett érzett örömmel. Ez 
kibékülés az észszerű renddel és az „intelligens tervvel”, termé-
szetben és történelemben egyaránt: az ilyesfajta „apollói”, illető-
leg „esztétikai” hitet felszínesnek tekintem, alapvetően pogány-
nak és nem-kereszténynek –  egyoldalú leegyszerűsítésnek. Az 
isteni rend harmóniája feletti örömnek csak egy aspektusát kel-
lene képeznie hitünknek; azonban egyoldalú, „eretnek” marad, 
amennyiben a tapasztalat másik oldalát kiszorítja, amely – fő-
ként az előbbitől elhatároltan – sötét, kaotikus, abszurd és tra-
gikus. Csak egy ilyen életfelfogást hagyhatunk jóvá, amelyben 
mindkét oldal – a „világos” és a „sötét” – teljes érvényű, s amely 
nem esik áldozatául a leegyszerűsítő egyoldalúság kísértésének, 
hanem teret kínál világ és élet kettős megtapasztalásának. 

Nietzschének igaza volt abban, amikor kora kereszténységé-
nek szemére vetette, hogy túlontúl a nappal, a fény, a jó és az 
értelem „apollói” szelleme uralja. Ennek hagyományában emlé-
keztet bennünket Patočka utolsó és legfontosabb művében a visz-
szafordulás lehetőségére és szükségszerűségére, ami korunk – a 
„kései kor” – tragikus tapasztalatának gyümölcseként, a „nem-
lét éjszakájának fordulatából” sarjadzik. Az újkor keresztényei 
a bibliai történetekben és a keresztény hagyományban fellelhe-
tő istenhitet a felvilágosodás naiv-optimista premisszájára cse-
rélték – és néhányan még ma is összetévesztik azzal; a premisz-
szával, miszerint „valami van felettünk”, melynek feladata arról 
gondoskodni, hogy a világ képzeteink és elvárásaink szerint mű-
ködjön. Amikor az ateisták kijelentik, hogy ilyen isten nem léte-
zik, akkor a keresztény teológusoknak kellene elsőként ezzel a 
kijelentéssel egyetérteniük.

Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a keserű történel-
mi tapasztalatok – a külső üldöztetés és a belső válságjelek –, 
valamint a kritika acélfürdője, amelyeken a kereszténység a mo-
dernitásban keresztülment, ma feltárja annak a lehetőségét, hogy 
a hit megértésében és átélésében elmélyüljünk. Egy felnőtt ke-
reszténység (melyről Dietrich Bonhoeffer, a „vallásnélküli ke-
reszténység” és a „drága kegyelem” prófétája fogságában álmo-
dozott) nem a „népek platonizmusa” lesz, sem pedig altatószer, 
hogy túlvilági jutalmunkról álmodozzunk. Arra vagyunk hiva-
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tottak, hogy ne csak az „örvendezővel vigadjunk”, de a „szomo-
rúakkal is sírjunk”. 

Számomra ez arról szól, hogy a triumfalizmus és egy kiokos-
kodott apologetika olcsó trükkjei révén ne veszítsük el azoknak 
a „részigazságát”, akik a hitet mint vigasztalást elutasítják, mi-
vel ők nagy szenvedések keresztjét hordják. Az „értelemvesz-
tés” okozta szenvedés, a világ abszurd káoszként való megélése 
(ahogy ezek példának okáért a kortárs művészet nagy részében 
kifejezésre jutnak) a megváltatlan világ értékes tapasztalatai. 

VI. 

A könnyedén mosolygó kereszténységet, amely azonosul a jó 
folytonos haladását és növekedését hirdető ideológusok evolúci-
ós optimizmusával, a valóságban sokkal inkább mint az emberek 
„ópiumát”, avagy másfajta fájdalomcsillapítóját kellene elvetni, 
mivel még hosszú távon is hatástalan, és vélhetőleg többet árt, 
mint amennyit használ. 

Amennyiben nem ismerjük fel az éjszaka tapasztalatának je-
lentős spirituális és teológiai értékét (és ehelyett csak a „nappal 
logikájánál” veszteglünk), úgy teológiánk és spiritualitásunk se-
kélyes lesz. Nem jutunk el az igazsághoz, amennyiben egy el-
lentmondásmentes és mindenre magyarázatot kínáló elméleten 
fáradozunk – csak tarka mozaikként fedezhetjük fel, amelyből 
még a színtelen kavics sem hiányozhat (és egyetlen kavicsot sem 
vethetünk el amiatt, mert az ízlésünknek nem megfelelő vagy 
szálka a szemünkben). Alapjában a becsületes teológiai és filo-
zófiai foglalatosság megfelel egy szimfónia komponálásának, 
amelyből a diszharmonikus hangzásokat és a nem konvencioná-
lis hangsorokat előzetesen nem zárhatjuk ki. 

A keresztény reménység optimizmus és pesszimizmus vitá-
ján kívül áll – egyikükkel sem egybevágó. Egyik könyvemben 
megpróbáltam kimutatni, hogy a felvilágosodás hagyományá-
nak optimizmusa csupán kiüresedett, elvilágiasodott karikatú-
rája a reménység keresztény erényének. A pesszimizmus és a ni-
hilizmus persze szintén „eltévelyedett igazságok” – amennyiben 
az ősbűn veszélyesen egyoldalú olvasatát és annak következmé-
nyeit tanítják. Mindenesetre a mai keresztény nem arra hivatott, 
hogy diadalmasan megállapítsa: teológiája képes a régi illúziók 
felelevenítésével az újonnan megnyíló szakadékok áthidalására. 
Sokkal inkább arra van szükség, hogy kortársaink ezen tapasz-
talatait együtt éljük át és hitünkben hordozzuk őket – és így teljesít-
sük az egyháznak a legutóbbi zsinaton tett ígéretét, miszerint 
„korunk emberének öröme és reménye, szomorúsága és félelme 
Krisztus tanítványainak öröme és reménye, szomorúsága és fé-
lelme is”. 
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Jézus, a bűnbak

Amit a kereszténység az emberi erőszakról tanít (René 
Girard vallásfilozófussal beszélget Thomas Assheuer)

– A könyveiben Ön egyedülálló módon 
tárta föl azt, hogy miben áll a zsidó-keresztény vallás legfőbb öröksége: 
nevezetesen az erőszak meghaladásában. Ám manapság, a vallás kétezer 
éves hatástörténete nyomán az ellenkezőjét éljük meg, az erőszak kirob-
banását. Nem zavarja ez mélységesen valláskutatóként?

– Nem, egyáltalán nem annyira meglepő. Mint tudja, a vallás 
két formáját különböztetem meg. Az egyik egy archaikus vallás, 
amely alapvetően a véráldozaton, tehát erőszakon és erősza-
kos cselekvésen alapul. Ezzel áll szemben a kereszténység. Ez 
delegitimálja az archaikus vallást. Pellengérre állítja és megvonja 
tőlünk az áldozatot. Döntően természetesen a passió-történet-
ben, de a Biblia sok más helyén is.

– Ennek ellenére a kereszténységben is az áldozat áll a középpont-
ban.

– Igen, de egészen másként. A döntő különbség az, hogy a 
bibliai szöveg felismeri az áldozat ártatlanságát. Az archaikus 
vallásokban az áldozat mindig vétkes. Krisztus után már nem 
tudunk úgy ölni, mint az archaikus vallások idejében, legalább-
is néhányan közülünk nem tudnak. Sőt azt mondanám: vallási 
kultúránk szelleme teljesen ellene van az erőszakos áldozatnak 
és valamiféle szent erőszaknak. Bár még továbbra is bűnbakokat 
keresünk, de mélyen elítéljük ezt a gyakorlatot. Ezzel szemben 
az archaikus vallások alapvetően a bűnbak rendszerén alapul-
nak – ártatlanok feláldozásán.

http://www.zeit.de/2005/13/Interview_Girard/komplettansicht (Utolsó letöltés: 
2017. szeptember 26.)
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– Lehet azt mondani, hogy az iszlámista terroristák a maguk vallá-
sát archaikus áldozatvallásként értelmezik?

– Igen, legalábbis ez a benyomásom. Bár nem tudom, hogy 
az iszlám alapjában archaikus vallás-e, de azt gondolom, hogy a 
fundamentalisták az iszlámot áldozatvallásként értelmezik.

– Nem a lealacsonyításra és a megalázásra reagálnak a fundamen-
talisták?

– A Nyugat technikai fölényével kétségtelenül elnyomta az 
iszlámot. Kizsákmányolta erőforrásait és gyarmatosította. Így te-
kintve az algériai háború profetikus helyzet volt. Ám ugyanak-
kor elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzem olyan korokra, 
amelyekben a politika vallásba csapott át, például a kommuniz-
musban. Eddig azt hittem, elmúlt és még egyszer megúsztuk. 
Ám most az iszlám vehemens visszatértével szembesülünk; egy 
olyan mozgalommal, amely mintegy egyik napról a másikra je-
lent meg a világ színpadán. Gondoljon csak szeptember 11-re. 
Egyszóval: számomra a radikális iszlámizmus hasonlít olyan 
régebbi mozgalmakra, amelyek teologizálták a politikát, és ezt 
roppant fenyegetőnek tartom. Remélem, hogy ez pusztán az isz-
lám romlása, nem pedig a lényege.

– Ez azt jelentené, hogy az iszlám reformációja csak akkor lenne 
eredményes, ha újra meghúzná az archaikus és nem-archaikus vallás 
határát?

– Döntő az, hogy az iszlám milyen viszonyban van azokkal 
a vallási hagyományokkal, amelyek véget vetettek a véráldo-
zatnak és a bűnbak-rendszernek. A bibliai hagyomány újra meg 
újra olyan embereket mutat, akik erényesnek gondolják magu-
kat, jóllehet valójában ártatlanokat ölnek. A Biblia kezdettől fog-
va – és ezeket a helyeket még mindig nagyszerűnek találjuk – 
meghiúsította a véráldozatot.

– Nemcsak az iszlám erőszakos. A kereszténység vére is nyomot ha-
gyott a történelemben, legalábbis a középkorban. A biblikus vallásoknak 
nem volna erőszakos magjuk?

– Az erőszak magva az emberben rejlik. Mindenesetre az ar-
chaikus vallásoknak a kereszténységnél jobban sikerül az erő-
szak emberben rejlő magvát elrejteni, méghozzá a vallás erősza-
kossága révén.

– A Biblia tehát elejét veszi annak a lehetőségnek, hogy erőszakkal 
oldjunk meg problémákat?

– Amennyiben egy nem-erőszakos vallásban él, le kell mon-
dania az erőszakról, méghozzá önként, ami sokkal nehezebb. 
Minél kevésbé alapszanak intézményeink az erőszakon, annál 
kevésbé képesek megvédeni bennünket saját erőszakosságunk-
tól. Ami annyit jelent, hogy csak magunkat vádolhatjuk: az erő-
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szak, amit gyakorlunk, a saját erőszakunk. És semmi másról sem 
beszél a kereszténység. Természetesen újra és újra kudarcot val-
lunk az erőszakkal, de ezért van szükségünk a kereszténységre. 
A kereszténység egy kikerülhetetlen kockázat és az archaikus 
vallások bűnbakjának pótléka. A pótlék pótléka.

– És ebben állna a különbsége a radikális iszlámhoz képest?

– Úgy mondanám: amikor a kereszténység eszkatologikus 
dolgokról beszél, akkor nem a világnak Isten általi elpusztítá-
sáról beszél. Amiről beszél, az a világnak az emberek révén tör-
ténő elpusztítása. A fundamentalistáknak nincs érzékük ehhez 
az átható különbséghez. A vallási fogalmaik mögött még mindig 
archaikus kategóriákban gondolkodnak.

– Sokan állítják, hogy a monoteizmussal az erőszak új formája jött 
a világba. Például az Ótestamentumban, ahogy a Makkabeusok véres 
felkelését ábrázolja. 

– Meglehet, hogy ez az erőszak egy új formája, amely intenzí-
vebb más erőszaknál. De az mégis fölöttébb kérdéses számomra, 
hogy az Ótestamentumban az erőszak abszolút új formája len-
ne jelen. Az, hogy kultúrák, népességek és fajok kölcsönösen ki-
pusztítják egymást, egészen a neandervölgyi és a cromagnon-i 
korszakig vezethető vissza. A Biblia különlegessége abban áll, 
hogy ezt az erőszakot nyíltan és egyenesen leírja. Bemutatja, mi-
ként törölnek el ellenséges városokat és teljes népességeket. Szö-
vegként a Biblia talán erőszakosabb, mint az antik mitológia. Ezt 
nem a Biblia ellenében mondom, ellenkezőleg.

– És miben áll akkor az erőszak ábrázolásának különbsége?

– Az antik mitológia nem látja át saját erőszakosságát, ez a 
döntő különbség. Mindig vétkes embereket mutat. Vagyis, akik 
a mitologikus elbeszélésekben erőszakkal élnek, nem fogják fel 
saját erőszakosságukat, egy helyen sem. Sőt azt állítják, igazsá-
got tesznek. Először a Biblia látja át – és ezt csodálom benne – az 
archaikus erőszakot és a részünket benne.

– Ennek ellenére vannak neves megszólalók, akik azt állítják, hogy a 
zsidóság és a kereszténység űzött ki bennünket az antikvitás Paradicso-
mából. A monoteizmus kitalálásáig az emberek békésen élhettek Görög-
ország vagy Egyiptom ege alatt.

– Ha olvassa az antik tragédiákat, láthatja, hogy az antikvi-
tás nem feltétlenül élvezet volt. Egy olyan világ volt, amely csak 
egyetlen tekintetben volt jobb a miénknél: az embereknek csak 
kardjuk volt, de nem volt atombombájuk. Ha lett volna, akkor az 
antik világ ugyanolyan lett volna, mint a mienk: egy erőszakkal 
teli világ, amelyben senki sem akarja önként megadni magát.

– Nem volt a pogányság toleránsabb és békésebb a bibliai vallások-
nál?



 jézus, a bűnbak 53

– Ismerem ezeket az érveket. A pogányság magasztalása va-
lójában csak azt mutatja, hogy az emberek nem akarják magukat 
kitenni az Evangéliumnak vagy nem nőttek föl hozzá. Ugyan-
is bizonyos tekintetben a kereszténység szélsőségesen komplex 
vallás. Első látásra egyáltalán nem látszik különbözni attól, ami 
előtte volt. A kereszténységet lehet áldozatvallásként értelmez-
ni, és a középkorban teljességgel így történt. Időközben másként 
értjük a kereszténységet. Egyre inkább megértjük, hogy minde-
nekelőtt egy valamit követel – nevezetesen békét.

– Miért teszik mégis a monoteizmust felelőssé a modern erőszakért?

– Mert nem engedi meg, hogy az erőszakot mint üdvös esz-
közt alkalmazzuk az erőszak ellen. A kereszténység nem óv meg 
bennünket oly módon, ahogy azt az archaikus vallások a véres ál-
dozatokkal teszik. És ezért vádolják azzal, hogy erőszakot vált ki.

– A monoteista vallás a mi bűnbakunk?

– Egyértelműen. Az, aki saját erőszakosságunkat megmutatja 
és leleplezi, hirtelen a vádlottak padján találja magát. Saját erő-
szakosságunk hevesen védekezik egy olyan vallás ellen, amely 
megtiltja, hogy erőszakkal éljünk. Ezért tökéletes bűnbak a ke-
reszténység, és ráadásul annak is nevezte magát. Jézus önkéntes 
bűnbak volt. Egy olyan vallást hagyott hátra, amely elénk tárta 
együttélésünk erőszak- és áldozatmechanizmusát. Ezért provo-
katív az olyan emberek számára, akik a keresztény vallást min-
den lehetséges módon tagadni és temetni törekszenek. Ezzel má-
sodjára szólítják elő az erőszak istenét, ami aztán tényleg egy új 
pogányságba vezető út volna. De lehet, hogy ebben mély irónia 
rejlik. Ha ugyanis az egész világ szövetkezik a vallás ellen, akkor 
talán az emberiség békéssé válik. Ez lenne mondhatni a huma-
nitás csúcsa. Úgy teljesítjük be a kereszténység küldetését, hogy 
minden erőnkkel tagadjuk.

– Bush elnök is folyvást a kereszténységre hivatkozik. Nincs-e meg 
minden okunk arra, hogy ezzel a vallással szemben szkeptikusan lép-
jünk fel?

– Az amerikai politika vallási vonatkozásait hihetetlen mér-
tékben túlhajtják. Az USA szerencsétlensége nem a politika 
teologizálásából ered. Ez abban áll, hogy Bush van hatalmon és 
félelmetes hibát követett el – ez az iraki háború.

– És miért tekintik mégis a monoteizmus kritikáját értelmiségi kö-
zegben jó modornak?

– Igen, ez valóban komikus. Számomra úgy tűnik, manap-
ság azon vagyunk, hogy e világ minden nyomorúságát a bibliai 
vallásokra terheljük, és ez elég jól megy. Ahelyett, hogy elismer-
nénk a tényt: a vallás elsősorban az emberi erőszakról szól, bűn-
bakká tesszük. Így mentjük fel önmagunkat. Ezzel elkerüljük, 
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hogy szembe kelljen nézni az igazsággal – nevezetesen saját erő-
szakhoz fűződő viszonyunkkal. Ha mindenben a kereszténység 
vétkes, akkor nem kell bevallanunk az erőszakhoz fűződő titkos 
cinkosságunkat.

– Ha ma a monoteizmust vitatjuk, akkor valójában saját erőszakos-
ságunkat vitatnánk?

– Én így látom. És ez a vita valószínűleg a legérdekesebb azok 
közül, amelyeket az emberek önnön erőszakosságukról folytat-
tak. Egyre inkább rájövünk, hogy az erőszak nem katartikus, ha-
nem pusztító. Létezik közöttünk egy mimetikus mechanizmus, 
amely egyre tovább fokozza az erőszakot. Még egy lépés, és 
végünk. A háború és erőszak elér egy pontot, ahol mindent el-
pusztítanak. Ez az extrém erőszak, amire ma képesek vagyunk, 
nyilvánvalóan mégsem elegendő annak kikényszerítésére, hogy 
felhagyjunk az erőszakkal. Így nézve fölöttébb felvilágosító hely-
zetben vagyunk. Megmutatkoznak az erőszak mindenféle lehet-
séges formái. Amelyek a sajátjaink.

– Hogy szakítható meg az erőszak és ellenerőszak köre?

– Nem tudom. Csak annak lehetőségét látom, hogy a keresz-
ténység jó értelmezésével szolgáljak. Fel kell ismernünk, mit 
kíván tőlünk a kereszténység és azt, amit bizonyos tekintetben 
ránk hozott: megnövelte a szabadságunkat. A szabadságát an-
nak, hogy elpusztítsuk vagy hogy megmentsük magunkat. E pil-
lanatban úgy tűnik, inkább a pusztítást részesítjük előnyben. De 
a monoteizmust a mostani helyzetért felelőssé tenni – vicc.

– Németországban gyakran úgy értelmezték, például Botho Strauß, 
mint aki a szentet az erőszakban mutatja meg. Félreértik?

– Sajnos ez gyakran megtörtént. Vagy egészen pacifistának 
tartanak, vagy olyan embernek, aki az erőszak szerelmese. Egyik 
sem vagyok.

(Tillmann J. A. fordítása)



Hannes Böhringer

Oroszok a Rajnánál

Polgári világképem templomtoronnyal és némi filozófiával

Porta patet

Nagy Károly Lajos fiára hagy-
ta a Frank Birodalmat, amelyet három fia a verduni szerződés-
kötéskor (843) feloszt egymás között. Lothár kapja a birodalom 
középső részét. A régi Lotharingia határai a Rhône-tól a Rajna 
torkolatáig érnek, Lombardiától és Provance-tól Burgundián át 
egészen Flandriáig és Hollandiáig húzódnak, Torinótól, Lyon-
tól, Baseltől, Straßburgtól, Luxemburgtól Antwerpenig, Amsz-
terdamig és Rotterdamig. Ez a Lotharingia alig tartott ki negy-
ven évig, Nyugat- és Kelet-Franciaország közt felmorzsolódott. 
Ez lett azonban az a varrat, ami Európát összetartotta iparával 
és kereskedelmével, korai polgárosodásával, városi kultúrájával, 
humanizmusával, toleranciájával és felvilágosodásával. A nagy 
államoknak szükségük van a kis országok tapasztalataira és köz-
vetítésére annak érdekében, hogy egymásra találjanak. A kiseb-
bek tudják, hogy a szuverenitás behatárolt. Egyezkedniük kell. 
Az államok túlbecsülik szuverenitásukat, mint ahogy a filozófu-
sok teszik ezt az egyes ember autonómiájával.

Ezen az európai varraton nőttem fel a düsseldorfi főpályaud-
var közelében, egy hangos, forgalmas úton. Az ajtótól jobbra, a 
főtemplom előtt elhaladva volt későbbi apósom régiségkereske-
dése, balra tőlünk a pék, mindez az Ost utcán. A szüleim háza 
még mindig ott áll. A házat eladták, a családi vállalkozást akar-
ták menteni. 

A pék mögött még mindig ott a cipész. Kinőjük a gyerekcipőt, 
szaladgálunk benne, de még nem tudjuk teljesen kifényesíteni; 
ott a családi ház, a háború utáni modernkori építészet, a skandi-
náv bútorok, a régi szőnyegek a padlón, amiket a bombatámadás 
elől biztonságba helyeztek; „Jesus bleibet meine Freude” csendül 
fel az orgonán, mialatt kiosztják az áldozati ostyát. 
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A pék mögötti „Cipész” még mindig sörfőzde, polgári kony-
hával. Péntekenként onnan hoztunk heringkrémet vacsorára. 
Svábföldi nagyapám nem tartotta sokra a Rajna menti konyhát. 
Viszont a „Cipészbe” szívesen járt, és mi is mentünk vele. Ott 
mind a mai napig ugyanazon a helyen lóg egy Wilhelm Schreuer 
által 1910-ben festett kép, amely az Oroszok a Ratinger úton 1814. 
január 13-án címet viseli: szürke téli nap, latyakos az út. A hát-
térben orosz lovasság látható, ahogyan a düsseldorfi belváros 
Ratinger útján a Rajna fele léptetnek. A házaknál gyerekek és fel-
nőttek állnak. Ezeknek az embereknek a tekintete a kép szemlé-
lőjének a tekintete. Ágyútalp löveggel, fogattal vontatva. A kép 
előterében lovas látható, hátán fegyverrel és dárdával. Prémsap-
ka és rozmárbajusz. Oldalra néz vagy hátrafelé. Tekintete ijesztő 
volt számomra.

Az orosz, a porosz és az osztrák csapatok súlyos vereséget 
mértek a napóleoni seregre Lipcsénél, ahol sok rajnaföldinek is 
harcolnia kellett. Most pedig a szövetséges csapatok átkelnek 
a Rajnán, és két hónappal később beveszik Párizst. Napóleont 
száműzik Elba szigetére. Innen még egyszer visszatér, s 1815 
nyarán Waterloonál végső vereséget szenved.

*

Mindezt kisfiúként még nem tudtam. De hidegháború volt, és a 
Rajna-vidék enyhe. Ha egyszer havazik, hamar elolvad a hó. Ha 
azonban az oroszok a Rajnáig jönnek, magukkal hozzák Keletről 
a hideget. A Ratinger útból Ost utca lesz. 

Schreuer többször is megfestette a Napóleon 1811-ben átvonul a 
Ratinger útont. Majdnem mindig ugyanaz a perspektíva, ősz van. 
Napóleon, katonái egy csoportjának élén, a Rajnától a Ratinger 
útig lovagol. Az emberek házaikat zászlócskákkal díszítették ki 
és szembe néznek vele. Az oroszok után néznek. Mi járhat a fe-
jükben? Vajon tudják, hogy a Rajnai Szövetséget Napóleon vere-
sége után feloszlatják? Visszasírják Napóleont, akinek a polgári 
törvénykönyvet köszönhetik, a Code Civilt, az egyén szabadságát 
és jogait, a felszabadulást a földesúri viszony és a céhkényszer 
alól, a tulajdon biztonságát és a vallásszabadságot, egy közigaz-
gatási reformot? Ellenben csak a Berg nagyhercegségből tízez-
reknek kellett hadba vonulniuk. A német territóriumok zsák-
mányrészek voltak, amelyekkel a francia katonai nemességet 
jutalmazták. Érdemes tábornokokból királyok lettek. Csírázik az 
új nemzeti érzelem a Ratinger úton? Az emberek Nyugat fele te-
kintenek.

A bécsi kongresszus a Rajna-vidéket a poroszoknak ítéli 
oda. Düsseldorf a vidék fővárosa lesz és növekszik. A porosz 
protestáns közigazgatási hivatalnokok ideköltöznek. Wilhelm 
Schadow Berlinből érkezik, és a Düsseldorfi Művészeti Aka-
démiát a müncheni mellett Németország vezető művészeti fő-
iskolájává teszi. A düsseldorfi festőiskola Skandináviából és az 
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Egyesült Államokból csábítja át a diákokat. A klevei Wilhelm 
Schleuser ennek az iskolának egy kései tagja. 

1806-ban az osztrák II. Ferenc Napóleon unszolására lekö-
szön a Német Nemzet Szent Római Birodalmának császári trón-
járól. Két évvel korábban helyezte fejére Napóleon a császári 
koronát. A német császárok a pápákkal versengtek a trónért. Bi-
rodalmuknak megálljt kellett parancsolniuk az Antikrisztusnak, 
a világ végezetének, és a Mennyei Birodalomnak kellett fényes-
kednie a földön. A császárság messianisztikus, a birodalom ró-
mai. Napóleon a császárságot pogány cézárinak értelmezi, a bol-
sevik Oroszország pedig világian bizánci. Moszkva Bizánc után 
harmadik Rómaként tekint magára. A vilmosi Németország új-
román templomának apszisában helyet foglaló pankrátor trón 
és oltár kapcsolatára utal, mely a második német császárságot 
kívánta magáénak. A Harmadik Birodalom meg se próbálja az 
apokalipszis lovasait feltartóztatni, szabadjára engedi őket. A brit 
birodalom legendájához hozzátartozik, hogy Albiont (Britanni-
át), Rómához hasonlatosan trójai menekültek alapították, Brutus 
vezetésével, aki Aeneas ükunokája volt. Owen Wister, Theodore 
Roosevelt barátja, a kerekasztal lovagjait tehenészlegények ké-
pében kelti újból életre. John F. Kennedy egy új Camelottal veszi 
körül magát. A gazdagok mitikus utódokkal legitimálják magu-
kat. Nyugat-Németország az amerikai birodalom protektorátusa 
volt, újrajátszott Rajnai Szövetség.

*

1940 karácsonyára anyám egyetemista lelkészétől, Theodor 
Haeckers-től Vergilius A Nyugat atyja című könyvet kapta aján-
dékba. Később nekem adta tovább a könyvet. Aeneas megláto-
gatja apját, Anchisest az alvilágban. Ott adja útravalóul Tojas a 
pásztor és polgár Róma ősatyjának: „Ám a te mesterséged [artes], 
római, az, hogy uralkodj, / El ne feledd – hogy békés törvények-
kel [imponere morem] igazgass, / És kíméld, aki meghódolt 
[parcere subiectis], de leverd, aki lázad [debellare superbos]!” 
(Aeneis 6,851) Ez a birodalmi kormányzásművészet, írja Vergi-
lius Augustusnak, a fenségesnek. Egy birodalomnak hatalmában 
áll eldönteni, mi a béke, mi a műveltség és ki az uralkodó. Ez vi-
szont csak akkor tartós, ha az egyéneket kíméli, a békét ápolja és 
döntéseit a valósághoz igazítja. Melyik birodalomban bízzanak 
az emberek a Ratinger úton? Vagy talán egy sajátra vágynak?

A szüleimnek ez magától értetődő volt: Az új Európát keresz-
tény Nyugatként kell újjáépíteni. A modernkori építészet szá-
mukra elsősorban az egyházi építészetet jelentette. Schwippert, 
Böhm vagy Schwarz minden újonnan megépült templomá-
ba magukkal vittek bennünket. A templomok azóta kiürültek. 
1951-ben zajlottak le az „Ember és tér” darmstadti beszélgetések. 
Heidegger megtartotta híres Építés / Lakozás / Gondolkodás című 
előadását (magyarul lásd Schneller István Az építészeti tér minő-



ségi dimenziói című tanulmánykötetében, a szerző fordításában 
[Terc, Budapest, 2005, 257–270] – a ford.). Az ezt követő eszme-
cserében Schwippert és Sternberger Heidegger lakozás-fogalmát 
elavultnak találták. Az ember mobilissá vált, sőt, még az is lehet, 
hogy konstitutívan hazátlanná. Heidegger előtt Rudolf Schwarz 
beszélt. Körépület és hosszépítmény fogalmainak megkülön-
böztetésében utalás történik Ágostonnak a civitas dei és a civitas 
terrena közti különbségtételére. Az egyik építmény egy nép szá-
mára, amely egy tűzhely körül csoportosul, hogy letelepedjenek 
és mellette maradjanak, a másik átépítés egy nép körül, amely 
úton van és mindig újra útnak indul.

Csupán átmenetileg maradok itt. Maradok, mert el tudok 
menni. Maradásom egy vendéglő, egy cipész, aki megfoltozza 
lábbelimet. Maradni annyit jelent, mint megérkezni, minden 
rendben. De semmi sincs rendjén. Zűrzavar, jogtalanság és nyo-
mor csak félre van söpörve a sarkokba. Sebtében kell megjavítani 
a cipőt, utána minden megy tovább. A keresztény birodalmak 
mindkettőt a magukénak akarták: Egyiptomot és a kivonulást 
Egyiptomból, Rómát és a Mennyei Jeruzsálemet. Előbb-utóbb a 
varrás szétszakad. 

„Mi egyéb tehát – írja Ágoston (Az isten városáról, IV. 4.)  – 
az ország jogosság nélkül, mint nagy rablótanya? Mert maga 
a rablótanya is mi egyéb, mint kis ország? mások lennének te-
hát a gazdagok [regna], ez is emberekből áll, főnök kormányoz-
za [imperium], a társulat szövetkezési törvényei kötelezik, és 
a zsákmány az egyezményi szabályok szerint osztatik fel.” A 
banda összetart, mert tagjai a kölcsönös bizalom kockázatát vál-
lalták magukra, mert együtt lesznek sikeresek, és mert zsákmá-
nyukat egymás közt méltányos módon megosztják. Valamikor a 
banda arra is rájön, hogy még kedvezőbb számukra, ha a kizsák-
mányolt és szolgává tett foglyok részesülnek a zsákmányban, 
érdemes tehát felvenni őket a bandába és visszaadni a szabad-
ságukat. Az ellenőrzés vesződségét megspórolják, az egészben 
való részesedés önös érdekét felkeltik. Ennélfogva minden tag 
legszívesebben azonnal becsapná maga mögött az ajtót, amint 
felveszik, hogy a saját nyeresége ne karcsúsodjék, amennyiben 
a közöst még több emberrel meg kellene osztania. Így jön létre a 
közösség, a kötelességek, terhek, bevételek és esélyek félig-med-
dig igazságos megoszlásával. 

*

A közösség államként szembeszáll az egyénnel, törvénynek való 
engedelmességet követel és a közterhek befizetését. A zsákmány-
nyá válás és a zsákmányszerzés tovább folytatódik. A politikai 
pártok hatalmukba kerítik az államapparátust azáltal, hogy 
posztjait betöltik, elfoglalják az államot és kifosztják polgárai 
megtakarítását, hogy jótéteményként saját klientúrájuknak szét-
osszák. És újra meg újra szüntelenül lovashordák törnek be. A 
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lovat már régóta nem vadásszák, nem gyilkolják le és nem fo-
gyasztják el közösen, hanem befogják, megszelídítik és tenyész-
teni kezdik. A ló a harcoló csapatnak katonai túlsúlyt szerzett. 
Újra meg újra lovakat nyergelnek fel, új technológiákat fejlesz-
tenek, hadi-, gőz-, számító- és kommunikációs gépezeteket. Me-
rész fickók összeállnak, idejében az új technikára vetik magukat, 
és meghódítják vele a mindennapokat. Az állam csak nehezen 
tud tőlük megszabadulni. Balra és jobbra az út szélén állnak a 
polgárok és figyelemmel kísérik a hadsereg győzelmi menetét 
vagy az iparét, ami város és vidék közepette járja útját. 

Az államok igazságosságot és szabadságot ígérnek, ami elen-
gedhetetlen a békéhez. Gyakran már annak is örülni kell, ha egy 
banda legalább a biztonságról gondoskodik. Azok akarnak az ál-
lam lenni, akik legfelül vannak, superanus, a szuverének. Akik 
szuverenitásukhoz túl közel merészkednek, a lázadók [superbi], 
azokat legyőzik. De az államoknak nem sikerül a világot rendbe 
tenniük. Vérlázító az égbekiáltó igazságtalanság és nyomor, ami 
nem akar megszűnni. Az igazságérzék lázad, és gyakran az igaz-
ságtalanságot ismételt igazságtalansággal viszonozzák. Ártatla-
nok halnak meg. A világ csak vendégfogadásra alkalmas, átme-
netileg ki lehet bírni, átmenetileg szörnyű és nagyszerű. A világ 
a múló idő, a letelő haladék. Eszkatologikusan szemlélve a világ 
mindig a végéhez közeledik. Hogy mindig folytatódik, az csak 
az életben maradottak illúziója. 

Tehát el innen, eredjünk el abból a világból, ahol bárány és 
oroszlán nem játszhatnak együtt, ahol zsákmányszerzés és zsák-
mánnyá válás nem szűnik meg! A leölt bárány a titkos kinyilat-
koztatás szerint kinyitja a hétpecsétes könyvet. És előugranak az 
apokalipszis lovasai. A csapatok, amik fáradtan a Ratinger úton 
léptetnek, látszólag elüldözték őket. De a vég megakadályozásá-
nak szándéka gyakran a bekövetkezését segíti elő. 

A keresztények indulni készülnek, ahogyan az izraeliták 
Egyiptomból, sivatagi vándorlás a történelmen át, a Mennyei 
Birodalom felé. Az állampolgárnak, az egyénnek, akinek pol-
gárjogait egy bandában kölcsönözték, lehetősége van kettős ál-
lampolgárságra. Itt maradhat az állammal és elvándorolhat az 
egyházzal. Maradhat és egyszerre mehet is, nagyobb távolság-
tartással figyelheti maradását és vendég-létét. Pillantása élesebb 
és elnézőbb lesz. A rablók törekszenek az igazságosságra, de jel-
lemüket nem tudják levetni. Távolságtartásban a világtól, Isten-
nel való párbeszédben és egyedüllétben kiélesedik a lelkiismeret 
és elmélyíti a személyt, aki polgári létében cselekszik, vásárol és 
elad, szerződést köt és tekintélyén fáradozik, de nem nyer távol-
ságot a világtól, amelyben él és cselekszik.  

Természetesen a keresztény egyházak nem tudtak ellenállni 
a kísértésnek, hogy híveik lelkiismeretével gazdálkodjanak és ki-
zsákmányolják azokat. Az egyházak is betagozódnak a világba, s 
mindenáron maradni akarnak. Az államra támaszkodnak és utá-
nozzák azt. Fordítva pedig az állam imitálja az egyházakat, ami-
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kor a polgároknak boldogságot, jólétet és gyógyulást ígér, földi 
megváltást. A polgárok a túl nagy ígéretek zsákmányaivá válnak 
és olyasmit várnak el az államtól, amit az nem tud beváltani.

Az oroszok a Ratinger útról a Szent Szövetség csapatai. Neki 
kell kigyógyítania Európát a francia forradalom következménye-
iből, amennyiben a legitim keresztény monarchiákat visszaállít-
ja. Ám a francia forradalom is gyógyulást ígért. Ész istennőtől 
várta azt. 

A lázadók néha a hatalomig küzdik fel magukat. Hadnagyok 
lesznek, leituenantok, helyettesek, helytartók. Ha a kapitány 
nincs ott, beugranak helyette, és átveszik a parancsnokságot. Így 
beszélhetnek Isten és a nép nevében. Az államok és az egyházak 
igénybe veszik a helyettesítés és a reprezentáció alapelveit. 

Az emberek alkalmasak a helyettesítésre. Önző módon vagy 
önzetlenül állnak rendelkezésre, döntenek, cselekednek valaki 
helyett és felelősséget vállalnak. Átvehetik a másik helyét és be-
lehelyezkedhetnek. Mit tenne ő, ha ott lenne? Azt kell tennem, 
amit ő a helyemben tenne? Azok a csoportok, amelyek cselek-
vőképesek akarnak lenni, helyettest választanak maguknak. Egy 
efféle helyettes képviseletével már nagyon közel kerültünk a ha-
talomhoz.

A nép, a törvény, a hallgatólagos többség vagy az elnyomott 
kisebbség nevében könnyebb beszélni, mint saját nevünkben. Az 
a csoport, az az intézmény, amelynek nevében beszélek, szava-
imnak súlyt kölcsönöz, ugyanakkor felelősséggel terhel. A fő, a 
szuverén gyakran néma, szótlan, egy összevissza beszélő tömeg. 
Valaki kivárja a megfelelő pillanatot és magához ragadja a szót, 
az embereket maga mögé állítja, a parancsnokságot magához ra-
gadja és többé nem ereszti ki a keze közül. A kapitány visszatér, 
egy hadnagy elfoglalja a helyét és helyéről már nem mozdítható. 

Mielőtt helyhez jut valaki, meg kell hódítania azt, át kell tud-
ni fordítani a lármát hallgatásba, megteremteni a hallgatóságot. 
Mit mondhatok másoknak, mit nyújthatok másoknak, hogy fi-
gyelmüket megnyerjem? Megragadni a szót – tett, önfelhatalma-
zás, magabiztos meggyőződés arról, hogy szavunk közérdekű, 
megoldás a nehézségekre: ígéret, amit be kell váltani, ha egyetér-
tésre talál. Siker nélkül a rablóvezér sem tarthatja magát örökké. 
Zsákmányt kell szereznie és a nyereséget a bandával megoszta-
nia. Ezzel tagadhatatlanul belenő a bandát helyettesítő szerepé-
be, aki a bandát képviseli. Avagy egy hadnagy megfosztja hatal-
mától, aki a nép képviselőjének nyilvánítja magát. Az erőszak 
legitimitásra törekszik és végezetül legalitásra.

*
 

Mit kell tennünk? Szorít az idő. Mindenki összevissza beszél. Te-
hát válasszunk egy képviselőt és dugjuk be a parlamentbe. Ott 
szigorú szabályok szerint és kötelező érvénnyel beszélnek. Ez-
után szavaznak. A szavazatokat megszámlálják, számuk beha-
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tárolt. Amit a többség akar, az lesz. A kisebbség beletörődik a 
dologba, egészen addig, amíg ezzel a vereséggel nem növekszik 
az esélye egy jövőbeni többségre. 

A népet képviselő személy pártjának és választóinak van el-
kötelezve. Szeretné, ha újraválasztanák és politikai karriert akar 
csinálni. De végezetül egy képviseleti demokráciában a lelkiis-
meretét kell követnie, haszonlesés és részleges érdekek nélkül, az 
egész nép javára. Ennek az érdekeit képviseli. A választás során 
a polgárok halmaza néppé lesz, az egyes burzsoából citoyen. A 
nép megválasztott képviselőjével döntésképessé válik. Szegény 
vagy gazdag, fiatal vagy öreg, elmés vagy ostoba, gyermektelen 
vagy sokgyermekes, minden szavazat ugyanannyit ér. Hogy a 
többségnek igaza van vagy sem, az akarata számít. A szavaza-
tok egyenértékűségének és a többségi döntéshozatalnak ezen 
alapelvei a pragmatizmus és a bizalom mellett szólnak. Belőlük 
él a modern demokrácia, zsarnokságtól és oligarchiától állandó 
fenyegetettségben. Ami egyes esetekben helyénvaló és ésszerű, 
elsősorban a közös cselekvésben, az mindig kérdéses. Utólag azt 
gondoljuk, hogy jobban tudjuk, de akkor sem lehetünk biztosak 
efelől. Ellenben cselekedni kell. A jövő bizonytalan, az idő pedig 
fogytán az érvek ütköztetésére. Így fogadja el az egyén a többségi 
döntéshozást, amelyeket tévesnek tart, mert nem lehet bizonyos 
afelől, hogy a helyest felismerte, vagy mert abban bízik, hogy a 
rossz döntések a valóságban előbb vagy utóbb helyrehozhatók. 
A közös cselekvésre való képesség fontosabb, mint az állítólagos 
mindent-jobban-tudás. Az alávetett kisebbségnek viszont abban 
kell bíznia, hogy a hatalommal rendelkező többség azokért is fe-
lelősséget vállal, akik nem választották meg őt. 

Az emberek mindenütt beteljesedést keresnek, a hatalomban, 
az erőszakban, a mámorban, a gazdagságban. Mértéktelen köve-
teléseik – konkupiszcenciának nevezi Ágoston – eltévesztett vágy 
Isten után. Önérdekű törekvésük így megy messze túl az önfenn-
tartáshoz szükségesen. Nem érik be azzal, hogy a párbeszédben 
és az egyedüllétben személyekké válnak. Tulajdont akarnak, dol-
gokat, amelyekre nincs feltétlenül szükségük, melyekben azonban 
akaratuk tárgyiasul (Hegel). A dolog hozzám tartozik, az enyém. 
Azt csinálok vele, amit akarok. Törődöm vele. Az akarat felelőssé-
get vállal. A dolgot akaratommal veszem birtokba. Az a személy 
vagyok, aki birtokolja azt. Benne időzöm, ahogy egy Ratinger úti 
házban. Katonák vonulnak. Kulcsra zárom az ajtót, kinézek az 
ablakon és félek, hogy kifosztják a házam. Aligha tudnám őket 
kártérítésért beperelni. Hál’ Istennek továbbvonulnak! Bárcsak 
átvonulnának az oroszok a Rajnán, különben bekvártélyozzák itt 
magukat, és a végén még kisajátítják az egész házat!

*

Ha a zsákmány elég nagy, a rablók civilekké válnak, üzleteiket 
törvényessé teszik, jótékony célokért adakoznak és gyerekeiket 
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jó iskolákba járatják. Így vezetik be őket a klasszikus műveltség-
be és a jó társaságba. A család polgárosodik. Szolgák, szolgáló-
lányok, rabszolgák, akiket szabadon bocsátanak, és semmit nem 
visznek magukkal – munkaerejükön kívül. Szabadságukban az 
utolsó gondviselést is elveszítik, s még mélyebbre süllyednek a 
nyomorban, amíg a banda annyira civillé nem lesz, hogy belátja: 
jobb, ha a nyomorgók is részesülnek a közös zsákmányból. Kü-
lönben összefognak és veszélyessé válnak. De azok is építenek, 
amint megengedhetik maguknak, egy házikót, és gyerekeiket kö-
zépiskolákba járatják, hogy egyszer nekik is jobb legyen. Nagy-
polgár és kispolgár, jólétet, magántulajdont és oktatást akarnak 
maguknak és utódaiknak. Ehhez békés időkre van szükségük.

Rablókból vállalkozók lesznek, akik vagyonukat gépekbe, ter-
melőeszközökbe fektetik vagy iparosítják, a régit lerombolják és 
új szükségleteket, szabadságokat és függőségeket gerjesztenek. 
Hogy vagyonukat gyarapítsák, egymás közt házasodnak. Meg-
próbálják az ajtót belülről elreteszelni. De az ajtók nem záródnak 
teljesen. A kirekesztettek azt hiszik, hogy bent vannak velük. Bent 
pedig félnek a kihullástól. Ki van bent? Új bandák képződnek, 
akik a kirekesztettek nevében megpróbálják kifosztani a gazdago-
kat vagyonukból, s ezzel magukat gyarapítják. A polgári osztály 
tőkéje elkobozható, habitusát át kell venni. Sokáig tart. Midőn be-
lebújik az ember, észrevétlenül belenő a polgárságba. 

A polgár a francia forradalom idején jutott joghoz. Amikor 
a rendeket összehívták a legnagyobb ínség idején, a harmadik 
rend egyedülinek nyilvánította magát. A polgár a nép hangjává 
tette magát: mindenki polgár. A polgár jogokkal rendelkező sze-
mély. A személy a szabad akarat jogosultsága (Hegel), a polgári 
lét megvalósulása. Az akarat meg akar szabadulni származásá-
nak láncaitól. A polgár emancipáció révén, az úr–szolga viszony 
elhagyásával jön létre. Minden kötöttségtől mentesülve a szabad 
akarat a semmi közepette áll, ezért mindent be akar kebelezni, el 
akar sajátítani, meg akar szerezni. Kíváncsiság és mohóság haj-
szolja. Így sajátítja el a magántulajdont és a képzettséget – önma-
gának és családjának. Ahogy az egyenjogúsággal létrejött, úgy 
oldja fel a világ állagát ott, ahová betört. Ha a polgárok vidék-
re költöznek és mezőgazdasággal foglalkoznak, ha a polgár be-
házasodik az arisztokráciába, a paraszti és nemesi élet hamis és 
szentimentális lesz. Emancipált, ami annyit tesz: egy gondosko-
dó kézből magát a saját kezére adni. A polgár nem talál tartást a 
szabad akaratban, sem mértéket a nyereségszerzésben, élvezet-
ben, hatalomban, birtoklásban és elismerésben, még akkor sem, 
ha vallásos reziduumok támogatják. Az oktatás mérsékelné. De 
ebben sem találja a mértéket.

*

Honnan a mértéktelenség és a szándék elferdülése az eredmény-
ben? Miért vezet a szabadulás újabb szolgasághoz? Hogyan 
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siklik félre minden? Számomra még mindig a bűnbeesés bibli-
ai mítosza szolgál magyarázatul. Szándék, szabadság, kísértés, 
gyengeség és sors kibogozhatatlan összefonódásáról ad számot. 
A cselekvés rossz talajra hull. Ezzel minden félresikerül, olykor 
még szerencsénkre is. Nincs többé helyes irány, semmi sincs már 
nyugalomban, sem rendben. Minden cselekedet, még ha ellen-
tétes motívumok vezérlik is, egy előre nem jelezhető erőtérnek 
teszi ki magát, amelytől elkerülhetetlenül eltérül. Minden oldal 
rendre törekszik és kölcsönösen keresztezik egymást. Egyetlen 
rend sincs rendben, erőszak nélkül egyikük sem jut érvényre. A 
birodalmak egy ideig meg tudják valósítani saját hatalmi öveze-
tükben békéjük rendjét. 

De a békeidők is tele vannak mindenfajta fenyegetéssel és 
megfélemlítéssel. Az államhatalom nem képes mindenkit el-
nyomni, az egyén nem tudja távol tartani magát tőle. Az állam-
nak szüksége van hatalomra, hogy engedelmes és szófogadó 
szubjektumokat hozzon létre. A megfelelő irányba tereli őket. 
Helyes az irány? A piacnak szabadnak kell lennie az áruk és vé-
lemények cseréje miatt. Az államnak kell szabadon tartania, és 
mégis beavatkozik. Ahogy minden hatalomnak nehezére esik a 
visszafogottság. 

*

A Szent Szövetség csapatainak, akik átvonulnak a Ratinger úton, 
vissza kell állítaniuk a törvényes monarchiákat Európában és 
velük a kereszténységet, mint olyan erőt, ami a forradalomtól 
szabadjára eresztett népet az államhoz köti. De azt már nem le-
het foglyul ejteni. A polgárt szabadjára engedték, libertinus, a 
modern, újkori ember, mondja Groethuysen. A polgár kitart in-
gatagsága mellett. Élete nem csak autonómmá vált, de autark is 
lett. Értelmét önmagában leli meg. Vallási vagy filozófiai értel-
mezésekre nem szorítkozik többé. Az élet élmény. Megtalálhat-
juk benne a filozófiai motívumok utórezgéseit, de az élmény már 
nem szorul rájuk. Megelégszik önmagával. A polgár nem igényel 
útlevelet a világból való kiutazáshoz. Berendezkedett benne, bir-
tokba veszi és átalakítja azt. 

A birtokbavétel nyomán a világ egyből kivonja magát. El-
veszti végtelenségét, eltárgyiasul, eldologiasodik, világképpé 
lesz, mondja Heidegger. A kép tárgy. Saját álláspontomtól eltá-
volodva látom, ahogy a Ratinger út lakói, akik nyitott ablakaikon 
keresztül néznek le az orosz csapatokra. Nem lehetünk egyszer-
re benne a világban és tehetjük azt egyúttal képpé. Képként a vi-
lág torznak mutatkozik. A szabadon engedett szubjektum aláve-
ti magát szubjektivitásának. Élményeibe zárkózik. Világképekké 
és világnézetekké szilárdulnak. A szubjektív megélés fennakad 
és megmerevedik a polgári vagy polgárellenes ideológiákban. 

*
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Önnön kezére adva a polgárnak magára és másokra kell ha-
gyatkoznia. Bíznia kell a jó erkölcsökben, törvényekben, a fizető-
eszközök értékében, cégvezetőiben, ügyvédekben és képviselők-
ben és helyetteseiben. Megbízik a szavaikban. Ha ígéreteiket nem 
váltják be, abban bízik, hogy határaik között a lehetőségig menően 
jól cselekedtek. Persze olykor csalódnunk kell. A bizalom gyakran 
túlzott, avagy hanyag, és hagyja magát megtéveszteni. 

A polgári személy nem tud magában megmaradni. Ki kell 
lépnie a nyilvánosságba, képviselnie és képviseltetnie magát, 
szüksége van helyettesekre és képviselőkre. A helyettesítéssel fe-
lelősséget is vállalnak, előbb vagy utóbb válaszolniuk kell, iga-
zolniuk kell magukat. Itt válik a nyelv elkötelezővé. A bizalom 
kölcsönös és hallgatólagos ígéret, felelősség, beszéd és felelet.                                             

A helyettes átmenetileg egyfajta teljhatalmat kap. Használ-
hatja és a teljes hatalmat magához ragadhatja. A hadnagyból 
kapitány lesz. Bármit tesz, a hatalommal felelősséget vállal a 
versenyben, a bíróságon, a választások során vagy a háborúban 
alulmaradottakért. Ha nem védik meg őket, lázongani kezde-
nek. Majd újra háború lesz. A felelősség megkívánja a common 
decency-t (Orwell). Az alulmaradottaknak osztozniuk kell a 
zsákmányban. 

A felelősség csak addig terjed, ameddig a hatékonyan cselek-
vő hatalom elér. Talán ezért esik olyan közel a latin felelősségfo-
galom – a franciában és az angolban a latin respondere igéből: az 
ígér, választ ad igéből képezett responsabilité, responsibility – az 
officiumhoz. Az az officium, amit tenni [facere] kell egy konkrét 
helyzetben, ami ebben az én részem. Cicero a sztoikus kathekont 
az officiummal felelteti meg (de fin. III). Ez a leginkább helyes 
után a második legjobb, az éppen jó a helytelen hézköznapok 
számára; az, ami engem egy helyzetben megillet, és ami szá-
momra értelmes és meg tudok birkózni vele, a csomó, amit meg 
kell oldanom. Az officiumot szokás szerint kötelességnek fordít-
ják. A hatalom kötelez. A hatalom felelőssége egyfajta elkötele-
ződés, amit nem lehet kikényszeríteni, csak gondozni lehet. A 
gondozás az erkölcs. 

A kathekon egy nagyobb eseményen belüli konkrét köteles-
ség, amit a sztoikusok oikeioszisznak hívnak. A saját házhoz 
[oikosz] nemcsak a tulajdonos és családja tartozik, hanem a szom-
szédok és a szomszédok szomszédjai is. Az officium megkövete-
li, hogy a gyakorta elkerülhetetlen vitában számukra is előnyös 
megoldást találjunk, az egyaránt közös észlelést [szüneideszisz], 
a mások érdekeinek ismeretét. A szüneidesziszből fejlődött ki 
a lelkiismeret fogalma: conscientia, kiélesedett tudat. Az ön-
fenntartással kezdve ezért az oikeioszisz nem a másik kisa-
játítása, hanem a másik sajáttá tétele. Cicero a nehéz fogalmat 
commendatióval fordítja: a filozófia parancsnoksága, alapvetően 
ugyanaz a szó. A kéz képe ismét játékba kerül: valakinek a szavát 
adja, kézben tart, kiadja a kezéből, kézbe vesz, mások kezébe ad. 
A polgár megbízó és parancsnok is egyben. Commendatio any-
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nyit tesz, mint közösen-kézbe-adni, megbízni, rábízni. Az idők 
során a commendatio egyre inkább emberiség-etikává tágult. 
Elegendő annyi, ha egy birodalom elkötelezett alávetettjeivel 
szemben, és kíméli őket. 

*

Aki officiumát gyakorolja, az tisztet tölt be. A hadnagy egy tiszt. 
A helyettes hivatalát látja el. Szélsőséges esetben életét a közös-
ség védelmének szenteli, a közös zsákmánynak. A rajnaiak ré-
mülten állnak házaik előtt és a keletről érkezett sereg vonulását 
nézik, amint köztük halad át. Az oroszok, gondolják, talán csak 
poroszok, egy königsbergi löveg ágyútalppal, a helyettesítés kö-
telességei. A polgárnak megjelenik saját története: zsákmány, 
zsákmányvadász, bandita, hadnagy, a közös zsákmány védel-
mezője, burzsoá és citoyen, hatalom és felelősség fáradságos 
szövetsége. Mi van, ha a tiszt háborúban megszerzett hatalmától 
nem tágít? Napóleon, még egyszer? 

*

Az emberek útra kelnek, majd tovább vándorolnak, mert ol-
talmat keresnek vagy jobb életet remélnek, talán azért is, mert 
nyugtalanok és nem tudnak a négy fal között magukban meg-
lenni, ahogyan Pascal írja. A keresztények túl akarnak jutni a vi-
lágon. Mert azt már nem lehet megmenteni. A világ mindig csak 
többé-kevésbé lesz megjavítva. Amint egy helyen rendbe hoz-
zák, másik helyen beomlik. Pusztulás. A világ vendéglő. A világ 
itt az emberi történelem idejét jelenti, saeculumot, antropocént. 

*

A templomtorony, amire az emberek (peuple, people, populus) a 
Ratinger útról rálátnak, a keresztes lovagok templomához tarto-
zik. Napóleon alatt szekularizálták, először lóistálló, végül – még 
gyermekkoromban – adóhivatal lett. Csak néhány évvel ezelőtt 
szentelték fel újra. A templom a világban van, a kereszténység 
világi: Isten emberré válása, a világ egy lóistálló, géppark, par-
kolóhely pályaudvarok, autópályák és repülőterek mellett. Ott 
laknak az emberek, ide-oda utaznak és visszatérnek zsákmá-
nyukkal. Ebből az állam is részesedni akar. Adókat hajt be. Ezek-
kel tartozunk neki. Az útonállók sarcukat követelik. Az ember 
gyakran nem is jön ki az adósságokból, új adósságokat kell csi-
nálnia, hogy a régieket kiegyenlítse, elkezdi a többieket rászedni, 
becsapni, adósságát csekélynek számítja fel és kisebbíti. Egész 
társadalmak zuhannak szegénységbe és adósságokba. 

Az adósságokkal, amelyektől nem szabadulhatunk, elveszt-
jük a szabadságunkat, az életörömöt, végül magát az életet. A 
mozgástér egyre jobban szűkül. Börtönbe kerülünk vagy adós-
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rabszolgák leszünk. Megöl minket a szégyen. Itt csak az adósság 
elengedése segít, egy isteni kiváltás. Ezzel a képpel magyarázza 
Pál az emberré válást és a helyettesítő halált a kereszten. Az em-
berek továbbra is bűnösök, bajt okoznak, nyomorba döntik ma-
gukat és másokat, de mostantól fogva reménykedhetnek abban, 
hogy Isten eltörli adósságukat. 

*

A polgároknak nincs szüksége többé erre a történetre. Enélkül is 
tudják, mit ildomos tenni: officium és commendatio. Ez marad 
nekik a filozófiából. Ez úgymond magától adódik. A polgárok 
más történetek felé nyitottak. Szeretik a régi templomtornyot, de 
harangozás nélkül. A polgárok a világ immanenciájában élnek. 
A keresztény ebből Isten emberi mivoltát hallja ki, születését és 
megmaradását [immanere] az istállóban, rejtettségét, hiányának 
jelenvalóságát [kenózis] állatok és emberek modern tömegben-
tartásában, az újkori levée en masse-ban. 

A polgár bízik a valószerűben, a keresztény tétjét a valósze-
rűtlenre teszi, a csodára, Ádám és Krisztus megalapozatlan tör-
ténetére, a bűnbeesésre és a megváltásra. A kereszténység vele-
jében nem az elesettek neheztelése rejlik, ahogyan azt Nietzsche 
vélte, nem bosszúállás az erőseken, szépeken és gazdagokon, 
hanem az adósságelengedés és nagy megbocsátás. Ebből a lá-
tószögből nézi a keresztény az emancipáció nagyszerűségét és 
mizériáját: saját kezünkbe venni az életünket, amely épp kisiklik 
belőle; az autonómia átfordulása heteronómiába; magunkon kí-
vül lenni saját magunkban. A kiút a helyettesítés. 

*

A polgár a keresztes lovagok templomába megy, adóhivatalába. 
Ott bevallja jövedelmét és vagyonát. Csekélynek számítja fel és 
a csalástól sem riad vissza. Nemde, az állam maga is egy rabló-
banda? A keresztény is a keresztes lovagok templomába megy. 
Szekularizálták. A saeculum pénzügyi osztály és parkolóhely. A 
pénz átmenetileg összetartja a világot, az egyiket gazdaggá teszi, 
a másikat szegénnyé. Legtöbben még éppen hogy tartják magu-
kat a víz felett. 

A polgár rendbe akarja tenni világát. Ennek lehetségesnek 
kell lennie! Emiatt militánssá válhat. Imperium, commendatio. 
A keresztény mindebben az emancipált ész önámítását látja. A 
világ csak foltozható, mint egy lábbeli, melyről az ember nem 
mondhat le. A keresztények, írja Pál (Ef 6), felöltik Isten fegyver-
zetét, és azzal mennek keresztül az összeomló világon. A házak 
nem maradnak fenn. Keresztes hadjárat ez vagy karnevál? – kér-
dezik egymástól a polgárok az út szélén. 

*
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A lován ülő kozák hátratekint és látja az embereket, akik az 
orosz katonák után néznek. Az emberek laza csoportokban áll-
nak házaik előtt. Nincs mindenki bandákba szerveződve. Euró-
pa a személyre fogadott és neki adta a játékteret, szabadságot 
lelkiismeretének, fantáziájának és bátorságának. A személy fo-
galma keresztény és polgári eredetű (szentháromságtan, római 
tulajdonjog). Mindkét eset a szabadon bocsátásról és az új jogról 
szól (mint birtokos, mint Krisztus társörököse). Pareto különbsé-
get tesz a polgárságban a spekulánsok és a részvényesek, a taka-
rékoskodók között, akik alacsony, de biztos kamatokat akarnak, 
valamint a vállalkozó között. A polgárok összességében meg-
takaríthatják Istent maguknak. Megtakarítanak maguknak egy 
kevés szociális és kulturális összetartást. A keresztények, akik 
keresztülmentek felvilágosodáson és emancipáción, nagy foga-
dásba mennek bele. 
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Surányi László

Az üdv matematikája?

Kísérlet Pascal „fogadásának” 
nyelvmatematikai értékelésére (1. rész)1

I. 

Pascal olyan gondolkodó, akit a történelem sem tud maga alá 
temetni, múlttá tenni, kezdi Sesztov a Pascalról szóló tanulmá-
nyát. És száz év múltán hozzátehetjük: a történelem állítólagos 
„vége” sem. Pascal nem ismerte el a történelem ítéletét végső 
tekintélynek, mondja Sesztov, s idézi a híres pascali mondatot: 
„Jézus szenvedése a világ végezetéig fog tartani: ez idő alatt nem 
szabad aludnunk.” Pascal maga is azok közé tartozik, akik ab-
ban segítenek, hogy ne aludjunk, hanem folytonosan ébresszük 
magunkat. Amikor a következőkben a híres pascali fogadást ele-
mezzük, elemzésünk értelme sem lehet más, mint hogy magun-
kat ébresszük.2

Ahogyan ő is folytonosan ébresztette magát. Igaza van 
Sesztovnak: „Zaklatott, nyugtalan, ám mély és koncentrált gon-
dolkodásának minden erejével arra törekedett, hogy a történe-
lem árja ne sodorja magával”, de abban már nincs, hogy „az újtól 
félt a legjobban”. Épp ellenkezőleg, olyan gondolkodónak látjuk, 
akiben a múlt és a jelen, sőt a jövő érzékenységei adnak egymás-
nak „kegyetlen találkozót”. „Érzékenységek kegyetlen találkozó-
ja. Megértés, újítás és megújuló visszatérés”, jellemzi Szabó Lajos 
a zsenit.

Lucien Goldmann – mint Prohászka Lajos is – tragikus gon-
dolkodónak látja Pascalt, aki fókuszálja magában a kor széttar-
tó érzékenységeit és a köztük levő töréseket, de a törés benne 

1 A tanulmány bővebb, elektronikus változata honlapunkon érhető el (www.
phszemle.hu). 

2 Pascal, Blaise: Gondolatok, ford. Pődör László, Gondolat, Budapest, 1978, 233. 
töredék. Az egyes töredékekre csak e kiadás szerinti sorszámukkal hivatko-
zom. Helyszűke miatt minden más hivatkozást az elektronikus változat tar-
talmaz.
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is feloldatlan maradt. Lehet, hogy mi is hasonló eredményre ju-
tunk, de elemzésünknek – ahogy más irányban Goldmannénak 
is – az a célja, hogy feltárja a törést és okát magunkban és a mai 
világhelyzetben. A megértés talán közelebb visz a feloldásához 
is. Eliot szerint Pascal olyan gazdag és nagyszabású gondolkodó, 
aki mindig átforgatja azt, aki felé fordul. Egy gondolkodó addig 
élő, amíg kérdéseinkkel hozzá fordulhatunk, és segít azok meg-
értésében, visszakövetésében, egészen odáig, „hogy aktuálisan 
egyetemesen fájjon”: enélkül nincs reményünk a törés feloldá-
sára sem.

A következőkben tehát a pascali „fogadást” faggatom. A ma-
tematika felől nézve ez az érv egy éppen felfedezett új terület, a 
valószínűségszámítás alapgondolatát akarja visszakövetni ad-
dig, „hogy aktuálisan egyetemesen fájjon”. A gondolatmenet 
az istenkeresést, a valószínűségszámítást, a Montaigne-i mély-
ségű szkepszist és a kor dogmatikailag is, politikailag is forró 
kérdését, a janzenizmus üdvtanát szövi egybe kritikailag, hogy 
egy épp hogy csak körvonalaiban megfogalmazódó matemati-
kai fogalomban, a várható érték fogalmában összegezve adjon 
egyértelmű irányt e kérdés komplexumban egymásnak feszülő 
erőknek.

Mintha premier plánban állna előttünk egy olyan érzékeny-
ség, amelyben még nem válnak szét istenhit és kételkedés, mate-
matika és szerencse/véletlen („fogadás”), dogma és kutatás kér-
dései, szó szerint „szóba állnak egymással” a végtelenül érintett, 
élő lelkiismeretben, „mert nem valami idegen embert érintő do-
log forog itt kockán …; hanem önmagunkról és mindenünkről 
van szó” (194). Vagy Ady nyelvén: „nem nyugszom addig, / Míg 
hitedet meg nem nyerem, / Mert kockán van az életem, / Mint 
árnyék, mikor elhanyatlik.” (Istenhez hanyatló árnyék)

Itt közelebbről követhető, hogy mit jelent az „érzékenysé-
gek kegyetlen találkozója”. Pascalnak magá nak is oroszlánrésze 
van a valószínűségszámítás megalkotásában,3 matematikai érzé-
kenységénél nem reproduktív, nem is egy már meglevő irányt 
folytató, hanem a matematikai gondolkodást új irányba lendítő 
produktív érzékenységről van szó. Másrészt Pascalban volt vala-
mi abból, amit Kierkegaard „a hit lovagjának” nevez. Épp ezért 
egész élete a hitetlenséggel, a saját hitetlenségével is folytatott ál-
landó küzdelem az élő, és nem a társadalmi berendezkedés által 
diktált hitért. Érzékenysége nem zárja el magát a kor szkepszi-
sétől, annak legmélyebb adott formáját éli és gondol ja át magá-
ban: „Nem Montaigne-ban, hanem önmagamban lelem mindazt, 
amit benne látok” (64). Adyhoz, Dosztojevszkijhez hasonlóan így 
keresi azokat a pontokat, ahol ez a szkepszis belülről törhető át. 
Mai, a dialektikától alig érintett korunkban érdemes kimondani: 

3 A valószínűségszámítás születését Pascal és Fermat levelezésére vezetik visz-
sza. Koyré kétségbe vonja Pascal tudományos eredetiségét és jelentőségét, 
erről részletesebben lásd az elektronikus változatot.



éppen ez a dialektika lényege. Pascal „elszántan szembenéz a ké-
tely démonával, amely elválaszthatatlan a hit szellemétől. Nem 
hol mi gyengeségről árulkodó Montaigne-hatásról van tehát szó, 
hanem egészen másról: valódi affinitás ról az ő és Montaigne ké-
telkedése között”, mondja T. S. Eliot, aki ezen a ponton érezheti 
magát a leg rokonabbnak Pascallal. Híres Memorialjában Pascal 
szembeállítja Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét a filozófusok Is-
tenével, Guardini mégis létezés és értékelés anselmusi egységé-
nek folytatását látja a fogadásban; talán annak személyesítését, sa-
ját létére való alkalma zását. Annál inkább létezem sze mélyesen, 
minél nagyobb érték áll életem centrumában, mondhatjuk, ha a 
mondatból nem vonjuk ki az érték indexét, a szenvedélyt, ami 
Pascal egész lényét, minden irányú tevékenységét áthatja.

Általában zavarba ejtő, hogy valakinél egy gondolatmenetben 
közvetlenül adjanak egymásnak talál kozót olyan, mai felfogá-
sunk szerint egymástól távol álló érzékenységek, mint a matema-
tika és a hit kérdései iránti érzékenység. Például Goldmann sze-
rint „Pascalnál a szabadgondolkodó és a valószínűségszámítás 
… a korhoz és a … [fogadásos] érvelés körülményeihez kötött 
esetleges elem”.4 Már ez a zavar is fontos, negatív! jel. A matema-
tikai érzékenység és a szenvedélyes hit ütközésének és találko-
zásának struktúrája az érdekes. A kérdés az: létrejön-e a talál-
kozás. A kérdés nem külső kérdés, maga Pascal is mindig újra 
ezt kérdezi magától. Így ébreszti önmagát. Minket sem a filozó-
fiatörténeti érdeklődés motivál. Kérdésünkkel Pascal önébresz-
tését akarjuk folytatni, „alkalmazni magunkra”. Akár az derül 
ki, hogy létrejön a találkozás, akár az, hogy nem, a válasznak 
jelentősége van itt és most: jobban megvilágítja helyzetünket, és 
feladatot ró ránk itt és most.

A valószínűségszámítás alkalmazásai egyre magától értető-
dőbben hatják át életünk sok területét. Hol tudatosan, hol ön-
tudatlanul annak átlagolási módszerei szerint értékeljük kilátá-
sainkat, szabadsági fokainkat. De ad-e valóságos perspektívát? 
Milyen vezérlő értékek öltenek formát benne? Pascal a hit kérdé-
seit és a szerencsejáték kérdéseit egy szenvedéllyel kutatta, és ép-
pen ez a szenvedély a közös nevező, amelynek alapján a kétfajta 
kutatás egymásra vonatkozott benne. A vezérlő értékek kérdése 
csakis e kölcsönös szenvedélyes érintettség terében elemezhető 
értelmesen. És amilyen szintig sikerül az elemző értékelés, olyan 
szintig szűnnek meg életünk e területei idegen tekintély uralma 
alatt állni: maga a matematikai gondolkodás tekintélye szűnik 
meg idegen tekintély lenni a kutató hit végtelen érintettsége 
előtt; meg tudja érinteni. Kérdezni és értékelni tudja kérdéseit, 
válaszait.

A mai matematikus az ilyen kristályosodási pontokhoz, ahol 
egészérzékenységből, annak belső küz delmeiből közvetlenül 
kristályosodik ki a matematizált gondolat, többnyire ambiva-

4 Erről részletesebben lásd az elektronikus változatot.
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lensen viszonyul. „Ez nem tartozik a tiszta matematikánkhoz”, 
gondolja, de azért büszke, hogy ilyen forró kérdésekből született 
a ’tiszta matematikánk’. Hiába az egyértelműség a vezérlő érté-
ke, ezen a ponton, ahol szakterületéről kilépve kellene értékel-
nie, alapelvét megtagadva inkább elfogadja ezt a kettős igazsá-
got. Pedig itt válik mérhetővé a konkrét matematikai érzékenység 
a személyes-egyetemes érzékenységünkön. Mit mond, mit nem 
mond okról és esetlegességről, sorsról, találkozásról, bizonyí-
tásról, mérhetőségről, Istenről? Ezek tehát a kérdéseink, ame-
lyekkel a pascali érv felé fordulunk.

A kész eredmény helyett  
a matematikai érzékenységre figyelünk

Le kell győznünk magunkban egy félelmet, hiszen egy, mindkét 
fél számára kényelmesnek tűnő, ám értelemromboló status quo-t 
bontunk fel. Mert „a gondolkodók árukésztermékként kezelik a 
matematikai eredményeket” (Szabó Lajos). Ha nem állunk meg 
a kész eredménynél, hanem születéséig visszakövetve azt kér-
dezzük: mi volt az a kérdéskör, amelyen a kutató – jelen esetben 
Pascal – matematikai érzékenysége kigyulladt, akkor új kérdések-
kel, kételyekkel, ellenállásokkal szembesülünk. De a gondolko-
dó-kutató hit csak ezekkel szembenézve születhet újjá, születhet 
egésszé. Másrészt csak így szűnhet meg a matematikai gondolat 
tekintélye idegen tekintély lenni előttünk; „a geometriai tételek is 
érzelmekké” válnak, „mert az értelem természetünkké tudja tenni az 
érzelmeket, és el tudja törölni a természetes érzelmeket” (95). Kérdé-
sünk az, hogy Pascal hite előtt mennyire szűnt meg idegen tekin-
tély lenni a matematikai gondolat!

Először tehát a matematikai érzékenységet vesszük közelebb-
ről szemügyre. E nem magától értetődő megközelítés több lépést 
foglal magában. Először: nem a kész matematikai eredményre kérde-
zünk, hanem a kezdettagadó, posztmodern matematika-értelme-
zésekkel szemben, amelyek többnyire szin tén a kész eredménye-
ket értelmezik, mi a születő matematikai gondolatot és az éppen 
felgyúló mate matikai érzékenységet akarjuk tetten érni. Mégsem 
valami önkényes, tetszőleges szubjektivitásról van szó. Hanem 
arról, amit Szabó Lajos Szent Pálra is utalva így ír le: „Egy gondo-
latot az aktualitásáig követni, a ’bolondság és bosszúság mozzanatáig’, 
addig, hogy aktuálisan egyetemesen fájjon.”

Ez az érzékenység a „normál kutatásban” egy másik, már 
matematizált problémán vagy matematikai objektumon gyul-
lad ki, és ennyiben már szakmai, és nem egyetemes kérdésről van 
szó. De amikor Pascal és Fermat a szerencsejátékokból kiindulva 
megalkotja a valószínűségszámítás nyelvét, vagy amikor Cantor 
létrehozza a(z álnaivul) „naivnak” nevezett halmazelméletet, a 
matematikát kiterjeszt ve „gondolatunk és szemléletünk” min-
den – fizikai, képzeleti és gondolati – tárgyára, akkor valami, a 
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fennálló matematikától addig idegen, vagy elidegenedett jelenségkört 
érintenek meg a maguk matematikai érzékenységével.

Ez általában is jellemző az érzékenységre: egy idegenséget saját 
ellenállásának tekint, így néz szembe és küzd meg vele. Ebben 
van az ereje. „Az érzékenység az ellenállással való megütközés, 
sőt az ellenállás legyőzésének élménye, illetve ennek a legyőzés-
nek a valósága önmagára vonatkoztatva”, írja Tábor Béla.

Kutató matematikus barátaim szerint a matematikai kutatás 
egyik, ha nem a legfőbb része a nyelv teremtés. Egy „kemény di-
ónak” bizonyuló szakmatematikai probléma sokszor csak úgy 
megközelít hető, ha sikerül nyelvet teremteni hozzá. Még inkább 
igaz ez, ha különböző szakágak problémáit akarjuk összemér-
hetővé, egymás számára termékennyé tenni. Fontos, és a maga 
régiójában nagyon is értékelendő elgondolás. De van a nyelvte-
remtésnek egy primerebb formája, amely rejtettebb ide genséget 
keres fel, s amelynek ez „szakosított” alkalmazása, kiaknázása. 
A pascali fogadásban erről a primerebb formáról van szó. Má-
sodik lépésként tehát ennek a nyelvteremtésnek a mibenlétét, a 
két féle nyelvteremtés különbségét kell megértenünk. Ehhez Sza-
bó Lajos egy mondatát hívjuk segítségül.

Ha erőt érzékenység érint, okká válik

Ezt először egy, a témánktól távolabb eső példán, a polifónia 
kora középkori születésén szemlélte tem. A templomok egyre na-
gyobb és komplexebb architektóniájú tereiben új hangzásvilág 
tárul fel, külön hallhatóvá válnak a hangok felhangjai. Az így fel-
szabadított hatalmas erőt érinti meg a zenei érzékenység, hogy 
belőle valami évszázadokra kiható formát, vagy inkább formá-
kat életre hívó ős-formát, képletszerű formamagot alkosson. Ez 
különbözteti meg a zenei érzékenységet a pusztán akusztikus ér-
zékenységtől, amelyet egyoldalúan az erő nyűgöz le és ennek 
keres matematikai képle tet. Ma a szintetizátor és computer nyit 
meg hatalmas, szédítő irányokban és arányokban táguló hang-
zásteret, lenyűgöző lehetőségeket nyitva a zenei érzékenység 
előtt. Egyre kevésbé látszik meg különböztethetőnek az akuszti-
kai és a zenei érzékenység, olyan folytonosnak tűnik köztük az 
át menet. Az előbbi mintegy felszívja az utóbbit. Ez a dimenzió-
vesztés csak úgy kerülhető el, ha világo san kontúrozzuk a kettő 
közötti különbséget. Mindkettőhöz szükség van matematikai ér-
zékenységre, hogy okká váljon. Az akusztikus jelenségben rejlő 
erő iránti érzékenység is megvan mind a kettőben. A polifónia 
születésének példáján azonban világosan tetten érhető a különb-
ség: a zenei érzékenység másik pólusa nem formális értelemben 
matematikai. Itt a hangzásvilágban feltáruló új, még nyers erőt 
a dialógus és a dialektika drámája iránti érzékenység érinti meg. 
Nyilván az egyre komplexebb, de letisztultabb geometriájú 
architektóniára is válaszolva letisztítja ezt a hangzás-jelenséget 
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– ehhez szük séges a matematikai érzékenység –, hogy megjele-
nítse benne az egységes dialektikájának a drá máját. A hit által 
megszentelt gregorián uniszónó „hasad”, szétválik ellentétes 
szólamokra. Ettől az egység új, eddig rejtett feszültséggel telik 
meg. A feszültségből mozgás, közeledés, távolodás, kérdés szü-
letik, amit az ellentétes mozgásból születő erősebb összhang old 
fel. Mindez sokban megfeleltet hető annak, ahogyan Tábor Béla 
a dialektikát írja le: Az „Egységes … nem valami szubsztanci-
ális (’dolog’), hanem szüntelen hasadás, mégpedig egymásnak 
ellentmondó (egymással ellentétes, de egymásnak önmagukat 
’mondó’) ’részekre’, és ugyanabban az aktusban ezeknek az ’ellent-
mondó részeknek’ megismerése is. Ez a megismerés teszi lehet-
ségessé, hogy ez a szüntelen hasadás mégis egységesnek hagyja 
az Egységeset, nem atomizálja, nem rombolja szét, nem ’hasítja’ 
szét darabokra.” A kölcsönös megismerésnek az egymásra rezo-
náló egybecsengés felel meg.5 A szinte képletszerűvé letisztuló 
struktúra kontúrozza a hangzásvilág tágulását, a hangzás jelen-
ségeinek elsőre mérhetetlen nek tűnő sokaságát – ez a matema-
tikai érzékenység munkája itt. Az akusztikus érzékenységben 
ható matematikai mozzanattal ellentétben ez a matematikai ér-
zékenység intenzifikálja a jelentést, a matematikai képlet a jelen-
tés intenzifikálódásának eszköze.6 Ilyen értelemben már a Sza-
bó Lajos-féle nyelvmatézisnek (krisztianizmusa e legszokatlanabb 
metszetének) a vonzáskörében vagyunk. Ott, ahol a pontos szó 
kristályosítja ki a matematikai „képletet”, arányt.

Összefoglalva: ebben az érzékenységben egyszerre van jelen 
a hangzás közvetlen élménye, a rejtett jelzett – az egységes önmeg-
ismerésének a legtisztábban a dialógus drámájában kifejeződő 
drámája – iránti érzékenység, valamint a matematikai érzékeny-
ség, amely ennek az ellentétnek letisztult, szinte képletszerű for-
mát ad, olyat, amelyben a közvetlen, nyers feszültség formát al-
kotó kérdéssé válhat. A kérdés úgy viszonylik a feszültséghez, 
ahogy az érzékenység az erőhöz és a matematikai forma a for-
mális matematikai képlethez.

5 Az alapszólam és a rá saját, szabad ellenpontozó mozgásával rezonáló szó-
lam együtt hozza létre a tiszta (érték)formát. A két szólam együtt az Egy. 
Egy-becsengésükben sem szűnik meg különbségük, „nincs unio mystica, 
nem olvadnak fel az Egyben, hanem együtt, az egymásnak és a tiszta szám-
nak, aránynak való megfelelés révén új értéket hoznak létre”, a mindkét han-
got átható konszonanciát. „Ez az áthatottság adja a zenei hang értékét. … Az 
áthatottság csak úgy jöhet létre, ha a szabadon mozgó szólamok önálló moz-
gását hatja át az összhang egysége.”

6 A digitális világban ez azt jelenti, hogy a zenei forma csak ott kezdődik, ahol a 
zenei érzékenység szembe feszül a kitáguló hangzási lehetőségek mérhetetlen 
sokféleségével és a feltétlenül szükséges egy lehetőséget kutatja fel, amellyel 
kifejezheti, amit kifejeznie és megértenie belső parancs.
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Röviden a Szabó Lajos-i nyelvmatézisről

Olyan érzékenységről van tehát szó, amely egyaránt átfogja a 
közvetlen élmény „nyers masszívuma” iránti érzékenységet és an-
nak értéke és jelentése iránti érzékenységet; a kettőt egy formában 
jeleníti meg. És ezt a formát, képletet maga a jelentés kristályosítja 
ki, a képlet a jelentés belső törvényszerű ségeinek letisztult alakja. Ez 
az érzékenység tehát nem szorul rá, hogy utólag keressen jelen-
tést, értelmezést a képlet hez, sem arra, hogy a jelentést kész kép-
let-nyelvbe próbálja belegyömöszölni. Azt a nyelvmatematikai 
pillanatot és aktust keressük fel tehát, ahol az érzékenységből 
éppen kikristályosodik a jelentés, és a jelentés kristályosítja ki a 
maga matematikáját, vagy „alapképletét”, amelyet a (szak)mate-
matika részletez és szerszámosít.

A nyelvmatematikai érzékenység ereje nyilvánul meg egyes, 
az egész matematikát megalapozó, végsőkig letisztult bizonyítá-
soknál: ezek ereje a koncentrált tömörségük és áttekinthetőségük. 
Innen energiatelt szépségük. A megfogalmazások tömörsége, át-
tekinthetősége és nyelvi-gondolati-esztéti kai energiával teltsége 
nem korlátozható a szakmatematikai vagy annak hatókörébe 
tartozó fogalma zásokra. Szabó idézett megfogalmazása az okról 
szintén tömör, áttekinthető, axiomatikus megfogal mazás; olyan 
törvényszerűség, amely sok, egymástól távoli területet világít 
be, rámutat közös struk túrájukra, és eleve az érzékenység nyelvén 
van megfogalmazva, miközben valóban van benne valami, ami 
hűvösen fejez ki forró törvényszerűt. Nála ez a paradoxon ad 
értelmet a matematikának: „Minél hidegebb matematikai törvények-
be tudom belevinni erőszaktétel nélkül a [forró] egzisztenciális prob-
lémákat megközelítő törvényeket, annál több garanciám van arra, hogy 
a tulajdonképpeni aktuális problémákat nem ejtem ki a kezemből”, nem 
égetik meg a kezemet. Vegyük észre a paradoxont: úgy kell „le-
hűteni” az aktuális forró problémákat, hogy mégis érezhető ma-
radjon forróságuk. És a (nyelv) matematikai érzékenység próbá-
ja, hogy érzi-e ezt a forróságot a hűvös fogalmazás mögött.

Amikor Pascal a valószínűségszámítás nyelvén a fogadás-
ra alapozva fogalmazza meg a hit melletti érvét, a mate matika 
értelmének e paradox felfogása jegyében jár el. Arra törekszik, 
hogy a hit kér dését, amit Pascal mindig forró kérdésnek tekin-
tett, hűvös matematikai törvényszerűségbe foglalja.

A pascali matematikai érzékenység szerkezete

Amikor tehát Pascal matematikai érzékenységét, érzékenysége 
szerkezetét elemezzük, elsősorban az ennek értelmet adó nyelv-
matematikai aktust keressük. A kontrollkérdés pedig az, hogy 
ez az érzé kenység mennyiben tisztán nyelvmatematikai, ben-
ne mennyiben hatja át egymást a nyelvi és a mate matikai érzé-
kenység, és mennyiben van már előre rögzült távolság a kettő 

74 surányi lászló 



között. A pascali fogadás elemzésénél is konkrét ellenállásokkal 
szembesülünk. Mennyiben töri át a már kifejlődőben levő va-
lószínűségszámítás kereteit Pascal nyelvi-metafizikai érintettsé-
ge és teremt új nyelvet, és mennyiben verik béklyóba gondolatát 
ezek a keretek – és milyen, a középkorból „örökölt” motívumok 
és újkori érdekek szövetsége határozza meg ezeket a kereteket? 
Hol helyettesíti a nyelvi érzékenységet annak egyetlen, retorikai 
metszete? Azt kérdezzük: sikerül-e Pascalnak a fogadás képle-
tével olyan – mond juk így – üdvmatematikai képletet alkotnia, 
amelyet nem temet maga alá a történelem tehetet lenségi ereje? 
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a neokantiánus Cassirerrel 
csak az újkori raciona lizmus Descartes-nál még feloldatlanul ma-
radt ellentmondásainak tragikus kiéleződését látjuk benne, sem 
azzal, hogy a posztmodern jegyében Pascalt a logocentrizmus el-
leni hadjárat élharcosának állítjuk be.

A kockázat matematikájának kidolgozásánál Pascal (és Fer-
mat) a már létező matematikától addig ide gen (érintetlen) je-
lenségkört – a szerencse, az esetlegesség, mai, valójában nem 
adekvát szóval: a véletlen jelenségkörét – érintik meg a mate-
matikai érzékenységükkel, s ezzel kockázatelemzés okává teszik. 
A valószínűségszámítás kialakulását a matematikatörténetek 
egyértelműen és egyoldalúan a szerencsejátékhoz, így Méré lo-
vagnak egy, a kockajátékhoz kapcsolódó problémájához kötik. 
Ugyanakkor szemérmesen hallgatnak arról, hogy a kockázatok, 
nyerési esélyek és tét-elosztások pontos kiszámítását ennél tár-
sadalmilag-történelmileg nyomósabb realitások tették sürgető-
vé: a kereskedelem, a befektetések jövedelmezősége, a bankok és 
életjáradékok kiszámításának a kérdése, röviden: az üzlet. Nem 
kell marxistának lenni ahhoz, hogy ez a szemérmesség gyanús 
legyen. Mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy eredendően 
vagyonszerzésről és vagyongyarapításról van szó.

Pascalt izgatta a kockázatkeresés fenomenológiája és mate-
matikai elmélete, de ezzel ellenkező irányú okból, az igazság ku-
tatásában betöltött szerepe érdekelte. Maga a kockázat és a sze-
rencse kérdése meghosszabbítható és mérhető a szerencse – sors 
– találkozás problémasoron, egészen addig a találkozásig, amiről 
Ady ír: „Vele szeretnék találkozni, / Az álmommal, nagy, bolond 
hitben / S csak ennyit szólni: Isten, Isten / S újból imádkozni.” 
(Álmom az Isten)

Pascal a várható érték általa épp kialakított fogalmát az ak-
tualitásáig akarva követni, „a ’bolondság és bosszúság mozza-
natáig’, addig, hogy aktuálisan egyetemesen fájjon”, istenérvet 
próbál fakasztani belőle (233). A vagyonszerzés helyett itt az üdv 
megszerzése a tét; a „középkori” irányt az érv újkori matematikai 
formája ellenpontozza. De képletébe foglalja-e ezt az egész sort? 
Tegyük fel egyelőre, hogy az üdvösség megszerzése a találkozást 
jelenti, az isteni kegyelmet. Az érv maga ezt nem ígéri, csak azt 
mondja, hogy ez olyan végtelenül értékes nyeremény, amelyhez 
képest minden tét értéke eltörpül, véges. Tehát végtelenül érde-

 az üdv matematikája? 75



mes az üdvre fogadni, feltenni rá egész személyünket. Pascal, aki 
korábban teljes gőzzel részt vett az eleve elrendelés tana körüli 
vitában, most a tanban rejlő arányt ragadja meg, foglalja képletbe 
– ez nyelvmatematikai lépés –, és ezzel egyszersmind a szemé lyes 
döntés súlyát emeli ki, állítja premier plánba. A tan matematikai 
transzformációja az isteni titkot titoknak tartja meg, de áthelyezi a 
hangsúlyt az emberi drámára. Ez az érv máig ható vonzereje.

Pascal érzékenységének egyik pólusa tehát a szerencsében, a 
kockázatban és a szerencse megragadá sában levő erő iránti érzé-
kenység, a másik, a formáló pólusa, amely ezt az erőt megérinti, 
hogy okká, egyenesen a hit okává tegye, az a paradox igazság-
szomjúság, amely a descartes-i bizonyosságról a hangsúlyt a sze-
mélyes kockázatra helyezi. Ezt tükrözik matematikai érzékenysé-
gének pólusai, a végtelen és a véges iránti érzékenység.

Ám, ahogyan a végtelen üdvösség nem azonos Istennel, aki 
azt kegyelemként adja, úgy Pascal a vég telenen belül is tesz egy, 
az egész „fogadás” szempontjából döntő megkülönböztetést a 
tiszta, határ és kiterjedés nélküli „végtelen végtelen”7 és a „szám-
ban levő végtelen” között, amelynek határa nincs, de kiterjedése 
van. És itt az érven belül is van egy váltás: magának a fogadás-
nak a tétje nem a végtelen végtelen, hanem az örök üdvösség. Ami-
nek, legalábbis Pascal érve szerint, van kiterjedése. Ezzel Pascal 
az üdvösséget a szám-végtelen hatókörébe vonja.

Vagy fordítva, a számban rejlő végtelent vonja az üdvösség 
hatókörébe? Döntő kérdés: ettől függ, hogy a jelentés kristályo-
sítja-e ki a fogadás képletét, ami nyelvmatematikai lépés, vagy 
fordítva, a már (félig) kész matematikai képletbe vetíti bele utó-
lag az üdvösség megszerzésének kérdését, ami nem az. A végte-
len üdvöt Isten adja – van-e ennek megfelelője a „végtelen vég-
telen” és a számban levő végtelen között? Hatókörébe vonja-e a 
végtelen végtelen is a számban levő végtelent (ami a gondolatme-
net során végtelen mennyiséggé, számmá is változik) – ha nem, 
akkor ez utóbbi óhatatlanul a végességhez fog hasonulni.

Ezt a kérdést kell tehát minél több szempontból körüljárni. 
Három ilyen szempontot emelek ki. Mit mond Pascal itt és más 
töredékeiben a kétféle végtelenről? Milyen üdvtörténeti jelentő-
séget nyer a kockázat Pascalnál? Hiszen az üdvösség van hivatva 
rá, hogy a kockázatnak új, végtelen értelmet adjon, olyat, ami a 
hithez vezet. Végül: mi a következménye annak, hogy, bár ma-
gának az örök üdv nek a célja, értelme Isten, a „végtelen végte-
7 A 232. töredékben szereplő „oszthatatlan és végtelen végtelen, mennyiség nélküli 

végtelen”-ről van szó, és nem a 72. töredékben szereplő geometriai igazságok 
„végtelenül végtelenségéről”. A „számban levő végtelen” pedig ar ra utal, 
hogy a végtelen számsort a matematikus egyben tudja szemlélni, s nem egy 
„titokzatos leg nagyobb számra”, mint Kołakowski véli. Ez az alapja már a 
legegyszerűbb szám elméleti tételeknek is, de a geo metriai igazságok vég-
telenségének is. Ezért is érthetetlen az emberi elmét véges nek gondolni. Az 
emberi elme végtelen, de az ember ellentmondása, hogy ez az ő végtelenje 
véges öntudatba van zárva. Megküzdeni ezzel az ellentmondással, saját léte 
ellentmondásával: ez az ő üdvtörténeti feladata.
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len”, a vele való találkozás, ez az érv során háttérbe szo rul, s he-
lyét az örök üdv foglalja el, amely tehát e két végtelen között van 
hivatva közvetíteni – vajon megtörténik-e ez a közvetítés?

Pascal tehát az immár számítható kockázatot új, a szeren-
csejátékot és az üzletet motiválónál mélyebb okká akarja tenni, 
egyszersmind minden véges számítást áthúzva, megsemmisítve: 
máshol leértékelően beszél a (véges) valószínűségszámításról. 
Az puszta emberi tekintélyen alapszik, így észszerű lehet, de 
szent nem (920). Amit így érthetünk: egyedül attól lesz szent, ha 
az üdvösséget helyezzük a középpontjába.

Ez azonban kettős igazsághoz vezet. Még akkor is, ha az 
üdvösség megszerzése az ady-i találkozást jelenti; az isteni ke-
gyelmet. Ha a fogadás nyelvmatematikai arányképletét a koc-
kázatban levő erőnek e találkozásig (a Memorial pillanatáig?) 
való visszakövetése és legmélyebb ellenállásainkkal való üt-
köztetése rajzolná is ki – vagyis visszakövetése a „bolondság és 
bosszúság” pontjáig –, maga a mate matika akkor sem áll meg 
itt. A kapott képletet „szerszámosítja”, eszközösíti, hogy erejét 
alkalmaz hatóvá tegye a felszínibb ellenállásaink sorával való 
küzdelemben. És minden eszköz veszélye, hogy önállósul céljá-
tól. Az ellenállás válik céllá, tehetetlenségi ereje határozza meg 
a célokat; Pascal nyel vén: a szenttől elszakadó emberi tekintély. 
A nyelvmatézisnek tehát a matematika eszközösítő erejét és az 
ebben rejlő kísértést is képletébe kell foglalnia. Ha már az eredeti 
képletben megjelenik az érzé kenységek közötti feloldatlan törés, 
akkor a tehetetlenségi erő fog érvényesülni az alkalmazásában, 
így a valószínűségszámításban is; a matematika a történelem te-
hetetlenségi erejének szolgája lesz.

Ez ad súlyt Pascal vállalkozásának, de érzékenysége már jel-
zett belső problémáinak is. További probléma, hogy ha az üd-
vösség elszakad a „végtelen végtelentől”, akkor hasonul a pusz-
ta halhatatlansághoz, amelynek az üdvösséggel ellentétben már 
nem Isten, minden érték forrása áll a középpontjában.

Érzékenységek értékelésének kettős feltétele

A problémák a pascali érzékenység fent elemzett struktúrájából 
következnek. A hit kérdései iránti érzékenység és a világi kocká-
zat iránti érzékenység, a dogmatikai és a matematikai érzékeny-
ség, ha eredendően nem is feltétlenül, de történelmileg adottan 
mégis ellentétben áll, így magában Pascal ban is ütközik egymás-
sal.8 Az érvben a két, az egységet megteremteni hivatott érzé-

8 Pavlovits monográfiájában Pascal gondolati-nyelvi tisztaságát hangsúlyoz-
za. Világosan elkülönítve, körül tekintően és jól követhetően tárgyalja azt, 
amit Pascal az alkotói érzékenysége egyes területein, így a matema tika, a fi-
zika, az ismeretelmélet, a morálteológa, a kegyelemtan, az apológia területén 
létrehozott (talán csak a szkeptikus Pascalt nem tematizálja). E módszer rész-
letes értékelését lásd az elektronikus változatban.
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kenység a nyelvi és a matematikai érzékenység. És minél köze-
lebb férkőzünk a pascali érzékenység eleven centrumá hoz, minél 
közelebb vagyunk az érzékenység felgyúlásának pillanatához, 
annál elemezhetőbbé válik a benne egymással küzdő és egymást 
áthatni törekvő érzékenységek egymást át- vagy át-nem-hatása, 
és ezek oka. Mert minden érzékenységben, és éppen felgyúlá-
sa pillanatában a leginkább, ott rejlik az érzékenység magára az 
érzékenység ősjelenségére – valahogy úgy, ahogy Eckhart mes-
ter szerint minden gabona legbelső természete a búzára utal. És 
felgyúlása tüzével és fényével fényt vet az érzékenységek egész 
kozmoszára is. Itt válik összehasonlíthatóvá tüze és fénye más 
érzékenységek tüzével és fényével.

Másrészt, éppen mert érzékenység, önmagára is fokozottan 
érzékeny – ami ellenállást is jelent a töb bi érzékenységgel szem-
ben. Ezt is számításba kell vennünk, amikor a pascali komplex 
érzékenységből kikristályosodó érvet vizsgáljuk. Önmagára vo-
natkozásuk, mondjuk így: hiúságuk ellenállást is jelent az érzé-
kenységek egységével szemben. Minden, ami létezik, a maga 
„szubjektív módján” létezik, el lentmondás volna, ha éppen az ér-
zékenység nem egy ilyen ellentéttel együtt jelentkezne. „Minden 
a maga módján létezik – nem létezhet más módján! Ez az identitás 
megjelenése gazdag formában”, és belső törvényszerűségeit csak 
úgy ismerhetjük meg, ha nem kikapcsoljuk vagy partikularizáljuk 
a szubjektivitást, hanem teljes valóságát tudomásul vesszük. Tel-
jes valósága ott gyullad fel, ahol a szubjektivitások megütköznek, 
megharcolnak azért, hogy egymásra ismerjenek, találkozzanak. Itt 
is: „érzékenységek kegyetlen találkozója”.

Azt vizsgáljuk tehát, hogy a pascali érzékenység-struktúrá-
ban eleven érzékenységek mennyiben ismernek egymásra, és 
„hiúságuk” mennyiben jelent ellenállást a találkozással szem-
ben. De ha értékelni akarjuk őket, akkor erre a „hiúságukra”, a 
találkozással szembeni, önigenlésükből következő ellenállásuk-
ra is érzékenynek kell lennünk. Enélkül, tehát a teljes ellenállás-
struktúrára való érzékenység nélkül nincs valódi értékelés.

Az értékeléstől és legfőképp az egységes értékeléstől való 
félelem mögött az itt leírt kettős erőfeszí tés, a hozzá szükséges 
folytonos éberség tagadása áll. A kettős igazságok e kettős-egy 
mozgás megszakadásából, két irányának szétszakadásából szü-
letnek. A matematikai „kettő” problémájánál vagyunk! Mert a 
matematika eredendően ennek az értékelésnek a matematikája-
ként van a helyén.

A pascali fogadás hatalmas ívet feszít ki, hogy a szórakozás-
hoz és a világi, relatív nyereséghez tartozó kockázattól eljusson 
ennek teljes ellentétéhez, az egyetlen végtelen érték, az üdvös-
ség melletti elkötelezettséghez. Hatalmas ív – hatalmas ellenál-
lás-struktúra, amelyen át kell küzdenie magát, hogy a fogadást 
szükségszerű jónak láttató képletbe fogalmazhassa. Ezt az ellen-
állás-struktúrát kell áttekintenünk, hogy megválaszolhassuk a 
kérdést: sikerül-e ez Pascalnak.
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A történelmi fordulópont –  
a dogmatika felváltása a matematika nyelvével?

Az ellenállás-struktúra egyik metszete az a történelmi-üdvtör-
téneti szituáció, amelyben a vita zajlik. A tulajdonképpeni érvet 
hosszú és szövevényes, korántsem egy szempontú előzetes meg-
fontolások előzik meg, néhány fontosabb pontját már említettem. 
Ezek eredményeként képzelt és valóságos, belső-külső szkepti-
kus vitapartnerének9 elébe menve oda jut, hogy az értelem nem 
tudhat semmit Isten létezéséről vagy nem létezéséről. Ám „a ke-
resztények választottak. [Ön s]em hibáztathatja őket az értelem alap-
ján.” Eddig tartana az érv, ha a problémátlanul az egyházhoz 
tartozókat akarná igazolni. S akkor a valószínűségszámításnak sem 
volna szerepe. Csak azon a ponton kap szerepet, ahol az egyházhoz 
tartozás már nem magától értetődő: a vitapartnernek sem a problé-
mátlanul az egyházhoz tartozók választásával van gondja, ha-
nem azokkal, akiknek itt kérdéseik vannak, mégis elfogadják az 
egyház tanítását.

Mondhatjuk: a történelmi-üdvtörténeti szituáció fordulópont-
jánál vagyunk. Másrészt itt Pascalra, egyik – félig takart – arcára 
ismerünk. Ahol az értelem szerinte éppen a legfontosabb kérdés-
ben teljesen tanácstalan, ott kap szerepet a valószínűségszámítás. 
Ez az értelem azért mond csődöt, mert egyoldalúan a bizonyossá-
got keresi. Márpedig az igazsághoz, s így az igaz bizonyossághoz is 
egyedül kockázat révén juthatunk. Minél nagyobb és értékesebb az 
igazság, annál nagyobb kockázat révén. Pascal és Descartes el-
lentétének itt van az egzisztenciális oka. Ezért jelenik meg a pas-
cali érzékenység egyik pólusaként az igazság kutatásában foglalt 
személyes, kockázati elem. Ezzel az érzékenységgel akarja tehát 
megérinteni a valószínűségszámítást, hogy a benne érzett erőt 
okká, Isten melletti elméleti és gyakorlati, akarati döntés okává 
tegye.

Az elméleti-matematikai fogalmazás/formulázás van hivatva 
premier plánba állítani a személyes-egzisztenciális mozzanatot. 
Az egzisztenciálisan forrót a matematikai képlet (arányba fog-
lalás) van hivatva olyan tisztán megvilágítani, hogy ne lehessen 
kitérni előle, majd a 95. töredék értelmében a képlet igazsága is 
fokozatosan érzelemmé váljon. Ez legalábbis kísérlet jelentés és 
képlet elválaszthatatlan kapcsolatba hozására – ennyiben nyelv-
matematikai kísérlet.

Pascal a kockázat centrumba állításával egyszerre harcol a 
descartes-i tudományos racionalizmus bizonyossága és a kér-

9 Goldmann szerint a fogadás kétkedő vitapartnere is maga Pascal. Nem erős 
érv az, amely nem magát az érvelőt is belülről érintő ellenállással küzd meg. 
Ám az érv bonyolultságát és törékenységét okozza és fokozza, hogy Pascal 
az érvelés folyamán nem mindig fogja meghallgatni vitapartnerét. A 229. tö-
redék viszont tekinthető a „vitapartner” vallomásának. A fogalmazás Pasca-
lé, aki nem tudta volna ilyen drámaian megfogalmazni, ha nem magából me-
ríti azt, amit kifejez. – A „fogadás” idézeteit idézőjelben, dőlt betűvel hozom.
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déstelenül az egyházhoz tartozás ellen – de a kockázat fedezete 
a hit. A hit, amely „elszántan szembenéz a kétely démonával, 
amely elválaszthatatlan a hit szellemétől” (Eliot).

Érdemes tehát e fordulópontnak mind a történelmi-üdvtör-
téneti, mind az egzisztenciális metszetét, a dogmatikai kérdés 
matematizálásának, illetve a kockázat üdvtörténetivé avatásá-
nak kísérletét közelebbről is megvizsgálni.

Tehát: „Vagy van Isten, vagy nincs” – az értelem erről nem 
világosít fel. „Mármost melyik felfogás mellé álljunk?”, teszi fel a 
kérdést Pascal, szándéka szerint – a többes szám ezt tanúsítja – 
együtt haladva vitapartnerével.

Az értelem nem dönthet: „végtelen káosz választ el bennünket” 
(nyilván: Istentől), állítja Pascal. De mi az oka ennek a végtelen 
káosznak? Pascal kérdés nélkül magától értetődőnek veszi, hogy 
a bűn miatt végességébe zárt ember végessé lett értelme az ok. 
De mi ennek az oknak az oka? Zárhatta-e egy véges ok az eredetileg 
végtelen kegyelemre (amiről a kor dogmatikus vitáiban sok szó 
esett) és a végtelen igazságra (amiről e vitákban nem esett szó) 
teremtett embert végességbe? Az ember most is végtelen és vé-
ges ütközőpontján él. Nem a végesség ismert(?) rendetlen rend-
jéhez való ragaszkodás torzítja-e káosszá azt a rendet, ami túl 
van rajta, de amivel léte mégis határos, s amely állandóan irritá-
lóan, ébresztően, bíztatóan és fenyegetően, vonzóan és taszítóan 
jelentkezik? Közeledik és távolodik. Innen az egyensúly nélküli 
bizonytalan hányódás az egyik véglettől a másikig (72).

Az ok okának a kérdése a bűn eredetére vonatkozó kérdés. A 
kort nem ez, hanem a bűn következmé nye izgatta. Éles dogmatikus 
vita tárgya volt az eleve elrendelésnek az a janzenisták által ra-
dikálisan képviselt felfogása, amely szerint minden ember eleve 
kárhozatra méltó és csak Isten tudja, hogy közülük kit választ 
ki mégis üdvösségre. Az ember számára ez titok. Ezért úgy kell 
élnünk, mintha az üdvre lennénk kiválasztva, és másokra is úgy 
kell néznünk, mintha üdvre lennének kiválasztva.

Pascal teljes erőbedobással vetette magát a dogmatikus vitá-
ba. „Politikailag” egyértelműen a janzenisták oldalán – e célból 
is írta a Vidéki leveleket, teológiailag azonban részben távolságot 
tartva tőlük. A fogadással ki akarja vonni a kérdést a dogmatikai 
vitából, hogy közelebb férjen a lényegéhez. A dogmatikát a mate-
matikára cseréli, ez forradalmi lépés. Ezen belül megkísérli feltárni 
a szerencse játék és szórakozás, és általában a kockáztatás üdvtör-
téneti értelmét. Úgy érzi, hogy az üdvösség iránti érzékenysége és 
a matematikai érzékenysége olyan összehangolt egységben van, 
amellyel meg tudja érinteni a kockázatban levő erőt és végtelen 
elköteleződés okává, döntéssé tudja avatni; a „végtelen távolság-
ból” közelséget tud csiholni. Fontos kísérlet, ha, hogy stílusosak 
legyünk, nem is a legszerencsésebb csillagzat, a végesnek dekla-
rált értelem csillagzata alatt indul. Ami azt is jelenti, hogy a bűn 
eredetének, az ok okának a kérdését továbbra sem teszi fel.
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Pascal maga is tisztán látja, hogy lépése radikális fordulat. 
Ágostonnal, a janzenisták legfőbb szent jével hasonlítja össze ma-
gát, és implicite Ágoston üdvtanával is összehasonlítja a sajátját, 
amikor megállapítja, hogy ő látja, amit az általa nagyon tisztelt 
Ágoston sem látott, ti. hogy szükség van az üdvtörténetileg érté-
kelt kockázat elméletére. „Szent Ágoston felismerte, hogy a tenge-
ren, a csatá ban stb. a bizonytalanért törjük magunkat; nem látta 
azonban meg a nyerési és vesztési esély szabályát, amely bebi-
zonyítja, hogy így is kell cselekednünk.” Az okok felfedezőihez 
viszonyítva olyan tehát, mint az eszükkel is látókhoz képest a 
csak szemükkel látók. Az Ágoston által felismert okozatok ész-
szel láthatók, de „ahhoz viszonyítva, amelyik felismeri az oko-
kat, ez az ész olyan, mint a test érzékszervei az észhez viszonyít-
va” (234). Ezt Goldmann is hangsúlyozza, de azt a következtetést 
nem vonja le, hogy Pascal itt kifejezetten a magasabb értelem-
ben vett észnek vindikálja azt a belátást, amelyet általában a 
valószínűségszámítás és konkrétan az istenérve nyújt. Implici-
te azzal az igénnyel lép fel, hogy ez a matematikai értelem integ-
rálja az ágostoni üdvtant. Az újkori matematika a közép kor, sőt a 
patrisztika korának Pascal szemében középponti teljesítményét. 
Újra látjuk, hogy a valószínűségszámítás a legkevésbé sem „eset-
leges elem” a pascali érvben.10

Nagy a tét: nem mindegy, hogy a szerencsejátékok elméletét 
vonja be Isten létének kutatásába, vagy fordítva: Isten létezését 
teszi függővé a szerencsejátékok elméletéből levonható szabá-
lyoktól – bizonyosságoktól. Utóbbit így is fogalmazhatjuk: koc-
kára tudja-e tenni a bizonytalanságból a valószínűségszámítás révén 
nyert bizonyosságát Isten létének a kutatásáért?

Mert ne feledjük: a valószínűségszámítás lényege, hogy nem 
ismer örökre elkötelező akarati aktust, csak esetlegességet, a fo-
gadás tétje Pascalnál viszont ilyet céloz: olyan fogadást, amely 
az ellentétes irányú bizonytalanságok küzdelmére rányomja az 
Egy, a döntés bélyegét. De itt Pascal kétértelmű marad. Mint lát-
ni fogjuk, érzékenységének egy belső vakfoltja, Egy-érzékenysé-
gének hiánya miatt.

(Folytatás a következő számban)

10 Kołakowski a fordított irányt látja döntőnek, azt, hogy Pascal a középkori 
szemléletet újra fogalmazó „három renden” (test – elme – kegyelem rendjén) 
belül akar helyet teremteni az újkori tudományos kutatásnak. De a Pascal 
modernsége c. zárófejezetben arra a következtetésre jut, hogy Pascal „azokhoz 
az emberekhez szól, akik el tudják viselni a szüntelen kétségeket és bizonyta-
lanságot az egyetlen dologban, ami valóban fontos”. Mi ezt a Pascalt elemez-
zük. Aki szerint egy mű írásakor „legutoljára tudjuk meg, mivel is kezdjük” 
(19). Talán ő maga is mindvégig azt az első mondatot kereste, amely egybe-
foglalná a „három rend” merev dogmatikáját és az azt szétfeszítő szüntelen 
nyugtalan bizonytalanságot és kutatást. A Gondolatok befejezetlenségének 
legmélyebb oka talán éppen az, hogy nem találta meg azt az egy középpontot, 
ahonnan ezt a két ellentétes irányt egyben tudta volna látni. Azt a bizonyos-
ságot, amely Tábor Béla szerint „ellentétes bizonytalanságok pozitív egyen-
súlya”.
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29.

Majd képeket is küldök.
Addig úgy képzeljen el,
mint aki olajos magvakon
osztozik a madárral, és leveleit
hetente hozza el a postafiókból.
A válaszokba piszkozatból másolom:
a kályha táplálása mellett jut idő
a rágcsálásra és a múltra.
Állóhajóról bámultunk a délnek mozgó
vízbe, árnyéka látszott csak a halaknak,
és mint fél almák sértetlen héj alatt,
olyan a hallgatásunk.
Ide szúrható be valami a hervatag
ligetről, a radírszínű télről.
Hogy az elhaladó limuzinok
pocsolyákban tükröződnek,
én meg nyugton vagyok,
mint ágyukban a körmök, 
de ezt majd másnak írom inkább.

        

Gál Ferenc

Ház körüli munkák
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40.

Gondoltam lehengerellek.
Kipróbálom a szívmelengető
dalocskát, női témát választok
a buszra várva, netán bevallom:
hetek óta untatnak a könyvek.
Nem nyűgöz már le, ha sorra
minden a helyén van: a folyó
állóvízzé lassul, a légypapírra
nyomott versek még mozognak,
és a peremvidék tompán ontja
gőzét. Az őrtoronyhoz közelítő
váltástól is többet várok,
mint hogy csörömpölve szűz havat
taposson. Hogy az ünnep közeledtét
jelző neonőzzel sötétített üvegen,
elnagyolt szoborszemekben is
megjelenjen, ülepedő érzelmekkel
együtt.



84 versek 

Ki egyszer élt ki egyszer élt 
meghalt végül ezért azért

ki egyszer élte életét 
ha elkopott a talpbetét

fejébe vette egyszer-egyszer 
micsoda mosoda a kegyhely s

ki egyszer élt ki egyszer élt 
látott egy lehulló levélt.

Konok

Az ember néha oly konok 
hogy megszűnnek az otthonok

marad neki mi megmarad 
másoktól ellesett falat

nekiindulni volna kedvem 
de mit tegyek ha elfeledtem

hogy merre messze vagy közel 
a hold hasít a nap tüzel.

Hárs György Péter

Élt
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Nem sokáig tart életed 
szeretném nekem félretedd

egy csöppnyi gyász egy csöpp öröm 
kis karcolás a körmömön

kis karcolás a hangomon 
völgy is lehet vagy hegyorom
kis karcolás a szívemen
 
bukott angyaltól bús a menny
volnék eretnek.

Maradtam

Angyal

(H. I.-nak)

Orosz maradtam én is 
talán a vodka tette 
talán a megcsalás hogy 
alkalmasulsz a tettre

talán Jeszenyin volt az 
vagy Vigotszkij talán 
Tolsztoj vagy Dosztojevszkij 
muzsikok asztalán

csemegéztem belőlük 
Csehovot és Gogolt s 
míg sírtam és nevettem 
sok kis ikon guggolt az

ágy köré hol vodka 
folyott s talán a vér is 
enyém tiéd ki tette 
orosz maradtam mégis.



86 versek 

Az égről vízcsepp hull le hirtelen.
Gömbjén mint körkép, minden látható,
a belsejében ott a végtelen.
Itt nincs már fű, se hegy, se ég, se tó. 

Elégia

Ágak hegyén
az ősz gyümölcse érik.
Még pár levél –
arasznyi út az égig.

Titok 

 
Lehetne még üzenet,
ami már nem is nyelvi,
a lényegből egy szelet,
valami papírlapon 
nem lehet elkeverni,
túl van földin, anyagon,
vagy már csak alig lenti,
lehetne csend is nagyon,
lehetne majdnem semmi. 

Szauer Ágoston

Bennfoglalás
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Imádom az Úristent Tebenned,
az örökkévaló egyetlen egyet,
a múlhatatlant s időtlent,
a mindenhatót és vég nélkül valót.

A holdvilágos éjszakában előttem tündököl kép és tükörkép.
Izzás, visszaverődés beteljesedés előtt.

A tejút közepén, Anyánk kebelén szeretnénk inni 
          a kiapadhatatlan forrásból!

Sugárzó, sötétkék ég;
fénylenek a fagyott pocsolyák,
Hold arc ragyog emberi keretben
és Isten lelke lebeg fölöttem.

A beteljesedés után tudjuk mi van – unjuk – elveszítés,
de előtte az örök, az ismeretlen.
Arra látszik az út, amerre törekszünk.
Isten és Teén magunkban az üres teljesség,
   a megnyilvánulatlan, megismerhetetlen és halhatatlan.

Bent a szobában, gyertya és petróleumkanóc lángja lobog 
                       párhuzamosan a magasság felé,
az üres fal előtt, a földön.

Balra a tér nyitott.

A Föld szeret minket, mert megtűr a hátán
és elengedhetjük egymást a kolostornál.
Alvás a szent hely lábánál és égi üzenet;
a beteljesedés előtt megállni s összerogyni, mint egy 
                   áramütött.

A folyó tudja, mit akar,
útjáról eltéríthetetlen.
Szabályozzák, hogy hasznukra legyen.
Kapnak vizet, életet vesztenek.
Az áramlás közepén a hullott levelek folyója
és a sziget hídján túl a Kármel hegy útja.

Dukay Barnabás

Beteljesedés előtt
agapasz me



Nacsinák Gergely András

Lélekvesztők

„Te süket és néma lélek…”
(Mt 9,25)

Akkor is, ha reggelente csak öt-
tíz perc nyugalom van kilátásban, még mielőtt menthetetlenül 
a tennivalók iszalagjába gabalyodnék, leveszem a polcról Rilke 
leveleit, és elolvasok közülük egy-kettőt. Nem a teljes kiadásból, 
hanem a válogatottból, és nem összevissza, hanem szép sorjá-
ban. Momentán pont száztíz évvel ezelőtt járok, 1908 nyarán: 
Rilke ismét Párizsban él, átjár Rodinhez, felesége szobrászkodik 
valahol Némethonban, kislányuk, Ruth, a nagyszülőknél nevel-
kedik, jóformán születése óta. Rilke bolyong – Nemes Nagy Ág-
nes szép kifejezésével: „úgy járkált fel-alá Európában, mint va-
lami szalonban” –, hol Oroszországban, hol olasz városokban, 
néha, nagyon elvétve, Svájcban meg Németországban. Milyen 
kár, hogy tudom: ezt a szép, boltozatos és drága szőnyegekkel 
meg kristályneművel zsúfolt szalont hamarosan gránátbelövés 
éri, a légnyomásban szerteszét szállnak a féltve őrzött fóliánsok 
lapjai és lőporfüst borít el mindent, amit soha többé nem lehet 
majd kiszellőztetni. De ez az én bajom, igyekszem is hamar meg-
feledkezni róla. Inkább azon töprenkedem, hogy Rilke, aki a ver-
seiben rendszerint szűkszavú és akkurátus, a leveleiben hogy le-
het ennyire bőbeszédű. Hosszú oldalakon át taglalja számomra 
ismeretlen emberek egymás közti viszonyait, családi relációit, 
hűségesen számot ad munkájáról, és részletekbe menően saját 
lelkiállapotairól. Néha kimondottan filozofikus hangnemet üt 
meg, máskor szemérmetlenül, habár igen kulturáltan pletykál-
kodik. Hogyne, tudom, nem kis részben ebből élt – mármint nem 
az írásból, hanem levelein keresztül ápolt kapcsolataiból bárók-
kal s bárónékkal, tehetős bankárokkal, kereskedőkkel, valamint 
ezek leányaival, nejeivel és unokahúgaikkal, akik közül költésze-
tének első tisztelői is kikerültek, s akik hajlandóak voltak finan-
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szírozni rendszeres időközönként mutatkozó igényét a levegő-
változásra. Időnként feleségével és más írókkal is hajlandó volt 
levelezni, és persze mindig Lou Andreas-Saloméval. És mégis: 
a levelek hangneme, még ha művészetfilozófiai kérdésekbe bo-
csátkozik is, igencsak elüt a versekétől, s csak elvétve csendül 
meg bennük a jellegzetes rilkei hang. Ellenben igen sok itt a kö-
rülírás, a társalkodás, a szószaporítás: az embernek az az érzése 
támad, mintha csak felvonultatná a szavakat, seregszemlét tar-
tana fölöttük, afféle lexikai parádét, sőt, mintha csak itt gyakor-
latoztatná őket, hogy ha arra kerül a sor, biztos lehessen benne: 
nem hagyják cserben. Hogy adandó alkalommal jó hátasokként 
megnyergelve őket eljuthat velük, ha kell, egész messzire, túl az 
ismert horizontokon. A jól bebútorozott szalon falain túlra bizto-
san. Úgy látszik, nem sejtette, hogy azok nemsokára úgyszólván 
maguktól leomlanak.

*

Mi viszont, gyakorlott, kitartó és ügyesen megválogatott szavak 
híján jóformán egyhelyben toporgunk. Mintha egyre táguló sza-
kadék nyílna a nyelv és miközöttünk: hangunk alig hat át a túl-
partra. Ami meg ott zajlik, érthetetlen vulkanikus tevékenység a 
nyelv eleven kőzetrétegeinek sok idegen mozdulása. A 19. száza-
di regényirodalom fölös pazarlásnak hat sok-sok szavával. Egy 
embernek nem lehet ennyi szóra szüksége, hogy önmagát nyo-
mon kövesse. Egy ember nem élhet ilyen bonyolultan, hogy ily 
sok fogalmat kelljen vesztegetni rá. Az újkori személyiséget már-
pedig épp ezek a szavak formálták meg: a modern világ-érzéke-
lés a természettudomány, az ön-érzékelés viszont az irodalom 
terméke volt; csak nemrég, a digitális forradalommal jött el az 
ideje annak, hogy az ön-kép is naturalizálódjon, és technológiai 
minták szerint alakuljon át. „Napjaink nyelvhasználata – írja Ge-
org Steiner Egyre távolabb a szótól című tanulmányában – gyakran 
híg és képzeletszegény. A politika és a hírközlés stílusa már-már 
az írástudatlané. Mivel sokkal kevesebb szó áll rendelkezésünk-
re, mint egy 17. századbeli, sőt egy 19. század végi iskolázott 
embernek, kevesebbet mondhatunk, vagy ugyanazt homályo-
sabban és elmosódottabban fejezzük ki. Kultúránk inkább a kép-
ben él, mintsem a szóban.”1 Hanem a képek elemi erejükkel, de 
kevés reflektív képességükkel, közvetlen, szemléletes mivoltuk-
kal, mely azonban inkább az általános, mintsem az egyedi felé 
mélyíti el a megértés mozzanatát, parlagon hagynak sok olyan 
belső tartalmat, amelyet a cizellált írásbeliség kultúrája korábban 
kiművelt. Az öntudat, amely a könyvlap tükrében tanulta meg 
felismerni önmagát, többé-kevésbé védtelenül áll a felfokozott, 
és minden korábbinál megejtőbb kép- és hangzuhatagban. Az 
érzékelés intenzitása, az ingerek sűrűsége kevés helyet és időt 

1 Steiner, Georg: Egyre távolabb a szótól, Európa, Budapest, 1969, 260.
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ad annak a csöndes és lassú olvasásmódnak, amelynek virtuá-
lis terében kialakulhat az Olvasó, a személy, aki a szóval dialó-
gusba lépve alakul, gondolkodik, újjáformálódik. Augustinust, a 
hippói püspököt szokás az első „modern” emberként emlegetni, 
amennyiben ő volt az, aki az írás és olvasás aktusában ismerte 
meg, s a Szó segítségével formálta újjá önmagát. Hozzá köthe-
tő többek közt az a jellemző nyugati kulturális beidegződés is, 
amely a konfessziót tekinti a hiteles személy ismérvének. Igaz, 
hogy Ágoston számára mintha nemigen volna különbség szó és 
Szó között: nem ismerte azt a metafizikainak gondolt szakadékot, 
amely a reneszánsz óta minden gondolkodót fölöttébb nyugtala-
nít, tudniillik, hogy mennyiben eshet egybe isteni és emberi szó; 
hogy csakugyan van-e természetfeletti Ige, vagy az égvilágon 
minden a természetes nyelv hatalma alá esik. A probléma, ami 
már Platónt is titkos féregként rágta, és amelyet mintha a maga 
számára is képtelen lett volna megnyugtatóan elrendezni, neve-
zetesen, hogy a nyelv eredendően szellemi létező-e, s csak alkal-
masint jelenik meg beszédként a természeti világhoz idomulva, 
a kereszténységgel, ha csak egy időre is, megoldódni látszott. Hi-
szen látták, hallották és tanúságot tettek róla, hogy az Ige, amely 
a teremtés ködfelhői előtt is létezett és azok eloszlása után is lé-
tezni fog, megtestesült, maga szállott alá a menny kupoláiból 
egész a világ alagsoráig, s az ott leskelő halált leigázta: hogyisne 
volna akkor ez a mindeneket betöltő Ige tisztán szellemi termé-
szetű, melyet le nem bír romlandó anyag? Ágoston számára a 
Logosz és a logia, a Szó és a beszéd közt nem ontológiai különb-
ség van, hanem éppen hogy átjárhatóság: ha ír, olvas, és (szó-
ban) gondolkodik, kifejezései a létezés eleven belsejét érintik.  A 
kereszténység a mindenek, így a nyelv megváltása is. Elmúlt az 
idő, amikor a fogalmak színes fátyolként takarták a lét eredendő 
némaságát: az Istenből előbb Ige lett, majd az Ige emberi szóvá 
alakult. Így az emberi szó immár nem erőtlen hangzavar, hanem 
út, mely elvezet a beszéden túlra. Ágoston elmélkedései az idő, a 
sors, a hagyomány és változás kérdései mentén végül is mindig a 
lelket érintik: ezért neve még azoknak is mond valamit, akik nem 
vallásosak. Számukra Ágoston jóravaló irodalmár, az európai 
entellektüel korai, ámbár vallásos prototípusa. Hiszen számá-
ra vált először égetően személyes és mindenképp megoldandó 
problémává „önmaga”, amiért még a legkiábrándultabb egzisz-
tencialisták is hajlamosak elődjükként tisztelni. Ugyanezért a ke-
leti egyházak, hiába élt megannyi nagy egyházatya kortársaként, 
hajlamosak kétkedve nézni rá: számukra túl sok benne a véleke-
dés, és kevés a teológia: arcképe sokkal inkább portré, hogysem 
ikonná válhatna.

*
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A kép az általánosat mutatja meg: a látvány adott, s a szóval ellen-
tétben önmagát nemigen vonhatja kétségbe.2 Amit mutat, azon-
mód tény, azonmód érvényes állítás lesz. A kép egyik végpontja 
az ikon, amelyben a személyiség önnön ideális állapota felé nyí-
lik meg: a felismerés világosságára árnyék nélkül, szembenézésre 
kétkedés nélkül. A portré a skála túlvégére esik, a ránc, a tökélet-
lenség, az egyszeri, szóval az idő, a konfesszió felé. De akár így, 
akár úgy, a kép mindig nyitott, akár fölfelé, az időtlenség, akár 
lefelé, a mulandóság felé. Az a képi túlsúly viszont, amelyről Stei-
ner föntebb beszélt, és amely a szavak helyébe lép, nem ide tarto-
zik, mert vagy funkcionális ábraként, vagy puszta felszínként, ön-
magát közölve jelenik meg. De legyen bár lecsupaszított képi jel, 
vagy cizellált, valósághű és a lehetőségekig illuzórikus ábrázolás, 
akkor is klisé, séma, közhely: szokott fordulatok, ismételt elemek, 
tipikus jelek visszatérő sorozata. A tömegkultúra képi világa, erre 
céloz Steiner, alkalmatlan lekövetni a belső történéseket, személy 
és sors bonyolult íveit, sokoldalú és paradox mivoltát: Rilke is 
csaknem mindent kizárt az életéből, hogy erre odafigyelhessen. 
Nem is menekült, de valósággal zarándokolt a magányba, meg-
építette, mint egy katedrálist, bebarangolta, mint a tengert, csak 
hogy képes legyen meghallani a belső hangot, és azt hűen tük-
rözni a külső megnyilatkozásban. „Csak az (oly ritkán adódó) 
munka-napokon vagyok valóságos, akkor vagyok, terjeszkedem a 
térben, mint egy dolog, fekszem, nehézkedem, hullok, és jön egy 
kéz, és fölemel a földről.”3 A levelekben elszórt megjegyzésekből 
kirajzolódik, hogy számára a dolog, a tárgy, annak súlya, valósá-
gos mivolta, kétségbevonhatatlansága valamiképp a létezés ideá-
lis állapotát jelentette: művét is igyekezett ezért a dolgok jegyébe 
állítani, csöndjüket szavakká alakítani. Bárhol volt, bármit írt, ezt 
a valós csöndet, a magány igazságát kereste, semmit sem tartott 
többre ennél, semmi más nem üdítette fel: olyan csöndet, amely 
a Szó fészke. S ebben, ha nem is tud róla, Ágoston tanítványa, és 
általában a keresztényeké: egész lényével hisz az Igében, minden 
belső érzékével arra figyel, hogy ha megszólal, kihallhassa a világ 
zajából. A sematikus, reflektálatlan kép viszont leegyszerűsített, 
sematikus belvilágot is teremt: így a mai énkép nemegyszer ko-
rábbi századok ideálképeinek, mítoszainak és félelmeinek mara-
dékából, korábbi költők és szentek szavának szilánkos törmelé-
kéből áll össze, úgy-ahogy.

*

Kétezer éve az ember lényegének megragadására a hitvallás tűnt 
legalkalmasabbnak, amelynek képi megfelelője az ikon. Később 
fokozatosan tért hódított a nézet, miszerint az emberi lényeg 

2 Hacsak nem a 20. századi festészetben: lásd Magritte életművét. Ugyanakkor 
ehhez a „kétségbe vonáshoz”, a kép negációjához ő is gyakran folyamodott a 
szavak segítségéhez.

3 In: Rilke, Rainer Maria: Levelek I., Új Mandátum, Budapest, 1994, 86.



megragadására a regény a legalkalmasabb, vagyis a portré. Az 
európai kultúrtörténet mintha csak az ikontól a regényig vezető 
út története volna. A hitvallás szóbeli ikon, a portré megrajzolt 
regény. Mára mindkét nézet alaposan – és kínos gyorsasággal 
– elavult. Ma a személy lényegét az információ adja, legyen az 
biológiai vagy digitális, esetleg a kettő kombinációja. Az elme, 
amely információs hálózatba kapcsolt csomópont, maga is neu-
rális hálózatok összege.  A személy persze nem egyenlő sem az 
„elmével”, sem az „öntudattal”, a magamagáról alkotott narra-
tívával: erre annak idején a romantikusok figyelmeztették újra 
az európai embert, és később ennek archeológiáját végezte el a 
pszichoanalízis, ez a megkésett romantikus iskola. A klasszikus 
pszichoanalízis nagyon is közel áll a költészethez, sőt, mond-
hatni igazán poétika a szó eredeti értelmében: vagyis készítés, 
alkotás. A szavak erejével igyekszik új, a korábbinál teljesebb 
és harmonikusabb személyiséget létrehozni, amelybe az addig 
torzóban, árnyékban, tagadásban, feledésben hagyott részek is 
integrálódnak. Mindezt ráadásul nem valami közvetett médiu-
mon keresztül cselekszi, hanem közvetlenül a pácienssel, annak 
álmait, asszociációit, traumáit használva művészetének anyaga-
ként. Diagnózisával új narratívát adva új felvonást, más színpa-
dot teremt a személy drámájának kibontakozásához: új szavakat, 
melyek a régi, romlott szavak helyébe állnak, és önnön belső vi-
lágának elemeiből indulva újjáteremtik a személyt. A pszichoa-
nalízis irányzatai akár irodalmi műfajoknak is megfeleltethetők: 
lehetnek epikusak, líraiak, drámaiak vagy épp prózaiak. Jung is-
kolája esetében mágikus realisták. A lélek szóból épül azzá, ami, 
legyen az isteni Ige vagy emberi szóbeszéd. A költészet igazi fel-
adata a romantikusok szerint épp az elveszett lélek felkutatása 
– s ha sehol sem lelik nyomát, hát megalkotása. A lélekalkotás 
eszméje már Keatsnél felbukkan, Shelleynél ugyanúgy, később 
Yeats viszi tovább. Akárhogy is: a lélek mélyrétegei, árnyékvilá-
ga, egész univerzuma az utóbbi századokban szoros kapcsolatot 
ápol a szóval; néha már úgy tűnik, egyenesen tőle függ. Különö-
sen igaz ez az írott szóra: a könyvlapokon minden egyes szó az 
igazságot keresi, minden egyes betűje az Ige árnyéka.

*

Önmagunk, legalábbis amit hol tisztábban, hol inkább homá-
lyosan sejtve érzékelünk belőle, csaknem mindenestől a szavak 
függvénye. Ezért fontos, hogy legyenek szavaink: hogy számos 
és szép szavunk legyen, melyekkel el lehet érni önmagunkat, 
amellyel föl lehet fedezni önmagunkat; meg lehet formálni ezt a 
belső világot, mely különben vakságra, némaságra van kárhoz-
tatva. Talán feledésre is ítélve.

Mostanság, a mcluhan-i értelemben vett „képi fordulatot” kö-
vetően – amikor is előbb a tömegkommunikációs, majd később 
a digitális eszközök révén mind hatványozottabban jelent meg 
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életünkben a képi kommunikáció –, a Walter J. Ong által „má-
sodlagos szóbeliségként” aposztrofált korban – az oralitás ismé-
telt előtérbe kerülésével az írásbeliség rovására – mintha egyre 
kevesebb szó állna rendelkezésre, s azok is mind fakóbbak és 
erőtlenebbek volnának. 

A „szóvesztés” ezen állapotában nem meglepő, hogy egyút-
tal a lélekvesztés stádiumait is kénytelenek vagyunk megtapasz-
talni. A belső hang elnémulását. Mi tagadás, olykor némi nosz-
talgiával tekintek a bontakozó, majd teljes pompájában virágzó 
európai írásbeliségre, amikor sokat és szívesen írtak, amikor sa-
játos gyönyörűséget leltek abban, hogy szavakkal igyekeztek fel-
kutatni az Isten titkait és az emberi lélek mihaszna rezdüléseit. 
Azok az emberek csaknem vakon hittek a szóban, ha nem volt 
elég belőlük, játszva alkottak újakat: a gondolat törekvése egy-
úttal a költészet szédülete is volt, olyannyira, hogy Petrarca és 
Boccaccio nem átallta magát a szentséges teológiát is költészet-
nek titulálni; ráadásul bizonyos tekintetben még igazuk is volt. 
Európa egész sajátos filozófiája bizonyos tekintetben az ábécé 
gyermeke, a görögségtől a skolasztikán át az analitikus filozófi-
áig; az írás és olvasás a megismerés akár metafizikailag is legitim 
formája, a releváció – némelykor egyenesen a theofánia – helye. 
Mert a középkori nyugat – ellentétben a keleti teológiával, ahol 
ez sosem következett be – a Logoszt az írott szóval azonosította. A 
könyv az igazság rejtekhelye lett, a teljes, látható és láthatatlan 
univerzum modellje. Ily módon pedig a lélek lakhelye is. 

*

A lélek elnémulása, vagy inkább elnémítása, halk és pontos sza-
vainak elnagyolt sablonokkal való helyettesítése a jelen egyik 
nagy kísértése. Ha szó-kincsünk elvész, modern értelemben 
megfogalmazott önmagunkról mondunk le, és még csak portré-
vá sem válhatunk, nemhogy ikonná. Regénnyé, összefüggő tör-
ténetté sem, nemhogy fohásszá. Hatalomtechnikai szempontból 
nyilván nem praktikus az olyan autonóm személyiség, amely 
még önnön belső magjáról is bír némi sejtéssel – más szóval még 
kapcsolatban áll saját lelkével –, mert az egyszerűbb belső szer-
kezettel bíró, némiképp sekélyesebb lények nemcsak könnyeb-
ben irányíthatók, de részfolyamatra szakosodott alkatrészek-
ként egyenesen gondot okozhat az artikulált belső komplexitás, 
a szavak birtoklása. Vagyis a lélek. Ennek érdekében lehetőleg 
ricsajhoz kell folyamodni, harsány képekhez és hangokhoz, sü-
ketséghez és némasághoz, mert az Ige sajátossága, hogy csön-
des, visszahúzódó és tapintatos; azonkívül összegyűjt, nem pe-
dig szétszór. Szent Simeon, az Új Teológus a „minden dolgokban 
hangtalanul hangzó Igéről” beszél. Ezt pedig csak egészen ki-
vételes természetű figyelemmel, kimunkált belső érzékeléssel le-
hetséges meghallani. 

*
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„Ebben rejlik a mű roppant éltető ereje annak számára, akinek 
létre kell hoznia azt: hogy összefogja azt az embert; a csomó a 
rózsafüzérben, miközben az élete imát mormol” – áll Rilke egyik 
levelében.4 Becsukom a könyvet – kezdődjék a nap.

4 Uo. 130.
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Pál-Lukács Zsófia

A szerelem mint kísér(t)és

A szerelem alakváltozatai Nádas Péter  
Az égi és a földi szerelemről című művében

„el sem mozdulhatunk onnan, ahol vagyunk” (52)

Sok szempont teszi lehetővé, hogy 
a kísértést a szerelem témakörével egy összefüggésben tárgyal-
juk. A szerelem eszmetörténeti diskurzusában több szöveg-
hely is tanúskodik erről a találkozásról; a téma sajátszerűsége 
a legkülönfélébb társításoknak ad helyet. A kísértés etimológiai 
magyarázatában1 szereplő fogalmakat könnyedén belehelyez-
hetnénk ennek referenciális hálójába. Van valami összefüggés 
a viselkedésükben. A szerelem kontextuális hátterét is sokféle 
próbálkozás szövi át, például, hogy a szubjektív, intuitív értelme-
zéseket absztrakt és argumentatív megközelítésekkel egészítsük 
ki vagy ezekkel helyettesítsük. A fogalomtörténeti tradíció egy-
értelműen igazolja, hogy a szerelem a filozófiában is minduntalan 
felmerül, visszajár. A köréje szerveződő teoretikus megfontolások 
felszámolják az illúziót, hogy tárgyszerű vizsgálata lehetséges, 
ezért mondhatjuk azt, hogy a szerelem meditatív állapotban is 
próbára tesz. Az egyes reflexiók ismeretében pedig legitimnek tű-
nik a kérdés: szükség van-e az efféle közelítésekre, szükséges-e a 
szerelemről beszélni? Erre az elbizonytalanodásra utalhat Weiss 
János is, aki a következő kérdéseket fogalmazza meg: 

1 kísért – ‘‹régen› próbálkozik’: Csak játszol a karddal, övezni kísérted (Arany); ‘pró-
bára tesz’: ne kísértsd az Istent; ‘bűnre csábít’; ‘‹halott lelke› visszajár’; ‘mindun-
talan felmerül’: az a régi emlék kísért ma is. Származékai: kísértő, kísértés, kísértet, 
kísérteties. A „kísért”, „kísértés” a magyar nyelvben a 15., illetve 16. század-
ból származik (Bárczi, 1994), keletkezését a „kísér” szóval hozzák összefüg-
gésbe. Ugyancsak érdekes az ebből származó „kísértet” fogalma. Vö. https://
www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai- 
szotar-F14D3/k-F287B/kisert-F2AEF/ (Utolsó letöltés: 2018. május 27.)
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Hol van itt a mulatság? Hol van az a hely, ahol szerelemről beszélve 
szeretőkké válhatunk? Ahol újra beléphetünk a szerelem hermeneutikai 
körébe? A kérdések mögött már egy fájdalmas hiányérzet áll: ebből a 
körből nehéz volt kilépni, de visszatérni szinte lehetetlen […] Miután 
kiléptünk (kitaszíttattunk) a hermeneutikai körből, már nem kérdezhet-
jük, „mi a szerelem?”2

Ha a szerelem hermeneutikai körébe nem is tudunk beszáll-
ni, az ehhez kapcsolódó absztrakt, filozófiai elgondolások sajátos 
világába igen. Ennek megvan a maga története: a szerelem filo-
zófiai narratíváiban olyan szerzőkkel és vélekedésekkel találko-
zunk, amelyek napjainkig meghatározzák, vagy még találóbban, 
befolyásolják ezzel kapcsolatos nézeteinket. Adott tehát egyfajta 
konvencionális és sokoldalú történeti horizont, ami konstituáló 
erővel bír. Persze ez a stratégia sem tudja megcáfolni a fenti ál-
lítás igazságtartalmát. A szerelemmel kapcsolatos definíciók ku-
darcát jól példázza Nádas Péter Az égi és a földi szerelemről szóló 
írása is (amit 2016-ban újra megjelentetett a Jelenkor Kiadó; az 
oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak). A szöveg felkérésre 
született azzal a céllal, hogy „adjam elő tudásomat a nemi szere-
pekről és a nemek princípiumáról”. (72)

A portré megrajzolásában, a téma feltárásában, illetve meg-
testesítésében szerepet vállaló szöveg okfejtése nem torkoll ta-
nácstalanságba, inkább kitér a tárgy elől. Noha vállalja a fogalom 
néhány történeti előzményének ismertetését (annak ellenére, 
hogy meggyőződése: „A fogalmak világában a szerelem műkö-
désképtelen” [121]), s utal teoretikus beágyazottságára, a tapasz-
talati mező felől érkező válasz többnyire háttérbe vonul, kiürese-
dik. A szöveg nem hitvallás. Tanulságos, hogy a szerző ahelyett, 
hogy keresné a választ, mit jelent szerelmesnek lenni, vagy pedig 
egy viszonyt tételezne, inkább az önmagát megismerő szubjek-
tumot hozza helyzetbe. Elméleti munkát végez, mert: 

Az elméleti tevékenység időt enged (szkholé) annak a legfőbb jónak, 
ami a változó viszonylatok és előre nem látható akadályok közepette tű-
nik elő a tárgy szemlélésekor, ami nem egyszerűen a vizsgált tárgy 
ismeretéhez segít, hanem annak a lehetőségét viszi végbe, hogy önmagát 
annak viszonylatában jobban értse.3 

A hármas tagoltságú mű három szempont alapján beszél a 
szerelmet övező „lényegkérdésekről”. Az első, Bevezető rész a 
tükröződés problémakörét, a második, a Jegyzetek az írás(vágy), 
önreflexivitás, nemi szerepek problémakörét, míg a harmadik, 
maga az előadásszöveg a beszédmód, dialogicitás stb. probléma-
körét állítja előtérbe. Koherens képet formálni a felosztásból ki-

2 Weiss János: Beszédmódok a szerelemről, in Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegy-
zetek Platónhoz. A szerelem, Státus Kiadó, Szeged, 2013, 23–34, itt: 34.

3 Bacsó Béla: Az elmélet elmélete, Jelenkor, 2007/2. http://www.jelenkor.net/
archivum/cikk/1179/az-elmelet-elmelete (Utolsó letöltés: 2018. május 27.)
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indulóan sem lehetne, miközben a strukturális kérdések átfedik 
a koncepciót. A következőkben néhány szempontot emelek ki 
csupán azokból a felismerésekből, amelyeket a mű közvetít. Ná-
das Péter művében a belátásos alapon tett megállapítások sokat 
elárulnak a szerelem mai megítéléséről is. Az írás legjellemzőbb 
retorikai eszköze az elhallgatás, ami nemcsak az ismeretek át-
adásának lehetőségét szorítja vissza, hanem egyenesen azt kom-
munikálja, hogy a szerelem, mint elvont fogalom, aligha értel-
mezhető nemek vagy testek dialógusaként.

A szerelem két arca: az égi és a földi szerelem

A szerelem azért is marad jórészt hozzáférhetetlen számunkra, 
mert nincs meg az átjárás, a belső összefüggés a „mentalitástör-
téneti” diskurzus és az empirikus, esetleg köznapi ismeretek kö-
zött (ami legtöbbször jól ismert klisék megfogalmazásában ölt 
formát). A teoretikus megközelítésben munkáló nehézségeket 
támogatja a narratív technika is. Olykor az lehet az érzésünk, 
hogy szétesik a narráció, különösen a transzcendenciára épülő 
érvrendszer kifejtésekor. A mű befogadásakor alapvető élmé-
nyünk a hiány. Nádas úgy manipulál a feladattal, hogy a szöve-
get megfosztja az argumentatív alapoktól – mintha nem ez adná 
a fő hangsúlyát, miközben a témát úgy kellene kibontania, hogy 
esetleg elméleti és narrációs szinten is valami váratlan fordulatot 
hozzon. Az égi és a földi szerelemről azt sugallja, hogy hiába keres-
nénk a szerelem szisztematikusan elgondolt felfogását. 

Ez a sajátosság, elkülönülés a szerelem kontextusba-helyezé-
sével magyarázható leginkább. Mert mindenekelőtt azt a nagyon 
is egyszerűnek ható kérdést kell szem előtt tartanunk, hogy mi-
lyen nyelvet választok, amikor a szerelemről szólok, a személyes 
vallomás nyelvén vagy a tudomány nyelvén? Mindkét formában 
ott munkál ugyan a „női és férfi princípiumok […] szexualizált 
feszültsége”4, de más szövegkörnyezetet implikál a gyónás és 
vallomás narratív formája és mást az objektív szemléletet tük-
rözőé, mivel a tudományos nyelvezet szabályrendszere kizárja 
például az önreflexiót. Nádas Péter (még ha ezek nincsenek is 
egyensúlyban) mindkét formát megtartja, s ez a kettős kötés a té-
maválasztásban is visszaköszön. Az előadás szövegében nyelvfi-
lozófiai elképzelést választ kiindulópontul, Platón dialógusából 
idéz: „Én először is azt akarom elmondani, hogy miképpen kell 
beszélnem, s csak aztán akarok beszélni.” (231)

Nádast lényegében azok a helyzetek érdeklik, amelyekben 
valaminek a fogalmát őrizzük, de ez már nem azonos a tárgy-
gyal. Vajon ezért van az, hogy az önismeret nyelvéhez ragasz-
kodik, aminek szótárából kivenné például a szexualitást, mert 
az meglátása szerint kiöli a lélekre vonatkozó ismereteinket? Az 

4 Zsizsek, Slavoj: A nagy másik nem létezik, Thalassa, 1998, 2–3, 34–50, itt: 37.



önismeret bevonásának nagy tétje van ebben a beszédhelyzet-
ben. Úgy tűnik, mintha ezzel késleltetné a szerelemről gondoltak 
kifejtését, a szövegnek azonban pontosan ez adja a dinamikáját. 
A címben és a mű kiindulópontjában még a szerelem fogalmi 
kettőssége hozza játékba a személyes, valamint a tudományos 
megközelítést, de a bemutatás folyamatában túllép ezen a szem-
beállításon, s egy többrétegű kapcsolatrendszerré növi ki magát, 
ahol a transzcendens, a pszichoanalitikus, a morális és a vallási 
regiszterek is igényt formál(ná)nak a jelentésteremtésre. Mivel 
inkább az objektív belátások vannak túlsúlyban, a szubjektív ér-
tékítéletekhez kötődő beszédmódok, mint az említett gyónás és 
ennek képzettársításai, a bűn, a kísértés, a szenvedély a képi nar-
ráció területére lép át. Ez utóbbi hasonlatos a test és lélek dicho-
tómiájához, ami Nádas könyvében jelentős, s ugyanabban a sze-
repkörben tűnik fel, ahogy Platónnál megismertük: a lélek rész 
elmélkedik, a test vágyakozik.

A földi szerelem vizuális narrációját (és egyúttal az égi sze-
relemmel való szintézisét) Forgách András rajzai képezik. Az il-
lusztrációkon vannak kifejezetten evilági mozzanatok és „égi”, 
transzcendens komponensek. Mindkét megoldásban explicit a 
szexualitás, de megtartja eredendő princípiumait; mintha a raj-
zok ellenszegülnének a szerelem fogalmi mozgásának, amire 
például az alábbi megállapítás is utal: 

A mai világ ellenséges az igazság folyamataival szemben, aminek 
igen eklatáns tünete a nominális leplezés, ti., hogy az igazságfolyamat 
nevét elnémítja egy másik név: a kultúra neve takarja ki a művészet 
nevét. A technika szó takarja ki a tudomány szót. Az ügyintézés szó 
takarja ki a politika szót. A szexualitás szó takarja ki a szerelmet.5

Annak ellenére, hogy a rajzok sokszor a szerelem materiális 
aspektusát mutatják fel, a gyönyör és vágy olyan összefüggés-
rendszerébe helyezkednek, amelynek a kísértés pusztán egyik 
koplementuma. A tiltás és a bűn helyett (amit például a gyónás 
emlegetése, teológiai megközelítése tesz indokolttá) a kísértés itt 
a gyönyör metaforájaként értelmeződik és a szerelem kifejező-
je lesz. A kísértés ilyen értelemben vágy, ami azért érdekes szá-
munkra, mert „A félelem és a szerelem, ahogy a hivés és a vágy 
is, intencionális attitűdök. A hivés és a vágy kijelentésekre vagy 
»tényállásokra« irányul; amely általánosan nem igaz sem a féle-
lemre, sem a szerelemre.”6 Ha ebben az összefüggésben gondol-
kodunk, a vágy láthatatlan része a szellem csábítása, egy inten-
cionális aktus.

5 Silló Jenő: A mai teopolitika három iránya Badiou, Agamben és Íišek Szent 
Pál-értelmezései, Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2013/4. 576–598, itt: 578.

6 de Sousa, Ronald: Szerelem és ésszerű indokok, in Boros Gábor–Pólya Tibor 
(szerk.): Szenvedély, szerelem, narrációk, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, 
63–88, itt: 71.
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A szerelem ily módon kognitív aspektussal egészül ki. Ez a 
szempont közvetetten már Platón munkáiban megjelenik. Eh-
hez kapcsolódik az elképzelés, miszerint a filozófia amikor sze-
relemről beszél, egy elvont ideáról beszél. Ennek alakváltozatai 
végigkísérik a szerelem filozófiai diskurzusát, noha számos kér-
dést vet föl, miért állítja Nádas, hogy „Szent Ágoston óta nem 
is mondott semmit a filozófia a szerelemről”. (255) Részben az 
idézett megállapítás vagy előfeltevés végett időz el a görög filo-
zófiai megközelítéseknél, de a fogalomelemző módszer helyett 
a szerelem mitológiai hátterét választja kiindulópontul, abból is 
egy tradicionális aspektust, Narcissus születésének történetét. S 
igazán nem az a lényeges, ahogyan ezt a mozzanatot feleleve-
níti, inkább, hogy az emberiség történelmének olyan reprezen-
tációját említi, amelyben az ember még nem ébredt öntudatára. 
Ez a kor (Ovidius szerint az archaikus és mágikus korszak ha-
tára) lenne a gondolkodás tükörszerkezetének „kora” (29). De a 
szerelem gondolati hátterének anyaga Platón Lakoma című dia-
lógusa alapján áll össze. Nem véletlen vagy esetleges a kiinduló-
pont megválasztása, hiszen jól megfogható a folytonosság, amit 
ez a mű szervez a szerelem filozófiai diskurzusában. Befolyása 
Deczki Sarolta értelmezésében például olyan erős, hogy évezre-
dekre meghatározta az interpretáció irányvonalát. Boros Gábor 
A szeretet/szerelem filozófiája (Szisztematikus-történeti tanulmányok) 
című könyvében is „a filozófia szerelemdiskurzusának”7 legfőbb 
kiindulópontja Platón filozófiája. 

Az intellektus kísértése: a szeretet és a szerelem

Láttuk, hogy Nádas nem húz éles határvonalat a szerelem objek-
tív és szubjektív megközelítése között, ám ismeri a szerelemmel 
kapcsolatos beszédmódok sokféleségét, amit egy sajátos elgon-
dolással egészít ki. Foucault-ra hivatkozik, aki háromféle nyel-
vet ír le a szerelemmel kapcsolatosan: az obszcenitás nyelvét, a 
klinikum nyelvét és a szimbólumok nyelvét (255–256). Ez alapján 
Nádas két formát különít el egymástól: az éjszakai és a nappali 
nyelvet, ezek érvényes beszédformákként illeszkednek a fenti 
rendszerezésbe. Az első titkos, a második nyilvános, általuk fog-
lalhatjuk szavakba a szerelmet (256). Önmagában ez sem tisztáz-
za a felmerülő dilemmákat, de felsejlik egy mögöttes alapvonás, 
a szerelem esztétikai és etikai aspektusa. Az esztétikai ítéletben 
ölt formát a kísértés, pontosabban annak fizikai vonatkozása, 
ami Nádas megfogalmazásában maga a vonzalom vagy ennek 
ellenkezője, az idegenkedés (95), etikai értéke pedig a jóság és a 
rossz, a szépség és a rút. A kulcsfogalmak visszacsatolnak a tény-
leges érzelmekhez, amit egy másik ember iránt érzek, s a kétely-

7 Boros Gábor: A szeret/szerelem filozófiája (Szisztematikus-történeti tanulmányok), 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, 17.
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hez, hogy vajon jónak lát engem a másik ember vagy sem. Ennek 
is Platón a fő mozgatója, mert a szerelem Platón dialógusaiban 
összefüggésben áll a jóval. A jóság fogalma a szerelem égi alak-
változataiban is specifikus regisztereket érint, így tételeződik a 
keresztény teológiai hagyomány, amelyben a jót (és az ehhez 
való vágyódásunkat) Jézus Krisztus személye képviseli. A szere-
tet-szerelem fogalma tehát a jóság fogalmában találkozik: Krisz-
tus jóságába lehetünk szerelmesek – ez is transzcendens vonat-
kozás. Feltevődik a kérdés: „A zsidók angyala, a szókratikusok 
daimónja és az evangélisták Jézus Krisztusa között, legalábbis 
funkciójukban, ne lenne semmi különbség?” (109)

Mielőtt a szerelem „égi” jelentésrétegeit számba vennénk, ér-
demes kissé belenéznünk abba a csapdába, amit a szerelem és a 
szeretet fogalmi zavara teremt. Az a tapasztalatunk, hogy a sze-
relem fogalma gyakran összefonódik a szeretetével. Különösen 
az égi szerelemmel kapcsolatos koncepciókban erősödik fel ez 
a kapcsolódás, sőt, a filozófiai szövegekben sokszor nem vilá-
gos, hogy egyenrangú fogalmakként, rokon értelmű szavakként, 
esetleg jelentésmódosulást szenvedő alakokként tűnnek-e fel. 
Nyilvánvaló, hogy a szeretetnek kiterjedtebb a filozófiai foga-
lomrendszere, jobban is őrzi szuverenitását. Elég, ha Szent Ágos-
ton szeretet-filozófiájára gondolunk, vagy a keresztény-teológiai 
értelmezésekre, amelyeknek fő szervezőelve a Biblia szeretetpa-
rancsa. Később Kantnál már a személyes érzelmek az ösztönök 
világát érintik. Ennek alapja az ember mint biológiai lény, de az 
önszeretetnek van egyfajta amorális tartalma is, ami az erkölcs-
csel hozza a szerelmet kapcsolatba.8 Nádas értelmezésében „az 
emberről való gondolkodásnak ezek a merőben különböző mód-
jai” (246) tükröt tartanak, mert „gondolkodásunk módjai szerint 
vagyunk sokan ebben a kultúrában”. (245) 

A szeretet–szerelem kettősséget játssza ki Deczki Sarolta is, 
mikor így vonja le a következtetést: „Egy közkeletű vélekedés 
szerint semmilyen más diszciplína nem illetékes annyira a sze-
relem kérdéseiben, mint a filozófia – hiszen már a neve is azt 
jelenti, hogy a bölcsesség szeretete.”9 S csak egy lépéssel kell to-
vábbállnunk (miként Szókratész), hogy a tudás szeretetét az égi 
szerelem metaforájaként, esetleges megtestesítőjeként értelmez-
zük. Ezt az okfejtést támogatja, hogy egy műalkotás is lehet sze-
retet-adomány10, ebben a sokszínűségben hasonló tulajdonságo-
kat ölt magára, mint a szerelem, mivel örökül ad valamit. Ebből 
a szempontból közelítve, Szókratész módszere meghatározó: ez 
az az eljárás, amely rávetül a szerelem fogalmának fenti ambiva-
lenciájára, mivel ő a tudás szerelmese lesz.

 8 Vö. Mester Béla: Az önszeretettől az öntétig. Egy fogalom kalandjai a gondol-
kodás történetében, in Laczkó Sándor (szerk.), i. m. 64–78, itt: 72.

 9 Deczki, i. m. 246.
10 Vö. Pfaller, Robert: Művészet és szeretet, adomány és méreg, Különbség, 

2017/1. 13–26.
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Itt fordul át a szeretet szerelembe. Szókratész számára a sze-
retet igazi kísértés volt, az életét adta érte: „Szókratész […] ami-
kor Erószról azt állította, hogy daimónként közvetít, s ő sem tesz 
mást, mint daimónjának intésére hallgat, akkor másoknak is azt 
ajánlotta, hogy a közvetítők és a kísérők hangjára figyeljenek.” 
(98.) Ugyanakkor itt a legerősebb a kapcsolat a szeretet (a tudás 
szeretete) és a szerelem között; Szókratész egyet ajánl – mást 
nyújt, cselekedeteit a tudásvágy hajtja. De mi is a vágy tárgya 
Szókratésznál? Leegyszerűsítve legfőképp annak a képessége, 
hogy észre tudjuk venni a tudományok szépségét, el tudjunk me-
rülni a gondolkodásban, hogy az „[…] sok szép és magasztos gon-
dolatot szüljön, dúsgazdag bölcsességből fakadó eszméket”. (92)  
Szókratész a dialógust választotta módszeréül, az eszmecse-
re és a vágyódás során ő és Agathón „éppen olyan közel vannak 
egymáshoz, mint a tudományhoz”. (249)11 Az égi, transzcendens 
szerelem kiszakít a sokszor lehatárolttá minősülő szerelmi él-
ményből (aminek az időtapasztalata is egész más), a tudás iránti 
vágyunkban, a tudás megszerzésének izgalmában, az intellektus 
kísértésében már nem pragmatikus célként tűnik fel, hanem egy 
végtelenített struktúrában. Ráadásul az égi szerelemben történő 
beteljesülés, ebben a formában, a maradandósággal ajándékoz 
meg.

Nádasnak nagyon is fontos az ebből kiolvasható tanulság, 
mivel a találkozás mozzanatában ér össze a személyes és a tu-
dományos: „Ebben a beszédhelyzetben a személyesnek és a tu-
dományosnak nem lehet egymástól elütő jellege; nem egymás-
tól elhatárolt nyelvek.” (250) Minta egyszeri találkozásról lenne 
szó, mintha az égi szerelem beteljesülésének az a párbeszéd és 
életszituáció lett volna a feltétele, mintha szükségszerű lenne a 
földi szerelem és a szerelemesek közötti beszédaktus. Ma a sze-
mélyes vallomások mintája többek közt a gyónás, aminek sokkal 
terheltebb a jelentése, más a státusza, mert a bűnnel áll össze-
függésben. A gyónásnak mint élettechnikának, mint aszketikus, 
kolostori tradíciónak azonban (miként a szerelemnek) a vágy az 
egyik mozgatórugója. A vágy mechanizmusához hozzátartozik, 
hogy sokszor szembe megy valamilyen törvénnyel, valamivel, 
ami tiltás alatt áll.

A filozofálás vágya 

Platón filozófiáját is meghatározza, hogy a léleknek van vágya-
kozó része (a gondolkodó és az indulatos lélekrész mellett), ami 
arra tör, hogy birtokoljuk az értelmet és gondolkodjunk. Emellett 
azonban megtartja a vágy kanonikus értelmezését is. A Lakomá-
ban Erósz mint félisten az istenek és emberek között megtestesíti 
a szépre és a jóra való vágyakozást, a boldogság és a halhatat-

11 Kiemelés tőlem – Pál-Lukács Zsófia.
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lanság iránti vágyunkat, amit egyrészt az utódnemzéssel, más-
részt valamilyen létrehozott műalkotással lehet elérni. Nádas itt 
találja meg az összeköttetést, csak átfordítja a tudásvágyat írás-
vággyá. A Jegyzetek-részben például az írásban megjelenő vágy 
képét tematizálja, és a vágy természetéről ír. Két kérdésnek van 
ebben a körben privilégiuma: mi a vágy tárgya, és miért érzem 
ezt a tárgy iránt.12 Ezek az önreflexió kérdéseiként értelmeződ-
nek: ha gondolkodom rajtuk, közelebb kerülök önmagamhoz. 
Marosán Bence igen jól árnyalja a különböző vágy-értelmezése-
ket. Megközelítésében három szinten beszélhetünk vágyról: az 
elsajátítandó és elsajátítható dolgokra irányuló vágyról (éhségről 
és szomjúságról), a másikra vonatkozó vágyról, mint az öntu-
datnak az elismerésen keresztül történő reflexiójára való vágya-
kozásról, és végül (az előbbivel szoros összefüggésben) az önta-
pasztalat, illetve az önismeret vágyáról.13

A fenti gondolkodók a szerelemi gyönyör és szerelmi vágy 
helyett a cselekmény minőségét, a megnyilvánulás módját vizs-
gálják, tehát meg akarnak érteni valamit általa. A szerelem a 
megértés pillanata lesz. Nádas szövegében az eredetre való 
visszanézés értelmeződik vágyként (22), a mű egyik központi 
mozgatórugója önmagunk eredetének keresése. Már a Bevezető-
nek is ez a fő kérdése, ezt hozza összefüggésbe az önmegisme-
rés szempontjával. A szerelem ókori felfogásában igen lényeges 
volt, hogy kivel alkotunk közösséget – Boros Gábor egyenesen a 
filozófusok közösségéről beszél. Nádasnál az önmagammal al-
kotott „közösség” kerül előtérbe. A szerző, amikor az önismeret-
ről beszél, lényegében az égi szerelem fentiekben árnyalt alak-
változatairól ír, s ebben a vonatkozásban Hegel áll érveléséhez 
legközelebb. Az önmagáról való bizonyosság igazságában Hegel úgy 
értelmezi a vágyat, mint ami „az ébredő öntudat megmutatko-
zása, amely először a dolgokra irányul, a dolgokban alámerülve 
próbálja megtapasztalni, hogy ki is ő, majd az öntapasztalásnak 
egy másik módjába megy át: az öntudat egy másik öntudaton 
keresztül próbálja felfejteni saját ki-létének rejtélyét”.14 Amint 
Marosán Bence kifejti, a másikra irányuló vágyakozás közvetle-
nül érinti a szellem egész „Odüsszeiáját […], hiszen a szellem 
útjának végcélja az abszolút önismeret.”15

Közösséget alkotni önmagunkkal

Nagyon fontos „korlátozás”, hogy Az égi és a földi szerelem gon-
dolatrendszeréből hiányzik a másik, hiányzik ez a fajta elkülö-
nítés. Érdekes kép rajzolódik ki az összefüggésből, amelyben az 

12 Vö. Nádas, i. m. 52.
13 Marosán Bence: A végtelenség vágya, Különbség, 2012./1. 101.
14 Uo.
15 Uo.

102 pál-lukács zsófia 



én válik hozzáférhetővé. Egyrészt, mert például a pszichológiai 
értelmezésekben a szubjektum felől nézve passzív érzelemnek 
minősül a szerelem: 

Az érzelmek egyfelől önmeghatározásra épülő felelős cselekvések, 
másfelől pedig úgy fogjuk fel, hogy az érzelmek, illetve szenvedélyek 
(passions) olyan változások, amelyeket az alanyuk passzív módon el-
szenved, azaz olyan események, melyek az egyén önirányításán túl es-
nek.16

Az lehet a benyomásunk, hogy ez az absztrakt eszmény (ti. 
önmegismerés) helyettesíti Nádasnál az égi szerelem transzcen-
dens vonatkozását. Nádas a következőképpen fogalmaz: 

A mentális kultúrában magamhoz, illetve a többiekhez fordulok, te-
hát nem a tárgyak szelleméhez, nem a démonokhoz, nem az istenekhez 
és még csak az egyetlen istenséghez sem, amikor meg kell tudnom, hogy 
kit kell szeretnem és kit nem kell szeretnem. (162)

Még ha el is fogadjuk az önmegismerés említett vonását, lát-
nunk kell, hogy az égi szerelem nem azonos a szakrális értelme-
zéssel. Ez a legnagyobb hiányosság, amivel a mű nyíltan szem-
benéz, de ellentmondásba is keveredik. Tudjuk, hogy a szerelem 
transzcendens irányultságának feltételezése elsősorban roman-
tikus hagyomány, a későbbiekben a polifon jelentése, értelem-
többlete lesz meghatározó. Ugyanakkor ez a nézet valami olyan 
sajátosságot őriz, ami a mai kor emberére is hatással lehet. Olyan 
szerelem ez, ami szabadságot ad, és egyben „kockázatmentes” 
is, mivel esetében egy absztrakt eszménynek rendelődik alá. 
Noha a földi szerelemnek szintén van egy különös időtapaszta-
lata, mivel „A bensőségesség abban a metszéspontban helyezke-
dik el, amelyikben két életidő keresztezi egymást és a találkozás 
pillanatára feladja önállóságát. Mindkét résztvevő egyén eddigi 
folyamatos ideje mintegy felreped, és magába fogadja őket egy-
idejűségük pillanata.”17 Az égi szerelem esetében azonban másho-
gyan észlelem az időt: a transzcendens (főként a vallási regiszte-
reken alapuló) szerelem-élmény időtlen, egy végtelen viszony.18 

Ezért lehet az, hogy „Az égi szerelem a folyamatos törekvés 
tárgya, mely a legnagyobb tökéletességként, szépségként és jó-
ságként jelenik meg szinte elérhetetlen magasságokban, amiben 
a földi szerelem, ha akarna, sem tudna osztozni.”19 Az égi sze-
relem fogalma a transzszubjektivitással és a transzcendenciával 

16 Bodor Péter: Az érzelmek társas konstruktivista értelmezése és az érzelmek 
aktív versus passzív paradoxona, in Karikó Sándor (szerk.): Az alkalmazott fi-
lozófia esélyei, Áron Kiadó, Budapest, 2002, 41–61, itt: 53.

17 Mészáros András: A szerelem mint filozófiai téma, in Karikó Sándor (szerk.), 
i. m., 92–97, itt: 97. Kiemelés tőlem – Pál-Lukács Zsófia.

18 Boros, i. m. 243.
19 Deczki, i. m. 253.
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szembesít bennünket. A szerelemben úgy ébredünk legemberibb 
létünkre, hogy közben elveszítjük saját magunkat, és a másikkal 
azonosulunk.20 Kiemelt különbség, hogy Nádasnál nincs másik 
(emlékeztetőül, például: „Lacan szerint a nagy Másik valami-
képp azonos az Istennel […] Ő a szimbolikus rend, a szimbolikus 
fikciók rendje”21). Nádasnál az lesz a fő kérdés, hogy miként ész-
lelem a szerelemben a (transzcendentális) ént. Mégis, az önmeg-
ismerésből induló úton az ismeretek és vágyak az isteni tudás 
szférájához, az adott hely kiismeréséhez vezetnek, így segítenek 
bennünket a tájékozódásban (25). Nem felejthetjük el, hogy vég-
ső soron Szókratész is önmagát akarja megismerni a szerelem-
ben, pontosabban a belső embert.

Ennek jó metaforája Az égi és a földi szerelemről Bevezetőjében a 
tükörmotívum. A tükörben „Az ember […] látványul kínálkozik 
önmagának.” (9) A tükröződés, mint az eredet témája iránti von-
zalom kifejezője szintén nagy eszmetörténeti múltra tekint visz-
sza. Amikor az ember találkozik tükörképével, egy ősi pillanatot 
él meg – a szerelemi találkozás metaforája is lehetne, ha a tükör 
azt a helyet jelöli, ahol a másikban megtalálom önmagam, ami 
kiegészül a gondolkodó társ képzetével, s az öntudat felcserélő-
dik a kollektív tudattal. A közvetlen értelemben vett önszemlélet 
visszacsatolja az érvelést a vágyhoz, az alkotás vágyához. Nádas 
„tükörként viselkedő mondatokat” (10.) szeretne írni, játszik a 
tükröződés gondolatával. Mester Béla Az önszeretettől az öntétig 
(Egy fogalom kalandjai a gondolkodás történetében) című tanulmá-
nyában emlékeztet rá, hogy ez „az önmagukat elveszített, de a 
Másikban tükröződve megtaláló szerelmesek firenzei tanítása”22 
miként hagyományozódik tovább a mentalitástörténetben (mi-
ként Nádas nevezi a gondolkodástörténetet). Ugyanakkor van 
ennek egy erőteljes keresztény vonatkozása is, amit a szöveg el-
fed: az ember mint a Teremtő tükörképe szintén lehetővé tesz 
egy találkozást, közelebb hoz az abszolútumhoz.

A szerelem mint transzcendens tapasztalás

Továbbmenve, a lelkigyakorlat, önvizsgálat révén (Nádas gyó-
nást emleget) a „semmit nem tükröző tükröt”23 ki tudjuk csiszol-
ni az egyénből (átlényegülés), így juthatunk el a tökéletesség felé, 
ami Isten. A szöveg, mikor önismeretről beszél, bevonja az észt, 
az ismeretet a diskurzusba. Ezzel egy olyan gondolkodástörté-
neti háttéranyagra irányítja a figyelmet, mint például a végtelen 
ideája Descartes-nál. Azonban mintha ellenkező (?) utat járna be 
azzal szemben, amit például Descartes filozófiájában megismer-

20 Mészáros, i. m. 94.
21 Zsizsek, i. m. 39.
22 Mester, i. m. 67.
23 Uo. 69.
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hetünk, mivel „Descartes szerint a véges megismerése minden 
esetben a végtelen implicit ismeretétől függ, ezért a megismerést 
– mint mondja – Isten megismerésétől kell kezdeni.”24 A filozófi-
ai megközelítésből ugrunk a teológiai megközelítés felé, ami né-
zetem szerint az égi szerelemről való gondolkodás legfontosabb 
alapja. Talán nem véletlenül hallgat Nádas erről a kérdésről, s 
szűkíti le az égi szerelem témakörét. Kierkegaard igen jól meg-
fogja ennek lényegét és tragikumát: „A gondolkodó lelkülete 
alapvetően nem vallásos, mert a gondolkodó ember elfordul ön-
magától.”25 Etikai szempontból Kierkegaardnál a gondolkodás 
ment fel a kísértés alól. Az ember a gondolkodás révén vagy egy 
műalkotás létrehozása által megszabadul a bűn nyomásától. Az 
objektív iránti odaadásban oldódik a belső feszültség, alábbhagy 
a „szubjektivitás rugójára nehezedő kvalitatív nyomás” (Begriff 
des Auserwählten, 226). Kierkegaard számára azonban a bűnös-
ség tudatával együtt eltűnik a szubjektivitás, s vele együtt az Is-
tenhez fűződő viszony is. Végezetül fontos látnunk, hogy „nem 
Kierkegaard kvalitatív, hanem Hegel közvetítő dialektikája jut-
tatja kifejezésre a kereszténység alapelképzelését. Isten a keresz-
tény szemlélet szerint szeretetből nyilvánult meg, lett emberré.”26 
És most újra megismételhetjük a műben szereplő kérdést: „Mi-
lyen ember ő nekem?” (65) A fentiek tükrében ez egy tragikus 
élettapasztalatnak a kérdése, amit legfőképp a földi szerelemben 
élek meg akkor, ha vágyaim „egy olyan emberére irányulnak, 
akinek leginkább önnönmagára kellene emlékeztetnie, s ebben 
az értelemben Narcissusként ismeri föl önmagát; mégsem önma-
gát, hanem valakit kell szerelmeséül választania”. (71)

24 Schmal Dániel: Descartes és a szerelem platóni koncepciójai, in Laczkó Sán-
dor (szerk.), i. m. 48–64, itt: 54.

25 Baeumler, Alfred: Hegel és Kierkegaard, Jelenkor, 2010/10. http://www.jelen-
kor.net/archivum/cikk/2063/hegel-es-kierkegaard (Utolsó letöltés: 2018. má-
jus 27.)

26 Uo.
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Fekete-Kovács Kristóf

Bábok lázadása

Jeles András: Babaház

Jeles András rendezéseiben gyak-
ran él olyan gesztusokkal, amelyek a színházi vagy filmes nyel-
vet, a történetmesélést, a szereplőkkel való érzelmi azonosulás 
lehetőségét építik le. A jelenség művészetének általános voná-
sa: a szöveg felől közelíti meg műveit; ez nála „a kiindulópont, 
s nem a történet vagy a helyzetek rekonstruálása”.1 „A hagyo-
mány lebontása és a romokon való építkezés” művészetének 
meghatározó eleme,2 ezért hagyatkozik gyakran roncsolt nyelve-
zetre és az azonosulást hátráltató eszközökre: a szövegre redu-
kálja a művet, s azt mint szöveget mutatja be, gyakran más (ven-
dég)szövegek kíséretében.

Jeles célja a „választott irodalmi anyagok hiteltelenítése”, az 
általa „rossz”-nak ítélt szövegek „hallhatatlanná” tétele.3 Erre 
számos példát kínál az életmű: az Angyali üdvözlet Madách Imre 
Az ember tragédiájának, a „nemzeti klasszikusnak” radikális 
dekanonizációja.4 A revizor-előadása (A revizor, ahogyan a buda-
pesti hajléktalanok előadják Jeles András betanításában, 1995–1997) 
olyan ötleten alapul, amelynek eredménye a vissza-visszatérő 
„Jeles-motívum: a nyelvzavar, a beszédhiba, a torzítás, az infan-
tilis, leépült artikulálatlanság”,5 ahogyan ezt a próbafolyamatok-
ról készült dokumentumfilmen láthatjuk. A Monteverdi Birkó-
zókör előadásai is gyakran e köré az nyelvzavar köré épültek, 

1 Sándor L. István: Kontrasztok. Jeles András színházi rendezései, Metropolis 
2004/4. 78.

2 Gelencsér Gábor: Az eredendő máshol. Magyar filmes szólamok, Gondolat, Buda-
pest, 2014, 216.

3 Sándor, i. m. 74.
4 Gelencsér, i. m. 214.
5 Balassa Péter: Mintha és Az. Gogol, Jeles és a hajléktalanok, Filmvilág, 1997/8. 9.
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ám nem a megteremtett helyzetből fakadóan, mint a Revizor ese-
tében, hanem a rendező utasításai nyomán.

Az irodalmi alapanyag hiteltelenítésére több stratégiát is 
megfigyelhetünk Jeles műveiben, s ezek mindegyike valamilyen 
viszonyt fogalmaz meg a szöveggel: a szereplők mintegy a sza-
vakkal küzdenek. Ennek a küzdelemnek egyik eszköze lehet a 
dal. Jeles rendezéseinek zeneisége szembeötlő, de ez nem csak 
a markáns zenehasználatban nyilvánul meg: szereplői gyakran 
dalra fakadnak vagy dalban mondják el az elmondhatatlant 
(például az Auschwitz működik című előadásban). Extrém példája 
ennek, amikor dallá, s ezáltal fölismerhetetlenné válnak egyes 
szövegek: ilyen például a Drámai eseményeket nyitó magánhang-
zókra és mássalhangzókra bontott dal. Szintén az eredeti szö-
veg ellen „lázadnak” a darabokba ékelt vendégszövegek, pél-
dául Nyizsinszkij Füzeteinek és Sade márki, valamint Borowski, 
Flavius és Ézsaiás szövegeinek ütköztetése, egymásra vonatkoz-
tatása A nap már lementben. Csakhogy a szöveggel való játék, a 
torzítás nem egyszerűen lázadás a szöveggel szemben, hanem a 
szöveg valamifajta uralkodása a szereplőn: „A jelesi ember da-
dog, küszködik a nyelvvel, nem tudja rajta keresztül kifejezni 
magát.”6 A szöveg önkényének remek példája a szerzői instruk-
ciók fölolvasása. Mindez azért különösen érdekes, mert amel-
lett, hogy hatalmat gyakorol a szereplő fölött (megmondja, mit 
csináljon), magában foglalja a lázadás motívumát is, a szereplők 
ugyanis szinte sosem hajtják végre a fölolvasott instrukciókat. 
Ezt a kettősséget fejezi ki a dadogás, a beszélt szöveg roncsolá-
sa. Jeles szerint „[A]z ember teli van hazugságokkal […] és meg 
kell próbálni megszabadulni tőlük. És ha ezt csak dadogás árán 
lehet, vagy úgy, hogy visszatérünk egészen a kora gyermekkori 
beszédállapotba vagy majdnem az állati szintre, akkor így kell, 
akármilyen áron, de megszabadulni ettől a hazugságáradattól, 
és megtalálni a saját hangot, akármilyen torz vagy deformált le-
gyen is ez.”7

A dadogás eszköze tehát egyszerre jeleníthet elnyomást: visz-
szakényszerít egy „kora gyermekkori beszédállapotba”, a szöve-
get a szereplőtől idegenként pozícionálja, amelyet ráerőltetnek, 
ám amely ellen lázad, roncsolja szövegét.

Az elnyomás és lázadás motívumai nemcsak tematikusan, 
hanem a forma szintjén is megjelennek Jeles művészetében. A 
Babaház-előadásában is a föntebb fölsorolt stratégiákkal kénysze-
ríti rá szereplőire a szöveget, hogy lázadásra bírja „bábjait” az 
eredeti Ibsen-mű ellen.

Az előadás elemzéséhez érdemes megvizsgálnunk a kiindu-
lópontként szolgáló ibseni darabot, valamint Nóra alakját. A da-

6 Darida Veronika: Jeles András és a katasztrófa színháza. Egy színházi gondolkodás 
bemutatása, Kijárat, Budapest, 2014, 67.

7 Kovács András Bálint: Vonyakszanak. Beszélgetés Jeles Andrással, Filmvilág 
1988/10. 12.



rab és az előadás Nóra-bábja egyaránt elnyomott lény, Jeles in-
terpretációja mégis alapvető különbséget jelez a főhős alakjában. 
Míg Nóra elnyomott nőként van jelen a férfiak uralta világban, 
addig a Nóra-báb elnyomott lény. A történet szintjén Nóra Je-
les rendezésében is a férfiak játékszere, de Helmeren, Rankon és 
Krogstadon túl Nórát elnyomja még a színen fölbukkanó torz 
bábos, aki ki-be rángatja a szereplőket, s egy ponton a színfalak 
mögött jól megveri Nórát, nehogy elfelejtse, hol a helye. A sze-
replők eleve bábok, nem önszántukból mozognak, sőt, nem is 
önszántukból beszélnek.

A Babaházban is elnyomó erőként hat maga a szöveg: „A ba-
baház lakói és vendégei is szenvednek a megírt szövegnek való 
kiszolgáltatottságuktól.”8 Ez Nóra (Nyakó Júlia) színészi játéká-
ban is tetten érhető: sokszor nem beszél, csak a szemét forgatja, 
mint egy báb, gépiesen mozog, küzd a szavakkal – nemcsak ma-
gával a megírt szöveggel, de a hangok kiejtésével is. A látvány, a 
színpadkép is Nóra elnyomását hangsúlyozza. A mélységi kom-
pozícióban végig jelen vannak a Nóra személyiségét meghatá-
rozó tudattalan rétegek:9 a férfiak mellett a kedélyesnek, elvará-
zsoltnak tűnő szobalány, aki tengerhangokat imitál és az eget lesi 
bárgyú derűvel. Ő is egy elnyomót testesít meg: magát Nórát, aki 
saját gondolatait, érzéseit nyomja el; derűvel áltatja magát, pedig 
ha átnézne a látszatvilág idilljén, folyton sírna, ahogy a szoba-
lány teszi minden színrelépéskor. Nóra nem pusztán nőiségében 
elnyomott, hanem minden szinten: bábként, a darab szereplője-
ként, a szövegnek kitett közvetítőként; elnyomja saját érzéseit, s 
végül saját magát is.

Ibsen szövege bábok küszködő hangjává korcsosul, s ezáltal 
a női emancipáció problematikája Jelesnél egyetemesebbé válik. 
Destrukciós stratégiái, miközben tematizálják és formává alakít-
ják Nóra (és a többi báb) elnyomását, szembe is mennek az ibseni 
szöveggel: a megírt szavakat roncsolják, vendégszövegeket hoz-
nak be, a szereplők pedig nem követik a narrátor utasításait.10 
A szöveg ilyen szintű destrukciója, lecsupaszítása, „önkiüresíté-
se”11 az eredeti jelentés levetkőzéséhez vezet, amelynek romjain 
Jeles fölépítheti ideáit az univerzálissá növelt elnyomásról, va-
lamint arról, hogyan folytatnak ebben a közegben reménytelen-
nek tűnő küzdelmet a bábuként működő emberek – az életért. 

 8 Darida Veronika: Babaházrombolások. Ibsen Nórája Budaesten (Gyermek, 
Babaház, Karácsony Helmeréknél), Revizor Online, 2016. http://revizoronline.
com/hu/cikk/6451/ibsen-noraja-budapesten-gyermek-babahaz-karacsony-
helmereknel/ (Utolsó letöltés: 2018. március 6.)

 9 Az elnyomott tudattalan rétegek artikulálhatatlanok, legalábbis Nóra számá-
ra, ezért van jelen a színen a Jeles által megteremtett pólyásbaba karaktere, 
aki obszcén szövegeivel (ismét megidéződik Sade márki) épp azt fejezi ki, 
ami a szereplők számára tabu: a tudatalattiba száműzött, elnyomott ösztön-
lény gondolatait.

10 Feltűnően nem bír például a pólyás babával, akinek obszcén megszólalásaira 
csak jajgat és a fejét csóválja, de tenni ellene nem tud.

11 Darida: Babaházrombolások, i. m.
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Sándor L. István írja Jeles 2004-es Ványa bácsi-előadása kapcsán: 
„A babákkal zajló játék azt teszi nyilvánvalóvá, amit a darab sze-
replői sem megfogalmazni, sem megmutatni nem képesek, hogy 
minden életvágyuk ellenére sem élhetnek valódi életet – hisz 
csak babák.”12

A jelentés lebontásával, az új jelentés fölépítésével és az el-
nyomás egyetemessé növelésével Jeles az Ibsen-darabbal ellen-
tétben nem ad lehetőséget a társadalmi értelmezésre: előadása 
nem a női emancipációról szól, miközben olyasfajta társadalmi 
jelentést sem fogalmaz meg, mint a korai művek (mindenekelőtt 
a filmek), amelyek közvetetten ugyan, de a kádári paternaliz-
musról beszéltek.

Létezik azonban egy fölfogás, mely szerint magát Henrik 
Ibsent is az elnyomás egyetemesebb kérdései foglalkoztatták a 
Nórában: „Ibsennek nem az volt a célja, hogy a szerfölött nép-
szerű női egyenjogúságról írjon drámát; Nóra konfliktusa valami 
mást, sőt, valami többet jelent egy nő problémájánál” – írja Joan 
Templeton,13 aki tanulmányában mindennek alátámasztására 
idézi Ibsen egyik levelét: „[K]énytelen vagyok lemondani arról 
az elismerésről, hogy tudatosan a női egyenjogúság mozgalmait 
támogattam… Színigaz, hogy fontos megoldanunk a nők prob-
lémáját, akárcsak az összes többit; ám nem ez volt az egyetlen 
cél. Feladatom az volt, hogy az emberiségről nyújtsak leírást.”14

Szerb Antal is hasonló irányból közelíti meg Ibsen művészetét 
A világirodalom történetében: „Ibsen legfőbb ihletője a vágy. […] 
Ibsen magát az életet sóvárogja embertelen elszakadtságában, az 
élet egészét, azt a teljes életet, amely a földön nem is lehetséges. 
Drámahősei is csak vágyódnak utána, és tönkre mennek. Az élet 
szüremkedik be, sejtelmesen és fájó reflexekkel, költészetébe, 
mint ahogy a beteg hallja szobájának zárt ablaka mögül, az utca 
dübörgő életét.”15

Így hallják a Babaház drámai alakjai is élettelen, de életre vá-
gyó, életért küzdő bábukként a tenger zúgását. A küzdelem ne-
héz; meglehet, az Isten elleni lázadáson, a korábbi élet föladásán 
át vezet az út, de nem megnyerhetetlen. Nóra végül levetkőzi 
báblétét: tisztán beszél, kibontja haját, mozgása megszabadul a 
görcsös merevségtől. Bábuból lett nőként könnyedén lesétál a 
színről, s lentről már csak „a becsapódó kapu dördülése hallat-
szik”.16 Megszabadul minden elnyomástól: nemcsak Helmerétől 
– a darabétól is. Végre él. (Stúdió K)

12 Sándor, i. m. 85.
13 Templeton, Joan: The Doll House Backlash: Criticism, Feminism, and Ibsen. 

PMLA, 1989/1.28. (Az idegen nyelvű szövegek idézeteit saját fordításomban 
közlöm – FKK)

14 Ibsen, Henrik: Letters and Speeches, Hill, New York, 1964, 337. Idézi: Templeton, 
i. m. 28.

15 Szerb Antal: A világirodalom története, Magvető, Budapest, 19806, 661.
16 Ibsen, Henrik: Nóra, in uő. Három dráma, ford. Németh László, Európa, Buda-

pest, 2001, 95.
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Kibékülés

Kiállítás Pannonhalmán

A béke, jól tudjuk, a Szentírás 
egyik legfontosabb szava. A jelen-
tése látszólag egyszerű, de a héber 
sálom szó fordítása már a Septua-
ginta készítőit is nehéz feladat elé 
állította, és különböző helyeken 
végül két tucatnál is több görög 
szóval adták vissza. A sálom el-
lentéte a héberben mindaz, ami az 
emberek vagy a nép és Isten köz-
ti jó viszonyt, megértést, a boldo-
gulást megzavarja, megtöri vagy 
akadályozza. Nem véletlen, hogy 
zsidók és muzulmánok mindmá-
ig ezzel a szóval köszöntik egy-
mást, miként a szentmise gyüle-
kezetének tagjai is így fordulnak 
egymáshoz: „legyen béke köz-
tünk mindenkor”. A belső és kül-
ső béke vágya ugyanúgy kísérője 
és alkotója az emberi történetnek, 
mint a harag, a félreértés, a sértés 
és a sértődés, ami aztán megreked 
az önsajnálat melankolikus, nyo-
morúságos torlaszaiban.

A béke egyike az Úr legfonto-
sabb adományainak. „Aki békét 
teremt magasságaiban, az hozzon 
békességet ránk és egész Izrael-
re!” – így hangzik a Káddis, a zsi-
dó gyászima utolsó sora. Az ima 
szövege nem állítja, hogy a két 
békesség, az, amelyik az egekben 
lakozik, és az, amely az emberi 
világot teszi élhetővé, kellemes-

sé, ugyanaz volna, csak azt állítja, 
hogy mindkettő ugyanabból a for-
rásból ered. 

A béke ugyanakkor valami 
olyasmi is, ami az emberek között 
születik, és ami az emberek között 
romlik el. Keletkezik és pusztul. 
Kitisztul és összezavarodik, át-
adja a helyét a békétlenségnek, a 
háborúságnak, a bántásnak és a 
megbántottságnak. Nemcsak a mi 
világunkban, hanem az egekben 
is, különben aligha kellene a ma-
gasságokban is békét teremtenie 
az Úrnak.

A Szentírás első és talán leg-
messzebb visszhangzó kibékülé-
se Jákob és Ézsau több évtizedes 
szenvedését oldja fel. A szöveg 
olvasója pontosan ismerheti a csa-
ládi dráma kiváltó okát, és nem 
nehéz megértenie, milyen fájdal-
mat hordoz magában a két test-
vér. A történetük emellett felidézi 
egy másik testvérpár drámáját, az 
első nemzedékét, amely már az 
Édenen kívül született. Káin és 
Ábel története ellentétes véget ér, 
a kibékülés helyett a gyilkosság 
üt rá pecsétet. Egyszersmind az ő 
történetükben mélyül el a szülők 
drámája. Káin nem érti a Terem-
tőt: úgy érzi, Ábelt jobban szereti 
nála, és a szíve megtelik keserű-
séggel, indulattal. Ebben a pilla-
natban az Úr némaságba burko-
lózik előtte. A gyilkos kezet senki 
és semmi nem fogja le. Mindkét 
befejezés az örökségünkhöz tar-
tozik. Mindkét kifejlet lehetőségét 

Elhangzott 2018. március 28-án a Pannonhalmi Bencés Apátságban a Kibékülés 
című kiállítás megnyitóján.
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magunkban hordjuk, és az utób-
bit legjobb szándékunk ellenére 
sem uraljuk minden esetben. 

Amikor Izsák már a halálra 
készült, el kellett döntenie, hogy 
két ikerfia közül melyiket teszi 
az ábrahámi egyistenhit örökö-
sévé, hogy benne nyerjen majd 
áldást a föld minden családja. 
(Izsák, Ézsau és Jákob történeté-
nek értelmezésében több ponton 
Vári György gondolatait köve-
tem.) Ézsaut, az elsőszülöttet vá-
lasztja, aki a mezőkön él. Rebeka 
szívéhez azonban közelebb van 
a másik fiú, Jákob, aki sátorlakó, 
vagyis jobbára otthon tölti az időt, 
anyja közelében. Eldönti, hogy 
neki szerzi meg az apai áldást. A 
vak és öreg Izsákot nem lesz ne-
héz rászedniük. Rebeka persze 
tudja, mit tesznek, mit sértenek 
meg Ézsauban, és azt is, hogy a 
fájdalom könnyen gyilkos indu-
lattá változhat benne. Kiben bíz-
hat ezután Ézsau, ha az anyjában 
és az ikertestvérében nem? Hihe-
ti-e magát ezután is rontatlanul 
szeretetreméltónak és jónak, mi-
után kiderül, hogy az anyja talán 
nem is szereti, mindenesetre eb-
ben a fontos pillanatban kijátssza 
őt. Megőrizheti-e számára a világ 
az otthonosságát, ha a családjának 
közelsége többé nem otthonos 
számára? Ézsau addigi életének 
tartóoszlopai kidőltek, és Rebeka 
ezt jól tudta, ezért a csalás elköve-
tése után azonnal arra kéri Jáko-
bot, meneküljön el otthonról. Ettől 
a pillanattól kezdve mindkét test-
vér menekültté válik. Jákobnak 
is ki kell mennie a világba, hogy 
ott jusson el magához, ahogyan 
később a zsidó népnek is sokszor 
kell majd menekülnie. De a szol-
gaság és a menekülés a szenvedés 
mellett mindenkor esélyt is kínál, 
hogy a megrontott szeretet helyén 
teljesebb, igazabb szeretetet sar-
jadjon, amiben talán megvan egy 
darab abból a békéből is, amely a 
magasságokban lakik.

Az áldással, a csalás emléké-
vel és a megrontott szeretet ter-
hével menekülő Jákob otthonta-
lanságának története minden kor 
egyik emberi alaptörténete. Is-
meretlen helyeken, hontalanként 
alszik el az úton. Bárki rátörhet, 
nem fogja megvédeni senki. És 
ez az a pillanat, amikor megkapja 
az isteni üzentet: „Veled vagyok, 
megőrizlek és visszahozlak erre a 
földre.” Ismerjük a történetet, fes-
tők sokszor ábrázolták. Álmában 
később létrát lát, amelyen angya-
lok járnak fel és le. A Tóra szerint 
először fölfelé mennek, aztán le-
felé. A létra összeköti a magassá-
got az emberi világgal. Egyes ma-
gyarázatok szerint azért van így, 
mert az angyalok a helyes irányt 
mutatják az embereknek. Először 
föl kell emelkedni Istenhez, aztán 
vissza kell térni, hogy elterjesszük 
a nevét a földön. A zsidóság és 
hozzá hasonlóan a kereszténység 
is az élet vallása. Isten alkotótár-
saként helyre akarják állítani a vi-
lágban, ami megromlott.

Jákob útja Lábántól, a nagy-
bátyjától vezetett arra a helyre, 
ahol álmában meglátta a létrát. 
Lábán hasonló csalást követett el 
ellene, mint annak idején Rebeka, 
amikor neki juttatta az apai áldást. 
Lábán persze tudja, mi történt Já-
kob és Ézsau között, ezért amikor 
Jákob számon kéri tőle, hogy Rá-
hel helyett, akit szeretett, miért 
Leát rejtette a menyasszonyi fá-
tyol alá, Lábán joggal feleli, hogy 
náluk a másodszülött nem szokta 
kisemmizni jogaiból az elsőszü-
löttet. Talán ez volt az a pillanat, 
amikor Jákob megsejtette, hogy 
menekülése, elrejtőzése nem érhet 
célt, az apai áldásra csak úgy lehet 
valóban méltó, ha szembenéz ki-
semmizett testvérével. 

Fél a találkozástól. Álmában 
egy férfival viaskodott, amíg meg 
nem virradt. Arra készül, hogy 
helytálljon magáért, és az álombeli 
küzdelem megmutatja, hogy erre 



valóban képes. Megharcolt Isten-
nel, és ami legalább ilyen fontos, 
megharcolt magával is. A küzde-
lemben megszerezte magának az 
Úr áldását. Ez az áldás minden 
más áldásnál értékesebb, és ezt 
nem valaki mástól, nem a testvéré-
től orozta el, hanem kiérdemelte. A 
küzdelem helyét Peniélnek nevez-
te el, vagyis „Isten ábrázatának”, 
mert látta Istent színről-színre, és 
megmenekült a lelke.

Ézsauval szemben végig szol-
gaként viselkedik. Követeket küld 
hozzá kincsekkel, engesztelési 
ajándékokkal megrakva, akik az-
zal a hírrel térnek vissza, hogy 
Ézsau négyszáz katonával indult 
elé. Jákob megrémül, de amikor 
meglátja Ézsaut, elé siet, és hét-
szer földre borul előtte. Aláza-
tosabban viselkedik vele, mint 
ahogy álmában az Úr angyalával 
vagy magával az Úrral tette. Kö-
nyörög a bátyjának, hogy fogadja 
el az ajándékot, amit neki szánt, 
mert több mint 20 év után olyan 
az ő arcát látnia, mintha Isten ar-
cát látná. Tudja, mit beszél, hiszen 
előző éjszaka éppen ez történt 
vele. Az ajándék, amit felajánl, va-
lójában maga a csellel elvett apai 
áldás. Jákob megértette, nem lett 
volna miért irigykednie Ézsaura, 
mert mindenkinek a saját áldása 
jár és mindenki meg is kapja a sa-
ját áldását, ami ahhoz kell, hogy 
helytálljon a saját feladatában. Ez 
a tudás volt a 20 évnyi vándorlás 
gyümölcse és az előző éjszakai 
küzdelemé, amelynek végén új 
nevet kapott. Ettől kezdve Izrael-
nek hívják. És e pillanatban Ézsau 
lelkében is eloszlik minden gya-
nú, begyógyul minden korábbi 
fájdalom. Amit elrontott a korábbi 
nemzedék, ők kijavították, és egy-
más vállára borulva sírnak. 

Kibékültek egymással és ma-
gukkal. 

Jó lenne tudni, mit élt át Ézsau 
a viszontlátásig eltelt idő alatt. 
Vajon az ő családjában is folytató-

dott a félreértett, kivételező szere-
tet gyötrő története? Neki sikerült 
mindvégig megőriznie a békessé-
get a családjában? Ő milyen lelki 
utakat tett meg addig a pillanatig, 
amikor megjelentek a táborában 
Jákob követei? Mindezt nem tud-
juk. Az elbeszélő számára ez nem 
fontos. Mindvégig arra a testvérre 
irányítja a figyelmet, aki megbán-
totta a másikat, aki elvette tőle az 
apai áldást, akinek tehát most az 
a feladata, hogy megtegye a dön-
tő lépést a kibékülés érdekében. 
Ez talán nem véletlen. Kibékülni, 
kijavítani, ami a szívben megrom-
lott, nagyon nehéz. Az elmondott 
történetre is gondolhatott Szent 
Benedek, amikor különleges fi-
gyelemmel szabályozta, hogy a 
közösség tagjai a belépésük ideje 
és életük érdemei szerint az apát 
által megállapított sorrendben já-
ruljanak a békecsókhoz és az ál-
dozáshoz, az apátot viszont nyo-
matékosan figyelmezteti, hogy 
„ne zavarja meg a reábízott nyá-
jat, és ne rendeljen el semmi igaz-
ságtalanságot, mintha korlátlan 
hatalma lenne”. 

De sajnos minden figyelem el-
lenére is megtörténhet a baj. Néha 
egyetlen méltánytalan szó is elég, 
egy félreértés, hogy valami meg-
romoljon a szívben. Van, amikor 
úgy érezzük, képtelenek vagyunk 
a megbocsátásra és a kibékülésre. 
Képtelenek vagyunk megtenni 
a szükséges lépéseket, mert a mi 
fájdalmunk mindennél nagyobb, 
és arra várunk, hogy a másik kez-
deményezzen. Máskor azt mond-
juk magunknak, én kész vagyok 
megtenni az első lépést, de nincs 
értelme, mert úgyis elutasításra 
találnék. Vajon a kibékülésnek ez 
a képtelensége nem a vakság tör-
ténetéhez tartozik-e?

Jákob és Ézsau többgenerációs 
története ugyanis a vakságról és 
a látásról is szól. Jákob vak volt, 
amikor Ézsau helyett Jákobnak 
adta át az ábrahámi áldást. Jákob 
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sem látta, hogy ki rejtőzik a meny-
asszonyi fátyol alatt, pedig nem 
volt vak, és nyitva volt a szeme. 
Ebben az állapotában csak csukott 
szemmel, álmában képes a való-
ságot meglátni. A kibékülés pil-
lanatában azonban nyitott szem-
mel, ébren is lát. Meglátja Ézsau 
arcában Isten képmását. 

A kiállítás szintén a látásról 
szól. Arról, hogy mit vagyunk ké-
pesek meglátni egyszerű tárgyak-
ban, ruhadarabokban, imaköny-
vekben, és mit vagyunk képesek 
meglátni az arcokban, amelyek 
néha elrejtőznek előlünk. Hely-
re tudjuk-e állítani, meg tudjuk-e 
újítani azt, ami elromlott. Olyas-
mit is akár, ami az előző nemze-
dékek tévedéseiből, félreértése-
iből származik, és amit már csak 
az elmúlt idő hosszúsága miatt is 
megőrzendő hagyománynak hit-
tünk, pedig akadálya annak, hogy 
meglássuk a másik arcát. Pannon-
halma mindenkor vigyázott arra, 
hogy a történetét saját maga írja. 
Ez most mégis olyan alkalom, 
amikor a közösség úgy határo-
zott, átadja az elbeszélés, az ábrá-
zolás jogát és felelősségét a ven-
dégeinek. Olyanoknak, akiknek a 
gesztusaiba nem épültek be a ta-
pintat itteni szabályai. Művészek-
nek, akik szabadon alkotnak, akik 
talán mást és máshogyan látnak, 
mint a közösség tagjai, és akik 
magukkal hozzák ide a saját tör-
téneteiket, a családjukét, és ezek a 
történetek váratlan kapcsolatokba 
kerülhetnek Pannonhalma törté-
netével. Lesznek alkotások, ame-
lyeket könnyű lesz befogadniuk, 
és lesznek olyanok, amelyekkel 
esetleg nehéz lesz megküzdeniük. 

Különös portrékat is fognak 
látni. Kezeket. A közösség minden 
jelenlegi tagjának kezét. Vajon fel-
ismerik, melyik kéz kihez tartozik? 
Fontos egyáltalán felismerniük? A 
kéz vonalai, formája ugyanúgy őr-
zik a személyiség lenyomatát és 
egész történetét, mint az arc. A kéz 

melegsége, simogatása a legtisz-
tább emberi érzéseket közvetíti. A 
bizalmat. De a bizalommal vissza 
is lehet élni. A kinyújtott kéz a ki-
békülés szándékát fejezi ki. Kér-
het segítséget is, amit nem biztos, 
hogy észreveszünk. A kéz sérülé-
kenységünk, esendőségünk, árva-
ságunk, összetartozásunk tükre. 
A kéz azonban foghat fegyvert is. 
A kéz tapint, keres, fog, érzi a hő-
mérsékletet. A vakok keze olvas. A 
kéz dolgozik, gyalul, fest, ír. A kéz 
azt mutatja meg, ami köztünk, em-
berek közt születik. És a kéz imád-
kozik is. A magasság felé mutat. 
A kibékülés nem más, mint a kéz 
kinyújtása olyasvalaki felé, akitől 
egy hiba, egy vétek, egy tévedés 
mélyen és hosszú időre elválasz-
tott.

A kiállításon találkozni fog-
nak olyanokkal is, akiket régen 
nem láttak, mert eltávoztak eb-
ből a közösségből. Minden távo-
zás története más. De mindegyik 
végtelenül fájdalmas, sebeket 
hagy maga után akkor is, ha el-
kerülhetetlen az elválás. A távozó 
egyedül lép ki a világba, egyedül 
marad a történetével. Pannon-
halmáról elmenni nagyon nehéz. 
Nagyon súlyos minden távozó 
batyuja. Ha most rájuk gondo-
lunk, akik messze járnak, Ézsau is 
eszünkbe jut, aki titkon bizonyára 
nagyon várta a kibékülés pillana-
tát, bár talán nem remélte, hogy 
eljön. A távozók alakját magunk 
elé képzelve érthetjük meg talán 
igazán, mit jelent e közösség tag-
jának vagy vendégének lenni, és 
hogy miben kellene változnia en-
nek a közösségnek. 

A művészek, akik itt most ki-
állítanak, mindannyian vendé-
gek. Ajándékot hoztak, a kibékü-
lés és az élet kijavításának aján-
dékait. Fogadják ezt az ajándékot 
szeretettel, nyitott szívvel és szel-
lemmel.

Schein Gábor
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„A rózsát nem lehet 
elmondani senkinek”

Tompa Andrea: Omerta 
(Hallgatások könyve)

A Tompa Andrea regényei körül 
kialakult (kiváltképp a Fejtől s láb-
tól kritikai sikere óta) egyre élén-
kebb diskurzusban vissza-vissza-
tér a „Kolozsvár-regény” címké-
je.1 Ennek jogosságát tulajdonkép-
pen nincs okom vitatni, hiszen a 
város mindhárom regényben jó-
val több puszta kulisszánál, tör-
ténete – A hóhér házában egyebek 
mellett a Ceauşescu-éra utolsó 
fejezetei, a Fejtől s lábtól lapjain 
a 20. század eleje, az Omertában 
az ötvenes-hatvanas évek gyor-
san épülő diktatúrája elevenedik 
meg –, hagyományai, jellegzetes 
nézőpontjai és narratívái, olykor 
drámai metamorfózisai mintegy 
basso continuóként kísérik és ha-
tározzák meg a fókuszban álló 
egyéni sorsokat. A legtágabb ér-
telemben vett miliő a Tompa-re-
gényben szinte önálló szereplő, az 
ezzel járó enciklopédikus ambíció 
azonban óriási terhet ró az elbe-
szélésre.

Az Omertán ez a teher, úgy 
vélem, különösen érezhető. A re-
gény négy egyszerű, tanulatlan, 
következésképp erősen behatá-
rolt látószögű elbeszélője – Kali, 
az iszákos, agresszív férje elől el-
menekült széki asszony, Vilmos, 
a hatalom által csúcsra repített 
autodidakta rózsanemesítő, An-
nuska, a sokat szenvedett, félár-
va hóstáti lány és nővére, Róza/
Eleonóra, a bebörtönzött apáca 
– ugyanis korlátozottan alkalmas 
a mérhetetlenül gazdag anyag hi-
teles közvetítésére, s ez egyrészt a 
szerkezeti aránytalanságok, más-
részt a következetlen karakter-
építés veszélyét rejti. Kritikusai 
inkább az előbbit rótták fel a re-
génynek, rámutatva, hogy Vilmos 

könyve, amely jóval terjedelme-
sebb is a többinél, nemcsak a ró-
zsanemesítés világában igazítja el 
kimerítő alapossággal az olvasót 
– megjegyzem: szinte monománi-
ás művészfiguráról lévén szó, ma-
ximálisan indokolt módon –, ha-
nem a történelmi kötőanyag sze-
repét is betölti. Mivel a kertész az 
egyetlen, akinek felívelő karrierje 
révén többé-kevésbé megfelelő 
rálátása van a fontosabb szerep-
lőkre és eseményekre, rá hárul a 
korszak ábrázolásának szinte tel-
jes felelőssége, s ez valamelyest la-
zít elbeszélése feszességén. Meg-
kockáztatható ugyanakkor az is, 
hogy Vilmos krónikás hajlandósá-
ga kevéssé motivált. Noha a világ 
dolgaiban általában végtelenül 
naiv, a szépséget hajszoló, alkotó 
emberről van szó, aki többször is 
hangsúlyozza, hogy kizárólag a 
rózsák érdeklik (és gyermeke szü-
letéséről például így számol be: 
„Hát nem lehet itt már aludni. Mi-
óta megvan a gyermek. Mert meglett 
ugye a Vilmoska.), inkább hirtelen, 
mint fokozatosan mégis a zajló 
történelemre érzékeny, akkurá-
tus tudósítóvá válik, de nehéz 
szabadulni a gondolattól, hogy ez 
mindenekelőtt mégiscsak a pano-
rámaalkotás szándékából, és nem 
belső szükségszerűségből követ-
kezik.2

Bármennyire is figyelemre 
méltó tablót fest tehát az Omerta 
a városról és a magyarországi 
közösségi emlékezet számára lé-
nyegében ismeretlen korszakról, 
azt hiszem, elsősorban mégsem 
Kolozsvár-regényként kivételes – 
de feltétlenül az, mégpedig a négy 
monológ (s ezáltal a négy narrá-
tor) nyelvi megalkotottságában, 
az áradó szövegfolyamok stilisz-
tikai-retorikai bravúrjaiban, fino-
man megmunkált vezérmotívu-
mai rendkívüli rétegzettségében.

Nem kétséges, hogy a párját 
ritkító nyelvi invenció az Omerta 
legszembetűnőbb jellegzetessé-
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ge. A monológokban négy nyelv 
jön létre; legfőképp ezek terem-
tik meg Kali, Vilmos, Annuska és 
Róza/Eleonóra karakterét, ezek 
szituálják a főhősöket a regény 
világában. Vilmos elbeszélésében 
például – erről a szerző is több-
ször nyilatkozott – sikereivel, fel-
emelkedésével, azaz kompromisz-
szumaival, önfeladásával párhu-
zamosan elszaporodnak a román 
fordulatok (de, tegyük hozzá, az 
is elég beszédes, hogy milyen, 
már-már komikus esetlenséggel, 
mennyire kritikátlanul, mennyi-
re magától értetődően integrálja 
az ideológia nyelvét: „Meg pol-
gári elem, más világba van. Az osz-
tálydolog mindig odaáll az ember 
közé. Hiába, a szerelem sem tud úgy 
beszélni, eszperantó nyelven, hogy 
minden osztálykülönbséget legyűr-
jön.”). Eleonóra narrációjában a 
személyiség mind teljesebb felol-
dódásának jeleként a végtelenül 
lecsupaszított, töredezett nyelv 
szent és profán együgyűségébe 
keverednek az ima készen kapott 
fordulatai. A nyelvében aligha-
nem legemlékezetesebb monológ, 
Kali könyve ellenben, amelynek 
épp az elbeszélés öröme az egyik 
kulcsmotívuma, dúskál a játékos 
megoldásokban („Gyüttek vagyok 
itt”), míves szabálytalanságok-
ban, stilisztikai díszítményekben 
(„Most már mindennap van valami 
póstai levél az embernek a testiből, el 
ne felejtse, hogy vénül.”).3

A főhősök azonban nem csu-
pán a szó szorosabb értelmében 
nem beszélnek egy nyelvet. Egy-
mást újraíró, árnyaló, kiegészí-
tő, átértelmező, megkérdőjelező, 
szétszálazhatatlanul összefonó-
dó történeteik a meg-nem-értés 
kudarcának melankóliájával ter-
hesek. A nyelv ugyanis elégtelen 
mediátornak bizonyul, mindany-
nyian áthághatatlan akadályok-
ba ütköznek előítéleteik és előfel-
tevéseik („El se mondom Kalinak. 
Nem érti.”), látószögeik végletes 

szűkössége (Annuska önmagán 
kívül mindenkit boldognak vél, 
Vilit bácsit pedig, aki „sok nyel-
ven tud olvasni”, és „mindent tud 
a világban, ami van”, valamiféle 
eszményi apafigurának látja), ön-
kéntelen, mégis következetes el-
zárkózásuk (Vilmos elalszik Kali 
legszemélyesebb vallomása köz-
ben, de ő sem hallgatja meg a hí-
res rózsáról és alkotójáról beszélő 
férfit), átjárhatatlan valóságaik 
miatt (a hitéből erőt merítő Eleo-
nórát saját húga sem érti meg).

A pusztába kiáltott szó ma-
gányából pedig mind a négyen 
másként menekülnek – talán nem 
túlzás azt állítani, hogy az Omerta 
e menekülések, vagyis a megértés 
útjainak regénye (is – számomra 
elsősorban az). A „hazug” Kali, 
a született elbeszélő, bár belátja, 
hogy „A mesébe így van, s az élet-
be máshogy van”, a rendíthetetlen 
mesemondást választja. A mese 
számára maga a birtokbavétel, a 
világ megértése, a megőrzés, s így 
az önvisszanyerés eszköze, sőt, 
a szimbolikus igazságtétel egye-
düli módja (Kali a történeteiben 
korrigálja a valóságot, pl. a leány 
helyett a legényt teszi próbára). 
Vilmoshoz is voltaképpen meséi 
által kerül legközelebb, igaz, több 
mint beszédes, hogy ezek a mesék 
általában töredékesek, elmesé-
letlenek maradnak. Közönségét, 
a hagyomány átadásának valódi 
lehetőségét végül kisfiában talál-
ja meg. Annuska ezzel szemben 
kénytelen megteremteni a maga 
hallgatóságát: szeretett állataihoz 
és halott édesanyjához beszél, de 
végül mégis az írás mellett dönt. 
Titkosírással írt füzetére a vallo-
más, hovatovább a megértés esé-
lyeként tekint („Már anyuka sem 
ért meg úgy engemet, mint az a fü-
zet.”). Eleonóra, aki az emberek-
kel „néma és buta”, Isten felé for-
dul. Számára az ima szinte nyelvi, 
mi több, emberi jellegét is elveszí-
ti („Nekem egy semmi a nyelv.”; „a 
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szavakat jól meg kell tanulja az em-
ber, hogy úgy folyjon benne az ima, 
mint a levegő, melyik ki- s beárad mi-
bennünk, nem gondolkozunk vele.”), 
a megértés helyett a megélés forrá-
sává lesz.

Bizonyos szempontból Kali-
hoz és Annuskához hasonló utat 
jár be Vilmos is, amennyiben az 
alkotás marad egyetlen cselek-
vési lehetősége, és a rózsákban 
leli meg újra és újra saját szótlan 
anyanyelvét. Virágait kezdettől 
jelentésteli entitásnak, kifejező-
eszköznek („mit akart a kereszte-
ző megfogalmazni a virág által”), 
az önépítés lehetőségének tekin-
ti („Hisz az én magam vagyok.” – 
mondja a saját magáról elnevezett 
rózsáról). Ezért is van különös 
jelentősége annak, hogy kísérleti 
kertjét lényegében elhagyva egy 
hatalmas kutatóállomás élére ke-
rül – lehetetlen itt figyelmen kívül 
hagyni a bibliai párhuzamokat 
–, s ennek következményeként 
munkásságát külső erők sajátítják 
ki, művészete a hatalom szolgála-
tába áll. Megalkuvása, személyi-
ségvesztése ölt testet abban, hogy 
elveit félretéve újra kiadja a kezé-
ből egyszer már eladott (!), nevét 
viselő főművét, mégpedig most 
már Vilmos Décsi néven.

Vilmos elbeszélésében kezd 
tehát formát kapni a rózsa las-
sanként Leitmotivvá sűrűsödő, 
rendkívül változékony alaptémá-
ja, amelynek kibontása az Omerta 
figyelemre méltó remeklése. Vizs-
gálata terjedelmes tanulmányt ér-
demelne, ezért kénytelen vagyok 
megelégedni azzal, hogy felvil-
lantsam néhány különösen emlé-
kezetes variációját.

Vilmos nem pusztán rózsák-
kal kommunikál, de igyekszik 
virágokká formálni tapasztalatait 
(„Kali – hát a drága vadvirág, mert ő 
egy tisztára remontáns vadvirág, ami 
teljes kontradikció.” – a férfi termé-
szetesen Kalit és Annuskát is ró-

zsává nemesíti). Nem tűnik alap-
talannak a feltételezés, hogy ezzel 
szimbolikusan a valóságalakítás 
jogát perli vissza, miközben mun-
kája természetesen a kerttoposz 
kimeríthetetlen hagyományait is 
megidézi. A regény kiaknázza a 
rózsa szexuális konnotációit is: 
Vilmos egy alkalommal a virág-
nyílásról a gyermekszületésre asz-
szociál, míg máskor kevésbé fenn-
költ gondolatai támadnak („Mikor 
a »Peace«-en megjelennek az első erős 
levelek, egy kis bokra lesz, nem bírok 
magammal, feszülök széjjel, és aznap 
este meg éjjel háromszor megyek reá 
Kalira.”). Róza és a szerzetesnő-
vérek („semmi kis virágok […] az 
Úr nagy kertjébe”), az állam által 
Rózsafüzér csoportnak nevezett 
vádlottak, az imaórák helyszínéül 
szolgáló Sub Rosa terem ugyan-
akkor a növény keresztény szim-
bolikáját emelik a regény jelentés-
terébe.

A sort hosszan lehetne folytat-
ni, de talán a fenti példák is sejte-
tik: a terhelt, sokszor széttartó je-
lentésű jelképben rejlő lehetősége-
ket alaposan kihasználja a regény, 
amely ráadásul egyéb motívu-
moknak (elsősorban a határozott 
értelmezési javaslatként alcímbe 
emelt hallgatásnak) is szövegszer-
vező szerepet juttat. E sajátos épít-
kezésnek kétségkívül megvan-
nak a kockázatai, de az Omerta 
szövevényes motívumhálója nem 
válik esetlegessé, és nem marad 
meg szimpla ornamentumnak. El-
lenkezőleg: az így megalapozott 
– ha úgy tetszik – párhuzamos 
struktúra olyan szemantikai teret 
hoz létre, melynek dinamikus vi-
szonylatai váratlan kihívások elé 
állítják a befogadót.

Nem kérdés, hogy megéri-e 
az erőfeszítést. (Jelenkor, Budapest, 
2017)

Németh Tamás
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Jegyzetek

1 Sokatmondó, hogy Keresztesi 
József, az Omerta eddigi legala-
posabb értelmezője tanulmánya 
bevezetőjében egyenesen Kolozs-
vár-trilógiáról beszél, még ha ezt 
később a Fejtől s lábtól és az Omerta 
szorosabb nyelvi kapcsolatára hi-
vatkozva „félig-meddig” vissza 
is vonja (Az Omerta margójára, 
http://www.muut.hu/?p=26030, 
2018. február 24.), Bányai Éva pe-
dig mindhárom regény főszerep-
lőjének Kolozsvárt tekinti (Bőbe-
szédű [el]hallgatások, Szépirodalmi 
Figyelő 2017/5, 98.). 2 Vilmos és 
Eleonóra attitűdjeit, elbeszélése-
ik modalitását néhol egyébként 
is problematikusnak érzem. A 
növénynemesítő (tragi)komikus 
korlátoltsága („Olvasom az újságba 
is, papoknál is mind kapnak valutát. 
Mert most igen sok papot csuknak le. 
Honnét van azoknak? Főleg hogyhogy 
nem félnek tartani? Aztán minek le-
gyen valuta az embernek, ha úgyse 
megy idegen országba?”) az éleslá-
tás váratlan pillanataival váltako-
zik („Egy magyar akármit mond, azt 
nem tudja úgy mondani, hogy abból 
ne legyen baj.”), az apáca bájosan 
infantilis egyenességét pedig iro-
nikus megnyilatkozások szakítják 
meg („hát kiderült, mi szerzetesek 
akkora politikusok vagyunk, hogy épp 
majdnem sikerült nekünk megdön-
teni az államhatalmat. […] S akkor 
még nagyobb reakciós klerikális pro-
pagandát is végrehajtottunk s lázítot-
tunk.”). Ez azonban inkább tűnik 
a szerző, mint az elbeszélő iróni-
ájának. 3 Itt kell megjegyeznem, 
hogy a valószerűen egyenetlen, 
a szerkesztetlenség, spontaneitás 
látszatát keltő, ismétlésektől és 
önellentmondásoktól sem tartóz-
kodó elbeszélések kimunkált ke-
resetlenségét retorikai telitalálat-
nak tartom.

G. A. atya X-ben

Gesztesy András: Én is itt 
voltam

Három neves és hiteles személy 
(mindhárman szereplői is az 
emlékiratnak) informális „nihil 
obstat”-ja vértezi föl az írót és az 
olvasót egyaránt. A szerző jó pár 
megközelítését keményen vitató 
Balás Béla „gyönyörű részletek-
re” bukkant az általa többször is 
elolvasott könyvben, melynek lá-
tásmódját mélynek, értelmesnek, 
érzelmesnek és humorral átszőtt-
nek érzi. Várszegi Asztrik nyilvá-
nosan meggyónja, hogy, bizony, 
élvezettel olvasta Gesztesy And-
rás ragyogó megfogalmazásait, 
és megjósolja a szerző katoliku-
sok általi megkövezését, ugyanis 
szerinte „katolikus környezetünk 
a valósággal és az igazsággal ha-
dilábon áll”. Korinek László G.A. 
úr X-ben című felvezetésében így 
jellemzi a szerzőt: „Ő extrémen 
autonóm személyiség volt egy 
extrémen monarchikus rendszer-
ben.” Emlékirat című írásában 
Gesztesy bevallja, hogy elsősor-
ban önmagának írta, majd hozzá-
teszi, azért számít olyan olvasókra 
is, akik majd – és ezt olvasáskuta-
tóként igazolhatom – jobban értik 
a szerzőt, mint önmaga. Leszöge-
zi: nem az egyházi lét metafizikája 
érdekli, hanem az, hogyan tapasz-
talja meg egy vidéki fiú a politi-
kumot, a különböző izmusoknak 
a vallások és az egyházak elleni 
totális támadását. Ezzel szemben 
a könyv hátszövegében – „mint 
a római katolikus egyház örökös 
szolgálattevője” – könyve célját 
már jóval árnyaltabban a „Sike-
rülhet-e a folyton puhuló diktatú-
rában szilárdan állni?” és a „Léte-
zik-e minden mocskon átragyogó 
semper jókedv, jézusi derű?” kér-
dések megválaszolásában jelöli 
meg. Emlékírása szerencsére nem 
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lett sérelemtörténet, de még csak 
nem is a nagyvonalú megbocsá-
tás szellemében íródott, hanem 
abban a hitben, „hogy keresztény 
kutyakötelességünk teljes erővel 
és bizalommal hinni a másét, min-
denkiét, tehát minden egyesét, a 
legbűnösebbét is”. 

Gesztesy emlékiratának leg-
jobb lapjai – ezek könyve majd-
nem kétharmadát teszik ki – 
szüleiről, rokonairól, tanárairól, 
barátairól, paptársairól készült, 
egyszerre empatikus és ironikus 
portrérajzai, amelyek egyben hi-
ánypótló művelődéstörténeti és 
egyháztörténeti adalékok. Még 
azokat sem dicsőíti, vagy kanoni-
zálja, akik döntő mértékben ala-
kították sorsát, a személyíségét. 
Azoknak is felvillantja esendő 
vonásait, akik az ő szemében is 
„tiszták, hősök, szentek” voltak. 
Így például a földalatti egyház 
legendás alakjáról, Bolváry atya 
„hagiográfiájából” azt sem hagy-
ja ki, hogy „az illegális, földalatti 
egyházat tartotta üdvözítőnek, 
még a rendeződések időszakában 
is. Fárasztó, szinte elviselhetetlen 
volt. (…) Tulajdonképpen valahol 
mindig volt valami nehezen meg-
határozható igaza. (…) érezhető-
en túlságosan hitt a gyónásban, 
és ezt nem különböztette meg a 
bűnbánattól és a szentség lénye-
gétől. (…) Utálta a nőket. Nem 
egyeseket, nem valamiért, ha-
nem mindnyájukat – eleve.” Ez a 
néhány mondat is jól érzékelteti, 
hogy az ember megismételhetet-
len egyediségét bizonyító port-
rék ugyanakkor kor-tipikusak is. 
Megragadó erőssége az emlék-
iratnak a Hivatás című éles logiká-
jú, lenyűgöző empátiájú, ugyan-
akkor prófétai módon portestáló 
esszé a cölibátusról, amelyben 
azt (is) vitatja, hogy az Isten által 
kétpólusúnak teremtett embertől 
szabad-e megvonni egyik pólusát 
hivatására hivatkozva, szabad-e 
jogszabályi úton erőltetni egy ka-

rizmatikus ajándékot. Szerinte (és 
a pályamódosító papokról szocio-
gráfiát író recenzens szerint is) a 
világi pap mint a világban élő 
szerzetes fából vaskarika. A vá-
lasztható cölibátus mellett saját 
példája alapján (jogászként ment 
a szemináriumba) a kellőképpen 
megérlelt hivatástudatot szor-
galmazza, mert azt tapasztalta, 
hogy kispap társai „távolról sem 
voltak keresztények, jó, vallásos 
gyerekek voltak, akiknek impo-
nált (…) az elkülönülés és (…) a 
presztizs-többlet”. Hasonló erős-
sége az emlékiratnak a – Vermes 
Gézától kölcsönzött – Gondvise-
lésszerű véletlenek című fejezetben 
olvasható „punkra” a számára fel-
tétel nélkül elfogadott, ám sosem 
bizonyított hittétel az isteni gond-
viselésről, amelyről így ír: „Egyet-
len történetet sem lehet előadni 
sem a színes, széles álomkabátos 
Józsefről, sem Jézus Krisztusról, 
amelyek egyértelműen bizonyít-
hatnák Isten közbeavatkozó ma-
gatartását. (…) Az isteni gondvi-
selés lényege nem valami jólét, 
jobblét vagy mázli, hanem az, 
hogy Isten üdvözíteni akar mind-
nyájunkat.” Remek kisesszé a Fel-
rémlik a teológia fejezet is, melyben 
hangsúlyosan szerepel az, hogy 
„a teológiának vallani kell Isten 
felfoghatatlanságát és kimondha-
tatlanságát”, és ezért „jól tudván, 
amit nem tud” vállalnia kell még 
az idézőjeles „bálványimádást” 
is, valamint „úgy kell beszélnie Is-
tenről, hogy közben tudjuk, hogy 
ez nem egészen ő, sőt nagyon 
nem ő”. Egyháztörténeti-egyház-
kritikai nézőpontból pedig így lát-
tatja a teológiát: „A szerencsétlen 
védekezésből gyakorlatilag min-
den megmerevedett évszázadok 
óta. (…) Aztán utat tört a zsinat 
előtt ostobán elítélt és kárhozta-
tott »új teológia« a zsinat utáni 
megújulás minden meseszerű 
csodájával, izgalmával és nem ke-
vés hordalékéval együtt. Róma és 
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különösképpen II. János Pál pápa 
behúzták a féket, és alárendelték a 
teológiát a kormányzatnak.”

G. A. egyházképe – az „érted 
haragszom, nem ellened” jegyé-
ben – szerintem kiegyensúlyozot-
tan kritikus. Úgy látja egyházát, 
mint olyan szervezetet, amely 
Nagy Theodosziusz alatt (ami-
kor a kereszténység államvallássá 
lett) más vallások és keresztény 
tévtanítók kegyetlen üldözőjévé 
vált, és „ettől kezdve a felsőpap-
ság és a hivatalos egyház – ha 
csak tehette – a hatalom haszon-
élvezője lett”. Úgy gondolja, hogy 
„az egyházi tanítás a felvilágo-
sodás óta minden teológiai és vi-
lágnézeti témában súlyos veresé-
get szenvedett és ezzel presztízst 
vesztett”. A vallás és magyarság, 
valamint a vallás és kultúra vi-
szonyát érzékeltető kijelentéseit 
(„a jó keresztény – jó magyar” és 
a „ma sem értem igazán, hogyan 
akar valaki keresztény lenni, vagy 
pláne papi hivatását emlegetni, ha 
nem ismeri Bartók vagy Beetho-
ven vonósnégyeseit, Honeggert 
vagy Lisztet”) úgy is értelmez-
hetjük, hogy ezek csupán a haza 
és az európai magas kultúra már-
már szerelmes szeretetének szen-
vedélyes túlzásai, de úgy is, hogy 
ez már súrolja az etnicista és/vagy 
elitista (vagyis nem igazán egye-
temes) kultúrkatolicizmus hatá-
rait.

Gesztesyt a Regnum is – így 
írja – „lenyűgözte”, mert „poten-
ciális egyházforradalmi bázist” 
látott benne, „mely ki tudja vívni 
Rómánál – Rómával szemben – a 
békepapok és ügynökök levál-
tását a rendszerváltás után, és a 
börtönviseltek jutnak vezető sze-
rephez”, és – a lehetséges mentsé-
geket becsülettel felsorolva – csa-
lódott is benne, amikor ez nem így 
történt, amit azzal is magyaráz, 
hogy ez esetben is hathatott „a 
constantinusi modell változatlan 
mozgási energiája”. Más egyebet 

is várt a Regnumtól, mint homo 
politicus: nevezetesen azt, hogy 
„ki lehetett volna hozni belőle egy 
rendszerváltás kori Fidesz-formá-
tumú közösséget”. Ebben is csa-
lódnia kellett, mert úgy érzi – és 
Beton atya feltehetően ezt is vitat-
ja – egykori kedves mozgalmi ott-
hona „belemaszatolódott egy nem 
túl színvonalas vallási érzésvilág-
ba és táborozó programokba”. Az 
1956-os forradalom felidézését 
ugyanakkor meglehetősen som-
másnak érzem, és nem eléggé 
élményszerűnek, személyesnek. 
Egyszer idealizál: („Nem volt ide-
je káoszt csinálni. Nem volt ide-
je, hogy felfalja saját gyermekeit. 
Nem volt módja a bosszúra, nem 
volt érkezése a vérengzésre. Meg-
maradt tiszta forradalomnak.”), 
másszor túlságosan sötéten lát 
(„Akik itthon maradtak – minden 
mindegy – behódoltak, beléptek 
a pártba, és próbálták túlélni azt, 
ami túlélhetetlen. A néptest sú-
lyos erkölcsi törést szenvedett, 
és ez volt 56 igazi veresége.”) Az 
emlékirat telitalálatos krétarajzai, 
izgalmas teológiai esszéi mellett 
máskor is felvillant irodalmi kva-
litásokat. Az ilyen sziporkák mel-
lett, mint „Akkoriban mások is 
mellbe lőtték magukat, és azokat 
is többnyire meg lehetett mente-
ni. Egy mellbe lövés tökéletes érv 
a kisváros mérvadó körei előtt.”, 
vagy „Nagyapám önképző csilla-
gász volt. Egész kis koromban sok 
csodálatos csillag nevét tudtam: 
Vénusz, Cassiopeia, Denebola, 
Szíriusz, Véga… és meg is tud-
tam mutatni őket. Épült a transz-
cendencia…”, akadnak olyan lé-
legzetelállító részletek, amelyek 
egy lehetséges életrajzi regény 
ígéretei. Az egyik ilyen epizód a 
pappá szentelés előtti napon ját-
szódik: „Fürdés után megláttam 
magamat plenis coloribus, tel-
jes díszben a hatalmas tükörben. 
Hosszú pillanatokra rabja lettem a 
látványnak, amit azóta sem értek 
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egészen: mármint rabul ejtettsé-
gemet. (…) Nem akkor fedeztem 
fel magamat. Nem is narciszti-
kusan tört fel belőlem, mert a 
látvány ugyan szép volt, de nem 
gyönyörködtetett különösebben. 
(…) Talán benne volt a másnapi 
végbemenő szakrális feloldozta-
tás eseménye, a misztikus késtől 
való szorongás tisztasága és feltét-
lenül valami büszkeség.” A másik 
első nyugati útjának leírásakor 
(amikor – immár papként – egy 
nem mindennapi orvostanhallga-
tó lánnyal együtt járja be Párizst) 
bukkan fel: „A nyolcadik napon 
meghatottan búcsúztunk el: ő is 
másfelé ment, és én is; ahogyan 
ezt az előre megváltott vasúti jegy 
előírta. Nem tudom, hányszor el-
mondta, hogy vigyázzak magam-
ra, ami az anonim áldás értelmet-
lennek látszó, csodálatos és kicsit 
kétségbeesett alakzata. Utána már 
alig volt értelme az utazásnak.” 

G. A. atya emlékirata – bizo-
nyára majd olvasói többségének 
sajnálkozására – csak a rendszer-
váltásig tart, azzal indokolva, 
hogy a szerző – hozzá tehetném: 
és az olvasó – ne kerüljön a „ha 
erről írok, miért nem arról is, ha 
így, miért nem úgy” csapdájába. 
Mindazonáltal az epilógus – aka-
ratlanul vagy mégsem nem egé-
szen? – túlságosan sokat kisúg a 
következő majdnem három évti-
zed fordulataiból, drámáiból. A 
könyv zárszava sem lezár, hanem 
diskurzust nyit az olvasó számá-
ra azzal, hogy kibeszéli, mit sze-
retne és mit nem szeretne még, 
mi kellene még, kódája pedig elő-
ször Szent Ferenc-i parafrázisként 
kedves nővérének, Dementiának 
feltett „És akkor mi lesz?” kérdés, 
amit egy már-már misztikus-him-
nikus szerelmi és filozófiai vallo-
más követ – és némítja el az olva-
sót. (Szerzői kiadás, Pécs, 2017) 

Kamarás István OJD

Engedjétek hozzám

Anne Fontaine: Ártatlanok

A film eleji főcím feliratai alatt 
már harangszót hallunk: hajnali 
imára hívó magányos kongatást. 
Romos kerengőben vonul el előt-
tünk egy női szerzetesközösség, 
majd a kiüresedő térben, az ala-
kok helyén jelenik meg a cím: Ár-
tatlanok. A laudes énekei alatt sor-
ban halad végig a kamera az apá-
cák arcán, szinte bemutatva, akár 
vizsgálva is mindegyiküket, egy 
közös éneklésben is felvillantva a 
különböző személyiségüket. Ők 
lennének a címben jelzett ártat-
lanok? Amennyit előzetesen tu-
dunk, az alapján egyetlen vonat-
kozásban, a szó ’szűz, szűzi élet-
vitelű’ jelentésében biztosan, de 
valószínűleg nagyon sok minden 
másban is, vélnénk. A szertartás 
végén az énekekbe már a zárda 
másik részéből idehangzó, segít-
ségkérő sikoltozás hangja vegyül, 
amit az apácák mintha nem halla-
nának, vagy legalábbis nem akar-
nak tudomást venni róla. Tesznek 
ilyet azok, akik ártatlanok?

A film címének szimbolikus, 
gazdag konnotációjú jele a já-
tékidő végéig keresi a jelöltjét: 
nézőként az egész történet alatt 
morfondírozhatunk azon, kire 
vonatkozik igazából. Sőt, hogy 
mit jelent ebben a történetben az 
ártatlanság, ki milyen értelemben 
és mennyire az? (Ez pedig ugyan-
úgy igaz a film alternatív címére 
is: eredetileg Agnus Dei, azaz Isten 
báránya munkacímen készült, és 
néhány országban így is forgal-
mazták.) Az apácák után például 
az első szereplők, akiket meglá-
tunk, kisgyerekek – akik ismét 
csak per definitionem az ártatlanság 
megtestesítői. De ezek a kisgye-
rekek cseppet sem tűnnek olyan 
ártatlannak: a segítségért induló 
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apácának csak némi aprópénzért 
cserébe mutatják meg az utat egy 
vöröskeresztes állomásig. Persze 
érthető a viselkedésük: utcán élő, 
csapatba verődött árvagyerekek, a 
második világháború befejeződé-
se után közvetlenül, valahol Eu-
rópában, egészen pontosan Len-
gyelországban. Egy háború ilyen 
vagy olyan módon mindenkinek 
elveszi az ártatlanságát.

Az Ártatlanok megtörtént ese-
mények alapján készült: a máso-
dik világháború végén a „felsza-
badító” szovjet hadsereg katonái 
tömegesen erőszakolták meg a 
helyi női lakosságot, és hogy ez 
nem csak Lengyelországban tör-
tént így, azt a magyar történe-
lem sokáig elhallgatott fejezetei-
ből, szüleink-nagyszüleink-déd-
szüleink visszaemlékezéseiből is 
tudhatjuk. Ez az erőszak viszont 
talán sehol sem volt annyira tö-
meges, szisztematikus és a felette-
sek által is elnézett, sőt helyenként 
támogatott, mint Lengyelország-
ban, ahol ráadásul dokumentált 
esetekben az apácazárdák lakói is 
áldozatul estek a Vörös Hadsereg 
tomboló katonáinak. A nemi erő-
szakból pedig sokszor terhesség 
következett, ami még egy civil nő 
esetében is felfoghatatlan traumát 
jelenthetett, egy női szerzetesi kö-
zösségben pedig megoldhatatlan-
nak tűnő dilemmát eredménye-
zett.

A francia Vöröskereszt egy 
doktornője, Madeleine Pauliac is 
tanúja volt 1945-ben ilyen esetek-
nek, és az ő unokaöccse, Philippe 
Maynial producer állt elő az Ártat-
lanok filmtervével: egy nagynénje 
alakjáról mintázott francia ápoló-
nő és egy erőszak sújtotta lengyel 
apácaközösség egymásra találá-
sáról az erőszak utáni kilencedik 
hónapra, a gyerekek megszületé-
sére időzített fiktív sztori keretein 
belül. Az európai koprodukció-
ban megvalósuló alkotás rendező-
je az az Anne Fontaine, aki a fran-

cia film középgenerációjából a női 
történetek specialistájának mond-
ható, legyen szó akár népszerű 
műfaji mozikról (Legkedvesebb 
rémálmom, A monacói lány, Coco 
Chanel), akár fajsúlyosabb-kísér-
letezőbb darabokról (Nathalie…, 
Biztos kezekben, Gemma Bovery). Az 
viszont bizonyos, hogy a szinte 
kizárólag női karaktereket felvo-
nultató Ártatlanok minden eddigi 
rendezésénél súlyosabb dráma, és 
messze kimagaslik az életműből 
az értékeivel is.

Anne Fontaine filmje ugyanis 
úgy tud nagyon nehéz, nagyon 
összetett kérdésekről, belső-kül-
ső konfliktusokról mesélni egy 
egészen különleges nézőpontból, 
hogy közben képes ezeket min-
den részletre odafigyelve kibonta-
ni, és az esztétikum erejével (meg 
a dramaturgia eszközeivel) katar-
tikus műalkotássá emelni. Ami 
érzékeny, de egyszer sem szenti-
mentális, ami minden karaktere 
felé szeretettel fordul, de nem ke-
rüli a legélesebb összeütközéseket 
sem, és soha nem ítélkezik végle-
gesen. A karakterei felé való for-
dulása pedig nemcsak képletesen, 
de képekben is értendő: a film vi-
zuális világa nagymértékben épít 
a már a nyitó képsorok kapcsán is 
említett arcközelikre, végig közel 
tartja a nézőhöz a szereplőket, és 
amikor időnként tág beállítások-
kal operál, akkor is legtöbbször 
a hősei magukra hagyatottságát, 
küzdelmes helyzetét mutatja meg 
egy barátságtalan (kül)világban. 

Az Ártatlanok színes film, de 
olyannyira kevés a képein a szín, 
hogy a nézői emlékezet első meg-
tekintés után fekete-fehérként 
őrzi meg, s ez nem csak az apá-
cák öltözékének fekete-fehéréből 
fakad. A cselekmény télen ját-
szódik, egy háború után romok-
ban álló Lengyelország szomorú, 
havas kulisszái előtt, fenyegető 
hidegben – melynek fenyegetése 
fokozottan érinti az újszülötteket, 
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a film legdrámaibb pillanataiban 
nagyon is konkrétan.

Az Ártatlanok cselekményé-
nek első szakaszában épp a titkok 
és tabuk feszültsége működteti a 
történetet. A nézőt is csak foko-
zatosan, az információkat aprán-
ként adagolva avatja be abba, mi 
is a helyzet igazából a zárdában: 
először csak úgy tudjuk, hogy az 
ápolónőt egy olyan veszélyezte-
tett terhes lányhoz hívják ki, akit 
„a családja kidobott”, az apácák 
pedig „befogadták”, majd kiderül, 
hogy igazából ő is egy az apácák 
közül; majd kiderül, hogy nincs 
egyedül… Minden újabb igaz-
ságmozaik helyrekerülése egy- 
egy újabb nézői megdöbbenést 
eredményez, és egyben beavatást: 
a traumák feltárulásával kerülünk 
képbe abban a vonatkozásban, mi 
is történt és történik valójában. A 
feltárulást pedig sokszor konkré-
tan, fizikailag is megnehezítik a 
körülmények: az apácák számá-
ra nemcsak a tisztaságukon esett 
szégyenfolt, a gyalázat eseménye 
és következménye válik tabuvá, 
de minden egyéb is, ami hozzájuk 
kapcsolódik, pláne ha az szexu-
alitást-testiséget érint. Akár egy 
egyszerű nőgyógyászati vizsgálat 
is a tisztasági fogadalom megsze-
gésének számíthat a korabeli gya-
korlat szerint: „Nem fedhetjük fel 
a testünket. Nem érhetnek hoz-
zánk.” Közben pedig a külvilág 
miatt is aggódniuk kell: ha kide-
rül a botrány, a zárdát bezárhatják 
(pláne az új, képlékeny politikai 
helyzetben), és az apácák szégyen 
tárgyaivá lesznek.

Ahhoz, hogy a feltárulás meg-
történhessen, és változások indul-
hassanak el, a szinte véletlenül 
odakerülő („Tudom, még ha ne-
vet is rajta, de magát Isten küld-
te.”) ápolónő elhivatottságára van 
szükség. Erkölcsi kötelességének 
érzi, hogy segítsen a bajbajutotta-
kon és a megszületendő gyerme-
keken, ezért pedig a végletekig is 

képes elmenni, egy ponton konk-
rétan megzsarolja a zárdát vezető 
nővért. De közben végig megér-
tően fordul az apácák helyzete, 
a belső konfliktusaik felé, noha ő 
maga nem hívő, elvileg nem sok 
köze volna a nővérek sorsát meg-
határozó elvekhez, sőt kommu-
nista háttérrel rendelkezik. Azok-
ban a helyzetekben azonban, ahol 
az emberségnek igazán meg kell 
mutatkoznia, mindez egyáltalán 
nem számít. Az ápolónő egyben a 
nézőt is képviseli: az ő szemével 
csodálkozunk rá egy zárt, különös 
világra, annak szokásaira, és ő az, 
aki a mából nézve már természe-
tesnek tűnő tanácsokkal igyekszik 
menteni a menthetőt – és szembe-
síteni az apácákat egy külső néző-
pont révén a helyzetükkel, saját 
magukkal.

Ez a szembenézés felszabadí-
tó erejű, legalábbis a titkok vonat-
kozásában, de a továbblépésben 
még csak épp a kezdetet jelenti. 
A szembenézés után jön a kér-
dés: mit lehet kezdeni az eddig el-
hallgatott tényekkel, amik egytől 
egyig súlyos kétségeket eredmé-
nyező traumák. „Ha megtörtént, 
Ő akarta” – de hogyan akarhatott 
ilyet Isten? Az ily módon „rájuk 
bízott” új életek egészsége, sor-
sa, védelme fontosabb-e, vagy 
mindaz az egyértelműnek tűnő 
szabályrendszer, amiben egészen 
idáig hittek? Összeegyeztethető-e 
a kettő? Amikor nem, akkor a szü-
zesség fogadalmának akaratlan 
(de az ilyenkor jellemző önhibáz-
tatással párosuló) „megszegése” 
után megszeghető-e az engedel-
messég parancsa is kivételes hely-
zetekben? Az ezekre a nehezebb-
nél nehezebb kérdésekre adható 
válaszok lehetőségeit a film fő-
ként az apátnő és a helyettesének 
eltérő választásain keresztül mu-
tatja be, és noha egyértelmű, hogy 
a film melyikük mellett teszi le a 
voksát (már itt is, később pedig 
végképp), igyekszik átélhető mó-
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don megvilágítani mindkettejük 
döntéseinek motivációit. 

A film második szakaszában a 
szembenézést követő erkölcsi di-
lemmák mellett egyfajta határidős 
dramaturgia is mozgatja a törté-
netet. Két irányból is a teljes ösz-
szeomlás veszélye fenyegeti azt, 
ami jó irányba látszik már halad-
ni: egyrészt rövidesen kivonul a 
francia Vöröskereszt az ország-
ból, így az ápolónőnek is távoz-
nia kell. Másrészt pedig közeleg 
a zárdában a novíciák felszente-
lésének ünnepe, amit a sokszo-
ros halasztás után már nem lehet 
tovább húzni, és amire érkeznek 
a külvilágból a vendégek, a ro-
konok – akik nyilván nem talál-
kozhatnak ott terhes apácákkal és 
újszülöttekkel. A külső veszélyek 
mellett belső érzelmi változások 
is befolyásolják a történéseket: 
a gyermekeknek életet adó apá-
cákban felébred az anyai ösztön, 
nem akarják rögtön elengedni az 
újszülötteket, ahogyan az addigi 
gyakorlat szerint történt. Ez talál-
kozik az ápolónő törekvéseivel, 
aki a babák egészsége miatt is tá-
mogatja az együtt töltött idő meg-
hosszabbítását, közben pedig már 
maga is rég érintetté vált érzelmi-
leg is. Kiállt az apácákért, elnyer-
te a bizalmukat, segített nekik, 
megnyíltak előtte: emberi kap-
csolatok, barátságok születtek, az 
arcok sorából életutak, egyéni-
ségek sora lett számára – és szá-
munkra is. Vendégből, segítőből 
barát, szinte a közösség tagja lett, 
aki végképp aktív formálója lesz 
az eseményeknek: azzal, hogy az 
apátnőt megkerülve megakadá-
lyozza egyetlen kisbaba azonnali 
elszakítását az anyjától, látszólag 
csak egy apróságot tesz, ám az 
egy láncreakció révén komoly kö-
vetkezményekkel jár.

Mivel a történet első harma-
dában túlestünk a titkok feltáru-
lásán, a film ezen pontján már azt 
hisszük, nem érhet minket meg-

lepetés, tudunk minden lényege-
set. Annál sokkolóbb szembesülni 
azzal, hogy kiderül: vannak még 
itt titkok, minden korábbinál na-
gyobbak és szörnyűbbek. A film 
legmegindítóbb képsorából kide-
rül, mi lett a korábban született 
babák sorsa: az apátnő ahelyett, 
hogy családokhoz adta volna 
örökbe őket (mint ahogyan ha-
zudta), kitette őket egy erdei ös-
vény menti kereszt alá, „az Úr ke-
zébe” helyezve a sorsukat. Hogy 
pontosan tudja, mit követett el, 
jól mutatja a lelepleződése utá-
ni mondata: „elkárhoztam, hogy 
megmentselek titeket”. Az önfel-
áldozás és az áldozat mibenlé-
tének teljes félreértése tragédiát 
eredményezett, s ennek a tragédi-
ának a nyilvánossá, közös tapasz-
talattá válása szükséges a katarti-
kus megtisztuláshoz – és a meg-
bocsátáshoz.

Mert az Ártatlanok minden 
benne ábrázolt szörnyűség ellené-
re végül reményt kínál. A megbo-
csátás és a továbblépés reményét. 
Sőt, még azt is megmutatja, hogy 
ennek számtalan formája lehetsé-
ges. Miután megszületik a gya-
korlati megoldás (az apácák be-
fogadják a korábban említett ut-
cagyerekeket, árvaházat nyitnak, 
így a saját gyerekeik is észrevét-
lenül velük maradhatnak), a sze-
replők nagyon különböző utakat 
választanak: van, aki az egyházi 
helyett az anyai hivatást, mások 
maradnak apácák és a sok kisgye-
rek gondoskodó szülei is egyben. 
Megint mások elmenekülnek, egy 
ismeretlen életbe vagy épp a bűn-
hődésbe. A másik felé odafordu-
lás, a kapuk és a szívek megnyi-
tása teremti meg azt a lehetőséget, 
hogy erről immár maguk dönt-
hessenek. A megbocsátás szabad-
ságot teremt, egy új ártatlanság 
szabadságát. (Cirko Film)

Villányi Dániel
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Búcsú a tegnaptól

Richard Strauss: A rózsalovag
(Elina Garanča – 
Octavian, Renée Fleming 
– a Tábornagyné, Günther 
Groissböck – Ochs báró, Erin 
Morley – Sophie, Markus 
Brück – Faninal, Matthew 
Polenzani – Az olasz énekes, 
Alan Oke – Valzacchi, Helene 
Schneidermann – Annina;  
a New York-i Metropolitan 
Opera Zenekara és Kórusa, 
vezényel Sebastian Weigle, 
karigazgató Donald Palumbo; 
díszlet: Paul Steinberg, 
jelmez: Brigitte Reiffenstuel, 
rendező: Robert Carsen)

Ha ironikusan próbálunk vála-
szolni a kérdésre, melyik volt az 
operatörténet legtökéletesebb ze-
neszerző–szövegíró együttműkö-
dése, joggal mondhatjuk: Wagne-
ré és Wagneré, hiszen az ő zenés 
színpadi műveiben a zene és a 
(maga alkotta) librettó eszményi 
harmóniában szolgálja a drámai 
célokat. Két másik (immár való-
ban kéttagú) alkotói páros azon-
ban akad, amely vetekedhet a 
Wagner–Wagner tandemmel: 
Mozart és Lorenzo Da Ponte ta-
lálkozása, amely az úgynevezett 
Da Ponte-operák hármasát ered-
ményezte (Figaro házassága, Don 
Giovanni, Così fan tutte), valamint 
Richard Strauss és Hugo von 
Hofmannsthal közös munkája, 
amelynek nyomán 1911 és 1929 
között hat opera keletkezett. Ezek 
mindegyike nevezetes mű, önálló 
világgal, de a legfontosabb talán 
A rózsalovag, amelyet 1911-ben 
mutattak be.

Kivételes tökéletességű opus-
ról van szó, amely páratlan jelen-
tésgazdagsága és komplexitása 
ellenére vált már Strauss életében 
rendkívül sikeressé – és azóta is 

őrzi népszerűségét. A rózsalovag 
a nosztalgia és a búcsú operája, 
amelyben egy méltósággal ko-
rosodó, szépséges asszony, egy 
magas rangú katonatiszt felesége 
mond megindultan istenhozzá-
dot fiatalsága álmainak. Ez azon-
ban csak a felszín, maga a mű ezt 
a személyes nosztalgiát és bú-
csúgesztust egy egész korszakra 
terjeszti ki: Strauss és Hofmanns-
thal A rózsalovagban a régi Bécs, 
tágabb értelemben a 18–19. szá-
zad, a „boldog békeidők” iránti 
nosztalgiát énekli el, borzongató-
an tökéletes történelmi időzítés-
sel, hiszen a bemutató idején már 
csak három esztendő van hátra az 
Osztrák–Magyar Monarchia ösz-
szeomlását elhozó I. világháború 
kezdetéig. Annak a világnak az 
utolsó éveiben keletkezett tehát 
az opera (egy müncheni születésű 
bajor zeneszerző Bécs-apoteózisa, 
amelyet Drezdában mutatnak be), 
amelyről Hofmannsthal kortár-
sa, és annak öngyilkossága után 
utóda a Richard Strausszal való 
szövegírói együttműködés terén, 
a kor elől szintén öngyilkosságba 
menekülő Stefan Zweig írta híres 
visszaemlékezéseit, Die Welt von 
Gestern (A tegnap világa) címmel.

A rózsalovag egy „irodalmi ze-
neszerző”, a zenébe szimfonikus 
költeményeiben és számos más 
művében is zenén kívüli jelentést 
kódoló Strauss – és egy „irodalmi 
író”, a gazdag szimbolikával dol-
gozó, kultúrhistóriai utalásokat 
kedvelő Hofmannsthal közös al-
kotása. (Nem minden író „irodal-
mi”: a viharos életű Verlaine, aki 
Költészettan című versét így kezdi: 
„Zenét minékünk, csak zenét”, 
befejezésül megvetően veti oda: 
„a többi csak irodalom”.) Ínyen-
ceknek szánt, ínyenc opera, dupla 
vagy tripla falú, trükkös kincses-
láda, amelynek legrejtettebb tar-
talmaihoz csak kevesen jutnak el, 
mégis – mint a remekműveknek 
Shakespeare óta mindig –, van 
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egy mindenki által élvezhető és 
megérthető, felszíni jelentésréte-
ge is.

Ez a felszíni réteg egy egysze-
rű (vagyis inkább a kellő bonyo-
dalmakkal fűszerezett), franciá-
san könnyed komédia, amelyben 
Ochs auf Lerchenau (= Pacsirta-
mezei Ökör) bárót, a durva és 
erőszakos, önelégült és inkor-
rekt falusi tuskót alaposan meg-
leckéztetik, miközben a hajában 
immár ősz hajszálakat felfedező 
Tábornagyné rezignáltan lemond 
ifjú kedveséről, Octavian grófról, 
és áldását adja a gróf és korban 
hozzáillő szerelme, az eredeti-
leg Ochsnak szánt, de a kénysze-
rű érdekházasság ellen fellázadó 
Sophie frigyére. E felszíni réteg 
mögött azonban filozófia és mély 
értelmű költészet rejlik: az idő fo-
galmának boncolgatása, a lemon-
dás és az elmúlás jelenségével 
való szembesülés. No és persze 
Strauss nem volna Strauss, Hof-
mannsthal nem volna Hofmanns-
thal, ha a mű nem volna tele fi-
nom utalásokkal, stílusjátékokkal, 
csavarokkal. A három felvonás 
közül az első Mozart operája, a 
Figaro házassága előtt hódol, annak 
motívumait és tartalmait fogal-
mazza újjá, a rezignált Grófnétól 
az itt is megjelenő nadrágszere-
pig (ott Cherubino, itt Octavian), 
a leleplezéstől való félelemig és 
az elbújásig. A második felvo-
nás, amely a meggazdagodott, de 
műveletlen kereskedő, Faninal 
esküvőre készülődő házában ját-
szódik, Molière előtt tiszteleg, hi-
szen Faninal hamisítatlan úrhat-
nám polgár, akinek személyében 
a Pénz óhajtja hozzáadni lányát a 
Ranghoz, a buta, ám nemesi címet 
viselő Ochs báróhoz. (Straussnak 
és Hofmannsthalnak egy külön 
Úrhatnám polgár-projektje is volt, 
nyilvánvaló tehát, hogy tudatos 
volt a párhuzam.) A harmadik 
felvonás ugyanúgy újraértelme-
zés, mint az első, csak itt az elő-

kép nem Mozart és a Figaro, ha-
nem Verdi és a Falstaff nagy záró 
imbrogliója.

Ám még ennyi utalás sem 
elég, mert a történet alaphelyzete 
napnál világosabb Trisztán-per-
sziflázs: itt is a menyasszonyt a 
vőlegény számára elhozni hiva-
tott követ (a rózsalovag) az, aki 
meghazudtolva küldetését, be-
leszeret más menyasszonyába, s 
meg is hódítja őt. Csak éppen A 
rózsalovagban a kölcsönös szere-
lembe esés nem bájital hatására 
történik, mint Wagnernél, hanem 
egy varázslatos, szinte nem evi-
lági pillanatban: az ezüst rózsa 
átadásakor, melynek szituáció-
ját Strauss a különleges színű és 
fényű hangszereléssel (magas 
fafúvók, cseleszta) teszi nyoma-
tékosan realitáson kívülivé. A 
történetnek a Trisztán és Izoldára 
kacsintó részletei az egészen apró 
megnyilvánulások szintjéig ész-
lelhetők: az I. felvonásban példá-
ul Octavian azon zúgolódik, mi-
ért ért véget az éjszaka, s miért jött 
el újra a nappal (Warum ist Tag? 
Ich will nicht den Tag! – a Trisztán 
egyik alapmotívuma Novalisra 
és a teljes romantikus korszak éj-
szakakultuszára rímelve az Éjsza-
ka és a Nappal harca, amelyben 
a reális „nappali” világgal küz-
dő szerelmesek az Éjszaka olda-
lán állnak). Az pedig már csak 
könnyű hab az utalások tortáján, 
hogy az első felvonásbeli reggeli 
kihallgatáson a Tábornagyné előtt 
bemutatkozó Olasz énekes áriája 
remekbe szabott Puccini-stílus-
tanulmány – vagyis a halottak: 
Molière, Mozart, Verdi és Wagner 
után Strauss itt egy nagy kor- és 
vetélytársa előtt tiszteleg.

Ennyi utalás, reflexió, ráját-
szás, újraírás, kacsintás egyér-
telművé tesz egy különös, anak-
ronisztikus tapasztalatot: bár-
milyen különös is, A rózsalovag 
telivér posztmodern mű – holott a 
szót 1911-ben még nem használ-
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ták, a fogalom még nem létezett, 
a posztmodern csak jóval később 
született meg a művészet történe-
tében. És mégis, úgy látszik, van 
ilyen jelenség: egy áramlat, egy 
művészi gondolkodásmód meg-
előlegezése. Itt éppen ez történik: 
Strauss és Hofmannsthal észjá-
rása nagyon hasonlít a posztmo-
dern alkotókéhoz. Idetartozik az 
a merész anakronizmus is – s ez 
szintén a posztmodern jellegzetes 
„minden megengedett” módszer-
tanához kapcsolható –, hogy noha 
a darab cselekményének idejét a 
szerzőpáros az 1740-es évekre te-
szi (a Tábornagyné keresztneve 
nem véletlenül Marie-Therese!), a 
darab zenéjének legfőbb stiláris 
hordozóanyaga (a derűs vígjáté-
ki világba adaptált wagneri kro-
matikán kívül) ifj. Johann Strauss 
keringőinek lejtése-melodikája, 
vagyis a 19. század második fele.

A New York-i Metropolitan 
két tulajdonságáról híres az ope-
rabarátok világában. Az első a 
világklasszis énekesek és karmes-
terek meghatározó jelenléte, s az 
ebből származó csúcsminőség. A 
másik a rendezések konzervati-
vizmusa. Utóbbinak is van egy-
szerű oka: konzervatívak a pénz-
csapokat kezelő magánszponzo-
rok, és konzervatív a többnyire 
tehetős közönség, amely nem 
feltétlenül örülne a színpadi for-
mabontásnak. Ennek egyrészt az 
a következménye, hogy bizonyos 
kritikusok rendszeresen ostoroz-
zák a Met-et konvencionális elő-
adásai miatt, másrészt itt viszony-
lag ritkán – vagy szinte sohasem 
– kerülnek repertoárra olyan pro-
dukciók, amelyekben a rendező 
nyilvánvalóan a darab szelleme, a 
szerzők szándéka ellen dolgozik.

A kanadai Robert Carsen 
(1954) korunk egyik legsikeresebb 
és legjobb operarendezője. Műkö-
dése rokonszenvesen hibrid esz-
tétikát követ: munkái (amelyek 
közül számos került DVD-re, így 

a magyar közönség is jó néhányat 
ismer, és olvashatott is róluk kri-
tikát bőségesen) sokat magukba 
szívtak a rendezői operaszínház 
képviselőinek ötletgazdagságá-
ból, újító törekvéseiből, szelle-
mességéből, viszont alapvetően 
mégis tradicionálisak abban a 
vonatkozásban, hogy nincs ben-
nük öncélú eredetieskedés. Tőle 
biztosan nem fogunk látni olyan 
Varázsfuvolát, amely a 2600-as 
években, a Szaharában játszó-
dik, s amelyben Sarastro a néző-
re gépfegyvert szegezve énekli az 
Itt megtisztul a lélek kezdetű áriát. 
Carsen igazi tehetség, hiteles szín-
házi ember, aki tiszteli a darabok 
szellemiségét, és van mondandó-
ja a szereplők lelkivilágáról. 2017. 
május 13-án rögzített Rózsalovag-
rendezése a hagyományos pszi-
chológiai realizmus csúcsteljesít-
ménye, sok olyan termékeny és 
elgondolkodtató ötlettel, amely a 
rendezői színházban is megállná 
a helyét, ám nem távolít el a darab 
szellemétől.

A produkció különlegessé-
ge, hogy Amerika szoprán-ked-
vence, Renée Fleming (1959) itt 
és most búcsúzik a Tábornagyné 
szerepétől. Nem véletlenül volt 
hajdan a legnagyobb Marschallin, 
Elisabeth Schwarzkopf tanít-
ványa: vokálisan még mindig 
perfekt, formátumos alakítása 
eszünkbe juttathatja a nagy előd 
előadásmódjának és színpadi lé-
tezésének nemes emelkedettségét 
és letisztultságát. Méltó búcsú a 
szereptől, amelynek Fleming min-
den percében lényegit és tökéle-
teset nyújt. Mezzoszoprán part-
nere, egy másik Met-kedvenc, a 
lett Elina Garanča (1976) szintén 
tökéletes: mind a nadrágszerep-
pel együtt járó, különös vibrálású 
gender-ambivalencia kiaknázásá-
ban, mind a vívódó Octavian lel-
kivilágának feltérképezésében – s 
a két énekesnő közötti valós kor-
különbség mértéke is ideális.



Ochs báróként osztrák basszus 
lép színre az autentikus wienerisch 
dialektusban éneklő Günther 
Groissböck (1976) személyében. 
A rendezés a figura imázsának 
kialakításakor sajnos kevéssé 
épített a szerep falstaffi vonásai-
ra, például a kövérségre. (Pedig 
a III. felvonásban a rendőrbiztos, 
azt firtatva, ki a szobában tartóz-
kodók közül Ochs, így fogalmaz: 
Der große Dicke da?– Az a nagy kö-
vér, ott? Vagyis a szerzők is túlsú-
lyos figurát képzeltek el.) Ehelyett 
Carsen kapva kap a testépítőnek 
is beillő énekes szép szál, izmos 
alkatán, és reflektálatlan, üresfe-
jű izompacsirtaként körvonalazza 
a figurát. Így több a durvaság, és 
elhalványul az alapjában megért-
hető-elfogadható tenyeres-talpas 
személyiség vidékies kedélye – de 
az alakítás formátuma és a hang 

kvalitása imponáló. Erin Morley 
líraian naiv Sophie, Markus Brück 
Faninalja maga a büszkén meg-
alkuvó jellemtelenség, Matthew 
Polenzani olasz énekese áradó 
hangjának szépségével és érzel-
mileg túltelített kifejezésmódjával 
egyszerre hiteles italianità-élmény 
és paródia. A kürtösből karmes-
terré avanzsált, s így a gazdag za-
matú straussi rézfúvós hangzás-
ban kiváltképp otthonos Sebasti-
an Weigle (1961) kitűnő vezénylé-
se egyensúlyt teremt a zene sodra, 
a színekbe-szimfonizmusba cso-
magolt életszeretet és a rezignált-
nosztalgikus megszólalásmód al-
konyfényű költészete között – de 
a bécsiesség rubatóinak finom 
hullámzásával sem marad adó-
sunk. (Decca)

Csengery Kristóf
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Néhány szerzőnkről

Baán Izsák – bencés szerzetes, pap, a bakonybéli monostorban magiszter és a 
perjel gazdasági helyettese. Teológiát a római Szent Anzelm Pápai Egye-
temen tanult, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gratuitas 
Szerzetesi Intézetének tudományos munkatársa. Oktat a pannonhalmi 
Szent Gellért Szakkollégiumban és a római Szent Anzelm Egyetemen. 
Kutatási területe a korai szerzetesség történelme, irodalma és lelkisége.

Fekete-Kovács Kristóf – az ELTE BTK Filmtudomány tanszékének mester-
szakos hallgatója. Diplomamunkáját a média filmes reprezentációjáról 
írja. A tömegfilmmel, a popkultúrával és a médiával foglalkozik. Filmes 
tárgyú írásai a Filmszem című folyóiratban jelentek meg.

Kőszeghy Miklós – egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Ókortörténeti tanszékének vezetője.

Nacsinák Gergely András – ortodox pap, vallástörténész. Vallásbölcseletet 
a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, teológiát a Thesszaloniki Egyetem 
Teológiai karán tanult. 

Pál-Lukács Zsófia – magyar–filozófia szakos tanár. 2018-ban védte meg 
doktori disszertációját Thomka Beáta vezetésével a Pécsi Tudomány-
egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában Bodor Ádám prózája 
és az idegenség témakörben. Tanulmányainak tárgya a kortárs irodalom, 
kritikáinak legfőbb forrása pedig a kortárs irodalmi élet, a narratológia 
és a filozófia.

Surányi László – 1972 és 1982 között kutató matematikus, 1982 és 2013 
között matematika tanár. Kutatási területe a magyar dialogikus gon-
dolkodói és költői hagyomány; szó, gondolat, matézis és zene kap-
csolata; „nyelvmatézis” (Szabó Lajos), zenefilozófia; matematika és lé-
lek. Könyvei: Metaaxiomatikai problémák (németül is: Metaaxiomatische 
Probleme); Szabadság és geometria – logosz és ananké harca a geometriában; 
Megszólít vagy elvarázsol? – a zene szelleméről. Honlapja: http://lajosszabo.
com/SL/publist.htm
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„Ha egyszer az ördög rábeszélésével 
egyetértene, amitől Isten mentsen…” 

(RB 58,28)

A szerzetesi élet katonáskodás, 
harc, küzdelem. Mintegy nagyböjti fegyelemben kellene telnie 
a szerzetes életének, hogy a Lélek örömével várja a szent Hús-
vétot. A szerzetesi életnek eszkatologikus, a végső célra irányu-
ló dimenziója van. Az „itt és most” szorításában élünk, de te-
kintetünk nem az ideig-valókra, hanem a soha el nem múlókra 
irányul. Teljes lelki vággyal kívánni az örök életet: ez kell hogy 
meghatározza a szerzetes mindennapi életét. 

A Regula Prológusa fölteszi a kérdést: „Ki az az ember, aki 
életet óhajt és jó napokat kíván látni?”

Az út ősrégi kép, toposz. Úton lenni, az úton állandóan előre 
haladni, közeledni a célhoz: fáradságos küzdelem. Az Úr meg-
mutatja a sátorába vezető utat, olvassuk a Regula bevezetőjében: 
„Aki szennyfolt nélkül jár és az igazságot cselekszi, aki igazat 
szól szívében, aki nem követ el álnokságot nyelvével, aki ember-
társának nem tesz rosszat, és ellene gyalázkodó beszédet nem 
tűr – idézi a zsoltárt (14,2-3), majd így folytatja –, aki a gonosz 
ördögöt, ha az valamire rá akarja venni, tanácsával együtt a szí-
véből száműzi, semmibe veszi, sátáni gondolatait még keletke-
zésükben megragadja és Krisztushoz csapja.”

Kifejezetten megjelenik itt a kísértés valósága. 
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Mit jelent a kísértés? Vonzalom, hogy letérjek arról az útról, 
amely az életre vezet. 

Harc tehát az élet, küzdelem, amelyre föl kell készülni. 
Amelyben Krisztusnak, az igaz Királynak legyünk a harcosai. 

Sokan gondolják, hogy a szerzetesi élet másból sem áll, mint 
lemondásból. Megkockáztatom a kijelentést: a szerzetesi élet 
nem lemondás, hanem vállalás. S ha ez a vállalás tiszta, akkor 
örömmel teli, és megvalósulhat mindenki életében a Prológus 
szinte himnikus befejezése: „…ne riadj vissza, ne fuss el mind-
járt az üdvösség útjáról, melynek kezdete szűk és szoros. De ha a 
szerzeteséletben és a hitben előrehaladunk, akkor majd szárnya-
ló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre 
az Isten parancsainak útján.”

Ezen az úton, amit végig kell járnunk, próbatételek sokaságá-
val találkozik mindenki. 

Érdemes végiglapozni a Regulát, és figyelni, mi az, amit meg-
kíván Szent Benedek Atyánk minden szerzetestől. Semmi rend-
kívülit nem állít fel az Úr szolgálatának iskolájában, de nagyon 
gondosan odafigyel, hogy ne essen szét a nagyon is különböző 
emberekből álló közösség, amelyben béke csak akkor lesz, ha 
megvan mindennek a rendje. Szükséges a pontosság (az isten-
szolgálat jelzésére gondoljunk), mindent a maga idejében kell 
adni, ami adható, és kérni, ami kérhető. Egymást a tiszteletadás-
ban előzzék meg a szerzetesek. Felsorolhatjuk a legkülönfélébb 
tennivalókat, amelyekről a Regula említést tesz, és azonnal ész-
revesszük, hogy a háttérben ott van a lehetősége mindezek elmu-
lasztásának. Nagy figyelmet kell fordítani a vendégek fogadásá-
ra (tapasztalatból tudhatjuk, hogy ez egyáltalán nem egyszerű). 
Minden érkezőben meglátni magát Krisztust: ha valóban elkö-
telezetten megéljük hivatásunkat, kitárul a világ. De ott van a 
kísértés, hogy bezáruljunk, hogy csak önmagunkkal törődjünk, 
saját vágyainkat elégítsük ki, és a magunk javát keressük. 

Valóban az Istent keresi-e? – figyelmeztet a Regula, amikor 
egy új jelentkező kopogtat, hogy a monostorba lépjen. Nem baj, 
ha békében és biztonságban élünk, de ez a béke és öröm követ-
kezménye annak, hogy valóban az Istent keressük. Krisztus sze-
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retetének semmit elébe ne tegyünk: nagyon is valóságos a kí-
sértés önmagunk szeretetére, és arra, hogy ne azt keressük, ami 
másnak is jó, hanem azt, ami magunknak az. 

A beképzeltség, a gőg kísértése is valóság. Amikor a monos-
tor kézműveseiről van szó, a sorok közül kiérezhető a féltés: ők 
valamiben többet tudnak, így hát könnyen úgy gondolhatják, 
hogy különbek másoknál. A perjelről, az apát helyetteséről szól-
va ugyancsak megjelenik a tapasztalatból leszűrt aggodalom: ne 
gondolja, hogy hatalma olyan, mint az apáté. Ne képzelje ma-
gát második apátnak. „A kevélység gonosz szellemétől felfuval-
kodva” – olvassuk a nagyon kemény figyelmeztetést. Mi más ez, 
mint valódi kísértés? 

De érdemes elgondolkodnunk azon is, amit az apátnak a lel-
kére köt. Ne legyen gyanakvó. Ne legyen kicsinyes. Ne legyen 
személyválogató. Nem az uralkodás hatalmát kapta. Beteg lel-
kek gondozását vállalta magára. 

A Regula – megítélésem szerint – két nagyon fontos kísértést 
ismer. Az egyik az önakarathoz való ragaszkodás, a másik pedig 
a birtoklás vágya. Az engedelmesség kulcsfontosságú a szerzete-
si életben. A szerzetes átadja magát a Regula és az apát vezeté-
sének, s még ha valami lehetetlent parancsolnak is neki, miután 
nehézségeit föltárta, engedelmeskedjék szeretetből. 

Arra kell törekedni, hogy zúgolódás nélkül éljen a közösség. 
Tehát nem ismeretlen a zúgolódás a szerzetesek között. Az egyik 
oka a zúgolódásnak, hogy engedelmeskedni kell (önként vállal-
tuk, szabadon!), a másik oka a zúgolódásnak, ha nem kapja meg 
a szerzetes, ami elgondolása szerint járna neki. A monostor gon-
dozóját buzdítja, hogy úgy végezze a teendőjét, hogy zúgolódás-
ra ne adjon okot. S ha nincs mit adnia, akkor legalább jó szót 
adjon, mert a jó szó jobb a legjobb adománynál…

Szent Benedek ismeri az emberi természetet, az emberi lelket. 
Tudja, hogy nem egyszerű kibékülnie az embernek önmagával. 
Tudja, hogy mindenkinek szüksége van a másikra. Segítségre 
van szükség. Az önmagával küszködőnek vigasztaló szóra van 
szüksége. Vajon megkapja-e? Nagy a kísértés, hogy elmagányo-
sodjon egy szerzetes: ez nem csak önmagán múlik, hanem azon 
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is, vajon vannak-e bölcs testvérek, akik rá tudnak érezni a másik 
lelki gyötrelmeire. Egyszerűbb és kényelmesebb magára hagyni 
az önmagával küszködőt. 

Sorra vehetnénk a Regula fejezeteit, és figyelmesen olvasva 
észrevesszük, hogy minden pozitív kijelentés, figyelmeztetés, 
előírás mögött rejtve ott van a lehetősége mindezek ellentétjének. 

Meggyőződésem, hogy a Regula leglényegesebb kijelentései 
a következők: Vajon valóban az Istent keresi-e? Krisztus szerete-
tének semmit elébe ne tegyenek! Az Isten-szolgálatnak semmit 
elébe ne tegyenek!

Az „Operi Dei nihil praeponatur” kijelentést – talán önké-
nyesnek tűnik – tágabban értelmezem, mintsem az istentisztelet-
ről, a zsolozsmáról volna szó. Az elsődleges jelentése természete-
sen ez, és hagyományosan így értelmezzük. De meggyőződésem, 
hogy többről van szó: az Isten ügye feladat, kihívás minden szer-
zetes számára, amikor mindenkiben, fiatalban, öregben, beteg-
ben, vendégben, jövevényben meg kell látnunk azt a Krisztust, 
aki majd mint ítélőbíró mondja: Éhes voltam és adtatok ennem, 
szomjas voltam és adtatok innom…

A bezárkózás kísértése jelen van a mindennapi életben. Va-
laki – egy újkori, tapasztalt szerzetes – szokta mondogatni: Van-
nak, akik a munka, a szolgálat elől az életszentségbe menekül-
nek. Mások pedig az életszentség elől menekülnek a munkába. 
Mi más ez, mint a kiegyensúlyozatlanság kísértése? Félelem at-
tól, hogy fenntartás nélkül, teljesen átadjuk magunkat a szolgá-
latnak, és az emberek szolgálatán keresztül szolgáljuk az Istent. 

Nagy a kísértés arra, hogy abszolutizáljuk azt, ami relatív, 
és relativizáljuk azt, ami abszolút. Vagyis legyen meg bennünk 
a készség, hogy az ideig-óráig tartó dolgaink közepette elköte-
lezetten keressük életünk értelmét, az Istent, aki éppen Krisz-
tus emberségén keresztül szól bele az életünkbe. És ne tartsuk 
örökérvényűnek a szabályokat, az előírásokat, amelyek mind 
csak arra valók, hogy elrendezzék a különböző emberek életét, 
és megvalósuljon közöttünk az a béke, amin egész életünkben 
munkálkodni kell. Nem feledve, hogy az üdvösség útja szűk és 
szoros. Nem feledkezve meg arról, hogy ennek a világnak szám-
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talan jelensége el akar téríteni bennünket az üdvösség útjáról. Ha 
abszolutizáljuk azt, ami relatív. 

Állhatatosan megmaradni a monostorban – figyelmeztet ben-
nünket a Regula Prológusa. Béketűréssel részt venni Krisztus 
szenvedéseiben. S akkor – a jó harcot megharcolva – Krisztusnak 
semmit elébe nem téve (nem engedve a relativizálás kísértésé-
nek), az Úr az örök életre vezet. (72.)

Korzenszky Richárd



NAPLÓ

Március elején került sor a 10. osztályosok egyhetes Művészeti 
kurzusára: a fotókurzust Philippe Brame, a színjátszó kur-
zust Sophie-Marie Bouts, a filmkurzust pedig Hartyándi 
Mátyás és Kátai Balázs vezette. A kurzus zárásaként a hé-
ten készült fotók megtekintése után az A osztályból a szín-
játszók Edmond Rostand Cyrano de Bergerac, a B osztályosok 
pedig Albert Camus Az igazak című drámájának részleteit ad-
ták elő. A legszebb fotókból kiállítás nyílt az új Galériában, az 
elkészült kisfilmeket pedig a két osztály alkotói együtt mutat-
ták be a Díszteremben.

A magyarországi frankofón hét keretében a Díszteremben 7-én 
került sor Az alvó című darab bemutatójára, amelyet Arthur 
Rimbaud A völgy alvója című (valós élményből fakadó) verse 
ihletett. A Compagnie des Tropes a kortárs tánc műfaját és a 
bohóc karaktert vegyítve dolgozta fel a különös találkozást 
élő és élettelen között. Az ötlet és rendezés Lucile André és 
Orianne Campion munkája. Napjaink geopolitikai, gazdasági 
aktualitása legitimálja a kérdésfeltevést: mi történne, ha ma 
találna rá valaki az „alvó”-ra, hiszen egyre többen kénysze-
rülnek az utcán élni, akár egyéni életük csődje, akár a mig-
rációs krízis okán. Az előadás segítette a szembenézést a sa-
ját félelmeinkkel és individualizmusunkkal, gondolkodásra 
késztetett az emberi szenvedésről és humánumról.

A Nagyböjti koncertsorozat keretében 9-én a Bazilikában a Nyír-
egyházi Cantemus Kórus és az Animae Musicae Kamaraze-
nekar előadásában került sor a következő négy (időszakhoz 
illeszkedő) zenemű előadására: Cser Ádám: Sentido, Josquin 
des Prez: Agnus Dei, Eric Esenvalds: Stars és Arvo Pärt: Stabat 
Mater.



A március 15-i ünnepélyt diákjaink 14-én a gimnázium Dísz-
termében tartották, a következő két napon pedig különböző 
helyszíneken tartott lelkigyakorlatra indultak.

Szent Benedek tavaszi ünnepén, 21-én ünnepélyes keretek között 
a Bazilikában került sor Cirill atya főapáti benedikálására. 
A jeles alkalmon a szerzetesközösség tagjai mellett a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, köztük Erdő Pé-
ter bíboros, Veres András győri megyéspüspök, a püspöki 
konferencia elnöke, más rendek elöljárói társaságában részt 
vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. Utóbbi kettő 
a szentmise utáni fogadáson köszöntő beszédet is tartott. A 
benedikálás szertartását Várszegi Asztrik püspök, emeritus 
főapát végezte Veres András püspök és Michael Reepen, 
Münsterschwarzach apátja segédletével. A homíliát Gregory 
Polan prímás apát mondta: Ábrahámhoz és Szent Benedekhez 
hasonlóan Cirill főapátot is az ismeretlen jövőbe hívja Isten, de hoz-
zájuk hasonlóan egyúttal majd a hitnek és a bizalomnak az új mély-
ségeit is megtapasztalja. Testvéreid már megtapasztalták benned 
hited szilárdságát. A kétségek és a kihívások közepette ne vedd le 
szemed Istenről, minden erő forrásáról, mert ő hűséges. Gregory 
Polan beszélt arról, hogy a bencés élet lényege a bibliai értelemben 
vett béke, amely nem egyszerűen csak a konfliktusnak vagy a nézet-
különbségnek a hiánya, hanem átjárja és megerősíti a testünket, az 
értelmünket és a lelkünket. Az apát feladata pontosan ennek a béké-
nek a szolgálata a monostorban. Ha pedig béke uralkodik a monos-
torban, akkor ezzel a bencés közösség a legnagyobb ajándékot adhat-
ja azoknak, akik velük tartanak az úton, akár mint diákok, akár mint 
zarándokok vagy vendégek – világított rá a prímás apát. Jézus 
azért imádkozik tanítványaiért Istenhez, hogy részünk legyen az ő 
dicsőségében. Jézus tanítása szerint a dicsőség egy út, egy zarán-
doklat, egy olyan ösvény, amely az élet szenvedésein keresztül ve-
zet. A türelemmel, odafigyeléssel, együttérzéssel, megbocsátással és 
önátadással végigjárt élet útja, amely elvezet a teljes és végső, aján-
dékként megélt dicsőséghez. Valójában ez húsvét szent titka: a szen-
vedésen keresztül gyógyuláshoz, az áldozaton keresztül az élet és az 
áldás eddig soha nem látott valóságához, végső soron halálunkon át 
az örök életre eljutni. Így lehet életünk mások számára is a megvál-
tás eszköze… Te most az előtt a kihívás és munka előtt állsz, hogy 
közösségedet és annak minden tagját végigvezesd a húsvét szent tit-
kának ösvényén. Főapátként neked magadnak is át kell élned ezt a 
titkot. Vigaszod és erősséged az lesz, hogy tudod: Jézus már kita-
posta előttünk ezt az utat. Saját életed példája fogja leginkább bá-
torítani testvéreidet, hogy miként vezet húsvét titka a dicsőségbe. 
Az apáti áldással, amelyben ma részesülsz, az Egyház adja áldását 
erre a szolgálatodra. Ahogy a Szentlélekre figyelsz, amint hagyod, 
hogy Isten igéje vezessen, megérzed majd, hogy ez az áldás kíséri 
mindazokat, akik hűséggel kitartanak Krisztus követésében… Így 
az áldás kiárad erre a közösségre, a Rád bízottakra és Magyarország 
egész népére – fejezte be homíliáját a prímás apát. A szentáldo-
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zást követően Cirill főapát úr programadó beszédének visz-
szatérő gondolata így hangzott: A monostor kísérlet arra, hogy a 
világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Isten országának épí-
tése nemcsak a szerzetesek küldetése, hanem minden hívő, 
megkeresztelt emberé. Hiszem, hogy a család, a munkahely, az is-
kola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, 
a vállalat mind-mind meghívás, lehetőség arra, hogy a világ azon 
pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban 
rendezzük be, az evangélium értékrendje szerint! – hangsúlyozta.

A 45 éves Muzsikás együttes tartott rendhagyó énekórát márci-
us 22-én. A MOL támogatásával megvalósult rendezvényen 
diákjaink több hangszert is megismerhettek, a népdalszöve-
gek jelentésével gazdagodhattak, és együtt énekelhettek az 
együttes tagjaival.

A Nagyböjti Koncertsorozat keretében 23-án a Kruppa Quartet 
előadásában hangzott el Joseph Haydn A megváltó hét szava a 
keresztfán című műve. A zenemű oratórikus változatának elő-
adását a bencés szerzeteseknek az egyes szavakhoz fűzött rö-
vid elmélkedései kísérték.

A Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség tizenhetedik 
alkalommal hirdette meg Cultura Nostra címmel történelmi 
versenyét A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918 
között címmel. A vetélkedőre 89 iskolából 180 csapat jelent-
kezett: ez 540 diákot jelent. A Pannonhalmán 24-én megtar-
tott döntőn a zsűri elnöki tisztét dr. Velkey Ferenc egyetemi 
tanár látta el. A díjátadó ünnepségen Cirill főapát úr a ve-
télkedő témájával kapcsolatosan kiemelte, hogy a dualizmus 
időszaka a magyarországi bencés rend életében is rendkívül 
aktív időszak volt. A vetélkedőt a békéscsabai Andrássy Gyu-
la Gimnázium csapata nyerte.

Két időszaki kiállítás nyílt meg 28-án. Az egyik a Főmonosto-
ri Kiállítótérben megrendezett kortárs képzőművészeti tár-
lat. Mélyi József kurátor hat élvonalbeli alkotót kért fel, hogy 
reflektáljon mind a kibékülés témára, mind Pannonhalma 
elmúlt huszonhét évére. Nem beszélhetünk a kibékülésről 
addig, amíg rá nem nézünk a múltunkra. A bencés közösség 
otthagyta a lenyomatát a történelemben, és mások kezdik el 
olvasni mindazt, amit alkottak. Érzékeny művészeket hívtunk 
meg, hogy ezúttal belőlünk olvassanak, alkossanak. Erhardt 
Miklós, Esterházy Marcell, Imre Mariann, Nemes Csaba, Si-
pos Zoltán és Szász Lilla munkái olyan rekeszeket nyitnak 
ki (a kibékülés irányába) a szerzetesközösség tagjaiban és az 
inspirációt kereső látogatókban, amelyek eddig zárva voltak. 
A kiállítást Schein Gábor író, irodalomtörténész nyitotta meg 
(a megnyitó szövege ebben a számban olvasható). A másik 
időszaki tárlatunk, Hölvényi Kristóf pannonhalmi öregdiák 
menekültsorsokat bemutató fotókiállítása a városközpont-
ban, az Apátsági Galériában látható Két világ közt címmel. 
A művész érdekesen reagál a menekült szóra és jelenségre 

 napló 135



rakódott sztereotípiákra. Egyházi, kulturális térben, a doku-
mentarista fotózás eszközeivel érvel, de úgy, hogy a fotográ-
fus meggyőződése ne legyen kizárólagos, ne vezesse, ne befo-
lyásolja a nézőt. A dokumentarista fotó egyfelől teret enged a 
történteknek, másfelől nem tud mást, csak a kép készítőjének 
szemével láttatni, ami hihetetlen feszültséget teremt. A szerző 
több mint fél évig a Közel-Keleten folytatta munkáját, hogy 
remek fotóin felmutathassa azon tömegek sorsát, akik szülő-
földjük közelében várják, mit hoz számukra a jövő. A kiállítás 
kurátora Virágvölgyi András volt, a megnyitót Hardi Titusz 
igazgató atya tartotta.

Nagyhétfőn a gimnáziumi tanárok lelki napját idén Korzenszky 
Richárd tihanyi emeritus perjel atya vezette. A krizmaszentelési 
misét idén is nagyszerdán este tartottuk, hogy a szertartá-
son a Főapátsághoz tartozó plébániák hívei minél nagyobb 
számban vehessenek részt. A húsvéti Szent Háromnapot – a 
hagyományoknak megfelelően - vendégeinkkel együtt ün-
nepeltük. Nagypénteken Cirill főapát úr tartott előadást A 
főapátság missziója (kibékülés) címmel, Szabó Márton testvér 
Szent olajok a biblikus időktől napjainkig címmel mutatta be a li-
turgiában ma is szereplő olajokat, Bokros Márk atya pedig A 
vezető és vezetettek az Úr szolgálatának iskolájában címmel tartott 
előadást. Nagyszombaton Ittzés János nyugalmazott evangé-
likus püspök Békességünk ára címmel, Borián Elréd atya pedig 
Az önszeretet értéke az Evangélium alapján címmel tartott elő-
adást. Délután Gérecz Imre atya „Én sem ítéllek el” (Jn 8,11) 
címmel gregorián áldozási énekek elemzésével, Hirka Antal 
atya pedig „Újjászület(t)ünk vízből és Szentlélekből” című elő-
adásával készítette elő a jelenlévőket a húsvéti vigília ünnep-
lésére. A közös liturgia után Kiss Zsolt orgona-meditációit 
hallgathattuk.  Húsvéthétfőn a Bazilikában Ruppert István 
orgonaművész adott húsvéti koncertet.

Az idei Holokauszt-emléknapon Hardi Títusz atya, iskolánk 
igazgatója tartott előadást a Díszteremben. Vendége volt 
Ranschburg Hildegárd bencés obláta. Este diákjaink Gárdos 
Péter Hajnali láz című filmjét tekintették meg. A Raoul Wallen-
berg Egyesület Ember Mária-díját vehette át 19-én Hardi Ti-
tusz igazgató atya a zsidó-keresztény párbeszéd előmozdítá-
sáért, iskolánk diákjainak érzékenyítéséért. A másik díjazott 
Randolph L. Braham, a magyarországi Holokauszt-kutatás 
doyenje volt.

A Gimnáziumi Galériában nyílt meg 20-án Kondor Attila festő-
művész A figyelem útjai című kiállítása, amelyen festményei 
mellett három festményanimációs filmjét is megtekinthettük. 
A kiállítást Máthé Andrea esztéta nyitotta meg. A szerző így 
gondolkozik alkotásairól: Különleges értelme van annak, hogy át-
lépve a festmény idejébe, a mű alkotójával azonosan szemlélődhetek. 
Vagyis annak, hogy az alkotói folyamat – a mű kezdetének és befeje-
zésének az ideje, egyetlen jelenvalóságban – a szemlélés alanyában 

136 napló 



bizonyos mértékig aktualizálódhat. Ez a saját magába visszatérő, 
minősített idő, amelyet a köznapi idő feláldozása tesz jelenvalóvá. 
Ugyanezen a napon este a Díszteremben Türk Attila, az MTA-
BTK, a Magyar Őstörténet Témacsoport tudományos főmun-
katársa tartott előadást. Hogy is volt a magyarok vándorlása? (A 
korai magyar történet aktuális kérdései a régészet szemszögéből) 
címmel. Az előadásban a magyarság eredetének kérdéséhez 
kapcsolódó legújabb régészeti kutatások és azok eredményei 
kerültek bemutatásra a régészet és a bioarcheológia területé-
ről.

A Pannonhalmi Szemle idei első számának lapbemutatójára 25-
én került sor a Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában, 
Budapesten. Hardy Júlia és Tillmann József szerkesztők be-
szélgetett a szám szerzői közül Takács Zsuzsával és Béndek 
Péterrel. Ezen a napon, Szent Márk ünnepén Pannonhalmán 
emlékeztünk a hazai bencés rend visszaállítására, a magyar 
bencések tanítói munkájának kezdetére. 

A Díszteremben Mélyi József művészettörténész, műkritikus, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója tartott előadást 
Ronaldótól Szent Istvánig, avagy a zsánerszobortól a köztéri szobo-
rig címmel 27-én. A szerző arra a kérdésre kereste a választ, 
hogyan lehet megkülönböztetni az emlékművet a tréfától? 
Hol vannak az emlékezet komolyságának határai? Vajon hol 
a határ a percnyi népszerűségre vadászó giccsek és az „örök-
létnek” készült szobrok között? Az előadás során magyar és 
külföldi példákon keresztül jelentek meg a jelenkor köztéri 
művészetének és emlékműszobrászatának problémái.

A „szerzetesfutás”-ra 28-án került sor a Bakonybél és Pannon-
halma közötti 50 km-es távon, amin vállalkozó szellemű 
bencés szerzetesek és barátaik vettek részt – részben vagy az 
egész távon.

A gimnázium 12. évfolyamának ballagási ünnepélye május 6-án 
volt. A végzősök nevében búcsúzó Csehi Ágoston többek kö-
zött ezt mondta: Amikor idejöttem, azt hittem, pontosan tudom, 
mit is jelent a szó, Pannonhalma. Hallatára most már mindannyi-
unk számára más-más emlékek jutnak eszünkbe. Az itt eltöltött évek 
alatt új, egyéni Pannonhalmákat hoztunk létre, magukba foglalva 
minden élményünket, itt megszerzett tapasztalatunkat, és a szá-
munkra legfontosabb benyomásokat… Senki sem értheti meg, mit 
takar számunkra a szó, még azok sem, akikkel együtt alakítottuk ki 
a jelentését… 

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pannonhalmi 
Főapátsági Levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filoló-
gia Tanszéke tudományos tanácskozást szervezett május 7–8-
án Pannonhalmán, amelynek középpontjában a kéziratosság, 
különösen az egyházi kéziratosság állt. A II. Scriptorium 
Konferencián többek között részt vett és előadott Varga Lajos 
váci segédpüspök, Dénesi Tamás pannonhalmi levéltár-igaz-
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gató és Takács László (PPKE–BTK). Ezekben a napokban – az 
írásbeli érettségik idején – vettek részt diákjaink a hagyomá-
nyos tanulmányi kirándulásokon (belföldön vagy a szomszé-
dos országokban).

A Díszteremben Fejérvári Zoltán adott zongorahangversenyt 
14-én. A művész felsőfokú tanulmányait a Zeneakadémián 
végezte. 2014-ben megkapta a Junior Prima Díjat, több nemzetkö-
zi zongoraversenyen is sikeresen szerepelt (2017-ben megnyerte a 
Montréali Nemzetközi Zongoraversenyt).

A hagyományos május végi öregdiáknapunk 26-án volt. A kez-
dő közös ünnepi liturgiát a Bazilikában tartották Cirill főapát 
úr vezetésével, Albin atya homíliájával. Utána következett a 
Kibékülés című időszaki kiállítás megtekintése a kiállítótér-
ben, majd sör-virsli a gimnáziumi parkolóban. Ezt követte 
a dísztermi beszélgetés a tanulási és munkahelyi eredmé-
nyek összefüggéseiről. Vendégünk volt dr. Hodász István 
(1986B), az EGIS Gyógyszergyár vezérigazgatója, dr. Barsi 
Árpád (1987B), a BME tanszékvezető egyetemi tanára és Ko-
vács Géza (1996A), EPAM Systems projektmenedzsere. Olyan 
öregdiákjaink ők, akik ittlétük idején nem mutattak ugyan ki-
emelkedő eredményeket, ám később annál többre vitték az 
„életben”. Arról kérdeztük őket, érdemes-e tanulni, elrontanak-e 
valamit a tanárok vagy a mindenkori diákok, miért csak később lettek 
sikeresek, miért nem érdekelték  őket a tantárgyak, lehet-e újrakez-
deni. Befejezésül Cirill főapát úr beszélt a rendi közösség jelenlegi 
helyzetéről, feladatairól.

Cirill főapát úr a szerzetesközösség illetékes rendi fórumainak, 
valamint a Pannonhalmi Bencés Gimnázium nevelőtestületé-
nek megkérdezését követően 28-án öt évre dr. Juhász-Laczik 
Albin atyát nevezte ki a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 
Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatójává.

Gimnáziumunkban idén közel kétszázan tanulnak zenét, ebből 
mintegy húszan egyházzenei képzésen is részt vesznek. A 
tanév végéhez közeledve szinte minden napra esik egy-egy 
koncert.

Hirka Antal
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temptation

The Tricks of Trade in Temptation (Two Passages from the Apophthegmata)

Izsák Baán: Evagrius on the Demons and Their Inspirations (A Popular Monastic 
Tradition and Its Origins)
In recent decades, scholars have grown increasingly interested in the writ-
ings of Evagrius of Pontus and in his influence on subsequent Christian 
thought in east and west. The originality and complexity of his teaching un-
ceasingly challenges academics to understand correctly his spirituality and 
theology as well as the reason of his condemnation and his manifold legacy. 
The article is presenting Evagius’ popular teaching on the evil thoughts and 
on the possible origin of his elaborated theory. In dialog with former studies 
the paper collocates the question in the wider context of desert monasticism, 
and suggests that Evagrius’ teaching, based on Scripture, is a masterwork of 
Christian ethics, a sophisticated theory on the nature of temptation.

Norbert Lohfink: Keeping and Delivering (On the Two Last Prayers in the Our 
Father in the Light of Biblical Linguistics)

Miklós Kőszeghy: How Many Lived in the World of the Old Testament?
The first words of God to man just created were: “Be fruitful and multiply, 
and fill the earth and subdue it” (Gen 1,28). Today, there is possibly no one 
who could tell how many people inhabit the Earth; nevertheless, it is safe 
to say that further expansion may endanger the planet. Traces of the uncer-
tainty about our future can also be found in our past. The essay attempts to 
give an approximate number of the inhabitants of Israel and Juda in the well-
documented middle of the 9th century BC.

Tomáš Halík: Spirituality – The Depths of Religion

Jesus the Black Sheep (Christian Teaching on Violence – An Interview with René 
Girard by Thomas Assheuer)

Hannes Böhringer: Russians on the Ratinger-Road (My Civic Creed)

László Surányi, The Mathematics of Salvation? (Attempting a linguo-
mathematical assessment of Pascal’s „wager”, Part 1)
Pascal is a prime example of what Lajos Szabó says of the genius: “the mer-
ciless encounter of sensitivities”. In his “wager” argument he critically in-
terweaves the search for God, probability theory, a scepsis of Montaignian 
depth, and the both dogmatically and politically burning question of his 
age: the Jansenist teaching on salvation. He does so by giving unequivocal di-
rections to the opposing forces clashing in that complex of questions through 
summing them up in a mathematical concept, barely just taking shape at 
his time, in the concept of expected value. But can he succeed? He attempts to 
translate the question of a search for salvation from the language of medieval 
dogmatic theology to the mathematical language of the modern era. But will 
the argument conform to the surreptitiously econocentric mathematical lan-
guage? Or will the mathematical formula of a “wager” crystallize from the 
original meaning of the question interrogating the relations of God, mercy 
and salvation, thus to grant a new direction and new meaning to mathemati-
cal research?



Gergely András Nacsinák: Empty Shell
Every historical moment and civilization has its own particular kind of temp-
tation. Our Judeo-Christian culture has to face with a kind of alienation from 
language, which in many respects means also an alienation from our own 
spiritual and cultural tradition, since from the Middle Ages the “Word” is a 
focal point in Western thinking. Literature, religious and secular alike, just 
as theology and traditional philosophy believes that words and language in 
general are truly able to communicate the fundamental truths of being. Away 
from words and sensitive expression we risk to lose something essential.

Zsófia Pál-Lukács: Love as Temptation (Forms of Love in Péter Nádas: On 
Heavenly and Earthly Love)
We have a lot of opportunity to conjugate the concept of love with the concept 
of temptation, especially in a philosophical discourse. Péter Nádas in his es-
say highlights the difficulties of this narrative system. Using the traditional 
distinction of love into an immanent and a transcendent form, Nádas advo-
cates a differentiated analysis, paying equal attention to the understanding of 
the self and the visual representation of love.

Kristóf Fekete-Kovács: The Rebellion of Puppets (András Jeles: Doll House)
In András Jeles’s rendering of Henrik Ibsen’s The Doll House the same de-
structive strategies can be observed as in Jeles’s previous works of adapta-
tion. His starting point is reducing the text to its basics: revealing the textual 
nature of the given text. The players’ words are not their own, they are given 
to them by a narrator. The characters stutter, they struggle against the text 
of the play. In Jeles’s performance a more universal notion of oppression is 
conceived compared to Ibsen’s play: the oppressed puppets struggle for their 
right to live.

Richárd Korzenszky: „If at any time, by suasion of the devil, he should consent, 
which God forbid…” (RB 58,28)

Poems by Ferenc Gál, György Péter Hárs, Ágoston Szauer, and Barnabás Dukay
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